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 أحمد محمد صالح عبد الرحمن الرميثي
        يأبو ظب

      االمارات العربية المتحدة 
 

  رقم طلب الترشح:

 اإلمـــــارات   الجنســــــية:
    
  

     المؤهالت العلمية  

  1990بكالوريوس في اآلداب تخصص دراسات إسالمية عام  
  1995دبلوم في البرمجة وتحليل وتصميم النظم عام  

    الخبرات العملية 

الدائرة الخاصة لشيخ زايد بن سلطان ال ب 1997حتى  1991رئيس قسم الجوازات بالفترة من 
  نهيان طيب هللا ثراه

 حتى  1996 رئيس قسم شؤون اليوميين باإلنابة باإلضافة إلى رئيس قسم الجوازات بالفترة من
  هللا ثراه الدائرة الخاصة لشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيبب 1997

  الدائرة الخاصة لشيخ زايد بن ب   2001وحتى  1997رئيس قسم العالقات العامة بالفترة من
  سلطان ال نهيان طيب هللا ثراه

 وحتى  2001ملة بالفترة من رئيس قسم الرعاية والتنشئة اإلجتماعية بدار زايد للرعاية الشا
2003  

  2004وحتى  2003من  بالفترةلشاملة للرعاية ازايد مدير إدارة شؤون األبناء بدار  
  12/2004شهر نائب المدير العام لشؤون األبناء بدار زايد للرعاية الشاملة بالوكالة بالفترة من 

  31/12/2005وحتى 
    8/2006 إلى   1/2006مدير إدارة شؤون األبناء بدار زايد للرعاية الشاملة بالفترة من 
  خبير تربوي بمؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي  16/2/2015حتى  8/2006من تاريخ

 االحتياجات الخاصة 
  بمؤسسة زايد العليا للرعاية رئيس قسم الدراسات والبحوث  31/8/2018حتى  17/2/2015من

 اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة 
  تاريخهحتى  ألصحاب الهممبمؤسسة زايد العليا مدير متابعة وإدارة المشارع  1/9/2018من 
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   المشاركات والدورات التدريبية

 16(ة رئيس الدولة لمدة رئيس لجنة تسجيل بعثة الحج بالدائرة الخاصة على نفق(  ً   عاما
  ومرتين نائباً لرئيس اللجنة  الدولة،رئيس لجنة متابعة الحجاج الموفدين على نفقة رئيس  
  ذا كلة لهاإلصالحية والعقابية باللجنة المشعضو لجنة دراسة أوضاع أبناء نزيالت المنشآت

 7/8/2002الغرض بتاريخ 
 رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 
 ب بمؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ةرئيس لجنة السعادة واإليجابي 
 رئيس فريق التطوع بمؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم  
  بجمهورية مصر العربية والمملكة  زيارة عدد من دور رعاية األيتام فيرئيس الوفد المشارك

   2003 الخبرات والمشاركات عام وذلك لتبادلشمية والمملكة العربية السعودية األردنية الها
 7/11/2003حتى  15/10خالل الفترة من  المشاركة في فعاليات مهرجان الطفل العربي للسالم 
  2003/برللدكتور علي عوض شراب ديسم اليومية)الطاقة في حياتنا  (أسرارالمشاركة في دورة 
 2004 ،2003اج بدار زايد للرعاية الشاملة لعامي رئيس وفد الحج  
  رئيس الوفد المشارك في إجتماع الجمعية العمومية الثاني ـ للجمعية الخليجية لإلعاقة بالبحرين

  21/5/2004ـ 19/5بالفترة من 
  ي(لكالمشاركة في دورة  ً للدكتور /مصطفى أبو السعد بأبوظبي في أبريل /  إيجابياً)تكون أبا

2003.  
  المشاركة في دورة أفكار إبداعية في حفظ القرآن الكريم وتعليمه باستخدام البرمجة اللغوية

  .1/6/2003العصبية باالتحاد النسائي العام بأبوظبي في 
 سانية)إنرسالة  (التطوعالث تحت عنوان المشاركة في فعاليات المعسكر الطالبي التربوي الث 

  2003/2004بمنطقة العين التعليمية للعام الدراسي 
  رئيس الوفد المشارك في الحلقة النقاشية المتخصصة حول مشكالت األطفال مجهولي الوالدين

كويت المجتمع بدولة وتشجيع األسر على المشاركة في برنامج احتضانهم وسبل اندماجهم في ال
   2004 عام

 ـ 24لشباب بالفترة من المشاركة في المخيم اإلرشادي الثامن بوزارة التربية والتعليم وا
29/1/2004   

