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 %. 73  المفتوحة القدس جامعة مف اجتماعية خدمة بكالوريوس

  2011 التخرج سنة
   غزة/   المفتوحة القدس جامعة

 : )خبرات العمل ( العملية الخبرات
 .2019لآلف 2011سنوات 7جمعية الخريجات الجامعيات مف  يفعضوة  *

شروع مف ضمف م لدى المركز الوطني لمتأهيؿ المجتمعي  دة أقرافشكمساعدة مر * تطوعت 
لمدة شهريف خالؿ الفترة المموؿ مف مؤسسة اإلديوكيد اإليطالية قريف إلى قريف 

 .5/4/2017حتى 12/2/2017
ضمف مشروع قيادات شابة  في مركز البرامج النسائيةلؤلطفاؿ  ة مهارات حياتيةعممت منشط *

 .1/10/2016حتى   1/8/2016شهريف خالؿ الفترة لمدة   األونروابدعـ مف وكالة الغوث 
في بدعـ مف وكالة الغوث الدولية  ضمف مشروع قيادات شابة*عممت اخصائية اجتماعية 

 2015./1/4حتى 1/12/2014خالؿ الفترة شهور 4لمدة جمعية األمؿ لذوى زارعي القوقعة 
شهور مف تاريخ 3/الشاطئ لمدة تطوير األسرة * تطوعت كمساعدة ادارية في جمعية المستقبؿ ل

 .23/6/2014حتى 23/3/2014
في مركز  مساحات صديقة ضمف مشروع  خالؿ لمدة شهريفكمنشطة مهارات حياتية  تطوعت*

حتى 21/1/2014الفترة خالؿ  ولدى الخبرة في مجاؿ التنشيط مع االطفاؿ مج النسائية االبر 
21/3/2014 



ضمف مشروع لدى الجمعية الوطنية لمتأهيؿ  عممت كباحثة اجتماعية مع ذوي االعاقة  *
 23/2/2014حتى 23/12/2013لمدة شهريف مف تاريخ التشغيؿ المؤقت بدعـ مف وزارة العمؿ 

في مركز البرامج ضمف مشروع قبادات شابة بدعـ مف وكالة الغوث أمينة مكتبة *عممت 
 .1/10/2013حتى 1/9/2013 النسائية

تمكيف  مشروعضمف  * عممت باحثة اجتماعية في جمعية الرياف الخيرية لرعاية االيتاـ
بتمويؿ مف مؤسسة  )جمعية الخريجات الجامعيات ( عمؿ  خمؽ فرص _الخريجات الجامعيات

خالؿ الفترة  لمدة ثالثة شهور   بابوية كاريتاس ولكسمبورغ عف البعثة الومؤسسة  ريورميزي
 1/7/2012حتى 1/4/2012

اجتماعية لدى المركز الوطني لمتأهيؿ المجتمعي ضمف تدريب عممي   كأخصائية* تطوعت 
 .2/5/2010حتى  2/1/2010شهور مف تاريخ 4لمدة 

 في مجاؿ الخدمة االجتماعية تطوعت  لدى جمعية مبرة الرحمة لؤلطفاؿ ضمف تدريب عممي *
 .2/1/2010حتى 1/9/2009لمدة اربع شهور مف تاريخ 

في مجاؿ الخدمة  ضمف تدريب عمميمركز البرامج النسائية /الشاطئ لدى  تطوعت *
 .2/5/2009حتى 2/1/2009مف تاريخ  شهور4لمدة   االجتماعية
في مجاؿ الخدمة  لدى جمعية الوداد لمتأهيؿ المجتمعي ضمف تدريب ميداني*تطوعت 
 2/1/2009حتى  1/9/2008 شهور مف تاريخ 4لمدة االجتماعية 

 : التدريبية  الدورات
طينية بالتعاوف مع الفمسالثقافة مع وزارة  ( تبر االنترنعمؿ ع)التدريبية بعنواف دورة  (1

حتى 8/9/2018خالؿ الفترة ساعة تدريبية  50بواقع مركز وطف لمثقافة والفنوف 
26/9/2018. 

