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 التحصيل األكاديمي :
 المعدل سنة التخرج الجهة المانحة التخصص الدرجة العممية

%94 م9111 هارون الرشيد  مدرسة عممي الثانوية العامة .1 

 بكالوريوس
 تعميم اتكنولوجي

 )تربية(
%09 م9116 غزة -جامعة األقصى .5 

 

 اإلنجازات
  م.9112حاصل عمى جائزة محمود درويش لمشعر الفمسطيني لمعام 

  9116حاصل عمى جائزة القطان التشجيعية في الرواية لعام. 

   9116برلين منذ عام  -تاب بال حدود عضو منظمة ك. 

   غزة.-تاب الفمسطينيينعضو اتحاد الك 

 .المشاركة في العديد من األمسيات المحمية 
  :9116نشر مجموعة شعرية، غزة. 

 .نشر مقاالت أدبية في الصحف والمجالت العربية والمحمية 

  9115، جمعية أجيال لمتواصل واإلنماء "براويز"مساعد مخرج لمسرحية و كاتب نص. 

  إخراج: عصام شاهين، إنتاج: جمعية الثقافة والفكر الحر. "هيك أسموبناإحنا "كاتب نص مسرحية 

 .كاتب نص مسرحية "حارة العميان" إنتاج: جمعية الثقافة والفكر الحر 

 جمعية فرسان العرب. إنتاج: عصام شاهين :تمثيل في مسرحية "بكفي تمثيل" إخراج 

 جمعية الثقافة والفكر الحر.تمثيل في مسرحية "عاطل عن األمل" إخراج: نعيم نصر إنتاج : 

 جمعية الثقافة والفكر الحر. :رامي السالمي إنتاج :إخراج "غمطة صحيحة جداً "مسرحية  في تمثيل 
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سم
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عدد  المكان  اسم الدورة 
 الساعات

سنة الحصول 
 عميها

 9112 91 التنموي  مسرح عشتار ومركز معاً  مسرح المضطهدين  .1

  9112/ 9119  51 مركز العمل التنموي معاً  والدراماالتربية النمائية   .9

 9119 71 مؤسسة كنعان تدريب منشطين  .7

 NBA 11 9116مؤسسة المساعدات النرويجية  اإلدارة المالية، القيادة، والتخطيط  .4

9115/ 9116 - مؤسسة أيام المسرح مسرح  .6  

9115/ 9116 - جمعية الثقافة والفكر الحر مسرح  .5  

 9114 49 مؤسسة الكويكرز T.O.Tن تدريب مدربي  .0

 9117 - جمعية الثقافة والفكر الحر كتابة القصة القصيرة  .9

 9117 41 جمعية الثقافة والفكر الحر التثقيف المدني  .2

11.  

الكتابة اإلبداعية، مشاكل 
واحتياجات األطفال، سيكولوجيا 

دارة  الطفل، الدراما، كتابة التقارير وا 
 النشاطات.

  ميم المجتمعيمؤسسة تامر لمتع

 

9117 

دور اإلعالم في الترويج لقضايا   .11
 الطفل

مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي ووزارة 
 اإلعالم الفمسطينية

56 
9119 /9117  

 9111 94 مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي المهارات اإلدارية والقيادية  .19

 9111 - يةووزارة شئون المنظمات األهم UNDP إعداد المشاريع وكتابة التقارير  .17

14.  

تدريب مدربين عمى استخدام 
الموسيقى، الرسم، األلعاب الشعبية، 
الدراما، الرقص في التخفيف عن 
 األطفال في الظروف الصعبة

 9111 - رام اهلل ومركز القطان -مركز الفن الشعبي
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سل
سم

م
 

 سنة العمل المسمى الوظيفي مكان العمل

 منسق ميداني ومسهل أنشطة يل المجتمعيجمعية الوداد لمتأه  .1
حتى 9111

1/1/9111 

  المتابعة والمشاركة في تقييم و قياس األثر عمى المستفيدين. 
  .إعداد تقارير شهرية وسنوية وتقارير نهاية مشروع مفصمة 
  الوقت المحدد الحفاظ عمى عالقات متينة مع جميع المؤسسات الشريكة ، وضمان تنفيذ جميع األنشطة بكفاءة وفي 
  .اإلدارة واإلشراف عمى أنشطة العمل اليومي 

