
 

 اىـغــيـشج اىــزاذـيــح
 : ٍؼيىٍاخ شخصيــح 

 ٍناُ اىَــيالد ذاسيخ اىَيـالد اىدْغيح االعــــــٌ

 غضج 23/4/1992 فيغطيًْ احَذ اّىس ػيذ اىشٍالوي

 اىؼْىاُ
 ٍناُ اإلقاٍح 0592349890 سقٌ خىاه

 تاىقشب ٍِ سوضح اىهذي -8شاسع -اىضيرىُ  –غضج 

 اىخاصح

 ahmedalramlawi92@gmail.com اىثشيذ اإلىنرشوّي 0569015142 هاذف سقٌ

 اػضب اىحاىح االخرَاػيح 803591312 سقٌ اىهىيح

 رمش اىدْظ ٍغيٌ اىذياّح

 : اىَؤهالخ اىؼيَيح 

 عْح اىرخشج اىرقذيش  مكان صدورها / المؤسسة التخصص اىذسخح اىؼاىَيح ً

 92014-27 %78.84 جامعة غزة -غزة  اداسج اػَاه بكالورٌس 1

 2010-9-2 %61 الزٌتون مدرسة شهداء -غزة  ادبى الثانوٌة العامة 2

 : اىهذف اىىظيفي 

 اطَح فً اىحصىه ػيً وظيفح ٍىاسد تششيح  ىَا ىذي  اىقذسج واىنفاءج واىَهاساخ ىهزٓ اىىظيفح     اىىصف 

  : اىخثشاخ اىؼَييح 
 اىَهاً اىىظيفيح اىً ٍِ اىَغًَ اىىظيفً اسم المؤسسة

مركز االستعالمات  توزٌع الكهرباء محافظات غزةشركة 
 واالتصاالت

23-4-2018 31-7-2018   وإسعاىها واإلشاساخاعرقثاه اىَناىَاخ 

 وٍراتؼرها .

  اىرىاصو ٍغ اىَقشاخ  اىراتؼح ىششمح

 اىنهشتاء فً مافح ٍحافظاخ قطاع غضج .

 . اىَغاػذج فً مراتح اىرقاسيش 

  االخرَاػيح اىَشاسمح فً ذحغيِ اىصىسج

 . ىيششمح

-12-23 دػٌ فًْ ششمح ّد عرشيٌ ىالّرشّد

2017 

22-2-2018  اعرقثاه اىَناىَاخ 

 ٍِراتؼح االػطاه ىذي اىَشرشمي 

جمعٌة التوفٌق التعاونٌة لصٌادى 
 االسماك

-10-25 2017-3-26 اداسي

2017 

 ذدهيض االدواخ  اىيىٍيح  اىً قائذ اىؼَو . 

  ًٍىألدواخاالعرالً واىرغييٌ اىيى   ٍِ

 . اىَخضُ

 ػَو ذقشيش يىًٍ ػِ عيش اىؼَو واىَؼىقاخ 

 اىرحشك تيِ افشاد اىَدَىػح وٍراتؼح اىؼَو. 

 اىؼَو ػيً فشص ٍيفاخ اىَشضً فً اىصحح .  2017-5-14 2017-2-15 اداسي وزارة الصحة

 . اسشفح اىَيفاخ تشنو اىنرشوًّ تؼذ اىفشص 

  ػَو ذقشيش يىًٍ ػِ اػذاد اىَيفاخ

 اىَؤسشفح .

undp 2016-6-26 2016-4-26 ادارى   ًْاالششاف واىشقاتح ػيً عيش اىؼَو فً ٍث

 االداسج فً اىداٍؼح االعالٍيح .

 . ًْذىثيق اػَاه اىثْاء واىرشٍيٌ  ىيَث 

  ٍِ االعرالً واىرغييٌ اىيىًٍ ىَىاد اىثْاء

 اىَخضُ .

فً ٍششوع اىرذسية  اّشطح ذشفيهيحذخطيظ   2016-3-31 2015-11-9 مٌسر جمعٌة اطفالنا للصم

 . اىدَؼيحواىرشغيو  اىقطشي داخو 

  اىرشفيهيح واىرذسيثيح . ىألّشطحذْغيق 

 . ذىثيق االّشطح اىرذسيثي داخو اىدَؼيح 

 ػِ االّشطح . شػَو ذقاسي 

 (DEB)اىؼَو ضَِ فشيق فً ٍششوع   2015-6-7 2015-3-8 ادارى جمعٌة النجدة االجتماعٌة

 ىَغاػذج االعش اىفقيشج .

  ٍِ اػذاد ذقاسيش ػِ االعش اىَغرفيذ

 اىَششوع .

 اىَششوتاخذغىيق ٍْرداخ ٍنيْاخ   2011-5-30 2011-1-15 مبٌعات شركة كرز التجارٌة

 اىغاخْح .

