السيرة الذاتية  -المهندس عبداهلل سعيد الدرين
 .1ولد في مدينة جدة عام 1968م  ..وحصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك
عبدالعزيز عام 1992م  ،وتخرج من مدرسة أستاذه في القيادة البروفسور التركي مهمت أكيورت
(مشروع الرافعة)
 .2سافر في طلب المعرفة في مجال الجودة والتخطيط اإلستراتيجي وإدارة التغيير والتطوير البشر
والتنمية المجتمعية وقدم أوراق عمل في العديد من الدورات والمؤتمرات مع جهات محلية وعالمية .
 .3تعلم التطوير المؤسسي في الحياة العملية ألكثر من  22عام كمهندس أنظمة مع شركة صافوال ثم
مخطط إستراتيجي مع شركة حدادة وشركة سليب هاي إلى أن خرج إلى عالم العطاء في مكتب أفضل
الممارسات لإلستشارات منذ 2004م .
 .4طور برنامج المسار الشخصي في بناء إستراتيجية وخارطة الحياة لألفراد  ،وبرنامج المسار العائلي
في مأسسة مشاريع الترابط العائلي واستراتيجية األسرة في رؤية منطقة مكة نحو العالم األول.
 .5أشرف على تطوير وإدارة برنامج الوفاء للمتقاعدين بشركة عبداللطيف جميل  ،ونموذج العمل B.M.
لجمعية مراكز األحياء بجدة  ،وبرنامج إدارة التغيير لمشروع الحكومة اإللكترونية في المدينة المنورة
 .6شارك في المسؤولية المجتمعية الفردية
Personal Social Responsibility
( )PSRكعضو تنفيذي وشريك مؤسس في
المجلس السعودي للجودة منذ  20عام ،
وأشرف على تطوير العديد من المبادرات
المجتمعية مثل مشروع أمان في سيول جدة
ومبادرة عابر «كفاية زحمة» .

Brief CV

Eng.Abdullah Saeed Al-Durain
(Consultant in Strategic Planning and Organizational Development)

 Born in Jeddah city in 1968 and holds a bachelor's degree in Mechanical Engineering
from the University of King Abdul Aziz in 1992 .
 Worked for more than 22 years in several companies such as Savola Company and
Hidada, a subsidiary of Zainal's group and Sleep High and currently working as
executive director in the Best Practices Consulting for the last 10 years.
 Practiced Personal Social Responsibility (PSR) through several initiatives such as
AMAN project in Jeddah's flood crises, ABER's Initiative « Enough Traffic Jam » and
Executive Officer and Board Member of the Saudi Quality Council for the last 20 years.
 Participated in many courses and conferences with local and global in the field of quality
and strategic planning and change management.
Main Achievements:
 Developer of the Al-Masar family program on establishing family connectivity projects.
 Developer of Al-Masar personal program to build strategic plan and life's map.
 Joined Strategic Planning for the Family project and Makkah's strategic plan toward first
world.
 Developer of the strategic social partnership model between the private and philanthropy
sectors.
 Developer of AL-Wafaa program for retirees (Abdullatif Jameel Co.).
 Developer of the Business Model (Association of neighborhood centers).
 Developer of the change management program for e-government project in Medina.