لممطالبة بحقوقهـ وذلؾ بعنواف التمكيف اإلعالمي لؤلشخاص ذوي اإلعاقة دورة تدريبية  (2
بتمويؿ تعزيز حرية التعبير وجودة واستقاللية اإلعالـ الفمسطيني ضمف أنشطة برنامج 

ساعة تدريبية 20بواقع  بيت الصحافة ( مؤسسة ) مف الحكومتيف السويسرية والنرويجية
 .12/7/2018حتى 9/7/2018ة ما بيف الواقعفي الفترة 

وذلؾ ضمف مشروع مف العنؼ المبني عمى النوع اإلجتماعي دورة تدريبية بعنواف الوقاية  (3
 _النوع اإلجتماعي بالشراكة مع مبادرة النوع االجتماعي الوقاية مف العنؼ المبني عمى 

 .14/2/2018حتى 22/1/2018ساعة تدريبية في الفترة 16بواقع  األونروا
لمشباب ادارة المشاريع ضمف مشروع تعزيز فرص ريادة األعماؿ دورة تدريبية بعنواف  (4

لحقوؽ  األورو متوسطيالخريجيف والخريجات في شماؿ قطاع غزة بتمويؿ المرصد 
الفترة ساعة تدريبية خالؿ 18سرة الخيرية بواقع االفي جمعية تطوير اإلنساف 

 20/12/2017 حتى1/12/2017



لمنساء واألشخاص ذوى اإلعاقة في قطاع بعنواف )الدعـ النفسي االجتماعي دورة تدريبية  (5
ساعة تدريبية 24بواقع في مقر  المركز الوطني لمتأهيؿ المجتمعي غزة والتي عقدت 

 5/4/2017حتى 26/2/2017القترة  خالؿ
ساعة تدريبية 28بواقع كتر ( في مكتب التواصؿ )الكار الرسـ الهزلي دورة تدريبية بعنواف  (6

 .28/2/2017حتى 29/1/2017في الفترة ما بيف 
والذي عقدت في مقر االتحاد تدريب الخريجيف عمى سوؽ العمؿ  جاؿدورة تدريبية في م (7

حتى 1/12/2016 الزمنيةفي الفترة ساعة تدريبية 62بواقع العاـ لممعاقيف 
25/2/2017. 

ساعة تدريبية 30بواقع ت الجامعيات دورة تدريبية بعنواف فف التجميؿ في جمعية الخريجا (8
 .31/1/2017حتى 27/12/2016خالؿ الفترة 

دعـ األقراف الدعـ النفسي واالجتماعي وتفعيؿ مسارات المرونة دورة تدريبية بعنواف  (9
ذوي االعاقة واألطفاؿ الذيف تعرضوا لصدمات نفسية بعد الحرب تحت شعار لؤلشخاص 

ساعة 12بواقع  لمتأهيؿ المجتمعي(والتي عقدت في مقر المركز الوطني الشئ عنا بدوننا
 .11/4/2016حتى 14/3/2016خالؿ الفترة  لقاء تدريبي

في شركة رواد فف التواصؿ واالتيكيت في بيئة العمؿ المؤسساتي دورة تدريبية بعنواف  (10
ساعة تدريبية خالؿ شهر 15 بواقعالتطوير لالستشارات بالتعاوف مع وكالة الغوث الدولية 

 .5/3/2015حتى1/3/2015مارس 
وحدة الطب النفسي بوزارة  ية بعنواف الكشؼ المبكر عف االضطرابات النفسيةدورة تدريب (11

والتي عقدت في مقر جمعية الخريجات بالتعاوف مع جمعية الخريجات الجامعيات الصحة 
 .16/2/2014حتى 2/2/2014ساعة تدريبية خالؿ الفترة 12بواقع الجامعيات 

والتي عقدت في مقر أكاديمية كوادر  بعنواف تقنيات التدريب االحترافيتدريبية  دورة(  12
 .22/2/2014حتى 27/1/2014ساعة تدريبية خالؿ الفترة 24بواقع  لمتدريب والتطوير 

مج والتي عقدت في مقر مركز البرادورة تدريبية بعنواف حقوقي ضمف مبادرة حقوقي ( 13
 .21/11/2013حتى 17/11/2013ساعة تدريبية خالؿ الفترة 15بواقع النسائية /الشاطئ 

والتي عقدت في مؤسسة صوت  تقوية القيادة النسوية اجتماعيا( دورة تدريبية بعنواف 14
 .14/11/2013حتى 10/11/2013ساعة تدريبية خالؿ الفترة 30المجتمع بواقع 

شبكة رصد العالقات العامة والتسويؽ والتي عقدت في مقر ( دورة تدريبية بعنواف 15
 .30/9/2013حتى 16/9/2013ساعة تدريبية 12االخبارية في فمسطيف بواقع 

