
 مدرب ومستشار أسري وتربوي  عبد القادر محمد نور عجال  

 المؤهالت العلمية 

 2022 بماليزيا العالمية المدينة جامعة – التربوي النفس علم  قسم التربية في بماجستير طالب -

 2015 للقضاء دبي معهد – المتحدة العربية االمارات األسري الموجه  دبلوم -

 2010 للقضاء دبي معهد – المتحدة العربية االمارات األسري التحكيم في دبلوم -

 2009  منارات مركز عبر لندن واإلدارة القيادة معهد من –  المتميز للمدرب الدولية الشهادة -

 2005   السعودية المملكة اإلسالمية والدراسات الحديث في بكالوريوس -

 2001 العربية االماراتالخيمة/ برأس  - اإلمام عةبجام الشريعة كلية الشريعةب  بكالوريوس -

 

 الخبرات العملية  

  حتى - 2019 من المجتمع تنمية بوزارة  األسرية تلالستشارا تآلف بخدمة وتربوي أسري مستشار -

 2022 مارس

  2019 من عجمان بالجرف - المجتمع تنمية وزارة خميس كل حضورية وتربوية أسرية استشارات مقدم -

 2020 مارس حتى

   2016-  2013  والتطوير اإلحالل قسم  – أدكو لشركة مدرب -

  لغرس والتطوير  اإلحالل   وقسم  البشرية  الموارد  موظفي (1000) من ألكثر تدريبة دورة  مائة من أكثر تقديم 

  لبناء المتميز والدورات  االستشارية الجلسات خالل من العمل  بأخالقيات الرتقاء بالعالقات والسمو المهني االنتماء

   العقل  وتكبير اإليجابي الفكر

 حاليًا المجتمع ةتنمي  ووزارة  سابقًا جالزوا  صندوق بمؤسسة  وتربوي أسري ومستشار ومدرب محاضر -

 2017  نهاية/ 2009  منذ

  والتربوية األسرية االستشارات وآالف التدريبة  الدورات  و المحاضرات بمئات قدمت خاللها من

 2009- 2005  الفني أدنوك بمعهد  عربية ولغة  إسالمية لتربية مدرس -

 

 الخبرات العملية  

 والتوجيه  التدريب خالل من الحياة  أسلوب  تطوير على القدرة  -

   االستشارات  تقديم  خالل من الحياة  أسلوب  تطوير على القدرة  -

 إثرائية بصورة  ونقاشه له واالستماع ومحاورته اآلخر تقبل على القدرة  -

   رائعة  بمهارات  والتربوية األسرية المشاكل حلو الحتواء اإلبداعية القدرة  -

 امحوالتس والتعايش التكيف واالقناع بالحوار العالية  القدرة  -

 



 مدرب ومستشار أسري وتربوي  عبد القادر محمد نور عجال  

 

 

 االنجازات  

  وتربوية وزوجية ذاتية ومقاييس ومعايير تقييمات ابتكار -

 وتربويًّا  وزوجيًا  ذاتيًا فعالة تدريبية ومناهج مؤثرة  رائدة  برامج وضع -

 وتربويًّا  وزوجيًا ذاتيًا للواقع  ومثرية مثمرة  مقاالت ةتابك -

   الرسمية  للجهات  والتربوية الزوجية العالقات  عن جديرة   تقارير كتابة -

   االستشارات قصص عن وشيقة  مختصرة  نواميس كتابة -

 األسري  المجال في عملية  علمية جودة  ذات تلفزيونية وحلقات مشاهدة مرئية مواد تقديم  -

 

 الهدف والرؤية  

  الصحيحة    واإلدارة  الذات   إدارة   الثقافة نشر مساهمة في   واإلبداع  " للخير مفتاحا كن " شعار تحقيق

 للتربية  اإليجابية   اإلدارة   وفنون الزوجية السعادة    إدارة   لفنون المهارات وأروع  األزواج وإكساب  لألسرة 

 الذاتي  االستقرار لنيل  الطرق بأفضل  ،   والتربوية الزوجية المشكالت  عالج إلدارة القدرات  وتنمية النافعة

 بأهمية  موظف  كل  واقناع  الوطني األمن على نٌعكس والذي المجتمع األمن ٌسهم  مما ،  يةاألسر والسعادة 

  بناء   في  يسهم   مما  العمل  عن  ممتع  ايجابي  فكر  وبناء   والعالم   للوطن  نافعة  بصورة  المهنية  لرسالته   إدارته

 الوطن  وتطوير

 

 التواصل  

   www.miftahalkhayr.com اإللكتروني: الموقع -

   aq1397@gmail.com اإللكتروني: البريد  -

http://www.miftahalkhayr.com/
mailto:aq1397@gmail.com

