السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية:
االسم  :رٌهام فتحً إبراهٌم حمد.
مكان وتاريخ الميالد  :غزة  - 8من نوفمبر1985 .
العنوان  :بٌت حانون – شارع خلٌل الوزٌر بالقرب من مسجد عمر عبد العزٌز.
رقم الهاتف 2992442 :
الجوال 9944899952 :
وطنٌة 9950899929 :

البريد اإللكتروني reham.hamad@hotmail.com :
المؤهل العلمي:
بكالورٌوس تربٌة تعلٌم أساسً مرحلة دنٌا – ) الجامعة اإلسالمٌة /غزة – بتارٌخ ٌ 2ونٌو2009 .
الخبرة العملية:
الوظيفة
ممثل مسرحً
ممثل مسرحً

المؤسسة
مركز حكاوي للثقافة
والفنون
مركز ابحار للثقافة
والفنون

ممثل مسرحً

مركز المرسى الثقافً

معلمة صف

مدرسة بٌت الهٌا
االبتدائٌة المشتركة

منشطة ألعاب
صٌف

مدارس وكالة الغوث

معلمة

هٌئة المستقبل للتنمٌة

معلمة صف

مدرسة بٌت حانون
المشتركة أ

معلم صف

مدرسة جبالٌا االبتدائٌة

مساعد إداري

جمعٌة التغرٌد للثقافة
والتنمٌة

مثقف صحً

اإلغاثة االسالمٌة

باحث مٌدانً
ودعم نفسً

جمعٌة الهالل االحمر
الفلسطٌنً

منشطة ألعاب
صٌف

مدارس وكالة الغوث

مدة العمل وتاريخه
 3شهور ( ماٌوٌ -ولٌو –
أغسطس ) 7103

أهم المهام والمسؤوليات

 3شهور ( أكتوبر-
نوفمبر -دٌسمبر )7102
 01مارس 7103حتى 73
ماٌو 7103

تمثٌل مسرح المضطهدٌن
لمسرحٌة ( كش ما بنكش )
تمثٌل مسرحٌة اجتماعٌة ( بقاٌا
حكاٌا )
تمثٌل مسرحٌة منو دراما طرف
صناعً
تدرٌس جمٌع المواد مع طالب
المرحلة للصف األول

ٌ 71وم 7102

تنشٌط وممارسة األطفال فً
مخٌمات الصٌف

أبرٌل 7103

 07أبرٌل  7101حتى 71
ماٌو 7101
 0أكتوبر  7101حتى 0
نوفمبر 7101
72أبرٌل  7101حتى
7ماٌو 7101
 2شهور من  7دٌسمبر
حتى  30مارس 7101
شهرٌن من 0سبتمبر
7102حتى  31نوفمبر
7102
 3شهور للعام 7102
ٌ21وم لعام2013

حل الواجبات البٌتٌة مع طالب
المدارس
تدرٌس جمٌع المواد مع طالب
المرحلة للصف الثالث
تدرٌس جمٌع المواد الدراسٌة
المقررة للصف الثانً االبتدائً
متابعة األمور اإلدارٌة
حصر المتضررٌن وتثقٌف
صحً لألسر النازحة بعد
الحرب فً الشجاعٌة
حصر المتضررٌن ودعم نفسً
لألهالً فً بٌت حانون
تنشٌط وممارسة األطفال فً
مخٌمات الصٌف

منشطة ألعاب
صٌف
منشطة ألعاب
صٌف
مساند تربوي

مدارس وكالة الغوث

ٌ45وم لعام2011

مدارس وكالة الغوث

شهرٌن لعام2010

اإلغاثة الدولٌة للتنمٌة
واالقتصاد

4شهور من 1/ابرٌل 2010
حتىٌ 31/ولٌو2010

تنشٌط وممارسة األلعاب األطفال
فً مخٌمات الصٌف
تنشٌط وممارسة األلعاب مع
األطفال فً مخٌمات الصٌف
مساند تربوي ضمن مشروع
مساندة الطفل تربوٌا ونفسٌا
وصحٌا واجتماعٌا