ضمف مشروع  speaking Reading and writing اإلنجميزيةفي المغة ( دورة تدريبية 16
ساعة  90ال حصار عمى العقؿ والذي عقدت في مقر جمعية الخريجات الجامعيات بواقع 

 . 30/10/2013حتى 30/7/2013تدريبية خالؿ الفترة 



،اإلدارية ،والمهارات الشخصية ومهارات المهارات الحياتية ،القيادية  بعنواف( دورة تدريبية 17
في مقر جمعية الخريجات الشابة والتي نفذت  ضمف فعاليات برنامج القياداتالحاسوب 
 .30/9/2013إلي 1/7/2013ساعة تدريبية في الفترة 78بواقع الجامعيات 

ثيؽ االنتهاكات التي تطاؿ كيفية تو  حوؿ)مف حقنا اف نقوؿ ( ( دورة تدريبية بعنواف 18
في مقر جمعية الخريجات ي عقدت توال مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المجتمعي حقوؽ االنساف 

خالؿ الفترة ساعة تدريبية  18واقع مف وكالة التنمية االسترالية ببدعـ الجامعيات 
 .  21/3/2013حتى  19/3/2013
والتي عقدت في الجمعية الوطنية لتأهيؿ بعنواف مهارات فف التفاوض ( دورة تدريبية 19

  23/5/2013حتى 21/5/2013ةخالؿ الفتر  ساعة تدريبية15بواقع المجتمعي 
 تيوال( دورة تدريبية بعنواف تعزيز المشاركة السياسية واالجتماعية لممرأة الفمسطينية 20

حتى  9/7/2012ساعة تدريبية خالؿ الفترة 30بواقع ت المجتمع صو عقدت في مؤسسة 
15/7/2012. 

 –رنامج تدريبي بعنواف المهارات االدارية )مهارة االتصاؿ والتواصؿ _ اعداد السيرة الذاتية ب( 21
ساعة  72( بمعدؿ   Icdlالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  –كتابة التقارير _ ادارة الوقت 

خمؽ فرص عمؿ ( بتمويؿ مف مؤسسة –تدريبية ضمف مشروع تمكيف الخريجات الجامعيات 
سسة كاريتاس سويسرا ولكسمبورغ عف طريؽ البعثة البابوية والذي تنفيذه خالؿ ميزيريور ومؤ 

   31/10/2012حتى  1/3/2012الفترة 
والتي عقدتها وزارة  دورة تدريبية بعنواف محو األمية القانونية )قانوف األحواؿ الشخصية (  (22

ساعة تدريبية خالؿ الفترة 35بواقع شؤوف المرأة بالتعاوف مع ديواف القضاء الشرعي 
 .31/10/2012حتى 14/10/2012
والتي عقدت في مقر ( دورة تدريبية بعنواف ) الدعـ النفسي واالجتماعي وادارة الضغوط ( 23

دائرة الصحة  -بالتعاوف مع جمعية الهالؿ االحمر الفمسطيني   جمعية الخريجات الجامعيات
 . 5/4/2012حتى  8/2/2012خالؿ الفترة  ة ساعة تدريبي50بواقع النفسية واالجتماعية 

مهارات االتصاؿ  –  icdl( دورة تدريبية المهارات االدارية ) الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 24
إدارة المشاريع ( الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية  _ مركز التعميـ  -والتواصؿ   كتابة التقارير  

 . 6/2/2012 حتى  2011/ 16/10ساعة تدريبية  خالؿ الفترة  72المستمر  بواقع 
معية لمعمـو الضغط والمناصرة ( الكمية الجا -) الصحة النفسية  بعنواف ورة تدريبية  د (25

حتى  16/10/2011( ساعة تدريبية خالؿ الفترة  24مركز التعميـ المستمر بواقع –التطبيقية 
 .ـ  6/2/2012

بواقع   2012-  2011دورة  تدريبية بعنواف )مهارات قيادية  ( مؤسسة انجاز فمسطيف    (26
 ساعة تدريبية 20
دورة تدريبية بعنواف ) مشروع العمر " ادارة المشاريع الصغيرة" ( مؤسسة انجاز فمسطيف  (27

 ساعة تدريبية   20( بواقع  2011-2012



 المرأة وتمكيف االجتماعي النوع مساواه مشروع ضمف(  معهف لنكف)  بعنواف تدريبية دورة (28
  28/11/2011  الفترة مف  الشاطئ النسائية البرامج مركز MDGIF لؤللفية اإلنمائية باألهداؼ

