السيرة الذاتية
C.V
شيماء يحيى رشاد الريس
البيانات الشخصية:

شيماء يحيى الريس

االسم:

غزة -الرمال الجنوبي -بجوار وكالة الغوث .

العنوان:

رقم الهوية:

الجنسية :

410112080

مكان الميالد:

فلسطينية.

دولة الكويت.

الحالة االجتماعية :متزوجة
هاتف رقم :

جوال رقم :

2842168
0599308566

البريد االلكترونيsha_r2011@hotmail.com :

المؤهالت العلمية:

 - 1شهادة البكالوريوس -الخدمة االجتماعية -الجامعة اإلسالمية 2006
 -2شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة  -القسم األدبي عام 2222م

شهادات إتمام الدورات التعليمية:

 .1دورة رخصة قيادة الحاسوب الدولية( - )ICDLمعهد لنك
.International computer driving license

( )02ساعة

 -2دورة اإلرشاد النفسي واالجتماعي -جمعية اإلغاثة للتمنية وخدمات المجتمع ( )02ساعة
 -3دورة

 introduction forex worldاالتحاد العام للمراكز الثقافية

 -4دورة إعدادا مدربين  -مركز إدارتي للتخطيط والتدريب النوعي
Training of trainers
 -2دورة القانون الدولي اإل نساني  -مؤسسة هدف لحقوق اإلنسان
 -0دورة مناهج البحث العلمي

 -مؤسسة هدف لحقوق اإلنسان

( 32ساعة)

( )22ساعة

( )22ساعة

( )22ساعة

2007
2007
2008
2008
2008
2008

-7دورة باللغة االنجليزية بالمستوى الرابع

 -بمركز اللغة االنجليزية

-8دورة باللغة االنجليزية بالمستوى الخامس  -بمركز اللغة االنجليزية

()24ساعة تدريبية 2010

()24ساعة تدريبية 2010

الخبرات المهنية والعلمية:

 -1العمل ضمن فريق بمؤسسة اإلغاثة للتنمية و خدمات المجتمع .

 -2العمل ضمن مشروع الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال بمؤسسة التنمية وخدمات المجتمع

 -3العمل ضمن فريق إلجراء بحث علمي حول حقوق وأوضاع الشباب الفلسطيني وخصوصا بغزة بمؤسسة
هدف لحقوق اإلنسان.وقد صدر كتاب حول واقع الشباب الفلسطيني بسنة .2008

 -4العمل كناشطة اجتماعية بمؤسسة شارك الشبابي.

 -2العمل كمنشطة اجتماعية لألطفال ضمن برنامج جسور التابع لمنتدى شارك الشبابي.
 -0العمل كمنسقة برامج تدريبية بمؤسسة إدارتي للتخطيط والتدريب النوعي.
 -7العمل بوظيفة السكرتارية بالمكتب االستشاري القانوني للمحاماه.

المؤلف ات العلمية:

 -1صدور كتاب بعنوان ( متطلبات النهوض بحالة حقوق الشباب الفلسطيني ) لسنة  2008بالتعاون مع
مؤسسة هدف لحقوق اإلنسان.

 -2صدر العديد من المنشورات والبروشورات للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال بالتعاون مع مؤسسة شارك
الشبابي.

المعرفون

 -1السيد /طارق الريس موظف في البنك األردني.

جوال رقم()2211221847

 -2اآلنسة /سهير عجور أستاذة بالجامعة اإلسالمية .جوال رقم()2211317784
 -3السيدة /نرمين مهنا موظفة في البنك الفلسطيني .جوال رقم()2211882128

شيماء الريس

