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 االسم: إسراء جمعة أحمد أبو لحية
 1989-04-08تاريخ الميالد:

 الجنسية: فمسطينية
 الحالة االجتماعية: عزباء

 تل الهوى -غزة العنوان:
 0598708312جوال: 

 ,israa-89jomaa@hotmail.com: البريد االلكتروني
 مدرب/ المساعدة في اعداد لقاءاث تدريبيتالحصول على وظيفة  الوصف الوظيفي: 2-

 تاريخ التخرج الجامعة/ الدولة الكمية الدرجة العممية
اقتصاديات -ماجستير
 التنمية.

 2016-07-01 غزة -الجامعة اإلسالمية  التجارة 

 2011-07-01 خانيونس -جامعة األقصى  التجارة .محاسبة -سبكالوريو 

 الخبرة العممية:-4
تاريخ العمل في 

 الوظيفة
 نوع الدوام المسمى الوظيفي مكان العمل

01/06/2018-

19/07/2018 
المتحدين الثقافية جمعية  

 االجتماعية
 جزئي منسق ومدرب

 -نادي السالم لذوي االعاقة 01-01-2018
 مجموعة النساء ذوات االعاقة

 التطوعية

 جزئي ميداني منسق

01-10-2017 

/31-03-2018 
جمعية خانيونس التعاونية 

 الزراعية
 جزئي مسؤول الموارد البشرية

01-05-2017/ 

31-09-2017 
 كامل موظف تسويق مؤسسة العمل ضد الجوع

01-10-2016 

/31-03-2017 
جمعية النصيرات لتأهيل 

 والتدريب االجتماعي
 كامل مشروعمنسق 

15-06-2015/ 

15-01-2016 

 

الجامعة  –مشروع إرادة 
 اإلسالمية

 جزئي  منسق تسويق



  

01-04-2014 

/31-12-2014 
  مؤسسة األديوكييد

 مشروعمنسق 

 كامل

31-11-2013 

/31-03-2014 
 جزئي مساعد قسم االقراض تحت التدريب -بنك فمسطين

01-07-2013/ 

31-10-2014 
 كامل محاسبة خانيونس -جامعة األقصى

 
 

21-10-2012 

/21-03-2013 
ألشخاص ذوي  مناصر مؤسسة الهنديكاب انترناشونال

 اإلعاقة.

 جزئي

01-07-2012 

/31-08-2012 
مساعد مالي وأداري ومدخل  بمدية القرارة

 بيانات.

 كامل

01-10-2011 

/31-06-2012 
 جزئي تسويق. ،مندوب مبيعات شركة هوت سبيد

01-01-2011 

/31-09-2011 
مدخل ، مساعد إداري ،محاسبة دائرة ضريبة القيمة المضافة

 بيانات)تحت التدريب(

 جزئي

01-02-2011 
/31-10-2011 

 جزئي محاسبة)تحت التدريب(. دائرة ضريبة الدخل واألمالك 

01-01-2010 

/31-08-2010 
 جزئي )تحت التدريب(.مدقق  شركة ترانسيت لمتأمين

 
 الدورات األكاديمية والمهنية: -5
 

مدة التدريب  اسم الدورة
 بالساعة

                           مكان عقد الدورة التدريبية تاريخ التدريب

 مركز شباب االمة 2018-04-15 ساعة 30 اعداد منشطين

وكتابة  اعالميةمهارات 
 صحفية

 المنتدى االجتماعي التنموي 2018-01-15 ساعة  25



مهارات حياتية واتصال 
 وتواصل 

 جمعية األمل لتأهيل المعاقين 2017-01-30 ساعة 30

 نقابة المحاسبين والمراجعين 2016-06-30 ساعة  375  محاسب دولي معتمد 

 نقابة المحاسبين والمراجعين 2016-03-28 ساعة  30 االكسل لممحاسبة

  2015-07-26 ساعة 30 إعداد وتنسيق مشاريع 
 الجامعة اإلسالمية

إعداد خطط عمل  
ودراسات جدوى اقتصادية 

 لممشاريع الصغيرة.

 بنك فمسطين 2015-03-11 ساعة 30

إعداد مدرب ألشخاص  
 ذوي اإلعاقة.

مؤسسة الهانديكاب  2012-03-21 ساعة  250
 انترناشونال

 سابريتيك لمغاتمركز  2011-1-9 ساعة  amdist. 375لغة انجميزية  

ICDL  سابريتيك لمغاتمركز  2011-1-7 ساعة 30 .مهارات حاسوبية 

برنامج األصيل لممحاسبة  
 والعموم اإلدارية.

 نقابة المحاسبين والمراجعين 2011-02-16 ساعة 18

 المهارات والقدرات المهنية: -6
 .اعداد مبادرات شبابية 

 .اعداد التقارير االدارية والمالية بالمغة العربية واالنجميزية 
 .تحمل ضغط العمل 
 .القدرة عمى االتصال والتواصل 
 .العمل ضمن فريق 
 .تسويق مشاريع 
 عداد جدوى اقتصادية مهارات تسويقية  .وا 

  اتصال وتواصلمهارات. 

