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  البیانات الشخصیة
  سماح فتحي علي الحلو  االسم

 17/2/1980  تاریخ المیالد
  غزة  مكان المیالد

 903634954  رقم الھویة
  متزوجة  الحالة االجتماعیة

  1مخیم  –النصیرات  –المحافظة الوسطى  –قطاع غزة  - فلسطین  العنوان
 08-2557918  الھاتف

  970599319758+  الجوال
 smarteyes_1980@hotmail.com  نيالبرید اإللكترو

  
  المؤھالت العلمیة

  تاریخ التخرج  معدل التخرج  الدولة  الجامعة  التخصص  المؤھل

  مناھج وطرق تدریس  ماجستیر
 اإلسالمیةالجامعة 

 غزة
  2018  83.37  فلسطین

  علوم فیزیاء  بكالوریوس
میة الجامعة اإلسال

  غزة
 2003  72.62  فلسطین

  دبلوم عام
  عام

الجامعة اإلسالمیة 
  غزة

 2003  81.29  فلسطین

مزاولة مھنة 
  تربیة  التعلیم

وزارة التربیة 
  والتعلیم غزة

 2013    فلسطین

  
  اللغات

  مالحظات  محادثة  كتابة  قراءة  اللغة
    ممتاز  ممتاز  ممتاز  العربیة

    جید جدا  جید جدا  جید جد  اإلنجلیزیة
    ممتاز  -  - لغة اإلشارة

  
  الخبرات العملیة

  سبب االنتھاء  تاریخ النھایة  تاریخ البدایة  مكان العمل  المسمى الوظیفي
 مدرسة علوم لذوي اإلعاقة السمعیة .1

  )متطوعة(
جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 

  النصیرات
  توظیف  17/5/2004  6/11/2002

  لذوي اإلعاقة السمعیةمدرسة علوم  .2
یة التأھیل والتدریب االجتماعي جمع

  النصیرات
  مھام جدیدة  1/9/2007  17/5/2004

  لغة إشارة ومترجم  مدرب .3
جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 

  النصیرات
    حتى اآلن  2005

  مدیرة مدرسة بیسان للتربیة الخاصة .4
جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 

  النصیرات
    حتى اآلن  1/9/2007

  منسق إداري .5
جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 

  النصیرات
  انتھاء المھمة  2012  2007
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مدرب فني لالستعراضات والفقرات  .6
  الفنیة بلغة اإلشارة

جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 
  النصیرات

2007  2012    

مدیر مشروع الدعم النفسي  .7
واالجتماعي لألطفال واألسر 

  غزة المتضررة من الحرب على قطاع

یة التأھیل والتدریب االجتماعي جمع
  النصیرات

  نھایة المشروع  31/7/2010  1/12/2010

      1/1/2014  مؤسسة الھاندي كاب انترناشونال  مترجمة لغة إشارة  .8
عضو لجنة نشر لغة اإلشارة الفلسطینیة  .9

  ضمن مشروع الحشد والمناصرة
  انتھاء المشروع  2014  2011  جمعیة أطفالنا للصم

والترجمة  مدرب لغة إشارة  .10
  اإلشاریة

مركز مسارات متقدمة للتدریب 
  والتعلیم

1/1/2017  30/11/2017    

    االنإلى   2017نوفمبر   بسمة للثقافة والفنونجمعیة   إشارةلغة ترجم م .11
  

  )مترجم لغة إشارة / مدرب ( الدورات التدریبیة

  التاریخ  مكان االنعقاد  الجھة المنظمة  اسم الدورة 

دورة مبتدئة في لغة اإلشارة  .1
 الفلسطینیة  

  

مدرسة بنات اإلعدادیة أ لالجئین 
  النصیرات

سة بنات اإلعدادیة أ لالجئین مدر
  النصیرات

2009  

( مترجم دورة الحاسوب  .2
word ( لطالب الصم الكبار 

  

في مدرسة ذكور النصیرات 
  اإلعدادیة د لالجئین

في مدرسة ذكور النصیرات اإلعدادیة 
  د لالجئین

2008/2009  

دورة مبتدئة في لغة اإلشارة  .3
 الفلسطینیة للعاملین 

  