الدورات التدريبية :
اسم الدورة
تنسٌق مشارٌع
وتجنٌد أموال
التدخل النفسً
واالجتماعً وقت
الطوارئ
فن اإلتٌكٌت
كتابة تقارٌر

الجهة المنظمة للدورة
مؤسسة رٌادة للتدرٌب و
التطوٌر التعلٌمً
جمعٌة الهالل األحمر
الفلسطٌنً

التاريخ
 1أغسطس  7103حتى
 70أكتوبر 7103
ٌ 71ناٌر  7101حتى 71
نوفمبر 7101

وكالة الغوث ضمن
مشروع الجندر
وكالة الغوث ضمن
مشروع الجندر

الفترة من  01مارس إلى
 07مارس 7101
الفترة من  02مارس
7101إلى  05مارس
7101
الفترة من  01فبراٌر
 7101إلى 70
فبراٌر7101
ٌونٌو7102/

تدرٌب مدربٌن
حقوق اإلنسان

المركز الفلسطٌنً لحقوق
اإلنسان

االتصال والتواصل
المناصرة
التعبئة والحشد

مركز معا للعمل التنموي

عدد الساعات او عدد ايام الدورة
 42ساعة تدرٌبٌة
بواقع  4أٌام تدرٌبٌة كل  3شهور

 04ساعة
 04ساعة

 31ساعة

18ساعة

متابعة قضاٌا االستماع
التوثٌق وكتابة التقارٌر
مهارات البحث العلمً
مهارات إدارة جلسات
تثقٌفٌة
إعداد قٌادات شابة

مركز دراسات المجتمع
المدنً

الفترة من مارس حتى ابرٌل
2014

 42ساعة

مركز دراسات المجتمع
المدنً
جمعٌة العطاء الخٌرٌة

طباعة لغة عربٌة

جمعٌة العطاء الخٌرٌة

الفترة من  22وحتى 24
أبرٌل2014
1/1/2013إلى
30/4/2013
1/4/2013إلى
31/5/2013

 18ساعة

دورة تدرٌبٌة فً
تنشٌط األطفال األٌتام
دورة تدرٌبٌة فً
تنشٌط األطفال نفسٌا
وتربوٌا واجتماعٌا
وصحٌا
دورة تدرٌبٌة فً
تنشٌط األطفال
لمخٌمات الصٌف

جمعٌة النهوض باألسرة

أغسطس2012

 4أٌام فً مقر الجمعٌة فً غزة

اإلغاثة الدولٌة للتنمٌة
واالقتصاد

1أبرٌل2010

 7أٌام فً مقر جمعٌة العطاء
الخٌرٌة فً بٌت حانون

وكالة الغوث لتشغٌل
الالجئٌن

27مارس2010

 7أٌام فً نادي خدمات جبالٌا

 64ساعة
ٌ 30وم

المعرفة بالحاسوب:
•

استخدام برنامجWORD

•

استخدام برنامجPOWER POINT

•

استخدام برنامجEXCEL

اللغات:
اللغة

قراءة

كتابة

محادثة

اللغة العربٌة
اللغة اإلنجلٌزٌة

ممتاز
ممتاز

ممتاز
ممتاز

ممتاز
ممتاز

المهارات الشخصية:
•

القدرة على تحمل ضغط العمل

•

القدرة على االتصال والتواصل والعمل ضمن الفرٌق

•

القدرة على التعامل مع األطفال

•

المعرفة فً كتابة التقارٌر

•

القدرة على التقٌٌم

الهوايات:
التمثٌل  -القراءة – الرٌاضة  -كرة السلة – السباحة – المشاركة فً األنشطة

المعرفون:
االسم

المسمى الوظيفي

المؤسسة التي يعمل بها

رقم الجوال

وسام ٌاسٌن
نعٌم نصر

صحفٌة  /ممثل مسرحً
مخرج مسرحً

وكالة الحرة لألنباء
جمعٌة حكاوي للثقافة والفنون

1155470413
1155222350

