الدكتـــــــــورة /نــــــــوال كامل شاكر
حاصلة على إجازة مدرب معتمد في:
تدريب المدربين  -البرمجة اللغوية العصبية -نظرية TRIZاإلبداعية
كافة برامج المحاضر مطابقة لمواصفات األيزو 00001
رقم االتصـــــال:
66862822210200
البريـــد اإللكترونيnawalkamel2008 @hotmail.com:
الموقع اإللكترونـــيwww. nawalelkatatney.com:
المؤهـــــــــالت العلمية والعضـــــــــويات :
 دكتوراه في التنمية البشرية والعلوم اإلنسانية بأمريكا ( ليدن إستيت)









ماجستير فى إدارة األعمال يوليو 8626من األكاديمية العربية للتدريب والتطوير
مدربة معتمدة في إدارة األعمال من جمعية األعمال الدولية CBP
دبلوم المهني للموارد البشرية جامعة القاهرة
دبلوم المدخل السلوكي للموارد البشرية
دبلوم الدور اإلستراتيجي للموارد البشرية
دبلوم الكورت  6مستويات الموثق من صاحب العلم إدوارد ديبونو الشرق األوسط
دبلوم المستشار التربوي
دورة تدريب المدربين ()TOT






دبلوم اإلرشاد األسري كلية الفرحة لعلوم األسرة بدبي
مساعد متقدم برمجة لغوية عصبية من المركز الكندي العالمي
ممارس متقدم برمجة لغوية عصبية من المركز الكندي العالمي
ماجستير برمجة لغوية عصبية من المركز الكندي العالمي

 )CBP) شهههادة رمريكيههة إحترافيههة (مههدرب األعمههال المحتههرة) فههي القيههادة والمبيعههات واإلتصههال

-

الناجح وخدمة العمالء واإلتيكيهت والبروتوكهول وههي معتمهدة مهن معههد التهدريب الهدولي ل عمهال
في(الواليات المتحدة األمريكية(
خبيرة وإستشارية إدارية بالقيادة العامه بشرطة ربوظبي من  0نوفمبر  06/ديسمبر 8620
بأبوظبي
إستشارية وخبيرة بمعهد البيان الدولي بأبوظبي2014-2015
مستشارة تربوية معتمدة من ركاديمية المستقبل الدولية بالقاهرة
مستشارة رسرية معتمدة من كلية الفرحة لعلوم األسرة بدبي
مدربة ومحاضرة متعاونة في عدد من الجامعات والمراكز التدربية المتميزة
مدربة معتمدة في التنمية البشرية وتطوير الذات من المركز العالمي الكندي
مدربة معتمدة في البرمجة اللغوية العصبية من المركز العالمي الكندي
مدربة معتمدة من ركاديمية جون هيفر البريطانية
عضو في نقابة مدربي التنمية البشرية بجمهورية مصر العربية
عضو بقائمة المحكمين بمركز حقوق عين شمس للتحكيم بالقاهرة
عضو الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي باألسكندرية
عضو في المؤسسة العربية الكندية العالمية للتدريب
عضو في جمعية اإلمارات للعالقات العامة بأبوظبي
عضو ومدرب معتمد من األكاديمية العالمية للتدريب المتقدم (هولندا)
مفكر ذهبي معتمد من المفكر العالمي الموثق من صاحب العلم (إدوارد ديبونو)
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اإلستضافة في برامج تلفزيونية عديدة في القنوات التالية:
قناة الشارقة  -روتانا الخليجية بدبي  -قناة ربوظبي األولي  -DM -قناة روتانا الخليجية بأبوظبي
 روتانا الخليجية برنامج كاريزماكاتبة في مقاالت عديدة بجريدة اإلتحاد
البرامج التدريبية
مدربة معتمدة من مركز ديبونو لتعليم التفكير علي برنامج  TRIZلحل المشكالت بطرق إبداعية
دبلوم وممارس معتمد بالطاقة العالجية (البرانيك هلينيغ)
دبلوم وممارس التنويم اإليحائي
دبلوم وممارس العالج بخط الزمن
دورة التفكير اإلبداعي لتدعيم قرارات اإلدارة العليا بأبوظبي  -معتمدة من مركز( ردوارد دي بونو )
دبلوم السكرتارية وإدارة المكاتب حديثا من األكاديمية العالمية للتدريب المتقدم (هولندا)
الدورة العامة في التحكيم الدولي
الدورة المتعمقة في التحكيم الدولي
الدورة المتخصصة في التحكيم في منازعات اإلستثمار والبنوك
التحكيم في منازعات األوراق المالية وسوق المال
دبلوم الذكاء الوجداني من األكاديمية العالمية للتدريب المتقدم (هولندا)
دبلوم الخريطة الذهنية والعصف الذهني من األكاديمية العالمية للتدريب المتقدم (هولندا)
شاركت في البرنامج التدريبي (رمني )0
دورة اإلتيكيت والبروتوكول العالمي
دورة رسرار التميز الوظيفي
حاصلة علي شهادات شكر وتقدير من بعض الجهات الحكومية علي سبيل المثال:
مركز سمو الشيخ سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم عن دورة (الذكاء العاطفي)
شهادة تقدير من جمعية اإلمارات اإلجتماعية بررس الخيمة محاضرة (لون حياتك)
 اإلدارة العامة لإلقامة وشئون األجانب بأم القوين  -دورة تشخيص المشكالت اإلدارية
 اإلدارة العامة لإلقامة وشئون األجانب بعجمان  -العين  -دورة البرمجة اللغوية العصبية
 إدارة اإلقامة وشئون األجانب بالشارقة لدورة األبداع ودوره في حل المشكالت
 إدارة اإلقامة وشئون األجانب بالعين لدورة مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب
 إدارة اإلقامة وشئون األجانب بالعين لدورة مهارات اإلشراة والمتابعة
 المعهد العالمي للتخطيط والتطوير لدورة مهارات فن اإلتيكيت لشركة ربوظبي للصرة الصحي
 المركز العالمي للتدريب والتطوير مهارات تنمية الطموح واإلبداع لشرطة العين
 وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بأبوظبي لدورة الموارد البشرية
 شهادة شكر وتقدير من وزارة األوقاة ( بقطر )
 شهادة شكر وتقدير من الهيئه العامه للطرق والكباري والنقل البري
الخبرة في مجال التدريب والموارد البشرية :
-