 9111/ 9+0 منسق ميداني جمعية بناء  .9

 .مراقبة األداء اإلداري والفني لممنشطين في الموقع 

 .شراف لتوفير وسائل األمان لكل من يحتاجها في الموقع  متابعة وا 
 .تنظيم وتوزيع األدوار عمى األفراد أثناء حدوث أي طارئ 
 لقيام بإجراءات إحصائية يومية لتقييم العمل بشكل عام.ا 

 .متابعة التطورات ومواكبة العالم الخارجي وتحديث كل اإلجراءات الوقائية بالموقع 

 .إعداد تقارير شهرية مفصمة 

 9111 منشط دراما معًا لمعمل التنموي  .7

 9112 منسق مشاريع جمعية العطاء لألم والطفل  .4

  في تقييم و قياس األثر عمى المستفيدين ) األطفال, أولياء األمور, و المجتمع(المتابعة والمشاركة 
 .إعداد تقارير شهرية وسنوية وتقارير نهاية مشروع مفصمة 

  نشطة بكفاءة وفي الوقت المحدداألجميع تنفيذ الشريكة ، وضمان  المؤسساتالحفاظ عمى عالقات متينة مع جميع 

 عمل اليومي.اإلدارة واإلشراف عمى أنشطة ال 

6.  
مركز الفمسطيني لتعميم 
 الديمقراطية )بانوراما(

 9111/ 6+4 منسق مبادرة السمم األهمي

 النهاية. إلىمن البداية  مبادرةإدارة ال 
 بالتعاون مع اإلدارة العميا وأصحاب المصمحة. بادرةتحديد نطاق الم 
  ناسب.في الوقت المو  أعضاء الفريق وأصحاب المصمحة معالتواصل الفعال 
 بادرةتقدير الموارد والمشاركين الالزمة لتحقيق أهداف الم. 
 حيثما كان ذلك ضروريا.الموازنة ، والتوصية بإجراء تغييرات الحقة في وازنةتقديم مقترحات الم 
 .تفويض المهام والمسؤوليات إلى الموظفين المناسبين 
 بادرةالم تحديد وحل القضايا والصراعات داخل فريق. 
 والجدول الزمني ومراحل التنفيذ باستخدام األدوات المناسبة. بادرةطة الزمنية المالخ إعداد 
 وضع وتقديم تقارير مرحمية والمقترحات والوثائق المطموبة. 
  نقاط الضعف والعمل عمى حمها.تحميل النتائج، واستكشاف 
 وتحديد األزمات المحتممة، ووضع خطط لمطوارئ. بادرةالم التنبؤ بمستقبل ، 

 9111 - 9119 منشط دراما مركز العمل التنموي معاً   .5
 تنفيذ ورشات عمل مع األطفال. 
 خطط وتقارير شهرية. إعداد 
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 .عقد جمسات عصف ذهني لمحصول عمى أفكار لممبادرات المجتمعية 

 .المشاركة في الحمالت الوطنية 

 .المشاركة في تصميم برامج اليوم المفتوح 

 

 جمعية عشتار لمثقافة والفنون  .0
منسق فعاليات أسبوع عالء الدين كاتبة 

 9112 الثقافي

 خطة العمل. إعداد 

 .إعداد التقرير النهائي المفصل لممشروع 

 .حشد الدعم الموجستي لممشروع 

 .التنسيق مع الشخصيات المشاركة والمؤسسات الراعية 

 .التنسيق اإلعالمي لممشروع 

9/9112+0+5 منشط ألعاب وكالة الغوث )األنروا(  .9  

 نفيذ ورشات عمل مع األطفالت. 

 .المشاركة في الفعاليات الوطنية 

 .المشاركة في تصميم برامج االحتفال النهائي لكل دورة 

9119 - 9116 منسق أنشطة ثقافية جمعية الثقافة والفكر الحر  .2  

 .التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ألعمال المركز 
 .متابعة أعمال المنشطين مع الطالئع 

 ة المجتمع والمنتفعين من أجل المشاركة في نشاطات المركز.تعبئ 

 .إعداد تقارير شهرية وسنوية وتقارير نهاية مشروع مفصمة 

 .إعداد دراسات ومطبوعات واإلشراف عميها 

9/9119+0+5 منشط ألعاب وكالة الغوث )األنروا(  .11  

 تنفيذ ورشات عمل مع األطفال. 

 .المشاركة في الفعاليات الوطنية 

 اركة في تصميم برامج االحتفال النهائي لكل دورة.المش 

9/9110+0+5 منشط ألعاب وكالة الغوث )األنروا(  .11  

 تنفيذ ورشات عمل مع األطفال. 