  ذقاسيش ػيً اخَاىً اىَثيؼاخ . وإػذادسفغ 
 
 

 



 : ًاىؼَو اىرطىػ 

 اىىظيفيحاىَهاً  اىً ٍِ اىَغًَ اىىظيفً اسم المؤسسة

Hi 2019-2-1 2018-3-1 مرشد توعوي  . اػذاد خطح ىديغاخ ذىػيح 

 .ًذْغيق ٍغ ٍؤعغاخ اىَدرَغ اىَحي 

  اػطاء خيغاخ ذىػيح فً ٍداه اىَىائَح

 واىرشغيو ىألشخاص روي االػاقح.

اىفاخىسج  ذقيٌ االضشاس اىرً ىحقد تطالب   2014-6-12 2014-5-10 ادارى برنامج الفاخورة للمنح الدراسٌة

 اثْاء اىحشب وذقذيٌ ىهٌ اىَغاػذج

 اىطالب اىَرضشسيِ  اػذاد ذقاسيش تااعَاء

 وذحذيذ طثيؼح اىَغاػذج.

 

تشنو  وأسشفرهافشص وذصْيف اىَيفاخ   2013-5-30 2013-3-10 ٍغاػذ اداسي تدرٌب فً جمعٌة شبان المسٌحٌة

 اىنرشوًّ

  اػذاد اّشطح خاصح تاىدَؼيح ٍثو اىشياضح

 اىفاخىسجىطالب 

 . اعرقثاه اىدَهىس ٍِ اىَىاطْيِ واىطالب 

ٍراتؼح عيش اىؼَو داخو ٍقش اىيدْح  وذىفيش   2010-12-30 2010-1-1 اداسي اللجنة البارلمبٌة

 االحرياخاخ اىيىخغريح  .

   اىَغاػذج فً اداسج االّشطح اىشياضيح

 اىراتؼح ىيدْح .

       : دوساخ اىرذسيثيح واىْذواخ واىَحاضشاخ ووسػ اىؼَو 

 مكان الدورة موضوع الدورة عدد الساعات تاريخ الدورة
 معهد كرٌر -غزة  االتصال والتواصل تمهارا 30 24-9-2016

 مطعم التاٌلندى -غزة  المناصرة نحوقادة  24 15-2-2016

 معهد كرٌر -غزة  دبلومه ادارة مشارٌع دولٌة 60 15-11-2015

 المركز الثقافً التركً -غزة  صٌانة الحاسب االلى 50 5-9-2014

 ٍشمض ٍاعرشص -غضج  اإلدارة والقٌادة فً العمل 24 10-12-2011

 ٍشمض ٍاعرشص -غضج  كتابة التقارٌر والعمل تحت الضغط 12 10-12-2011

29-12-2010 40 ICDL  الجمعٌة الوطنٌة للتأهٌل –غزة 

  واالّداصاخ :اىَشاسماخ 

 اىدهح اىَششفح اىراسيخ اىَشاسمح

 مؤسسة الضمٌر لحقوق االنسان 2017-10-8 حقوق المراءة و االشخاص ذوى االعاقة فى المشاركة السٌاسٌة

 UNDPتشّاٍح اىفاخىسج  al fakhoora2016 11-12-2016تشّاٍح ٍحاماج االٌٍ اىَرحذج 

 UNDPتشّاٍح اىفاخىسج  2016 ٍثادسج ذدَيو اىَذاسط

 اىيدْح اىثاسىَثيح 2011 اىَيرقً اىذوىً ىألىؼاب ىزوي االػاقح  فً خَهىسيح ذىّظ .

  اضافيحٍهاساخ   : 
 اىَهاسج

 اىقذسج ػيً اعرخذاً تؼض تشاٍح اىحاعىب فً االوفظ 

 اىقذسج ػيً اىرْغيق واىرشثيل 

   اىؼَو ذحد ضغظ 

 عشػح فً اىرؼيٌ وامرغاب اىخثشج 

  اىقذسج ػيً  ذخطيظ وذْظيٌ اىىقد 

 اىقذسج ػيً االذصاه واىرىاصو اىفؼاه 

 : اىيغاخ 

 ٍحادثح مراتح قشاءج اىيغح

 ٍَراص ٍَراص ٍَراص اىؼشتيح

 ٍرىعظ خيذ خيذ االّدييضيح

 : ُاىَؼشفى 
 برٌد االلكترونً هاذف المسمى الوظٌفً االسم

 j.shalabi@gu.edu.ps 0599776621 غزةمدٌر القبول والتسجٌل فً جامعة  م.جمانة شلبً

مدٌر العالقات العامة واإلعالم فى شركة توزٌع  . محمد ثابتأ
 الكهرباء محافظات غزة

0599843863 m.gedco@gmail.com 

مدٌر المشارٌع والعالقات العامة فى جمعٌة  . احمد العجلةأ
 التوفٌق

0599306530 ahmedelejla2010@hotmail.com 

 


