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 المؤهالت العلمية
 

 80.2التقدٌر  ةإلنسانٌاوٌة العامة علوم الثان:% 

  2008التخصص : لغة عربٌة    سنة االلتحاق : غزة ،األزهر جامعة 
 2012التخرج : 

 

 
  الخبرات :

 
 

 

  غزة  2013/ 9/1حتى  1/10/2012منسقة مشارٌع مٌدانً  فً  فرقة بٌت المسرح ،من .-     
 . ءالجال

 

   فً فعالٌات  مشروع :"اإلستراتٌجٌة  الوطنٌة  لمشاركة  المرأة  السٌاسٌة " الذي المشاركة
 . 2012\12\28إلى  10\1نظمه  طاقم  شؤون  المرأة فً الفترة  من 

 

 1/8/2012جموعة من الشباب . من عضو مبادرة اصنع قارئ ، التً ٌقوم بها م-
 ..  بغزة 5/3/2013

  مدربة  فً المهارات الحٌاتٌة واإلدارٌة والقٌادٌة وتقنٌات العرض والظهور  فً أكتر من جامعة
ومؤسسة مجتمعٌة  محلٌة وعدد من المجموعات  الشبابٌة ،وكذلك عدد كبٌر من مدارس القطاع 

 .حتى اللحظة  -2010،منذ الحكومٌة والالجئٌن التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم  فً القطاع 



 إبداع لمعلم ، فً نظمها مركز  وفعالٌات فً مبادرة "دعها تختار" ، التً أنشطةمٌسرة منسقة و
 . 2012غزة . 

 

  لشباب  أفضل مجتمعٌة من اجل مشاركة "مشروع محافظة الشمال فً منسقة متطوع و"  ،
 غزة الرمال . - crsبتموٌل من الذي تنظمه جمعٌة بسمة للثقافة والفنون ،

 

 ( ًالذي تقٌمه نقابة  المهندسٌن 2منشطة ألعاب فً المخٌم الرٌاض )–  فرع  غزة  .صٌف
2012 

 

  زلت التابع لجمعٌة  وماأربع  سنوات فً منتدى رواد الشبابً لمدة تزٌد عن  متطوع إداري
 .  2012- 2009،التارٌخ :الوداد  

 

  2013-2010زلت ، وما عامٌن فلسطٌن لمدة  -الدولٌة فرع  فً مؤسسة إنجازمدرب. 
 

  واعتذرت النشغالً بالجامعة  2010لمدة عامقائد منتدى رواد الشبابً فً محافظة الشمال، . 

  باحث مٌدانً فً مشروع برنامج تعزٌز سٌادة القانون الوصول إلى العدالة وإدراك المجتمع
 .2011، تنفٌذ جمعٌة الوداد-الفلسطٌنً حول العدالة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة  

 

 لدوري الثقافً الثالث بٌن مؤسسات التنفٌذ والتخطٌط لشبابً فً عمل  المشاركة مع فرٌق
 .2011-1010داخل قطاع غزة  ،والذي نظمته الوداد فً  المجتمع المدنً

 

 ًالتطوعٌة المجتمعٌة  ضمن منتدى رواد  والمبادرات  عدد من الحمالتتنفٌذ  شاركت ف
 الشبابً  التً تستهدف األطفال والشباب .

 
 

 : الدورات التدريبية
 
 

  دورةICDL  ،50   ً2013ساعة تدرٌبٌة المكان :جمعٌة  الوداد للتأهٌل المجتمع . 

  ، غزة  -المعلم الفلسطٌنً  إبداعساعة تدرٌبٌة ، مركز  15بناء وتصمٌم المبادرات المجتمعٌة
2012 . 

 

  ساعة تدرٌبٌة ,جمعٌة  20الٌوتٌوب " ,  \ توتٌر \التعامل مع مواقع التواصل االجتماعً "الفٌس
 غزة الرمال . –بسمة للثقافة والفنون 

 

   ، غزة ،  –ساعة تدرٌبٌة ،المكان شركة المستقبل ألنظمة المعلومات  30إدارة المشارٌع
 .  2012\5\29- 4\1التارٌخ : 

 

 ، غزة ، التارٌخ :  –المكان شركة المستقبل ألنظمة المعلومات ،ساعة تدرٌبٌة  20منسق مشارٌع
1\4 -29\5\2012  . 
 



