الدكتور ياسر بن عبد الكريم بكار
•

طبيب نفسي حاصل على الدكتوراه في الطب النفسي ()2007 - 2003

•

مدرب ومستشار تطوير مهني

•

حاصل على دبلوم في (التطوير المهني) من جامعة (يوركفيل)  Yorkvilleالكندية (2009
– )2011

•

ممارس معتمد في تقييم أنماط الشخصية باستخدام أداة )2009( MBTI

•

ممارس معتمد في اكتشاف الميول باستخدام أداة (سترونغ) ()2010( )SII

•

قدم أكثر من ( )100دورة تدريبية حول اختيار التخصص الجامعي وبناء المستقبل
المهني داخل المملكة وخارجها وقد حضرها أكثر من  3500طالب وطالبة

•

أطلق أكبر منصة إلكترونية عربية مجانية لمساعدة الطالب على اختيار
تخصصهم الجامعي تحت اسم (منصة اكتشاف) ( .)www.iktshaf.comوقد
قدمت خدماتها ألكثر من ( )150ألف طالب وطالبة.

•

سيطلق في منتصف ديسمبر  2018أكبر منصة إلكترونية عربية لمساعدة الشباب
على الحصول على عمل ،وهي (منصة مساري) ( .)www.masariksa.comتحتوي
المنصة على مقاييس شخصية وشرح لعالم المهن واألعمال والفرص التعليمية
التي تساعد الشاب على تطوير حياته المهنية ،هذا باإلضافة إلى عدد من الدورات
المسجلة في مجال البحث عن عمل.

•

يقدم برنامج تدريبي على شهادة مهنية متخصصة تحت عنوان شهادة ( Career
 )CCY( )Counseling for Youthفي اإلرشاد المهني لطالب الثانوية ،موجهة
للمرشدين الطالبيين والمعلمين والتي تهدف إلى تطوير مهاراتهم لمساعدة
الطالب على التخطيط لحياتهم بعد الثانوية .وقد تم تقديم البرنامج في عدة
مناطق من المملكة وخارجها ،وتم تدريب أكثر من ( )250مرشد ومعلم .للمزيد
يمكن االطالع على الشهادة والبرنامج التدريبي المصاحب ..نرجو زيارة:
()www.ccytraining.com

•

يقدم برنامج تدريبي موجه للعاملين في اإلرشاد المهني والوظيفي تحت عنوان
(برنامج مرشد) والذي يهدف إلى تطوير مهاراتهم في مساعدة الباحثين عن عمل
في التخطيط لحياتهم المهنية والبحث عن عمل

•

طوّ ر المقياس العربي للميول المهني (اسيا) والمقياس العربي للقدرات
(امياس) وقد تم تقنينهما على البيئة السعودية بالتعاون مع شركة عالمية
متخصصة في مجال المقاييس المهنية.

•

ق ّدم أكثر من ( )100برنامج تدريبي حول اختيار التخصص وبناء المستقبل المهن
ي لطالب المرحلة الثانوية والجامعة.

•

قدم عدد كبير من االستشارات الفردية حول اختيار التخصص الجامعي وتحديد
المسار المهني

•

ينشر بودكاست بشكل منتظم بعنوان (مهنتي كافيه) على
و()Soundcloud

Podcast

•

ينشر بانتظام في موقعه الشخصي ( )www.yaserbakkar.comعن قضايا التطوير
المهني واختيار التخصص الجامعي.

•

له خمسة مؤلفات في التطوير الشخصي واختيار التخصص:

ر
ذات
✓ اهم التخصصات والدبلومات التي تتوافق مع رؤية المملكة  – 2030نش ي
2018
✓ كيف تختار تخصصك الجامعي؟ ( -دار الوراق) – 2009
✓ عشرة أمور تمنيت لو عرفتها قبل دخولي الجامعة (دار وجوه) – 2008
✓ القوة في يديك )دار الراية) – 2007
✓ القرار في يديك ..كيف تنمي ذكاءك العاطفي؟ )دار العبيكان) – 2008

للتواصل
Location: Riyadh, KSA
Website: www.yaserbakkar.com
Email: yaser@iktshaf.com
Twitter: @yaserbakkar
Mobile: 00966506472890

