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المهارات الخاصة
1

إدارة األزمات والطوارئ

2

االداري المتميز

3

إعداد وكتابة التقارير
اإلدارية

مواجهه أي خطر قد يحدث  ،والقدرة علي حل المشكالت
كتابة مقترحات المشاريع ،تجنيد أموال ،إدارة المشاريع ،رجل عالقات
عامه  ،اإلقناع والتأثير  ،التفاوض بفاعليه ،إدارة االجتماعات ،

االتصال وفن الحوار ،القدرة علي عمل ضمن فريق.

كتابة التقارير االدارية الخاصة بالعمل  ،كتابة تقارير المشاريع.
مهارات استخدام الكمبيوتر ،إدارة بريد ،اوفيس ،تحرير صور ،توثيق

4

اإلدارة االلكترونية

اعالمي ،القدرة علي استخدام كافة األجهزة المكتبية ،تسويق الكتروني،
إدارة المواقع االلكترونية وصفحات التواصل االجتماعي ،تنفيذ
اإلعمال واألنشطة الكترونيا.

5

العمل تحت الضغط وادارة القدرة علي العمل الميداني والجماهيري  ،القدرة علي التعامل مع
الوقت

األطفال وطالب المدارس

الدورات التدريبية
اسم الدورة

مدتها

1

اإلعداد اإلداري المتميز

 66ساعة

المركز األمريكي للتطوير واللغات

2

إدارة العالقات العامة

 24ساعة

الهالل األحمر الفلسطيني

3

منسق مشاريع محترف

 90ساعة

مركز التنمية البشرية

4

إدارة المشاريع

 18ساعة

مركز التنمية البشرية

 40ساعة

مرسي كور

6

إدارة الوقت

 18ساعة

مركز التنمية البشرية

7

العمل الجماعي

 18ساعة

مركز التنمية البشرية

8

استراتيجيات الحياة

24ساعة

اكاديمية يوتيوبيا

9

اتصال وتواصل

 18ساعة

مركز التنمية البشرية

10

المهارات اإلدارية

 16ساعة

مركز اللغات الحديث .المجموعة الدولية

 16ساعة

مركز اللغات الحديث .المجموعة الدولية

ساعه 90

مؤسسة انقاذ المستقبل الشبابي

 5تطوير المحتوي االلكتروني

11
12
13

تنمية وتطوير المهارات
الشخصية
Young Leaders
Project
icdl

 40ساعة

مكان الدورة

شركة  4itلتكنولوجيا المعلومات

Photoshop for
14

professional

 24ساعة

مرسي كور

photographers
online marketing

 40ساعة

مرسي كور

15

Web Development 16

 40ساعة

مرسي كور

Proposal Writing

 21ساعة

مركز المجموعة االمريكي

17

الخبرات العملية
منسق مشاريع

 1جمعية الفجر الشبابي الفلسطيني
2

مركز النخبة لالستشارات والتدريب

مساعد اداري في مشروع ايتام حرب غزة

3

جمعية تجار األلبسة بقطاع غزة

عالقات عامة ،تسويق ومبيعات

4

مركز ابداع لألبحاث والدراسات

منسق مشروع أمل لدراسة احتياجات الخرجين

 5مستشفى ناصر الطبي

اداري – مدخل بيانات

 6شركة ميكرز لالستشارات االدارية والتنمية

اداري

7

الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون

ادارة عالقات عامة
المعرفين

 1د .أحمد حسين المشهراوي

0599421405

 2أ .ماجد عيسي األغا

0599238309