یب جمعیة التأھیل والتدر
  االجتماعي النصیرات  

جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 
  النصیرات  

2005  

تدریب فتیات الصم الكبار  .4
 على األشغال الیدویة 

  

جمعیة التأھیل والتدریب 
  االجتماعي النصیرات  

جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 
  النصیرات  

2004  

دورة لغة اإلشارة الفلسطینیة  .5
لبة مستوى متقدم لط

  الجامعات والمھتمین

جمعیة التأھیل والتدریب 
  االجتماعي النصیرات  

جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي 
  النصیرات  

2013  

المشاركة في ترجمة للغة  .6
اإلشارة مؤتمر العمل اآلن 

  المنعقد 

بمجموعة صحوة ضمیر لذوي 
اإلعاقة السمعیة و الھاندي كاب 

  انترناشونال

  3/10/2013  فندق الكومودور

للغة اإلشارة احتفال ترجمة  .7
لتخریج المكفوفین لدورة 

ICDL    

مركز التقنیات المساعدة 
  بالجامعة اإلسالمیة

 10/2013/ 6  اإلسالمیة الجامعة
  

ترجمة للغة اإلشارة لورشة  .8
مركز العمل التي نظمھا 

التقنیات المساعدة بالجامعة 
لمناقشة ذوي  اإلسالمیة

ین اإلعاقة السمعیة الحاصل
% 65على معدل أقل من 

حول الفرص المتاحة في 
 الجامعة 

  

مركز التقنیات المساعدة 
  بالجامعة اإلسالمیة

  16/11/2014  اإلسالمیة الجامعة
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ترجمة االحتفال بیوم المعاق  .9
العالمي في وكالة الغوث 

 الدولیة االنوروا 
  

لجنة التنسیق لمراكز التأھیل 
  المجتمعي في قطاع غزة

  3/12/2014  غزة مقر االنوروا

المشاركة في ترجمة للغة  .10
مؤتمر رصد لاإلشارة 

االنتھاكات التي یتعرض لھا 
األشخاص ذوي اإلعاقة في 

   قطاع غزة

 8/12/2014  جمعیة أطفالنا للصم  جمعیة أطفالنا للصم
  

في المشاركة في ترجمة  .11
من أجل برامج "مؤتمر بعنوان 

لالستجابة للطوارئ 
  " واالزمات

ة الدولیة ونقابة منظمة اإلعاق
العالج الطبیعي الفلسطینیة 

ناد وشبكة /بالشراكة مع دیاكونیا
األجسام الممثلة لألشخاص ذوي 

  اإلعاقة

  15/12/2014  فندق الكومودور

ترجمة فیلم وثائقي بعنوان  .12
ضمن " لمن یھمھ األمر"

مشروع مجتمع شامل ومتاح 
  للجمیع

جمعیة التاھیل والتدریب 
جمعیة  –االجتماعي النصیرات 

  الوداد للتأھیل المجتمعي

    

مترجم تدریبات مشروع  .13
مجتمع شامل ومتاح للجمیع 

االتفاقیة  –مصفوفة التأھیل (
 –الدولیة لحقوق ذوي االعاقة 

الحشد  –االتصال والتواصل 
  ) اإلعالم الجدید –والمناصرة 

جمعیة التاھیل والتدریب 
جمعیة  –االجتماعي النصیرات 

  جتمعيالوداد للتأھیل الم

مایو  –مارس   متعدد
2014  

دورة لغة اإلشارة الفلسطینیة  .14
  المبتدئالمستوى 

یونیو  –مایو   البریج -اللجنة الشعبیة لالجئین مكتب   جمعیة الثقافة والفكر الحر
2015  