مشاركة بجهات حكومية وخاصة فهي تصهميم وتنفيهذ مجموعهة مهن البهرامج التدريبيهة والتهدريب التطبيقهي علهى ررس العمهل
للتأكد من تنفيذ ما تم تحصيله من معارة ومهارات وخبهرات للمتهدربين علهي سهبيل المثهال القيهادة العامهة لشهرطة ربهوظبي
(قسم إدارة المشاريع الهندسية )

-

إستشاري تدريب بالسعودية بنادي جولدز جيم بجدة 5001
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البرامج التي تم تدريبها :

الدورات القيادية :
 مهارات القيادة الحديثة
 المهارات اإلستراتيجية للمدراء
 حل المشكالت واتخاذ القرارات
 التخطيط وتنظيم الوقت للمدراء
 مهارات اإلبداع واإلبتكار
 مهارات المررة القيادية
 الموارد البشرية
 إدارة الصراع
دورات تطوير الذات :
 كيف تصنع هدفك ؟؟؟
 إدارة الذات وتنظيم الوقت
 مهارات اإلتصال الفعال
 فن التعامل الراقي
 كيف تخطط لمستقبلك ؟؟؟
 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول
 لغة الجسد
 الذكاء الوجداني
 البرمجة اللغوية العصبية
 التفكير االيجابي
 القبعات الست للتفكير
 التوازن في العمل والحياة
 دورات رسرية

