
 

 

 : نورا محمد علىمدربةالسيرة الذاتية لل

 

 اوالً:البيانات االولية

 

 نورا محمد على االسم

 مصرية الجنسية

 متزوجة ولدى خمس ابناء الحالة االجتماعية

 gmail.comoreleslamali9n@ اإللكترونيالبريد 
noreleslamal@yahoo.com 

 0097470162963 رقم الهاتف

 

 : نورا محمد علىمدربةحصر شهادات التنمية المهنية للثانياً:

 الفترة الزمنية الجهة الشهادات م

ليسانس آداب قسم علم نفس  1
 تقدير جيد مرتفع.

 م2007-2006 كلية األدب جامعة الزقازيق.

ماجستير مصغر إلعداد  2
تقدير  اخصائي تربية خاصة

 .امتياز

اكاديمية بني النيل للتنمية 
بالتعاون مع موسوعة التكامل 

 االقتصادي العربي األفريقي .

 م2015

كلية التربية النوعية بالمنصورة  دبلومة في التوحد. 3
مركز الخدة العامة للخدمات 

 التربوية والفنية

 م2014

 دبلومة في التربية الخاصة  4
 إلعداد اخصائي تربية خاصة.

كلية التربية النوعية بالمنصورة 
مركز الخدة العامة للخدمات 

 التربوية والفنية

 م2014

الدبلومة الشاملة إلعداد  5
ر اخصائي تربية خاصة تقدي

 ساعة 300امتياز بعدد

نقابة العاملية في مجال التاهيل 
 التخاطبي.

 م2012

دورة تدريبية اعداد قيادات  6
 طالبية تقدير امتياز

برنامج شباب المستقبل جامعة 
اإلدارة العامة لرعاية – الزقازيق

 الطالب إدارة االسر الطالبية

 م2005

دورة تأهيل منسق بحث علمي  7
بعنوان تنمية مهارات المعلم 

 البحثية لمدة ثالث شهور

 م2014-2013 مركز الخليج للتدريب الدوحة قطر

برنامج التدريب لالستشارات  8
 األسرية واالستشارية

 12/9/2015 للتدريباالتحاد الدولي 

mailto:noreleslamali9@gmail.com
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Training 

دبلومة مهنية في التربية  9
 الخاصة

وتؤكد جامعة العلوم األمريكية 
 بفخر ذلك

صدرت في الواليات 
المتحدة بتاريخ: أيار 

 23)مايو( 
2015 

 

والتعليم مدير مستشار األسرة  10
 التدريب
 بريطانيا

 الصف: ممتاز
 

ternati 
 كامبريدج

صدر في بريطانيا  كامبريدج الكلية الدولية ببريطانيا
 12/9/2015في 

 

 مستشار األسرة والتعليم 11
 درجة
 ممتاز

 
 

 تاريخ جامعة بوسطن الدولية للتدريب
2015/12/09 

 رون أون

 االكاديمية الدولية للتدريب المستشار التعليمي أنماط دبلوم 12
CERTIFICATION 

The International 
Academy 

سبتمبر،  12يوم 
2015 

 دورة تدريبية بعنوان 13
 صعوبات التعلم

IATDA 
يشهد األكاديمية الدولية للتدريب 

 والتطوير واإلعالن
 

2014 
 

Special Education 
Program(SEP) 

IATDA 
يشهد األكاديمية الدولية للتدريب 

 والتطوير واإلعالن
 

دورة تدريبية تنمية مهارات 
 االطفال

IATDA 
يشهد األكاديمية الدولية للتدريب 

 والتطوير واإلعالن
 

 IATDA دورة تدريبية تعديل السلوك
يشهد األكاديمية الدولية للتدريب 

 واإلعالنوالتطوير 

دورة تدريبية في االرشاد 
 االسري

IATDA 
يشهد األكاديمية الدولية للتدريب 

 والتطوير واإلعالن



 

 

دورة تدريبية في الضغوط  14
 النفسية وطرق التعامل معها

جمعية أصدقاء الصحة النفسية 
 وياك الدوحة قطر

 م21-22/4/2015

)التعلم عن ورشة تدريبية في  15
 طريق اللعب(

االكاديمية العربية للعلوم -1
 والفنون الدوحة قطر

مهارات التدريس للمدرب -2
 الولي دكتور اسالم محمد

 

9/5/2015 

ورشة تدريبية في )صعوبات  16
 التعلم(

االكاديمية العربية للعلوم -1
 والفنون الدوحة قطر

رب مهارات التدريس للمد-2
 الولي دكتور اسالم محمد

 

االكاديمية العربية للعلوم -1 دورة اعداد مدرب معتمد 17
 والفنون الدوحة قطر

مهارات التدريس للمدرب -2
 الولي دكتور اسالم محمد

 

2015 

دورة تدريبية تطبيق وتصحيح  18
وتفسير الصورة الخامسة 

لمقياس ستانفورد بينية للذكاء 
 تقنين د:صفوت فرج

مركز الدكتورة موزة المالكي 
 والتدريب الدولي للتأهيل

 م5/6/2015ال1/6

شهادة الرخصة الدولية لقيادة  19
 lcdlالحاسب االلي 

مكتب اليونسكو مجلس التعاون 
)اكاديمية قطر القادة  الخليجي

 الخور قطر(

 م2013

 windows-wordدورة 20
 تقدير امتياز

المجموعة العربية للكمبيوتر 
 واللغات قطاع التدريب

 م2007/4/24

دورة تدريبية فرط الحركة  21
 adhdوتشتت االنتباة

 مؤسسة حمد الطبية الدوحة قطر   
 شهادة حمد بحوث التعليم الصحي

 م2013اكتوبر 31

خطوات نحو االلقاء  7برنامج 22
 المؤثر

مركز المعرفة الدولي للتدريب 
 الدوحة قطر-اإلداري

 م26/12/2015

23  ً جامعة الحياة للتنمية البشرية  مدرب الكتروني معتمد دوليا
 السعودية

البورد العربي األوربي 
 AFABCاالمريكي

 10/24م/2015

جامعة الحياة للتنمية البشرية  دبلومة الدوافع المحركة للبشر 24
 السعودية

البورد العربي األوربي 
 AFABCاالمريكي

 م6/11/2015

 


