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 السـيرة الذاتيـة

 
 

  محمد زهدي سعيد ابوجازية الدكتور المستشار االسـم:
 .   1971/  3/ 22تاريخ الميالد: 

 المؤهـالت:
 
 1994علم اجتماع جامعة دمشق سبكالوريو   

  1996ماجستير في علم النفس االجتماعي جامعة دمشق 

 2009دمشق / جامعة  العلوم االنسانية واالجتماعية الدكتورة في  -

 الوظائف

 مدرب دولي معتمد من البورد االمريكي الكندي 

 ناشونال ترين للتدريب االحترافي عضو انتر

 عضو في المركز الدولي لتطوير الذات 

 عضو في مركز التفكير االبداعي صناع التغير 

 رية لدى مستشارو التطوير المؤسسي والتمكين المجتمعي مستشار تنمية  الموارد البش

 عضو في اتحاد مراكز التدريب الوطن العربي 

 مؤسس البطولة العربية للمدربين العرب

 عضو في هيئة الهالل والصليب االزرق 

 عضو في المركز العربي لحقوق االنسان والسالم الدولي 

 معية الفلسطينية لحقوق االنسان((عضو مؤسس في جمعية راصد لحقوق االنسان ))الج

 عضو في جمعية الهالل االحمر والصليب االحمر الدولي -

 عضو في برنامج عطاء في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع االمارات -

 عضو في االتحاد العالمي للمثقفين العرب  -

 عضو في لجنة الحوار الشبابي االردني -

 ربين العربعضو في رابطة اتحاد المد -

 ناشط في حق التعليم والصحة للجميع -

 محاضر في المدارس والجامعات حول مفهوم العمل التطوعي  -

  االزمات الكوارث و محاضر في كلية تدريب الشرطة حول  -

 مستشار العالقات العامة لدى االتحاد العالمي لحماية الطفولة 

 عضو البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية 

 المنسق العام لمبادرة قيمي حياتي لتعزيز القيم االنسانية 

 المبادرة االردنية وطني انا.......... انا وطني  باسمالناطق الرسمي 

 المشرف العام للبطولة االردنية االولى للذاكرة

 عضو في المركز العربي لحقوق االنسان والسالم الدولي

 ق الدولي عضو في هيئة الهالل االزرق والصليب االزر

 عضو اتحاد مراكز التدريب بالوطن العربي 
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 عضو في منظمة الفرات للسالم العالمي 

 سفيرا للتميز واالبداع 

 

 مستشار تنمية موارد بشرية من مؤسسة مستشارو التطوير المؤسسي والتمكين المجتمعي 

 مدرب دولي معتمد من سفراء التميز واالبداع 

 لتدريب االلكتروني في مؤسسة فيصل ل مستشار تدريب

 سفيرا للنوايا الحسنة لعدة منظمات 

  رئيس اللجنة االدارية في مؤسسة فيصل للتدريب االلكتروني 

 مؤسس مبادرة بصمة والء من فرسان العطاء 

 وطني انا انا وطني  مؤسس مبادرة

 وبالوالدين احسانا  مؤسس مبادرة

 االمارات مؤسس مبادرة انا احب 

 مبادرة لغتنا هويتنا والعديد من المبادرات الشبابية 

 

Biography 

 

 

Name: Chancellor Dr. Mohammed Zuhdi Said Abujazah 

Date of Birth: 03/22/1971. 

Qualifications: 

 

   Bachelor of Sociology of the University of Damascus in 1994 

Master of Social Psychology University of Damascus in 1996 

- Dr. in the Humanities and Social Sciences / University of Damascus in 2009 

 

American Board Certified Canadian International Trainer 

Inter National Member Trine Training Professional 

Member of the International Centre for the development of self 

A member of the Creativity Center makers change 

Human Resource Development Adviser to the advisers to the institutional 
development and community empowerment 

A member of the Union of the Arab world training centers 

The founder of the Arab Championship for Arab coaches 

In Crescent Authority and a member of the Blue Cross 

Member of the Arab Center for Human Rights and International Peace- In the 
Red Crescent Society and the International Red Cross member 
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- In a tender in the Ministry of Culture, Youth and Community Development 
program by Emirates 

- At the World Union of Arab intellectuals Member 

- In the Committee on Youth Jordanian dialogue Member 

- The Association of the Union of Arab trainers member 

- Activist in the right to education and health for all 

- Lecturer at schools and universities around the concept of volunteer work 

- Lecturer at the Police Training College on disasters and crises 

Public relations adviser to the International Union for the Protection of Children 

Member of the International Parliament for scientists Human Development 

General Coordinator of the Initiative my values my life to promote human values 

The official spokesman of the Jordanian initiative and a national .......... I am a 
national 

General supervisor of the tournament for the first Jordanian memory 

Member of the Arab Center for Human Rights and International Peace 

Blue Crescent Authority and a member of the International Blue Cross 

A member of the Union of the Arab world training centers 

A member of the Organization of the Euphrates to world peace 

An ambassador for excellence and creativity The development of human 
resources advisors institution institutional development and community 
empowerment consultant 

Accredited ambassadors of excellence and creativity of an international coach 

Training Consultant, Faisal Foundation for Training mail 

Ambassador of world peace 

Goodwill Ambassador for several organizations 

President of the Administrative Committee in Faisal Foundation for Training mail 

Founder of the fingerprint and the loyalty of the Knights of Giving Initiative 

Founder of the initiative, I love Emirates 

Our identity and our language initiative many youth initiatives 


