
  السيرة الذاتية للمرشح
  بيانات المرشح:

  

  االسم: محمد معيوف عوض سالم الكتبي

    االمارة :ابوظبي

  رقم طلب الترشح

  المؤهل العلمي:

العلوم في الهندسة الميكانيكية، وباإلضافة الى ذلك  البكالوريوسخريج جامعة االمارات العربية المتحدة، حاصل على شهادة 
في تخصصات المحاسبة، التسويق، إدارة االعمال، التعليم والتطوير،  المحلية والدوليةالمهنية حاصل الدبلومات واالعترافات 

  وأيضا في القانون مسار التحكيم الدولي.والموارد البشرية 

  الخبرات العملية:

الخاص والحكومي في مجال الهندسة وتقنيات الطيران وهندسة إعادة العمليات،  ينعاما ً ما بين القطاع 18بخبرة امتدت ألكثر من 
في كل من  ةإدارة االعمال والتسويق، التنمية وأعمل التطوير للكوادر البشريمسائل التحكيم الهندسي والتجاري، تنفيذ المشاريع، 

  ة والطيران، والخدمة المجتمعية.الصناعات للنفط والغاز، ومحطات توليد الطاق

في كل من مؤسسة االمارات للشباب ومؤسسة عبدالعزيز لتقديم األفضل لشباب الوطن كما أن العمل التطوعي واالسهامات 
  نتاج للخبرات السابقة المتراكمة التي نطمح بها لخدمة الوطن والمواطن. حصيلة وإال  والنعيمي إلعداد القادة وغيرهما، ما ه

  ساهمات المجتمعية واإلنجازات:الم

وبعيدا ً عن أعمال الهندسة، كان لدي العديد من المساهمات واإلنجازات التي لها ارتباط قوي واطالع بمختلف  الوقتعلى مرور 
ؤهالت وأيضا بناء الموالتمكين،  الوظيفي لاإلحال بمساراألنظمة الصناعية، والتجارية وأيضا البشرية وخاصة التي ترتبط 

معتمد درب مالتدريبية والتعليمية. ما اوصلني الستحقاق عضويات كاستشاري أعمالي ومحاضر المهنية منها المناهج الوظيفية و
  ، كذلك رئيس مجلس التطوير للمناهج واالعتراف الفني والتقني.والهيئات الدولية في العديد من الكليات والجامعات المحلية

  البرنامج االنتخابي

طور مراحل تتدخل دولة االمارات العربية المتحدة في دورة جديدة النتخابات المجلس الوطني وهي الرابعة في تاريخ تجسيد 
حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني  2005عام  34يوم الوطني في ال برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة

 لرفع الوعي واالهتمام السياسي في الوسط المجتمعي جاهدا ً . سأسعىوطنيةعمل  باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة االتحاد
سأعمل على استخدام أدوات العمل النيابي وكذلك منظومة العمل لدي الشباب وإعطاء الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات. لذلك 

  : طين ومساءل األحوال الشخصيةلواقع الشباب والتو مجموعة من األهداف االنتخابية أهمافي المجلس الوطني ل

  

  

  

  

  

قتصاديات والناشئة اللقطاع االعمال  ةداعماللتكون ، مشاريع الشباب في القطاع الخاصمبادرات  وربط ادخال )1
 .وبيان الرفاه االجتماعي على االسرة والمتوسطة، ولحساب الدخلالمشاريع الصغيرة 
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ي السعالعمالة والخبرات األجنبية وشبهات وجود ل وخبراتومتطلباته من شهادات التوطين وتحديات سوق العمل  )2
 . مشبوهةوال المزيفة والجامعاتالمزورة انون في شؤون التعليم ليكون رادعا ألصحاب الشهادات ق تشريعلمقترح طرح 

  

تعطلين المت الدراسات في االمارة ان انابيمن عاماً ، و 35-20الشباب أعمار في خضم تصاعد معدل البطالة بين فئة  )3
سد ثغرات المناهج ومسارات سأسعى ل. لذلك لبكالوريوسافئة حملة شهادة العلمي وهم  لعن العمل حسب التحصي

ور اللجان من خالل د بتفعيل التشريعات والقوانين وأيضا سوق العمل تالتعليم والمهارات والتطوير وربطها بمتطلبا
 المعنية.والمؤسسات االتحادية الوطني االتحادي في المجلس 

 
 

 فمبادرة ،أصبحت تحتاج إلى وضع حد لتداعياتها على األسرة والمجتمعمع تزايد ارتفاع حاالت ومعدالت الطالق التي  )4
منذ  يةقانون األحوال الشخصفي مثال والقوانين لتعديالت وطرح حلول المشكالت في التشريعات االقاء الضوء لبعض 

الق لم الطما بعد على أيضا  المشكالت المترتبةمن  وغيرهاة والرؤية الحضانالنفقة وفيما يخص  صدوره وتطبيقه
 .في المجتمع وتسبب التفكك االسري يتنته