 .المشاركة في الفعاليات الوطنية 

 .المشاركة في تصميم برامج االحتفال النهائي لكل دورة 

 9115 منسق مشروع المجموعة المسرحية   .19
 اركة في تقييم و قياس األثر عمى المستفيدين ) األطفال, أولياء األمور, و المجتمع(المتابعة والمش 
 .إنشاء نظام قاعدة بيانات آمن وسري لتوثيق الحاالت وضمان التوثيق الفردي لكل حالة 

 .إعداد تقارير شهرية وسنوية وتقارير نهاية مشروع مفصمة 

  نشطة بكفاءة وفي الوقت المحدداألجميع تنفيذ يكة ، وضمان الشر  المؤسساتالحفاظ عمى عالقات متينة مع جميع. 

 .اإلدارة واإلشراف عمى أنشطة العمل اليومي 

 9116 منشط دراما مؤسسة بنيان  .17

 تنفيذ ورشات عمل مع األطفال. 



 6 

 خطط وتقارير شهرية. إعداد 

 .عقد جمسات عصف ذهني لمحصول عمى أفكار لممبادرات المجتمعية 

 ت الوطنية.المشاركة في الحمال 

 .المشاركة في تصميم برامج اليوم المفتوح 

9116 – 9114 ة\مسهل في اإلنجاز الشعبي مع الفتيان منظمة الكويكرز  .14  

    دعم اإلدارة.ت التيمعالقات العامة لقيم االحتياجات المختمفة تو  تحديد 
    والعالقات العامة في البرامج. اإلعالمسائل وتنفيذ استراتيجيات االتصال والحمالت لمجموعة متنوعة من و  تصميم الخطط 
   .تحديد وتطوير خطوط ايجابية لتعزيز عمميات اإلدارة والبرامج والخدمات من خالل العديد من المواد المكتوبة 
     والمجتمع والموظفين وجماعات المصالح العامة اإلعالمعالقات إيجابية مع ممثمي وسائل  تعزيز. 
    دد االتجاهات والمصالح واالهتمامات الرئيسية العامة.األبحاث، وتحإعداد 

9117 - 9111 متطوع منتدى شارك الشبابي  .16  

 
 ة:التدريبيالخبرات 

سل
سم

م
 

 سنة العمل مجال التدريب مكان التدريب

 9112 مدربين تدريب مجموعة طور لمتنمية البشرية   .1

 9112 أدب األطفال مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي  .9
 9119 رواية الحكاية الشعبية تامر لمتعميم المجتمعيمؤسسة   .7

4.  
جمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون 

 مع وزارة التربية والتعميم
 9114 مدارس الحكومة حوسبة المواد التعميمية لمعممي

9117 – 9111 الكتابة اإلبداعية لألطفال مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي  .6  

 9119 التثقيف المدني جمعية الثقافة والفكر الحر  .5

9117 – 9111 الدراما والكتابة اإلبداعية منتدى شارك الشبابي  .0  

 
 الطباعة:

 عدد الكممات في الدقيقة
 المغة اإلنجميزية المغة العربية

45 35 
 

 المغات:
 الفهم المحادثة الكتابة القراءة 
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 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز المغة العربية

 جيد  جيد جيد  جيد المغة اإلنجميزية
 

 مهارات بالكمبيوتر:
  نظــام التشــغيلWindows معــالج النصــوص ،Word معــالج الجــداول الزمنيــة ،Excel  قواعــد البيانــات ،

Access معالج الشرائح االلكترونية ،Power point. 
 .برامج التصميم والمونتاج 

 

 مهارات أخرى:
 . العمل تحت الضغط وفي ظل األزمات.1
 العمل الجماعي والميداني. . القدرة عمى9
 . القدرة عمى بناء العالقات الجيدة عمى الصعيد الداخمي والخارجي لممؤسسة.7
 مهارة جيدة في البحث العممي والتحميل.. 4

 

 االهتمامات
 قراءة وكتابة الشعر والقصة.ال 
 .المشاركة في األمسيات الشعرية 
 .السفر 

 
 

 المعرفين:
 رقم الجوال كان العملم المسمى الوظيفي االسم العدد
 1622960925 منتدى شارك الشبابي )غزة( مدير منتدى شارك الشبابي )غزة( مهيب شعت  1

 5000775950 الكويكرزمنظمة  مدير وحدة التدريب إبراهيم الشطمي 2
 1622717966 جمعية الثقافة والفكر الحر مدير وحدة المشاريع محمد عثمان 3

 


