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 البيانات الشخصية:
 

 20/1/1969تاريخ الميالد:

 مكان الميالد: دمشق

 الحالة االجتماعية: متزوجة 

 النوع : أنثى 

 

 :التعليم 

ثر //مدى اللتعليم عن بعد للتنمية البشرية  المفتوحة  *دكتوراه من جامعة الحياة الجديدة 

 االجتماعية في المجتمع والدولة//مية االقتصادية ونتالوعي السكاني على تفاعالت ال

للتعليم عن بعد للتنمية البشرية  المفتوحة  من جامعة الحياة الجديدة الفخريةدكتوراه ال* 

  2013/ ابريل //مهارات تنمية علوم التفوق الشخصي والمؤسسي إداريا وتنمويا /

 المفتوحة للتنمية البشرية *رئيس هيئة البورد العربي األمريكي بجامعة الحياة الجديدة  

 م2001 /2000ماجستير بالسكان والتنمية من كلية االقتصاد بجامعة دمشق* 

//الوعي السكاني وأثره على التنمية االقتصادية واالجتماعية في سوريا )دراسة ميدانية مقارنة 

 بين محافظتي دمشق والقنيطرة (/

 م 1997 /1996 قتصاد بجامعة دمشقدبلوم دراسات عليا بالسكان والتنمية من كلية اال 

بجامعة دمشق   اإلنسانيةدبلوم دراسات عليا بعلم االجتماع من كلية اآلداب والعلوم  

 م 1996/1997

 م 2000/2001دبلوم تأهيل تربوي من كلية التربية  بجامعة دمشق  

ة دمشق بجامع اإلنسانيةليسانس( علم اجتماع من كلية اآلداب والعلوم -)بكالوريوس إجازة-5 

 م .1993/1994
منذ عام مديرة التدريب في أكاديمية ملتقى المدربين والمتدربين للتدريب عن بعد اون الين  

 م2012

 م والى اآلن 2013رئيس مجلس ادارة مركز ماسة الشام للتدريب والتطوير اون الين منذ عام  

 م 2015محررة في مجلة رقيب نيوز  

 م2015ة الحياة الجديدة للتحكيم العلمي جهة تحرير في مجللجنة تحكيم وعضو  
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 املهارات و اخلربات:  
 الشهادات الدولية:

 م2012 ـ أمريكا في اإلرشاد األسري  أكاديمية كونكورد الدوليةمحترفة من مدربة دولية -1

نوفمبر 27 -17في تدريب المدربين  أكاديمية كونكورد الدوليةمحترفة من مدربة دولية  -2

 م2012

 جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية من  المدربينوم تدريب دبل -3

 م2012نوفمبر 27-17 )المدرب المحترف( totبالتنمية البشرية  تدريب مدربين

 جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية محترفة من مدربة دولية  -4

 م2012اكتوبر26-20يجي في التخطيط االسترات

 جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية  شهادة دولية من -5

 م2012يوليو 6في سوق األسهم والعمالت العالمية 

في فن  جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية  شهادة دولية من -6

 مخططات باريتوا( –وات الجودة )عظم السمكة معالجة األخطاء باستخدام أد

 م2012اكتوبر20-26

في  جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية  شهادة دولية من -7

 م2012اكتوبر 26-20قياس كفاءة العمليات 

في  جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية  شهادة دولية من -8

 م2012اكتوبر26-20مهارات اإلشراف الفعال 

في ادارة  جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية  شهادة دولية من -9

 م2012كتوبرا26-20ضغوط العمل 

في  جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية  شهادة دولية من -10

 م2012كتوبرا26-20ريحة خلق بيئة عمل م

في  جلوبال لنك دفلوبمنت رسورسس ــ ماليزيا / كوالمبورفي أكاديمية  شهادة دولية من -11

 م2012كتوبرا26-20بناء الفكر االستراتيجي 

العربية للتعليم والتدريب المفتوح بمصر كاديمية الأمن  CTMمدرب معتمد عضوية -12

 م.6/3/2013

 العربية للتعليم والتدريب المفتوح بمصر أكاديمية المن  المدربيندبلوم تدريب -13

ثاني في علوم الريكي الغربي الحديث وتنمية القدرات من االتحاد دبلوم مستوى  -14

 م2012اغسطس 22. الريكي / فرنسا –الفرانكوفوني للطاقة 

 ثاني في علوم الريكي الغربي الحديث وتنمية القدرات من االتحاددبلوم مستوى  -15

 م2012نوفمبر 3 الريكي / فرنسا –الفرانكوفوني للطاقة 

علوم الريكي الغربي الحديث وتنمية القدرات من االتحاد الفرانكوفوني  في 1ماستر دبلوم  -16.

