
                                ذاتية السرية ال
 
  

 :   البيانات الشخصية
                                                                                                                                                                                      

  مالك حممد مجيل ناصر :                         سم اال
  فلسطيين                         اجلنسية
  الكويت                         :العنوان

                                       
   :املؤهالت العلمية

 .التحضري لشهادة املاجستري يف علم النفس .1
 .جامعة النجاح ،درجة البكالوريوس يف علم النفس .2
  .شهادة الدراسة الثانوية العامة  .3

  
  :اخلربات العملية

  .حىت اآلن 2006من مارس  –فرع الكويت  –استشاري نفسي يف مركز الراشد  .1
 .2008لغاية  2007يناير  01من  –فرع ديب  -مدير مركز الراشد  .2
 .2007سنة  –فرع ديب  –استشاري نفسي يف مركز الراشد  .3
 28اىل  2005 سبتمرب 01من  –الكويت  –مركز الرازي لالستشارات النفسية واالجتماعية استشاري نفسي يف  .4

 ).فترة مسائية( 2006فرباير 
 .2006فرباير  01اىل  2004أكتوبر  01من   - الكويت –شركة دار التجهيزات العلمية  –مدير اداري  .5
 . 2004مايو  15اىل  2003مايو  01اعمال تطوعية يف جمال اخلدمة اتمعية واالرشاد النفسي من  .6

  
  :لالدورات التدريبية وورش العم

 .2010 أكتوبردورة تدريبية يف لغة اجلسد  .1
 .2010 أكتوبردورة تدريبية يف إدارة الضغوط  .2
 .2010دورة تدريبية يف قوة التشايف الذايت مايو  .3
 .2010دورة تدريبية يف علم أمناط الشخصية مايو  .4
 . 2008سبتمرب اإلحيائي دورة تدريبية يف التنومي  .5
 .2008دورة تدريبية يف اإلرشاد األسري نوفمرب  .6
 .2008دورة تدريبية يف التدريب الشخصي  .7
 .ديب -غياث هواري. مع املدرب أ, م  2007سبتمرب  4-2دورة تدريبية يف كيف ختطط حلياتك من  .8
 .ديب -فؤاد عطية . د   اخلبريمع املدرب ,  2007مايو  30-27دورة تدريبية يف تقنية التعلم السريع من  .9

يوسف . ، دم2007مايو 1 -ابريل  29من العواطف  ال الطاقة لعالج االمراض وحتريردورة تدريبية يف تقنية حتفيز جم .10
 .ديب  - مركز الراشد  البدر،

  
  



 
ابريل  12-11ورة تدريبية مكثفة يف كيفية استخدام جهاز االورا من د .11

 .لكويت ا شركة فرانشايز الراشد. صالح الراشد. د ،م2007
،  م2007 مارس 21-18من " ممارس مرخص يف اجلرافوثريايب"دورة تدريبية   
 .ديب - مركز الراشد فؤاد عطية،.د

نوفمرب  14 -11ساعة تدريبية من   30  بواقع) الشيفرة اجلديدة(دورة تدريبية يف الربجمة اللغوية والعصبية يف فنون  .12
 .مصر - يندرجون جر. د، م2006

نقابة  ،م2004 ابريل 7 - مارس 1 ساعة تدريبية من تاريخ 60دورة تدريبية يف مهارات االرشاد التربوي بواقع .13
 .فلسطني - االجتماعيني والنفسيني الفلسطينيةاالخصائيني 

، التطوع ،تشريعاتالقانون وال ،والشباب اإلعالم ،الدميقراطية ،حل الصراعات ،االتصال والتواصل(ة يف دورة تدريبي .14
 .فلسطني –نابلس  ،م2004ابريل  28 -مارس  21 تدريبية من ساعة 30بواقع  )واجلندر

 .2010 و 2009" الصحة النفسية"املشاركة بورشتني عمل يف جامعة الكويت  .15
 .2009 - 2008" إدارة الضغوط"املشاركة بورشة عمل بعنوان  .16
 .EmWave 2009 املشاركة بورشة عمل يف كيفية استخدام جهاز .17
 .2009املشاركة بوشة عمل يف التدريب الشخصي  .18
 -  2007لراشد، دكتور صالح ا ،مركز الراشد" تطبيقات السر االول يف اجلذب"املشاركة بورشة عمل بعنوان  .19

 .الكويت
 .لكويتا - 2006صالح الراشد، . ، د مركز الراشد "العالج بتقنية التحرر النفسي"املشاركة بورشة عمل بعنوان  .20
، صالح الراشد. د ،مركز الراشد" التدريب على جهاز االورا للمسح السيكولوجي"املشاركة بورشة عمل بعنوان  .21

 .الكويت - 2006
 -  2006 ،صالح الراشد. د  ،مركز الراشد" يف العامل والوطن العريبالتنمية البشرية "املشاركة بورشة عمل بعنوان  .22

 .الكويت
  

   :مالعالج املستخد أنواع
 العالج النفسي بالتنومي. 
  اإلرشاد النفسي. 
 التحليل النفسي. 
 النفسي العالج السلوكي . 
 االسترخاء. 
 EFT.  
 NLP. 
 ورااستخدام جهاز األ. 
  استخدام جهازEm Wave. 
  الشخصيالتدريب. 
 تطبيق االختبارات النفسية. 

 
  


