
 

السيرة الذاتية للدكتورة ام السعد محمد ابوبكر نورالدين

 البيانات الشخصية:- 

  االســـــم: أم السعد محمد أبوبكر نورالدين 

  رقم جواز السفر – 259738 -سبها 

ليبية   الجنســية: 

 العنوان –ليبيا –سبها  

 

 Umalsaad63@gmail.com البريد اإللكتروني 

 املؤهالت العلمية: - 

- جامعة ليدن األمريكية – فرع ج. م. ع 
 الدكتوراه والماجستير في إدارة األعمال. -التنمية البشرية والعلوم اإلنسانية )عالقات العمل(.    2883                                   

 - جامعة سبها -كلية طب وجراحة الفم واالسنان. 

- بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان- 88- 2888 

 الدورات التأهيلية املتحصل عليها: - 

- تد ريب مدربين )ريادة االعمال ( تونس – الجمهورية التونسية    2882-11 
ATSCP باعتماد جامعة أدمور األمريكية   - االكاديمية العربية 

 - الماجستير المصغر في إدارة المستشفيات 38-يوليو -88 أغسطس -2882 

 - دبلوم التخطيط اإلسترتيجي المؤسسسي25 -يوليو -2اغسطس -2882 

- دبلومة اعداد وكتابة التقارير والمراسالت اإلدارية 23-22 يوليو -2882 
 - أكاديمية بناة المستقبل– ج م ع – القاهرة. 

 - د بلوم إعداد المدرب المحترف. 2882-5-89-5 

 - د بلوم المستشار التربوي. 2882-5-22-22 

 - دبلومه اإلرشاد األسري. 2882-9-8 

 - دبلوم التفكير الكورت الست مستويات باعتماد ادوردو دي بونو. 2882-0-20-82 

 2882-88-29 .NLP دبلوم وممارس للبرمجة اللغوية العصبية - 

 2883-8-22 .TLT دبلوم العالج بخط الزمن - 

 - دبلوم وممارس العالج بالطاقة. 2883-85-89 

 - دبلوم وممارس التنويم اإليحائي. 2883-8-2 

 - دورة مهارات إدارة الوقت واالجتماعات المعهد القومي اإلداري – سبها. 2882-3-25-22 

 2882-0–82  - دورة البرمجة اللغوية العصبية – ج م ع اإلسكندرية فريق ابني نفسك 

 2882-0-38-29 - دورة المعلم المتميز – ج م ع اإلسكندرية فريق ابني نفسك.                                        
 - دورة التفتيش الصحي – األدرة الصحية سبها باعتماد من شركة التقدم التكنولوجي الحديثة. وجمعية المتقاعدين العسكريين الطبية – المملكة األردنية الهاشمية                                            
 2882-9-82-83

mailto:Umalsaad63@gmail.com


 ت العملية واملهام التي كلفت بهاارباخل
 النموذج.تى كتابة هدا حو 8002الليبية منذ العام  الصحةتابعة لوزارة  أسنانطبيبة  -

 2882-88                                                                           الملتقى األول لطب االسنان بفزان رئيس -

  2882-2885                                                           سبها   المهدية  الصحيفي المركز  األسنانسم قيس ئر -

 2882-2                                                                    الصحية سبها  ةباإلدار األسنانمدير مكتب خدمات  -

 2882-9                                                            سبها الصحيةباإلدارة  –مدير مكتب تنمية الموارد البشرية  -

 2882-88                                                       الجنوبية ةبالمنطق األسنان لنقابة أطباءرية ييس اللجنة التسيئر -

  النموذجاعداد هد  وجثى 2882-2مدير قسم معدل األداء باإلدارة الصحية سبها  -

 ع.بل ج م قبناة المست أكاديمية 8225م عضوية قبر–بشرية معتمدة  مدربة تنمية -

 ع.م  المستقبل جبناة  أكاديمية 2855م عضوية قبر–مستشار تربوي معتمد  -

 ع.ج م  لالمستقببناة  أكاديمية 825م عضوية قبر –ومدرب حياة  أسرىمستشار  -

 األمريكية.مدرب معتمد من جامعة ليدن  -

 .بونوهبي معتمد بتصريح من مركز دي ذمفكر  -

 التي شاركت فيها وورش العمل املؤمترات والندوات
 8302                                                                   ليبيا-طرابلس  في األسنانالدولي األول لطب  المؤتمر -

 9002                                                             ليبيا –سبها – واألسنانالمؤتمر الخامس لطب وجراحة الفم  -

 المخدرات. –التدخين-المدرسيةندوات الصحة  -

    2882      ة سبها بتكليف من وزارة الصحة الليبيةلمدرسي منطق}المدرسي  فالعن (حولورشة عمل ل محاضر رئيسي -

 التدخين.ربين حول مكافحة دورشة عمل اعداد م -

 2885                                        لمدارس التعليم األساسي سبها  األوليافلة المدرسية قعضو فعال مشارك في ال -

    2882                                        رس التعليم األساسي سبها المد المدرسية الثانيةعضو فعال مشارك في القافلة  -

 88/2883                              لإلدارة الصحية سبها ةدي التابعثمحاضر ضمن الحملة الوطنية لمكافحة سرطان ال -

                                                                                        سااااااابهااا  –لطالب المرحلااة اإلعااداديااة التااابل لوزارة الصاااااااحااة الليبيااة حاااضااااااار ضااااااامن الحملااة الوطنيااة األولى لمكااافحااة التاادخين م -
3//2883 

                                                                                                        سااااااابهااا.–التاادخين التااابل لوزارة الصاااااااحااة الليبيااة لطالب المرحلااة اإلعااداديااة  الثااانيااة لمكااافحااةمحاااضااااااار ضااااااامن الحملااة الوطنيااة  -
88/2883      

 املهارات التي تتقنها
   اللغات

 األم. العربية: اللغةة لغال -

 جيدة.  اإلنجليزية:    -

 الحاسوب  -

 2883/   88سبها –مركز فزان للعلوم اإلدارية والحاسب اآللي يادة الحاسوب قالرخصة الدولية ل على متحصله -

 ظروف.العمل والتكيف تحت أي  -

 إدارة واعداد ورش العمل  -

 











 



 