  دورة ( البرمجة اللغوٌة العصبٌةNLP )،12  لتدرٌبالمركز الكندي معتمدة من ،ساعة تدرٌبٌة 
المكان: األكادٌمٌة الدولٌة للتنمٌة والتدرٌب  ،كندا )د. إبراهٌم الفقً (  -البرمجة اللغوٌة العصبٌة 

 .2011\12\13 -12\1التارٌخ : ،غزة 
 

  ًساعة تدرٌبٌة  200 ،الذي نظمته وزارة الشباب والرٌاضة الفلسطٌنٌة ،دبلوم الرائد اإلعالم
 .2011\12\31-4\16مجاز من وزارة التربٌة والتعلٌم .التارٌخ 

 

  ًمتقدم دورة تدرٌب إبداع (TOT  )، 36  المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب  ،ساعة تدرٌبٌة
 . 2011\1\24 – 9\1.التارٌخ :  ًاالحتراف

 

 (  1أكادٌمٌة إعداد القادة)، من جامعة حلوان فً جمهورٌة مصر  عتمدةم ،اعة تدرٌبٌة س 150
المكان : مركز عٌون الغد ،جازة من وزارة التربٌة والتعلٌم الفلسطٌنٌة م،المستمر  مالتعلٌالعربٌة 

 .2011\ 8\4- 7\16، التارٌخ : للتدرٌب االحترافً 
 

  ) المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب ،ساعة تدرٌبٌة 15،دورة )التكنولوجٌا فً خدمة القائد
 . 2011\ 8\4- 7\16االحترافً . التارٌخ : 

 

  ) ًالمكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب ،ساعة تدرٌبٌة  15، دورة )مهارات التفكٌر اإلبداع
 2011\ 8\4- 7\16االحترافً . التارٌخ : 

 

  ) المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب االحترافً . ،ساعة تدرٌبٌة 15، دورة )مبادئ النجاح
 2011\ 8\4- 7\16التارٌخ : 

 

 المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب االحترافً . ،ساعة تدرٌبٌة 15،  (  دورة )ن اإلقناع والتأثٌر
 2011\ 8\4- 7\16التارٌخ : 

 

  ،) ساعة تدرٌبٌة ،المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب 15 دورة )حل المشكالت بطرق إبداعٌة
 2011\ 8\4- 7\16االحترافً . التارٌخ : 

 

 ) المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب ،ساعة تدرٌبٌة  15 ، دورة )لغة الجسد وتحلٌل الشخصٌات
 2011\ 8\4- 7\16االحترافً . التارٌخ : 

 

  ) المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب االحترافً . ،ساعة تدرٌبٌة  15،دورة )الضغط والمناصرة
 2011\ 8\4- 7\16التارٌخ : 

 

 المكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب ،ساعة تدرٌبٌة  15، وخرائط العقل (  ةدورة )الذاكرة الخارق
 2011\ 8\4- 7\16االحترافً . التارٌخ : 

 

  ) ًالمكان : مركز عٌون الغد للتدرٌب ،عة تدرٌبٌة سا15، دورة )التخطٌط االستراتٌج
 2011\ 8\4- 7\16االحترافً . التارٌخ : 

 



 ) ًالغد للتدرٌب  المكان : مركز عٌون،عة تدرٌبٌة سا 15 ،دورة )القٌادة من منظور إسالم
 2011\ 8\4- 7\16االحترافً . التارٌخ : 

 

  نفذته ،مٌدانً ضمن مسح مٌدانً متعلق بالقانون والعدالة فً المجتمع الفلسطٌنً  باحث إعداددورة
UNDP 2011 5\15 -4\14التارٌخ :ع جمعٌة الوداد للتأهٌل المجتمعً بالشراكة م. 

 

 ورة إعداد مدرب دTOT ساعة تدرٌبٌة المكان: 50 ،و دورة التفكٌر اإلبداعً ودورة حقوق اإلنسان 
وكنت من أفضل اثنان عن محافظة ، ضمن مشروع شباب من اجل التغٌٌراالتحاد العام للمراكز الثقافٌة 

 . 2012-2011لمدة عام ،غزة  
 

  دورة تدرٌب مدربٌن"TOT"   ،30  :ضمن ،  للتأهٌل المجتمعًجمعٌة الوداد ساعة تدرٌبٌة المكان
 2010-2009،وكنت من أفضل خمسة ،5ساهم  مشروع

 

  للتأهٌلالوداد  جمعٌة ساعة تدرٌبٌة  المكان:25  ، دورة تنمٌة المهارات اإلدارٌة والقٌادٌة 
 المجتمعً .

 

  2010\-4غزة -اإلٌمان  إذاعةالمكان :  تدرٌبٌةساعة   20،" اإلذاعً اإللقاءدورة "فن . 
 

  2007مركز البرامج النسائٌة ، تدرٌبهساعة 12 ،دورة ماٌكروسوفت وورد . 
 

  2007الفلسطٌنً  األحمرساعة تدرٌبٌة  الهالل  21 ، أولً إسعافدورة. 
            

