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 Asma200432@hotmail.com االيميل 

 

 :المؤىالت العلمية

 التاريخ المكان المؤىل
 م 0228 الثانوية سخان يونمدرسة  ثانوية عامة . فرع أدبي

 م 0221 كلية العلوم والتكنولوجية دبلوم تصميم داخلي
 

 الدورات :
 م0224 أشهر 8 مستشفي االوروبي  وتمريض أولية إسعافاتدورة 

 م0224 شهور 8 شبابيشارك ال منتدى دورة كمبيوتر 
 م0228 أيام 12 مركز الثقافة والفكر الحر دورة مخيمات شتوية 

 م0229 شهر المسرح أيامشركة  دورة رسوم متحركة

 م0229 أيام 7 خان يونس –منتدى شارك  دورة دراما
 م0229 أيام 7 شارك الشبابي  منتدى دورة مهارات حياتية

 م0229 شهرين شارك الشبابي منتدى دورة انكليزي 
 م0212 أيام 12 جمعية بسمة للثقافة والفنون دورة رسوم متحركة 

 

 
 
 



 
 .الخبرات:

  جمعية الهالل األحمر ضمن مشروع تشغيل الخرجين  –قسم الشئون الموظفين  –مساعدة إدارية
 جمعية اإلغاثة اإلسالمية. –والعاطلين عن العمل 

 تنفيذ عدد من ورش الرسوم المتحركة داخل عدد من  العمل مع أيام المسرح حيث قمت بالعمل على
 المدارس وكالة الغوث .

  خان يونس –منتدى شارك  –الخاص بالترفيو على األطفال متطوعة في مشروع جسور. 

  الشتوي بجمعية الثقافة والفكر الحر .منشطة في المخيم 

 الممول من مؤسسة  – في مشروع الدعم النفسي واالجتماعي مع منتدى شارك الشبابي منشطة
 . المرسي كور 

  مؤسسة أطفال الحرب الدولية . –منشطة في مشروع الدعم الدراسي 

  ضمن مشروع االنتخابات التشريعية  –مراقبة مع الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن. 

 م حتى 18/4/0229في فعاليات يوم العائلة مع وكالة الغوث برعاية منتدى شارك الشبابي  منشطة
 م.16/4/0229

  العاب صيفيةمنشطة في-games summer-  بالمخيمات البحريةUNRWA 0229م 

  العمل مع جمعية بسمة للثقافة والفنون حيث قمت بالعمل على تنفيذ عدد من ورش الرسوم المتحركة
 .م0212داخل عدد من المدارس والمؤسسات 

  مديرة أنشطة في العاب الصيف-games summer- ة بالمخيمات البحريUNRWA 
 م0212

 :المهارات
 استخدام  إيجاده . office 

 استخدام برنامج  إيجادهPhotoshop . 

 استخدام شبكة االنترنت . إيجاده 

 . كتابة التقارير 

  األطفالالتعامل مع . 

 . قيادة فريق العمل 

  :المعرفين لدي
  مهيب شعت المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي خان يونس.

 .سخان يونشارك الشبابي  منتدىسقة من عال الفقعاوي 
 محمود أبو نعمة منسق مشروع مساحات تعليمية صديقة.

 داليا السكنى مديرة مشروع الرسوم المتحركة في مؤسسة بسمة للثقافة والفنون.


