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 أمحد مجعةالسرية الذاتية اخلاصة باملدرب املهندس / 

 مبصر والوطن العربي –خبري التنمية البشرية ومدرب علوم التفكري واالدارة 

 
  ك للتنميةابين نفس مؤسسةمؤسس ورئيس جملس ادارة  

  " حتت الطبع –مؤلف كتاب " مفتاح القلوب 

  " مؤسس مشروعYOUR TALENT " 

 مؤسس محلة حبب اخلري   

 مؤسس احلملة القومية للتطعيم ضد شلل االخالق           

 مؤسس محلة مليونية التنمية 

 مؤسس محلة مراهقة صح                                                                                                               

 مع رائد التنمية البشرية الدكتور/ ابراهيم الفقي
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 مؤسس رابطة ابناء وحميب الدكتور ابراهيم الفقي 

 عضو نقابة االعالميني " معد ومقدم برامج "                 

 عضو احتاد االثريني املصرين 

 ني العرب " معد ومقدم برامجعضو احتاد الفنان " 

 

 اجلوائز والتكرميات

 السودانمجهورية  -مية من هيئة االوقاف االسالمية  مت تكر 

  )االسكندرية  -حاصل علي درع مديرية الرتبية والتعليم )ادارة وسط 

 حاصل علي درع نقابة املعلمني باالسكندرية 

  مت تكرمية من مؤسسةUCB   الكندية 

  مت تكرمية منAmerican Association of Petroleum Geologists  

  مصر –مت تكرمية من  اهليئة القومية ملراقبة جودة التعليم 

  االسكندرية  –مت تكرمية من  ادارة وسط التعليمية 

  مصر –مت تكرمية من مؤسسة الفقي العاملية 

 مت تكرمية من االكادميية الكندية للتدريب 

 جامعة االسكندرية – مت تكرمية من كلية اهلندسة 

  جامعة االسكندرية –مت تكرمية من كلية الرتبية 

  جامعة عني مشس –مت تكرمية من كلية البنات 

  جامعة االسكندرية –مت تكرمية من كلية العلوم 

   جامعة االسكندرية -مت تكرمية من كلية التجارة 

  مت تكرمية من معهدEGOTH    االسكندرية -للسياحة والفنادق 

  االسكندرية-تكرمية من مجعية علي بن ابي طالب االسالمية مت 

  مطروح –مت تكرمية من  مجعية رسالة 

  الزقازيق –مت تكرمية من مجعية رسالة 

  دمياط –مت تكرمية من مجعية رسالة 
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 اللقاءات التليفزيونية 

 
 

 ة" علي القناة الثانية املصريةضيف ألكثر من مرة يف برنامج "زين -

 برنامج " حياتنا احلي" علي قناة الشباب الفضائيةضيف يف  -

                  قناة النيل للعائلة "نايل فاميليي"" علي  ضيف يف برنامج " حياتنا -

 ضيف برنامج " اللون االخضر " علي قناة مصر الزراعية -

 العلمي" ناة البحثيف برنامج "اصدقاء املنارة" علي قناة املنارة الفضائية "ق  ر من مرةألكثضيف  -

          ضيف متكرر يف برنامج " كافية الشباب" علي قناة االسكندرية... شبكة تليفزيون احملروسة -

              " علي قناة االسكندرية... شبكة تليفزيون احملروسةاسكندرية مباشرضيف متكرر يف برنامج "  -
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            االسكندرية... شبكة تليفزيون احملروسة" علي قناة بنات افكاريضيف متكرر يف برنامج "  -

         " علي قناة االسكندرية... شبكة تليفزيون احملروسةحدوتة شبابيةضيف متكرر يف برنامج "  -

 " علي قناة االسكندرية... شبكة تليفزيون احملروسةستات  2راجل و ضيف متكرر يف برنامج "  -

 ندرية... شبكة تليفزيون احملروسةاخلري ياحبر" علي قناة االسكضيف متكرر يف برنامج "صباح  -

