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عبد هللا الجرف . مإنجازات   
 مستشار تطوير قياديات

ACC, MAPS, CPLP, CTP  

دارية وقيادية خاصة يف جمال تطوير  16ربات تتجاوز م. عبد هللا اجلرف خبري تطوير قيادي ممترس خب عاما يف عدة جماالت ا 

، أ ورألك، بنك البالد، أ رامكو، سامرف، رشكة املياه GEاملوارد البرشية حيث قدم خدماته للعديد من العمالء مثل 

املية، والعديد من الرشاكت الوطنية، وزارة الصحة، جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن، جامعة املكل سعود، كريس تل الع

لفرع الاحتاد اذلي يضم اليوم فوق  الرئيس  املؤسسرب ت. كام يع ال خرى اليت قدم لها مجموعة من املشاريع التطويرية والتدريبية

صة مبارشال جودلمسيث املائة موجه. وهو خفر عىل وسام السعودية حبصوهل مؤخرا عىل جائزة التوجيه العاملية اخلا

Thinkers 50 Marshall Goldsmith Coaching award  يعمل ابحرتافية عىل مشاريع التوجيه  . م2019يف عام

التنفيذي والقيادي ويعمل مكرشد يف اجملال التعمل والتطوير ويقوم بتقدمي التدريب يف اجملاالت القيادية واال دارية كام يقوم  

 حملارضات الرئيس ية يف املؤمترات واملنتدايت الرمسية بتيسري ورش العمل وتقدمي ا

 خالصة اخلربات 

 عضو مؤسس للنادي السعودي لرأ س املال البرشي ✓

م مضن 2015م و2014حاصل عىل املركز ال ول عىل مس توى اململكة العربية السعودية يف مسابقة اخلطابة العاملية لعايم  ✓

 مسابقات منظمة التوس امتسرتز العاملية

دارة املواهب بصندوق التمنية الصناعي بعد ما اكن مدير التدريب القيادي برشكة يشغل حا ✓ ليا منصب مستشار يف ا 

 قائد  1000االتصاالت السعودية حيث اكن يقود مبادرات وبرامج لتطوير أ كرث من 

 واملعادنجامعة املكل فهد للبرتول  -فرع الهندسة الصناعية وحبوث العمليات -باكلريوس هندسة النظم ✓

 بريطانيا -من أ اكدميية تطوير املوارد البرشية MAPSمستشار معمتد يف مقياس مابس  ✓

 ICFموجه مشارك معمتد دلى الاحتاد ادلويل للموهجني  ✓

 حاليا ATD)سابقا( املعروفة جبمعية تطوير املواهب  ASTDحمرتف معمتد يف التعمل وال داء من امجلعية ال مريكية للتدريب والتطوير  ✓

 يف بريطانيا CIPDحاصل عىل شهادة يف ممارسة التدريب من معهد  ✓

 يف كندا HRSGمعمتد يف توصيف اجلدارات من رشكة  ✓

 أ مرياك -مدرب معمتد لتقدمي برانمج »العادات الس بع للناس ال كرث فعالية« من رشكة فرانلكني كويف ✓
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