 .لغة اإلشارة 

 .تطريز 

 .حفر عمى الخشب 



 القدرات المغوية: -7
 مهارة االستماع مهارة الفهم مهارة التحدث المغة

 جيد جدا ممتاز ممتاز المغة االنجميزية.

 القدرات الحاسوبية:8-
 درجة المعرفة البرنامج

 ممتاز سأوفيوورد  تميكروسوفبرنامج  

والبريد  سيبرنامج بور بونت اوف
 االلكتروني

 ممتاز

 جيد جداً  سأوفيبرنامج أكسس  

 جيد لتحميل االحصائي  spssبرنامج 

 ممتاز برنامج أي فيوز لتحميل االحصائي

 جيد جداً  برنامج أوركدراو لتصميم األزياء

البرامج المحاسبية من اصيل ونيسان 
 وأكسل المحاسبي

 ممتاز

 

 األبحاث والمقاالت المنجزة:-9

 مكان النشر سنة االنجاز / البحثعنوان المقال

 دنيا الوطن 2016 مقال "سيدات بين االعاقة واإلصرار".

 فجر الوطن 2015 مقال " التنمية واالنقسام".

ورقة عمل بعنوان: دور المشاريع الصغيرة 
في تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي 

 لذوي االعاقة. 

مركز التأهيل  2016
 النصيرات –االجتماعي 

بحث بعنوان : أثر التضخم عمى الموازنة 
العامة الفمسطينية ) دراسة قياسية 

 م( .2142-4991من

 الجامعة االسالمية 2015
 
 

بحث بعنوان: أثر التغير في األسعار عمى 
القياس المحاسبي في  وفق المعيار 

)دراسة حالة عمى شركة -41المحاسبي رقم 
 الكهرباء الفمسطينية(. 

 الجامعة االسالمية 2014



بحث بعنوان: أثر الصكوك االسالمية كأداة 
تمويمية في زيادة التنمية االقتصادية في 

 فمسطين.

 االسالميةالجامعة  2013

بحث بعنوان: مركز المدينة لمخياطة 
 والتطريز كدراسة جدوى اقتصادية.

 الجامعة االسالمية 2012

بحث بعنوان: أثر خصخصة القطاع العام  
 عمى عممية التنمية االقتصادية في فمسطين.

 الجامعة االسالمية 2012

بحث بعنوان: دور القطاع الصناعي في 
اإلجمالي الفمسطيني زيادة الناتج المحمي 

 م(.2142-4991لفترة ) 

 الجامعة االسالمية 2012

 -األنشطة والتدريبات التي ُسهمْت بها:-10

المؤسسة أو الجمعية  اسم النشاط/ التدريب
 المنفذة

 سنة اإلنجاز

جمعية بسمة لمثقافة والفنون  تدريب قيادات شابة
 وشبكة الشباب الفمسطيني

06-2018/ 

07/2018 

األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن الخدمات دمج 
التي يقدمها مزودي الخدمات في خطط 

 الطوارئ.

مؤسسة الهانديكاب 
 (.HIانترناشونال )

10-2016 

/04-2017 

تأهيل وتدريب النساء ذوات اإلعاقة في سوق 
 العمل الخاص ضمن مشروع "نحن نعمل".

مؤسسة األديوكييد بالشراكة 
مع جمعية االمل لتأهيل 

 ن.المعاقي

12-2016 

/01-2017 

المركز الفمسطيني  المشاركة في مشروع "خطوة نحو التغير"
 لمديموقراطية وحل النزاعات.

11-2016 

/3-2017 

 2016-07 جمعية الثقافة والفكر الحر  المشاركة في مشروع "انخراط الشباب".

09-2016/ 
المساهمة في تنفيذ مشروع " توعية النساء في 
المناطق المهمشة عمى المفاهيم القائمة عمى 

 الجندر والنوع االجتماعي".

جمعية وفاق الممول من قبل 
un-women . 

02-2016 

05-2016/ 

تنفيذ دورات تدريبية حول التوعية االنجابية وسوء 
التغذية والزواج المبكر وغيرها ألمهات وأطفال 

مؤسسة الهانديكاب 
 (.HIانترناشونال )

04-2015 

10-2015/ 



 اض األطفال في بمدة القرارة.ري
مشروع " توثيق االنتهاكات التي واجهتها النساء 
 ذوات اإلعاقة خالل الحرب األخيرة عمى غزة".

جمعية نجوم األمل في 
 .W.D.Gالضفة من خالل 

10-2014/ 

12-2014 

 عضوية في نقابة المحاسبين والمراجعين الفمسطينيين. ضويات:لعا-11
 