       ضيف يف برنامج " أسرتي " علي قناة االسكندرية... شبكة تليفزيون احملروسة -
 

 االذاعية اللقاءات 

    مصر -  يف اذاعة الربنامج الثقايف "اصنع حياتك" ضيف متكرر يف برنامج  -

                          ضيف متكرر يف الفقرة املفتوح بإذاعة االسكندرية  -

 االسكندريةيف اذاعة "مساء اخلري يا اسكندرية " ضيف يف برنامج  -

 ج "صوت ضمريك" علي راديو صوت مصرضيف متكرر يف برنام -

 ضيف متكرر يف برامج راديو ابين نفسك -

 امابين نفسك للتنمية البشرية علي موزيكانا اف ة ضيف دائم بفقر -

   ضيف دائم بفقرة ابين نفسك للتنمية البشرية علي عاشور اف ام " تامر عاشور" -

   ضيف دائم بربنامج مني نفسك للتنمية البشرية علي مطلقات راديو -

 علي الفيس بوك ضيف يف برنامج بينا وبينكم -

  http://www.abninafsak.com/tvلينك لبعض احللقات واللقاء التليفزيونية :               

    http://www.abninafsak.com/capsulatاخلاصة واملسجلة :     لينك لبعض احللقات 

 

http://www.abninafsak.com/tv
http://www.abninafsak.com/tv
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  املؤهالت األكادميية

                                            )مازالت حتت الدراسة ( ماجستري تكنولوجيا املعلومات من اكادميية السادات للعلوم االدارية -

 )مازالت حتت الدراسة (دبلوم دراسات عليايف " التسويق " من كلية التجارة جامعة االسكندرية  -

 اكادميية االسكندرية للعلوم –معلومات ادارية  بكالوريوس نظم -
 

 

 التنمية البشرية دورات 

 مدرب كورت ) مهارات التفكري( معتمد من د.ادوار ديبونو -

                                                             اسرار صناعة املدرب الناجح ) د.ابراهيم الفقي ,و املدرب.امحد قدوس( -

 بريطانيا –, والعامل جوناثون رويال  Mind Careللتنويم االحيائي معتمد من مؤسسة ممارس  -

    واملستشار الكوييت الدكتور /مجال املال          &ممارس القراءة السريعة معتمد من الدكتور/ توني بوزان  -

                       بريطانيا –, والعامل جوناثون رويال  Mind Careلفنون االقناع والتأثري النفسي معتمد من مؤسسة ممارس  -

             رائد التنمية البشرية  -ن الدكتور ابراهيم الفقي  معتمد م  (NLPممارس برجمة لغوية عصبية ) -

                            مهارات العرض والتقديم -

 الكاريزما -

 ار الشخصية القوية املؤثرةأسر -

                                   دورة يف التخطيط -

 دورة مهارات االتصال -

 دورة ادارة الوقت - 

                                         التحفيز ذاتي -

 مع المستشار الكويتي / جمال المال
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 اخلرائط الذهنية -

                                     التفكري االجيابي -

 والتخطيطدورة حتديد االهداف  -

                                         قانون اجلذب -

 متارين التأمل -

 اسرار الطاقة احليوية -

    قوانني العقل الباطن -

 

 مع الدكتور / طارق السويدان
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 ادارة االعمال

 

- One Day M.B.A  -العاملي د.براين تراسي مع الربوفيسورBrian Tracy  

- Real Time Marketing  مع اخلبري العاملي ديفيد مريمان سكوت                                                                   

 القيادة احلديثة"القائد احملرتف"لوم دب -

 دبلوم املبيعات احلديثة -

 سرتاتيجىدبلوم التسويق اال -

 خدمة العمالء وفن احملافظة عليهمدبلوم  -

 روعات بإسرتاتيجيات الربح السريعدورة تصميم املش -

 Brian Tracyمع البروفيسور 
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 دبلوم التخطيط االسرتاتيجي -

 دبلوم ادارة الوقت -

 دبلوم إسرتاتيجيات النجاح -

 لسرية الذاتية واملقابلة الشخصيةدبلوم مهارات اعداد ا -

 فدبلوم املوظف احملرت -
 

 واهليئات اليت قام بتدريب بعض موظفيهاشركات  لبعض ا

 ملني بوزارة الداخلية السعوديةاادارة شئون الع -

 شركة النفظ الكويتيةمستشفى   -

 ادارة املخاطر بشركة النفط الكويتية -

 السودان -هيئة االوقاف االسالمية  -

 مصر -اهليئة القومية للرقابة علي جودة التعليم  -

 االسكندرية –مدرسة النجاح اخلاصة  -

 االسكندرية  -ادارة وسط التعليمية    -
 

 

 

 امحد مجعةللتواصل مع املدرب /                                     

 خبري التنمية البشرية ومدرب علوم التفكري واالدارة مبصر والوطن العربي

 +201283014442عرب اهلاتف :  -
 الصفحة الرمسية علي الفيسبوك  -

WWW.FACEBOOK.COM/AHMEDGOMAA.HD       

 

http://www.facebook.com/AHMEDGOMAA.HD
http://www.facebook.com/AHMEDGOMAA.HD