تدریب المستشفیات الحكومیة  .15
على دلیل الصحة اإلنجابیة 

  بلغة اإلشارة 

  2016  قطاع غزةمستشفیات   جمعیة الثقافة والفكر الحر

ترجمة تدریبات المواءمة  .16
  وسھولة الوصول

مارس  –فبرایر   بلو بیتش –الكومودور   الھاندي كاب انترناشونال
2016  

دلیل الصحة اإلنجابیة بلغة  .17
  )إشراف إشاري(اإلشارة 

  2015دیسمبر   جمعیة الثقافة والفكر الحر  جمعیة الثقافة والفكر الحر

ترجمة فیلم حالة طارئة ضمن  .18
مبادرة تحسین جودة الخدمات 

الصحیة المقدمة لذوات اإلعاقة 
  السمعیة

  2015دیسمبر   جمعیة الثقافة والفكر الحر  جمعیة الثقافة والفكر الحر

تدریب مستشفیات في قطاع  .19
غزة حول دلیل الصحة 

  اإلنجابیة بلغة اإلشارة

  2016  مستشفیات قطاع غزة  جمعیة الثقافة والفكر الحر

افة صحیة ترجمة مادة ثق .20
  لطالبات اإلعاقة السمعیة 

الفصل األول   الجامعة اإلسالمیة  جمعیة الثقافة والفكر الحر
2016-2017  

  
  المؤتمرات وورشات العمل 

  التاریخ  مكان االنعقاد  الجھة المنظمة  االختصاص  موضوعاسم ال
العنف ضد المرأة والطفل في  .1

   المجتمع الفلسطیني
لتدریب جمعیة التأھیل وا  ورشة عمل 

  االجتماعي النصیرات  
جمعیة التأھیل والتدریب 
  االجتماعي النصیرات  

2/12/2010  
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اإلعاقة السمعیة ومراحل تطور  .2
  لغة اإلشارة

  مشروع الحشد والمناصرة   ورشة عمل
  جمعیة أطفالنا للصم

جمعیة التأھیل والتدریب 
  االجتماعي النصیرات  

  2013ابریل 

نشر " بحث محكم بعنوان  .3
آن الكریم للصم وضعاف القر

 ىدراسة عملیة عل( السمع
  ) مدارس الصم بقطاع غزة

طباعة القرآن الكریم (ندوة   مؤتمربحث 
ونشره بین الواقع والمأمول 

في مجمع الملك فھد  )
  بالسعودیة

مجمع الملك فھد لطباعة 
المصحف الشریف ، المدینة 

المنورة ، المملكة العربیة 
  السعودیة

25-
27/11/2014  
  

  
  )متدرب( الدورات التدریبیة

  مكان االنعقاد  الجھة المنظمة  تاریخ النھایة  تاریخ البدایة  الساعات  اسم الدورة التدریبیة
نظام التشغیل والبرامج التطبیقیة  .1

  وبرنامج میكروسوفت وورد

جمعیة الكرمل   5/10/1998  1/7/1998  72
  الثقافیة

  جمعیة الكرمل الثقافیة

جمعیة الھالل   15/4/2002  11/4/2002  20  اإلسعاف األولي .2
  األحمر الفلسطیني

جمعیة الھالل األحمر 
  فرع دیر البلح الفلسطیني

دورة مبتدئة في أساسیات لغة  .3
  اإلشارة

جمعیة الھالل   1/9/2002  1/7/2002  32
  األحمر الفلسطیني

جمعیة الھالل األحمر 
  فرع دیر البلح الفلسطیني

دورة متقدمة في لغة اإلشارة  .4
  )تربوي-تعلیمي( جللمنھ

جمعیة الھالل   3/12/2002  14/9/2002  48
  األحمر الفلسطیني

  الجامعة اإلسالمیة

جمعیة دیر البلح   22/6/2004  1/6/2004  30  كیفیة عمل الوسائل التعلیمیة .5
  لتأھیل المعاقین

جمعیة دیر البلح لتأھیل 
  المعاقین

تربیة األطفال الصم في مرحلة  .6
  الطفولة المبكرة

  جمعیة أطفالنا للصم  جمعیة أطفالنا للصم  29/4/2004  22/2/2004  70

طرق وأسالیب التعلیم وإعداد  .7
الخطط التعلیمیة واإلدارة 

  المدرسیة

جمعیة األمل لتأھیل   13/5/2006  1/4/2006  30
  المعاقین رفح

جمعیة األمل لتأھیل 
  المعاقین رفح

  جمعیة جبالیا للتأھیل  الیا للتأھیلجمعیة جب  22/6/2006  18/6/2006  30  قیادة المخیمات الصیفیة .8

