EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
01/2011 – ÎN CURS – Cluj Napoca, România

Cercetător în psihologie
S.C. COGNITROM S.R.L
Construcție de instrumente de evaluare psihologica
Construcție de platforme computerizate de evaluare si interventie
psihologica

Manasra
Mahmud
Data nașterii: 31/07/1972

Construcție de platforme de consiliere si orientare scolara si
profesionala
Construcție de conținuturi multimedia si de e-learning
Construcție de e-content (fișe de lucru, fișe de evaluare, coping carduri,
scenarii

Cetățenie: israeliană

multimedia) pentru e-learning în cadrul platformelor: CAPA Online Platforma

Gen: Masculin

profesională de asistență psihologica a adulților, CCP Online Platforma de informare,
consiliere și planificare a carierei.

CONTACT


Piața 14 iulie nr. 18
(Cognitrom SRL),
Cluj Napoca, România



scotmud@gmail.com



(+40) 0745313443

Elaborarea unei platforme de evaluare a competențelor
Elaborarea unui software de orientare în carieră
Elaborarea unui sistem de evaluare a potențialului de muncă al
persoanelor cu dizabilități
(CASPER)
Realizarea unui ghid de screening şi de evaluare psiho-aptitudinală a
persoanelor cu
dizabilitați

01/2011 – ÎN CURS – Cluj Napoca, România

Psiholog în specialitatea consiliere psihologică
S.C. COGNITROM S.R.L
Consiliere și orientare profesională
Evaluare psihologica

15/04/2007 – 15/01/2011 – Satu Mare, România

Psiholog în specialitatea psihologie clinică
Direcţia Gen. De Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului
Satu Mare
Analiza nevoilor beneficiarilor, construcție și implementarea planurilor
individualizate de servicii pentru beneficiari, realizarea sistemelor de
evaluare a performanțelor profesionale în cadrul DGASPC Satu Mare
Evaluarea şi consilierea persoanelor adulte cu handicap mental în
cadrul Serviciului de Asistență Socială pentru Persoane Adulte (SASPA)
Evaluarea Psihologică a noilor angajaţi din cadrul instituţiei.
Evaluare, Consiliere şi asistarea victimelor în procesul de audiere a
Parchetului de pe lângă Tribunalul Judeţean Satu Mare(DIICOT
Consiliere si orientare profesională a beneficiarilor.

2007

Psiholog în specialitatea psihologie clinică
Manasra& Romaniuc Societate civila profesionala de
psihologie
Testare si evaluare psihologica
Psihoterapie si Consiliere psihologica individuala
Consiliere psihologica de cuplu

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
1996 – 2000

Licențiat în Psihologie
Universitatea “Babeş – Bolyai” Cluj – Napoca, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
https://www.ubbcluj.ro/ro/

2005 – 2007

Specializare în Psihoterapie cognitiv-comportamentală
/REBT
Albert Ellis institute/Institutul de Psihoterapie, UBB Cluj
Napoca
https://albertellis.org/rebt-cbt-therapy/

2015 – Cluj Napoca, România

Formator
HUM MANAGEMENT CONSULTING SRL
https://humanco.ro/

2013 – Cluj Napoca, România

Consilier privind orientare in cariera
SC COGNITROM SRL
https://www.cognitrom.ro/

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): arabă | ebraică
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):
engleză
Compre‐
hensiune
orală
C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă
B2

Conversație
B2

Scris
B2

Citit
C2

Exprimare
scrisă
C2

Conversație
C2

Scris
C2

română
Compre‐
hensiune
orală
C2

COMPETENȚE DIGITALE
Microsoft Office / Atestat ECDL / html incepator / Search Engine
Optimization (SEO)

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

PROIECTE
Angajator: SC COGNITROM SRL
· 2014-2015 - Psiholog in cadrul proiectului: Eficientizarea serviciilor de
consiliere și orientare profesională a elevilor prin metode
computerizate”. Contract POSDRU/160/2.1/S/139788
· 2012- Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
în cadrul proiectului: “Îmbunătăţirea calificării şi dezvoltarea carierei
cadrelor didactice cu funcţie de consiliere şi terapie educaţională:
profesori – psihologi şi consilieri şcolari, prin instrumente inovative
TIC” – POSDRU/57/1.3/S/36217
· 2012 – 2013 - Psiholog în cadrul proiectului: “Servicii online de
promovare a sănătății mintale la locul de muncă și de armonizare a
activității profesionale cu viața de familie” – POSDRU/81/3.2/S/54673
· 2012 - Psiholog în specialitatea consiliere psihologică în cadrul
proiectului: “Dezvoltarea competențelor și asistență în afaceri pentru
întreprinzătorii în dificultate” – POSDRU/92/3.1/S/61095

ATESTATE
2007 – ÎN CURS

Atestat de liberă practică în Psihoterapie – Specializare
în Psihoterapie cognitiv-comportamentală – Institutul
de Psihoterapie, UBB Cluj - Napoca
2005 – ÎN CURS

Psiholog autonom in psihologia muncii și
Organizațională – Atestat - Colegiul Psihologilor din
România
2005 – ÎN CURS

Psiholog specialist in psihologie clinică și Psihoterapie
– Atestat - Colegiul Psihologilor din România