الدورات اإلدارية :
 التميز في اإلتصاالت اإلدارية
 رخالقيات العمل
 بناء وإدارة فرق العمل
 إدارة االجتماعات الفعالة
 تنمية المهارات اإلشرافية
 مهارات التغلب على ضغوط العمل
 تنمية وتطوير المهارات اإلدارية
 الطرق الحديثة في تحفيز الموظفين
 إعداد المدربين ()TOT
 مهارات التفاوض واإلقناع
 السكرتارية وإدارة المكاتب حديثا
 مهارات كتابة التقارير اإلدارية
 نظرية كايزن
 إدارة األزمات
 ومنهج  CBPالدولي
 األنماط الشخصية
 إدارة التغير
 مهارات المفتش
 التجربة الماليزية
 رخالقيات العمل
 التعامل مع الرؤساء والمرؤسين
 العادات السبع للمدير الناجح
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الجهات التي تم تقديم دورات تدريبية لديهم:




















البنك المالي السوداني
منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة األردن
شرطة المنطقة الغربية  -العين  -ربوظبي
مدارس شرطة سويحان
جمعية األمارات للتنمية اإلجتماعية بررس الخيمة
إدارة التدريب بأبوظبي
دائرة التنمية اإلقتصادية ربوظبي  -العين
ترانسكو (شركة ربوظبي للنقل والتحكم)
األدارة العامة لإلقامة وشئون االجانب -العين
عجمان -الشارقة-رم القوين  -دبي -ربوظبي
ديوان الشيخ حمدان ( المنطقة الغربية )
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتجية
جمارك ربوظبي
جمعية الشيخ بن خالد رل نهيان ألجيال المستقبل
وزارة التضامن اإلجتماعي بمصر
بترول بالعيم بمصر
مدراء مدرسة األورمان والمنارة هليوبوليس
وزارة النقل الطرق والكباري والنقل البري
















شركة ربوظبي للتوزيع
بلدية المنطقة الغربية
المجلس األعلي ل من الوطني
المجلس األعلي الوطني للمنافذ والمطارات
شركة ربوظبي للصرة الصحي
دائرة القضاء
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجنتمع
مركز سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
للثقافة واإلعالم
هيئة الصحة بأبوظبي
عجيبة للبترول بمصر
المجلس القومي للمررة بجمهورية مصر العربية
وزارة األوقاة والشئون اإلسالميه (بقطر)











وزارة المالية
دائرة النقل
هيئة التأمين
شركة صروح
الدفاع المدني
التنمية اإلسرية
وزارة العدل
وزارة الصحة
ردنوك

قصر الشيخ محمد بن خالد أل نهيان
وزارة الصحه بمصر



المشاركات في المؤتمرات والفاعليات

-

المؤتمر األول لمدربي التنمية البشرية  06يناير  8620بجمهورية مصر العربية
ورشه عمل رطالق طاقاتك الذاتية  -28مارس 8622
قمت بتنفيذ رمسية رفكاري سر سعادتي  8622-8-22بنادي الظباط ربوظبي
الملتقي الوطني الثاني لإلبداع ربوظبي من الفترة 8628-22- 22-22
الملتقي الوطني األول لتنمية الذات :8628-1-21-22قاعة مؤتمرات نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي رمسيةلصناعة
الكاريزما ورمسية بناء إنسان
رمسيات صيف ربوظبي الثقافية()8628-1-22-21في رمسية المهارات النفسية للتعامل مع الذات (د طارق الحبيب) ورمسية
قانون الجذب الكوني
رمسيات ثقافتنا حضارتنا بأبوظبي ( 0-82الي )8628- 0-81
الملتتقي الوطني األول لإلبداع بأبوظبي (8628 2-2الي )8628- 2-22
ملتقي الوطني األول للتنميةالبشرية في (تقافتنا رخالقنا) برنامج (حياتك إختيارك) برنامج فهم األنماط الشخصية برنامج
(رسرار الطاقة البشرية) وبرنامج (طرق مختصرة لحياة افضل بأبوظبي( 22-20يناير )8628
الوالدية االيجابية والسعادة األسرية للد كتور إبراهيم الفقي ربو ظبي(نوفمبر )8626
المؤتمر االقتصادي إلعداد قادة الموارد البشرية من جامعة ميزوري(مايو )8626بالقاهرة
المؤتمر العالمي للمكفوفين في هيئة البحوث بأبوظبي(فبراير )8626
ندوة (الهندسة النفسية) بأبو ظبي (فبراير)8626
مؤتمر ربو ظبي ( )8661لدائرة التمية اإلقتصادية
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