تطویر الوسائل التعلیمیة  .9
  بالمصادر المتاحة

الجمعیة الفلسطینیة   10/8/2006  29/7/2006  36
  لتأھیل المعاقین

الجمعیة الفلسطینیة 
  لتأھیل المعاقین

 اإلحصائيالتحلیل  .10
  ) SPSS(باستخدام برنامج 

  عة اإلسالمیةالجام  الجامعة اإلسالمیة  30/8/2006  7/8/2006  30

جمعیة األمل لتأھیل   24/3/2008  3/2/2008  70  لغة اإلشارة األمریكیة .11
  المعاقین رفح

جمعیة األمل لتأھیل 
  المعاقین رفح

جمعیة التأھیل   18/12/2008  16/11/2008  20  تأھیل معلمي الصم تربویا .12
والتدریب 

االجتماعي 
  النصیرات

جمعیة التأھیل والتدریب 
  االجتماعي النصیرات

تنمیة المھارات اللغویة  .13
  وقواعد كتابة التقریر

الجمعیة الفلسطینیة   4/12/2008  15/11/2008  18
  لتأھیل المعاقین

الجمعیة الفلسطینیة 
  لتأھیل المعاقین

مدرسة ذكور   28/12/2008  14/12/2008  21  مبادئ وأساسیات االنترنت .14
النصیرات اإلعدادیة 

  د لالجئین

مدرسة ذكور 
یة د النصیرات اإلعداد

  لالجئین

  معھد التنمیة المستدامة  تأھیل لجمعیة جبالیا ل  19/11/2009  18/10/2009  80  التخطیط االستراتیجي  .15

جمعیة دیر البلح لتأھیل   جمعیة أطفالنا للصم  2/10/2010  19/9/2010  40لغة اإلشارة العربیة  .16
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  المعاقین  المبتدئالموحدة المستوى 

لغة اإلشارة العربیة  .17
  لمستوى المتوسطا –الموحدة 

جمعیة األمل لتأھیل   جمعیة أطفالنا للصم  23/6/2011  8/6/2011  40
  المعاقین رفح

18. Training course in : 
Project Management- 
Fund Raising – 
Monitoring& Evaluation- 
Report Writing 

 االنوروا  22/11/2011  25/10/2011  40
 

  مؤسسة ستاتیسك للتدریب

معھد التنمیة البشریة   20/3/2012  15/3/2012  25  ییمالمتابعة والتق .19
 المستدامة

معھد التنمیة البشریة 
  المستدامة

معھد التنمیة البشریة   25/4/2012  21/4/2012  25  اإلدارة المالیة .20
  المستدامة

معھد التنمیة البشریة 
  المستدامة

توظیف لغة اإلشارة  .21
  بالحصة الصفیة

  جمعیة أطفالنا للصم  لنا للصمجمعیة أطفا  16/5/2012  7/5/2012  40

تدریب مدربین في مجال  .22
  الحشد والمناصرة

  جمعیة أطفالنا للصم  جمعیة أطفالنا للصم  11/6/2012  9/5/2012  40

الطرق التربویة في  .23
استخدام المصحف المفسر بلغة 

  اإلشارة للصم

جمعیة المستقبل   5/6/2012  12/4/2012  36
  للصم الكبار

جمعیة المستقبل للصم 
  كبارال

اإلدارة العامة       8  اإلرشاد والتربیة الخاصة .24
لإلرشاد والتربیة 

وزرة  –الخاصة 
  التربیة والتعلیم

  مدرسة ابن رشد األساسیة

25. English for Speakers 
of other Languages , 
Course " level eight " ,  

50  12/12/2011  18/2/2012  International 
British Center  

International 
British Center 

Nusierat   

26. English for Speakers 
of other Languages , 
Course " Conversation 2 
"  

50  15/2/2012  12/4/2012  International 
British Center 

International 
British Center 

Nusierat   

معلم الصم والترجمة  .27
  اإلشاریة

الجمعیة القطریة   9/10/2012  26/9/2012  60
أھیل ذوي لت

االحتیاجات الخاصة 
والھالل األحمر 

 الدوحة –القطري 

  فندق ریتاج رویال الدوحة

التنسیق والتواصل الداخلي  .28
  للمؤسسات

  جمعیة أطفالنا للصم  جمعیة أطفالنا للصم  15/5/2013  27/2/2013  64

29. English for Speakers of 
other Languages , Course 
"Ninth level "  

  