 .  تدريبية ساعة 24 بواقع  4/12/2011 حتى
–االتصاؿ والتواصؿ –) كتابة التقارير  واإلدارية اإلشراقية المهارات  بعنواف تدريبية دورة( 29

ادارة االجتماعات  –حقوؽ الشباب  -العرض والتقديـ   –كتابة السيرة الذاتية –ادارة الوقت 
 حتى  5/10/2011 الفترة مف شبابية رؤية جمعية الضغط والمناصرة(  –الجمسات و 
   تدريبية ساعة 45 بواقع  5/11/2011

 الجامعيات الخريجات جمعية(  انجميزي+  عربي) الطباعة مهاراتبعنواف  تدريبية دورة  (30
 .  ساعة45 بواقع 4/8/2011 حتى 7/2011//16 الفترة مف غزة بقطاع

 الجامعيات الخريجات جمعية الحاسوب لقيادة الدولية الرخصة   ICDLبعنواف  تدريبية دورة( 31
   ساعة 60 بواقع 3/8/2011 حتى 9/7/2011 غزة بقطاع

 بقطاع الجامعيات الخريجات جمعية مبتدئ فوتوشوب photoshop for biggners دورة  (32
   ساعة 20 بواقع 30/7/2011 حتى 3/7/2011 الفترة خالؿ غزة
 الجامعيات الخريجات جمعيةفي  ( الفرمتة)  والبرامج الويندوز تنزيؿ تدريبية بعنواف  دورة (33

 . ساعات6 قع بوا 25/6/2011حتى 23/6/2011 الفترة خالؿ غزة بقطاع
 منحة(  غزة قطاع في لمنساء القانوني الوعي تعزيز)  مشروع ضمف تأهيمي تدريبي ( برنامج34
 بقطاع الجامعيات الخريجات جمعية  التعاوف مؤسسة مف وبدعـ لمتنمية النمساوية الوكالة مف
 .    ساعة 50  بواقع 2011/ 31/7 حتى 1/6/2011 الفترة خالؿ غزة
 لممعاقيف المجتمعي لمتأهيؿ الوطني المركز)والتي عقدت في  اولية اسعافات  تدريبية ( دورة35

 .   ساعة20 بواقع 1/4/2010 حتى 1/3/2010 مر الفمسطينيحاأل الهالؿ مع بالتعاوف
 لمثقافة الطالئع مركز) والتي عقدت في  االتكيت وأصوؿ الدبموماسية في تدريبية دورة  (36

 ساعة تدريبية 25ع بواق 5/1/2008حتى 2/1/2008 امركزفمسطينن مع بالتعاوف واالعالـ
والتي عقدت في المركز الفمسطيني ) حقوؽ االنساف (  حقوؽ المرأة( دورة تدريبية بعنواف 37

 .ساعة تدريبية  20بواقع  21/8/2008حتى  17/8/2008خالؿ الفترة لحقوؽ االنساف 
 مشروع ضمف الشاطئ/لبرامج النسائيةا مركز) والتي عقدت في  الحاسوب مبادئ دورة( 38

 خالؿ الصحة وزارة مع بالتعاوف GTZ لمتنمية األلمانية الوكالة مف المموؿ الشباب صحة تحسيف
 ساعة تدريبة 100بواقع  . 30/8/2003 حتى 1/7/2003 الفترة

 : هارات اللغةم
 القراءة الكتابة المغة

 جيد جدا جيد جدا المغة العربية
 جيد جيد اإلنجميزيةالمغة 

 

 
 



 :   الشخصية  المهارات
 ولدى المهارات في برامج الميكروسوفت  الحاسوب* استخداـ برامج 

 والتطوع في كافة المجاالت الفريؽ خالؿ مف العمؿ عمى القدرة *
 واالتصاؿ والتواصؿ في مجاؿ المهارات الحياتية ورش عمؿلدى القدرة عؿ اعطاء  *
 .  االطفاؿ مع التعامؿو  التنشيط عمى القدرة* 
 .  المؤسسات مع والتشبيؾ والتواصؿ االتصاؿ عمى القدرة* 

 :  ) المرجع( المعرفون
 0599594143 / 0597633611(جمعية الخريجات الجامعيات 1
  0598904509المدير االداري بمؤسسة انجاز   الغفريحمود م أ. ( 2
 0599894643معية الخريجات الجامعيات ادارية في جعال شتيوي ( 3
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