
 

 

 

 

 

 

 

  

وحريص على مواصلة التطوير الشخص ي  الوظيفية . وهو متحمس ملسيرتهنجز بسرعة وبجودةوم ،مبدعمبادر ملهم، متعلم ذاتي،  قائد، باحث نشط، مدير محترم، ومثقف ملم   باحث أكاديمي على أنه أصف عبدالرحمنيمكن أن "قال عنه أحد زمالئه: 

  كونهعبدالرحمن ب يستمتعكسب مهارات القرن الحادي والعشرين. لذاته من أجل  واملنهي
ا
 ".عاشق للفن و  مسافر و هو  مشغول
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