عبدالقادر محمد نور عجال ،،

لمحة مختصرة
يذرة انزًُٛخ انجشزٚخ ٔيسزشبر أسز٘ حبصم عهٗ:
-

ثكبنٕرٕٚص ف ٙانحذٚث ٔانذراسبد اإلساليٛخ انًًهكخ انسعٕدٚخ

-

ثكبنٕرٕٚص ف ٙانشزٚعخ االيبراد انعزثٛخ انًزحذح

-

انشٓبدح انذٔنٛخ نهًذرة انًزًٛش – يٍ يعٓذ انقٛبدح ٔاإلدارح نُذٌ عجز يزكش يُبراد

-

دثهٕو انًٕخّ األسز٘ االيبراد انعزثٛخ انًزحذح

-

دثهٕو ف ٙانزحكٛى األسز٘ االيبراد انعزثٛخ انًزحذح

الخبرة
 مدرب التنميت البشزيت لشزكت أدكى – قسم اإلحالل والتطىيز 2016- 2013رقذٚى أكثز يٍ يبئخ دٔرح رذرٚجخ ألكثز يٍ ( )1000يٕظف ٙانًٕارد انجشزٚخ ٔقسى اإلحالل ٔانزطٕٚز نغزص االَزًبء انًُٓٙ
ٔانسًٕ ثبنعالقبد الررقبء ثأخالقٛبد انعًم يٍ خالل اندهسبد االسزشبرٚخ ٔانذٔراد انًزًٛش نجُبء انفكز اإلٚدبثٔ ٙركجٛز انعقم

 محاضز ومدرب ومستشار أسزي بمؤسست صندوق الشواج ووسارة تنميت المجتمع منذ /2009نهايت 2017يٍ خالنٓب قذيذ ثًئبد انًحبضزاد ٔ انذٔراد انزذرٚجخ ٔآالف االسزشبراد األسزٚخ ٔانززثٕٚخ
اإلَدبساد :









يُبْح رائذح إلدارح انحٛبح األسزٚخ ٔانززثٕثٛخ
اثزكبر رقٛٛى نًقٛبص إدارح انحٛبح انشٔخٛخ انسعٛذح
اثزكبر رقٛٛى إدارح نًقٛبص يٓبراد يزعخ انسعبدح انشٔخٛخ
اثزكبر رقٛٛى إدارح يسزٕٖ يٓبراد عالج انخالفبد األسزٚخ
اثزكبر رقٛٛى إدارح نًقٛبص انززثٛخ انسهًٛخ نهٕانذٍٚ
رذرٚت آالف األسٔاج اندذد ٔانًقجه ٍٛثبنشٔاج عجز صُذٔق انشٔاج ٔخبرخّ
عالج آالف انخالفبد انشٔخٛخ عجز انخظ انسبخٍ أٔ انًقبثالد عجز انصُذٔق
ٔضع خذٔل نكزبثخ انزقبرٚز ٔعهٗ غزارِ اعزًذ يٍ انصُذٔق

الهدف والرؤية

 تليق شعار " كن مفتاحا نلخري " والإبداع يف مسامهة ورش امثلافة اإدارة اذلات والإدارة امصحيحة م ألسة وإاكساب ا ألزواجو أأروع املهارات مفنون اإدارة امسعادة امزوجية وفنون الإدارة الإجيابية نلرتبية امنافعة وتمنية املدرات إلدارة عالج املشالكت امزوجية
وامرتبوية  ،بأأفضل امطرق منيل الاس تلرار اذلايت وامسعادة ا ألسبة  ،مما ٌسهم ا ألمن اجملمتع واذلي ه ٌعكس عىل ا ألمن اموطين واكناع لك
موظف بأأمهية اإدارته مرسامته املهنية بصورة انفعة نلوطن وامعامل وبناء فكر اجيايب ممتع عن امعمل مما يسهم يف بناء وتطوير اموطن
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أبرز الربامج التدريبيت يف تنميت إدارة األسرة وتطوير العمل
و

دوراث أسزيت

المدة

دوراث إداريت مهنيت

المدة

1

قواعد مهارات إدارة السعادة الزوجٌة

ٌوم

رزثٛخ انفكز رزقٛخ انعقم

ٕٚو

2

مهارات إدارة متعة السعادة الزوجٌة

ٌوم

يزعخ انعًم

ٕٚو

3

فهم النفسٌات ومعرفة الطبائع الزوجٌة

ٌوم

أخالقٛبد انعًم

ٕٚو

4

تنمٌة المشاعر وبناء العواطف الزوجٌة

ٌوم

انسًٕ ثبنعالقبد

ٕٚو

5

الحقوق والواجبات الزوجٌة السعٌدة

ٌوم

رزثٛخ انذاد

ٕٚو

6

إدارة االختٌار الصائب للزواج

ٌوم

انًٕظف انًزًٛش

ٕٚو

7

إدارة التخطٌط الناجح للزواج

ٌوم

انًذٚز انًسزثًز

ٕٚو

8

إدارة التخطٌط المالً لألسرة

ٌوم

انزحفٛش انذارٙ

ٕٚو

9

مبادئ إدارة التربٌة الوالدٌة الناجحة

ٌوم

قٕاعذ يٓبراد انسعبدح انًُٓٛخ

ٕٚو

11

استراتٌجٌات التربٌة اإلٌجابٌة

ٌوم

يٓبراد انسعبدح انًُٓٛخ

ٕٚو

11

مهارات إدارة التواصل األسري

ٌوم

انزعبيم يع انضغٕط انُفسٛخ انًُٓٛخ

ٕٚو

12

فن إدارة األزمات الزوجٌة

ٌوم

رزٔٚض انغضت

ٕٚو

 أبرز سمات للمعالم المؤثرة من الدورات-

بناء الفكر وتكبٌر العقول

-

قوة التغٌر اإلٌجابً للذات

-

توقع الال متوقع سر السالمة

-

سعادتك مسؤولٌتك وبفكرك وحدك

-

غرس مبدأ كن مفتاحا للخٌر أٌنما كنت

-

زرع الحرص على ما ٌنفع بدوام بال كلل

-

دوما بصٌرتك متمٌزة لنظرك ألنفع المأالت
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