  14ـ 12 بالفترة منبمعهد التنمية اإلدارية بأبوظبي  المتميز)األداء  (تحقيقالمشاركة في برنامج 
  2004/أبريل 

  التي عقدت للدكتور إبراهيم الفقي و لنجاح)لالعشر  (المفاتيحالمشاركة في فعاليات األمسية الفكرية
  14/6/2004بالفجيرة بتاريخ 

  دت للدكتور إبراهيم الفقي والتي عق القرار)إتحاذ  (أسرارالمشاركة في فعاليات األمسية الفكرية
  .15/6/2004برأس الخيمة بتاريخ 
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  عقدت التي هيم الفقي وللدكتور إبرا الذات)التحكم في  (قوةالمشاركة في فعاليات األمسية الفكرية
   16/6/2004بالشارقة ب تاريخ

 خ تربية والتعليم بتاريالمشاركة في فعاليات المعسكر الكشفي الدولي تحت إشراف وزارة ال
18/1/2005  

  2004 عامالفطرية للالمشاركة في برامج التوعية البيئية تحت إشراف هيئة أبحاث البيئة والحياة 
 /2005  

  للدكتور / عثمان حمود الخضر أستاذ علم النفس التنظيمي  الوجداني) ذكاء(الالمشاركة في دورة
ـ إنجلترا وذلك بقسم التدريب االجتماعي بمكتب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خالل الفترة من 

  .2005 / 8ـ  6
  عضو لجنة التحقيق من قبل وزارة شؤون الرئاسة للتحقيق في شأن ما نسب حول إساءة التعامل

تراك باللجنة حتى ال يكون هناك تأثير  املة ثم االعتذار عن االش مع أبناء دار زايد للرعاية الش
    بالدار.على سير التحقيق بصفتي مدير إدارة شؤون األبناء 

  اركة في دورة رةالمش يخة فاطمة  راقية)..  راقية (أس مو الش م التدريب االجتماعي بمكتب س بقس
 21ـ 20بالفترة بنت مبارك لشؤون المواطنات والخدمة اإلجتماعية للدكتور / إبراهيم الخليفي 

 م 2006فبراير 
  اركة في احتفال مركز ة في اليوم المفتوح  يأبو ظبالمش لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاص

 أحلى)معكم  (يومنام تحت شعار  2006/  2/  14بتاريخ 
  شيخة فاطمة  إنجازاتي) هي (حياتيالمشاركة في دورة سمو ال سم التدريب االجتماعي بمكتب  بق

  م 23/4/2006ـ 22بنت مبارك لشؤون المواطنات والخدمة اإلجتماعية بالفترة من 
  اركة في مؤتمر حقوق الطفل العربي بين المواثيق الدولية والرؤى ي اإلقليمية الذي عقد فالمش

 م 200/ 26/4ـ25جامعة الشارقة ـ وذلك بالفترة من 
  المشاركة في برنامج علمي وثقافي في مجال الطاقة الحيوية الكمية ((الكيوبي)) والتنمية البشرية

 البشري.ومهارات االتصال حول الطاقة وأسرار التميز 
  ور الدورة التدريبية للقادة التنفيذيين لبرنامج اركة في حض الحكومي  ظبي لألداء جائزة أبوالمش

 المتميز.
  الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  علىالحصول 
  4/6/2008-1في الفترة  دبلوم في االستشارات األسريةالمشاركة في الدورة التدريبية في 
  2010/نوفمبر/ 11-9 الفترةالعمل في  وبناء فرقالمشاركة بالدورة التدريبية في إدارة 
  2010/نوفمبر/ 24-22المشاركة بالدورة التدريبية في أسماء اإلدارة الناجحة في الفترة من 
  2011/يناير/27-23المشاركة في برنامج التدريبي إدارة الجودة الشاملة في الفتره 
  2011فبراير  23-20الفترة  والعرض فيالمشارة في مهارات التقديم 
  ور اركة في حض رة بعنوانالمش تاذ على آل  المحاض لوكن تربوي فعال في المجتمع لألس م س

 .2014فبراير -19لشركة مايسترو للمشاريع في  والرئيس التنفيذيالمستشار الثقافي 
  التابع للمجلس التنفيذي في جامعة ابوظبي 2014/ 27/08-26" أمن المعلومات " دورة في 
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  مركز اإلحصاء ابوظبي 28/2/2019/ الى 26المشاريع من أساسيات إدارة حضور دورة 
 ة عمل ميثاق العمل الحكومي ور ورش هر   حض ابوظبي  ةفي أكاديمي 3/2019بتاريخ في ش

  الحكومية
    

 