 
 
 

 : الخبرات التدريبية
 

  لطالبات  شرق ( –لبرلمانات محافظة خانٌونس التعلٌمٌة )غرب عدد من ورشات العمل تنفٌذ
 .تناولت قانون الشباب الفلسطٌنً و حقوق المواطن  2012 المرحلة الثانوٌة 

 

  )تطوٌر الذات  -ل التدرٌب: صناعة األهداف مجا،مكان التدرٌب :الجامعة اإلسالمٌة )خانٌونس
 .2012 التارٌخ :(كٌف تكون قٌادٌا    –بناء فرٌق عمل  –
 

  "سطٌن واالنروا فل تعاون بٌن مؤسسة انجاز مكان التدرٌب : مدرسة جبالٌا اإلعدادٌة للبنات "أ، 
 2012......2\2التارٌخ :  مجال التدرٌب: مهارات النجاح 

 

   ) ل التدرٌب : صناعة األهداف مجا ،مكان التدرٌب :الجامعة اإلسالمٌة )خانٌونس + غزة
 .  2011السنة :، والرؤى 

 

  مكان التدرٌب: مدرسة جبالٌا اإلعدادٌة للبنات "أ" تعاون بٌن مؤسسة انجاز فلسطٌن واالنروا، 
 .2011\11\25-10\3التارٌخ :،مجال التدرٌب: جولة فً السوق 

 



  ) مجال التدرٌب :صناعة األهداف ،مكان التدرٌب: جمعٌة الوداد للتأهٌل المجتمعً )غزة–
 2011السنة :،تطوٌر الذات ......

 

  ضمن تعاون بٌن وزارة التعلٌم الفلسطٌنٌة ، الثانوٌة  غزالة أبومكان التدرٌب: مدرسة شادٌة
مجال التدرٌب : ،وجمعٌة الوداد للتأهٌل المجتمعً  لطالب البرلمان الطالبً فً محافظة الشمال 

 . 2011كٌف ولماذا نتعلم ؟   -تطوٌر الذات 
 

  2011السنة : ،الذاتمجال التدرٌب: تطوٌر  ،حانونمكان التدرٌب :جمعٌة تطوٌر األسرة بٌت. 
 

 :مجال التدرٌب: كٌفٌة  ،الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة واألعمال الخٌرٌة  بٌت الهٌا  مكان التدرٌب
 .2010 السنة ،اختٌار التخصص الجامعً  

 

  تعاون بٌن الوداد ووزارة التربٌة والتعلٌم لطالب ،مكان التدرٌب :مدرسة ٌافا الثانوٌة للبنات
 .2010السنة  ،مجال التدرٌب: تطوٌر الذات ،برلمان شرق غزة 

 

 2010السنة ،حول : تطوٌر الذات  درسة بٌت حانون اإلعدادٌة للبنات ب ورشة عمل فً م. 
 

  لنصر( تعاون بٌن ا \التابع لوزارة التربٌة والتعلٌم )غزة العاملٌنمكان التدرٌب :مركز تدرٌب
مجال التدرٌب: تطوٌر الذات ،غزة غرب لطالب برلمان  وجمعٌة الوداد  وزارة التربٌة والتعلٌم

 .2010السنة  ،
 

 

  وجمعٌة  قمت بعمل عدد من ورشات العمل داخل مؤسسات المجتمع المدنً منها جامعة األزهر
 . 2010السنة :،الوداد للتأهٌل المجتمعً 

 

 العامة حملة عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم )ذاك رسول هللا (ردا على ظمت فً الثانوٌة ن
من الطالبات  فً "ذاك رسول هللا  "الرسوم المسٌئة للرسول كانت لمدة أسبوعٌن وكونت فرٌق

مدرسة بنات بٌت حانون الثانوٌة وكانت أولى المبادرات والحمالت التً أقوم  بها وقد القت 
 نجاح واسع .

 
 

 
 

 
 

 .المهارات :
 

 والظروف الغٌر متوقعة  العمل تحت الضغط وفي ظل األزمات 

 الفرٌق   إجادة العمل الجماعً وإدارة 

 االتصال والتواصل الفعال . القدرة على 
 القدرة على بناء العالقات الجيدة على الصعيد الداخلي والخارجي للمؤسسة 

  كتابة التقارٌرالتوثٌق والقدرة على.  



  والحمالت والفعالٌات  لورش العمل والدورات التدرٌبٌة  واإلعدادالقدرة على وضع الخطط. 

  توٌتر .  –إدارة صفحات التواصل االجتماعً:  الفٌس بوك 

 وبرامجوتصفح االنترنت  استخدام الكمبٌوتر إجادة (office)":  power point ،excel، 
world  " 

 
 
 

 الهويات واالهتمامات :
             

 تدرٌب التنمