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طبيعة العمل

من

إلى

مكان العمل

محاضرة

1917/19/1م

حتى اآلن

جامعة األقصى

التحصيل األكاديمي :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة

سنة التخرج

المعدل

ماجستير

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية  -غزة

1999

بكالوريوس

إدارة أعمال

جامعة األزهر  -غزة

1998

84.7%
84.53 %

دبلوم عالي

تأهيل تربوي

جامعة األزهر -غزة

1999

87%

دبلوم

علوم مالية ومصرفية

مركز العائلة المقدسة الثقافي المهني

1991

94.32 %

المشاركة في المؤتمرات العلمية :
عنوان المؤتمر
المرأة في مفهوم وقضايا أمن
اإلنسان .المنظور العربي والدولي

الجهة الراعية للمؤتمر
منظمة المرأة العربية

مكان عقد المؤتمر
مبنى قصر اإلمارات
 -أبو ظبي -

تاريخ عقد المؤتمر
 16-11نوفمبر 1999م

نحو مؤسسة حكومية فاعلة

ديوان الموظفين العام

مبنى رشاد الشوا  -غزة

 17يناير 1911م

الشباب وثقافة التغيير

و ازرة الثقافة

مبنى رشاد الشوا  -غزة

 16نوفمبر 1911م

الخدمة المدنية في بيئة متجددة

ديوان الخدمة المدنية األردني

فندق الرويال  -عمان

 13-17مايو 1911م
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تم إعداد وتقديم العديد من الددو اا والماضرد اا للعديدد مدن الجهدض يد قطدض زد  ،وتدم تدداي العديدد مدن المتددا ين
ي المجضال التضلية:
اسم الدورة

المكان

عدد

مرات

عدد

الساعات

تكرار

الساعات

للدورة

الدورة

التدريبة

الواحدة

التدريبية

فترة التدريب

إدارة حمالت الضغط والمناصرة

جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي

6

1

6

2013

الموظف الحكومي الجديد

ديوان الموظفين العام

3

21

63

2012-2011

مهارات االتصال والتواصل

الو ازرات الفلسطينية

12

7

84

2012-2011

كتابة الرسائل والتقارير اإلدارية

الو ازرات الفلسطينية

15

7

105

2012-2011

مناهج البحث العلمي

الو ازرات الفلسطينية

24

9

216

2012-2011

إدارة الوقت

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

12

5

60

2012-2011

التنظيم وتطوير أساليب العمل

نقابة اإلداريين

12

3

36

2010-2009

المهارات اإلدارية

نقابة اإلداريين

15

4

60

2010-2009

30

3

90

2008-2007

15

3

45

2008-2007

12

3

36

2007-2006

تدريب مدربينT.O.T

فن إدارةاالجتماعات



جمعية مركز الدراسات العمالية



مركز الحرية لإلعالم

جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي
الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين

بناء فريق العمل



جمعية ناشد



جمعية تضامن

إجمالي عدد ساعات التدريب

801

البحوث العلمية:


بحــث مقــدم لمــؤتمر الخدمــة المدنيــة فــي بيئــة متجــددة بعن ـوان :ل سياســة االختيــار والتعيــين وأثرهــا علــى اإلحــالل
والتعاقب الوظيفي – دراسة تطبيقية على اإلدارة الوسطى في جهاز الخدمة المدنية الفلسطيني-ل المملكـة األردنيـة

الهاشمية 1911م.


بحــث مقــدم لمــؤتمر الشــباب وثقافــة التغييــر بعنـوان :لدور وحــدات التــدريب فــي إدارة شــئون تــدريب الشــباب العامــل
في الجهاز اإلداري الحكومي الفلسطيني – دراسة ميدانية-ل فلسطين 1911م



بحــث مقــدم لمــؤتمر اإلصــالح اإلداري الثالــث بعن ـوان ل مــدي الرضــا الــوظيفي لــدي العــاملين فــي ديـوان المــوظفين

العامل فلسطين 1919م.


ورقة عمل مقدمة لمؤتمر منظمة المرأة العربية بعنوان :لاالنتمـاء الحزبـي والعمـل المسـلب لءبنـاء وانعكاسـات علـى

الصحة النفسية لءمهات الفلسطينيات – دراسة مقارنة-ل اإلمارات العربية 1999م.


بحث بعنوان ل العوامل المؤثرة على درجة األمان المصرفي الفلسطيني _ دراسة تحليلية _ل فلسطين 1999م.
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الخبرات العملية السابقة:

 الخ ا ي المجضل اإلدااي:
طبيعة العمل

من

إلى

مكان العمل

إداري بمؤهل ماجستير

1919/9/1م

1916/3/69م

ديوان الموظفين العام

منسقة مركز العائلة

1919/6/11م

1919/9/61م

جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي

مسئول مراقبي منطقة

1919/3/9م

1919/9/11م

األنروا

منسقة مركز

1999/5/17م

1999/9/69م

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

مدير مشروع

1995/3/1م

1999/6/61م

جمعية مركز الدراسات العمالية

منسق العالقات العامة

1993/1/17م

1993/11/61م

مركز الحرية لإلعالم

مدير تنفيذي

1997/1/1م

1993/1/61م

شركة خضير إخوان

كاتبة

1998/11/13م

1997/7/17م

األنروا

تدريب في مجال الدراسة

1996/5/1م

1996/11/16م

و ازرة المالية

سكرتيرة تنفيذية

1991/19/1م

1998/5/61م

جمعية مركز الدراسات العمالية

 الخ ا ي المجضل المضل :
طبيعة العمل

من

إلى

مكان العمل

مدير مالي

1997/9/1م

1993/1/61م

شركة أبو حليمة للزراعة

مساعد مالي واداري

1998/9/1م

1998/11/61م

جمعية مركز الدراسات العمالية

 الخ ا ي مجضل التعليم:
ط يعة العمل

من

إلى

مكضن العمل

ُمعلمة ثانوية عامة
(مبحث إدارة واقتصاد)

1918/5/1م

1917/9/69م

و ازرة التربية والتعليم  -مدرسة الهدي الثانوية للبنات

محاضرة

1916/5/1م

1918/3/69م

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا  -خان يونس

ُمعلمة ثانوية عامة
(مبحث إدارة واقتصاد)

1999/9/17م

1919/9/1م

و ازرة التربية والتعليم – مدرسة الجليل الثانوية للبنات

عضوية النقابات:

 .1نقابة اإلداريين.
 .1نقابة المعلمين.

6

الدورات التدريبية:
التاريخ

عدد

اسم الدورة

المكان

تخطيط استراتيجي – إدارة وقت -إدارة أزمات

مركز العائلة المقدسة الثقافي المهني

60

البرنامج اإلحصائي ( S.P.S.S.دورة مبدئية)

مركز العائلة المقدسة الثقافي المهني

60

3/8/2002

الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين

60

13/2/2005

12/3/2005

30

25/7/2005

18/8/2005

42

16/8/2005

23/8/2005

اللغة االنجليزية مستوي ثامنلAmideastل

األمديست

72

5/11/2005

5/2/2006

صيانة برمجيات ومعدات أجهزة الكمبيوتر

مركز كمبيوتر الند

-

2/1/2006

20/2/2006

تصميم صفحات إنترنت

شركة المستقبل ألنظمة المعلومات

25

-

-

35

20/3/2007

30/4/2007

تدريب باحثات نسويات

مركز شئون المرأة  -غزة

30

16/7/2007

7/8/2007

اإلخراج السينمائي

مركز شئون المرأة  -غزة

150

15/2/2007

30/12/2007

مهارات كتابة التقارير باللغة االنجليزية

SMET

18

3/5/2009

14/5/2009

إعداد المشاريع التنموية

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

12

14/2/2011

23/2/2011

تطبيقات قانون الخدمة المدنية

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

15

10/4/2011

17/4/2011

منهجية البحث العلمي واإلحصاء

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

24

2/10/2011

1/11/2011

تأهيل الموظف الجديد

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

16

15/10/2011 12/10/2011

كتابة الرسائل والتقارير

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

12

17/1/2012

24/1/2012

مهارات االتصال وفن التعامل مع اآلخرين

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

12

8/4/2012

15/4/2012

تطبيقات التحليل اإلحصائي

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

30

11/6/2012

10/7/2012

إدارة وبناء فرق العمل

المركز الوطني لإلدارة العامة والقيادة

12

19/5/2013

23/5/2013

التفاعالت الديمقراطية وأخالقيات المهنة في
مؤسسات المجتمع المدني
تدريب مدربين ()T.O.T
اللغة االنجليزية إلدارة األعمال والمحاسبة واالقتصاد

البرنامج اإلحصائي ( S.P.S.S.دورة متقدمة)

جمعية ناشد ،وجمعية تضامن،
A.E.C.I
الجامعة اإلسالمية – كلية التعليم
المستمر

الجامعة اإلسالمية  -كلية التعليم
المستمر

الساعات

من

إلى

3/8/2002

3/10/2002
3/10/2002

 ( ETS –Major Field Testاختبار المعرفة والسرعة والدقة)
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