 م2013سبتمبر15 الريكي / فرنسا –للطاقة 
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 -استراليا-سدني–من يو سمارت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبدولي معتمد مدرب  -17

 وممثلة ليو سمارت في سوريا 

  اإلفريقيمعتمدة من موسوعة التكامل االقتصادي العربي دولية مدربة -18

 مدربة محترفة بالخرائط الذهنية من جامعة الحياة الجديدة  المفتوحة للتنمية البشرية  .-19

 م2012مديرة التدريب اون الين في أكاديمية ملتقى المدربين والمتدربين -20

 م2013يس مجلس إدارة مركز ماسة الشام للتدريب والتطوير رئ-21

 عضو محرر بمجلة رقيب نيوز االلكترونية -22

 عضو تحكيم علمي بمجلة جامعة الحياة العلمية المحكمة -23

منظمة –الجمعية المعلوماتية السورية –الرخصة الدولية لقيادة الحاسب معهد اسيا مدربة ب-24

 اليونسيف

 م2/3/2015في  IAPPAعية الدولية لتطوير االفراد واالداء مدربة محترفة اعتماد الجم-25

 م17/3/2016الذاتية مدربة معتمدة من االكاديمية العالمية للتنمية -26

 

 جماالت العمل التي عملت بها :
 

 . اهر االجتماعية وفي الظباحثة  -1--

 اعمل في مجال اإلرشاد االجتماعي الطالبي واألسري  -2-

 سابقا مديرة معهد متوسط للفنون النسوية  -3-

 م2002-2001في السعودية مديرة دار لأليتام  -4-

 م2010-2009 بالطاقة الذرية  مديرة رياض أطفال -5-

 م1994في المسح السكاني في سوريا  المشاركة -6-

 . عملت في مجال التدريس لكافة المراحل التعليمية-7-

 . انية اجتماعية إحصائية مع وزارات مختلفةشاركت في بحوث ودراسات ميد-8-

 خبرة في تصميم االستبيانات وتحليل نتائجها إحصائيا واجتماعيا -9-

صندوق األمم المتحدة -اليونيسيف -بالعمل مع منظمات دولية )اليونسكو المشاركة -10-

 (ومنظمات أهلية محلية 

 اكتب في مجاالت متعددة-11-

 .دورات الصحية واإلرشادية والبيئية والسكانيةمجموعة من الالمشاركة ب -12

 محاضرة في المراكز الثقافية ومراكز الشباب بدمشق .-13

 مديرة تدريب في أكاديمية خطوات التغيير اون الين -14

 مديرة تدريب في أكاديمية قادة التطوير اون الين -15

 مديرة تدريب في أكاديمية الفكر المستنير اون الين -16

 رئيس مجلس االدارة ونائب اون الينة تدريب في ملتقى المدربين والمتدربين مدير-17
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 مديرة مركز ماسة الشام للتدريب والتطوير اون الين -18

 

  

 الدورات التدريبية:
 

الساعات  األيام اسم الدورة

 التدريبية

 مكان الدورة

 أكاديمية خطوات التغيير 12 4 مشكالت األطفال -1

    فالالكذب عند األط*

    العدوان عند األطفال

    الخجل عن األطفال

    الغيرة عند األطفال*

 أكاديمية قادة التطوير 12 3 التعلم النشط -2

 السعادة األسرية 3 1 الطالق النفسي -3

 أكاديمية قادة التطوير 6 2 . أنماط الشخصية -4

 يرأكاديمية الفكر المستن 12 4 كيف اكتب بحثا علميا ؟ -5

برنامج المساعدة الذاتية  -6

 للتخلص من إدمان النت

أكاديمية ملتقى المدربين  12 4

 والمتدربين

أكاديمية ملتقى المدربين  3 1 المراهق والتدخين-7

 والمتدربين

أكاديمية ملتقى المدربين  3 1 المراهق والمخدرات -8

 والمتدربين

برنامج تدريب الطلبة على -9

 تمهارات حل المشكال

أكاديمية ملتقى المدربين  12 3

 والمتدربين

أكاديمية ملتقى المدربين  3 1 قوانين العقل الالواعي.-10
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 والمتدربين

أكاديمية ملتقى المدربين  3 1 الكرب ما بعد الصدمة . -11

 والمتدربين

برنامج تعديل السلوك  -12

 واستراتيجياته .