50  3/6/2013  26/7/2013  International 
British Center  

International 
British Center 

Nusierat   

30. Needs assessment 
skills 

نقابة العالج الطبیعي   30/11/2013  26/11/2013  24
 محافظات غزة

  مطعم أبو حصیرة
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الدالئل اإلرشادیة للتأھیل  .31
  المجتمعي

جمعیة اإلغاثة   16/1/2014  11/1/2014  25
  الفلسطینیة الطبیة

  فندق الكومودور غزة

نظام باستخدام البیانات تحلیل  .32
الحزمة اإلحصائیة للعلوم 

 SPSS)(االجتماعیة 

  جمعیة أطفالنا للصم  جمعیة أطفالنا للصم  28/4/2014  24/3/2013  27

33. English for Speakers of 
other Languages , Course 
"Tenth level "  

  

50  1/11/2014  29/12/2014  International 
British Center  

International 
British Center 

Nusierat   

التخطیط لتفعیل دور أصحاب  .34
 الفائدة في الجمعیات الخیریة

 جمعیة أطفالنا للصم جمعیة أطفالنا للصم  11/6/2015  14/5/2015  36

وزارة التربیة   5/8/2015  3/8/2015  15 المدرسة الفاعلة .35
 یم غزةوالتعل

ریب مدیریة مركز التد
 التربیة والتعلیم الوسطى

سھولة الوصول لألشخاص  .36
  ذوي اإلعاقة

الھاندي كاب   9/2/2016  8/2/2016  10
  انتروناشونال

  فندق الكمودور

جامعة فلسطین   اإلغاثة اإلسالمیة  8/10/2015  29/9/2015  30  نظریات ومبادئ التنمیة .37
  خانیونس

تحلیل الفقر وسبل العیش  .38
  المستدام

جامعة فلسطین   اإلغاثة اإلسالمیة  11/11/2015  5/11/2015  30
  خانیونس

جامعة فلسطین   اإلغاثة اإلسالمیة  12/12/2015  30/11/2015  30  المتابعة والتقییم بالنتائج .39
  خانیونس

  غزة one tمركز   TOT  30  7/12/2016  20/12/2016تدریب مدربین  .40
  

  الخبرات في العمل االجتماعي
  2003-2002ل األحمر فرع الوسطى دیر البلح متطوعة في جمعیة الھال .1
  2002-منشطة في المخیم الصیفي الخامس في جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني  .2
  1020وحتى 2004) (www.multka.net/vbالموقع االلكتروني ) مؤسس ومشرف فني ( نائب المدیر العام في الملتقى التربوي  .3
  )2009- 2006(غزة  –أمین الصندوق في جمعیة األمھات لرعایة األسرة الفلسطینیة  .4
  .2009عضو مؤسس في جمعیة الكرامة للصم  .5
  2013-2010عضو مجلس إدارة جمعیة الكرامة للصم  .6
  عضو صالون سیدات الوسطى الثقافي في جمعیة التأھیل والتدریب االجتماعي النصیرات  .7
   2018- 2015إلعاقة السمعیة ذوي اعیة الضمیر لعضو مجلس إدارة جم .8
  2017نوفمبر ) مترجم لغة إشارة( في جمعیة بسمة للثقافة والفنون متطوعة  .9

  
  المھارات

  .) word +PowerPoint +excel(إتقان البرامج التطبیقیة في الحاسوب  .1
  .استخدام االنترنت بدرجة ممتازة .2
  .برنامج الكتب االلكترونیة بدرجة ممتازة  .3
  .ومعالجتھا لتصمیم الصور photo impactبرنامج  .4
  میمللتص  xara3dبرنامج  .5
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أحمد . تصمیم قاموس مصور في اللغة االنجلیزیة للمرحلة االبتدائیة بالتعاون مع مدیر مدرسة ذكور النصیرات االبتدائیة ج لالجئین أ .6
  )2007(السردي 

  2009تصمیم قاموس الكتروني للغة اإلشارة المبتدئة الفلسطینیة  .7
  

  لبالمطلوبة متوفرة لحین الط قجمیع األوراق والوثائ/مالحظة

  