 مركز ماسة الشام 3 1

 مركز ماسة الشام 3 1 ؟ التعلم والمذاكرة -13

 مركز ماسة الشام 3 1 الطاقة الروحية -14

 اآلخرينلغة الجسد كيف نفهم  -15

 .من وجوههم 

 مركز ماسة الشام 3 1

 مركز ماسة الشام 3 1 مهارات التفوق الدراسي . -16

أكاديمية األردن لإلبداع  9 3 قوانين المذاكرة الفعالة . -17

 والتميز

أكاديمية األردن لإلبداع  6 2 قة الحيويةقوة الطا -18

 والتميز

أكاديمية ملتقى المدربين  أسبوعيا 1 برنامج اسأل استشر -19

 والمتدربين

 مركز ماسة الشام 6 2 قوة الطاقة الحيوية-20

أكاديمية المدربين  9 3 قوانين المذاكرة الفعالة . -21

 والمتدربين

 أكاديمية أجيال المعرفة 12 4 استراتيجيات تعديل السلوك-22

 مركز ماسة الشام 6 2 الشاكرات-23

 مركز ماسة الشام 24 8 تدريب مدربين-24

 أكاديمية طريق النجاح 3 1 إزالة األلم بعالج حقل الفكرة-25

 أكاديمية أجيال المعرفة 9 3 قوانين المذاكرة الفعالة-26

الماجستير المصغر بخطوات -27  ملكات التسويق 30 10
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 إعدادا البحث العلمي

تدريب الطلبة على مهارات -28

 حل المشكالت

 أكاديمية أجيال المعرفة 3 3

الصدمة النفسية وتقنية حقل -29

 الفكرة

 مركز ماسة الشام 12 4

تدريب المدربين /دورة حياة -30

 التدريب/

 أكاديمية أجيال المعرفة 24 8

الماجستير المصغر في -31

 لميخطوات إعداد البحث الع

 ملكات التدريب 30 10

 مركز ماسة الشام 6 2 القلق وعالج حقل الفكرة-32

 مركز ماسة الشام 6 2 االكتئاب وعالج حقل الفكرة-33

 مركز ماسة الشام 6 2 وعالج حقل الفكرة اإلدمان-34

الوساوس القهرية وعالج حقل -35

 الفكرة

 مركز ماسة الشام 3 2

 الصدمة النفسية  وعالج حقل-36

 الفكرة

 مركز ماسة الشام 12 4

تدريب مدربين/االحتياج -37

 التدريبي//

 اكاديمية اجيال المعرفة 20 10

 مركز ماسة الشام 72 45 تدريب مدربين-38

تدريب الطلبة على حل -39

 المشكالت

 اكاديمية نور المعرفة 3 1

 مركز ماسة الشام 3 1 العالج بالحب-40

ة ملتقى المدربين اكاديمي 3 1 خارطة الوجه-41

 والمتدربين

 مركز ماسة الشام 6 2 الحقيبة التدريبية-42
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منهج كيربتريك في تقييم -43

 البرنامج التدريبي

ملتقى المدربين  3 1

 والمتدربين

مسارات الطاقة في جسم -44

 االنسان

 مركز ماسة الشام 30 15

 مركز ماسة الشام TOT 12 36تدريب مدربين -45

)االدارة المهاراتيةالمشاريع -46

 والقيادة االدارية 

مركز ماسة الشام  30 15

 مجموعات الواتس

مركز رواد التنمية اليمني  8 4 اعداد الحقيبة التدريبية -47

 مجموعات  الواتس

/دفعة  TOTتدريب مدربين  -48

 ثالثة /

ماسة الشام مركز قاعة  90 45

 والتطوير  للتدريب

 إلعدادالماجستير التدريبي -49

 البحث العلمي 

ماسة الشام مركز قاعة   

 والتطوير للتدريب

    

 

 
 
 

  


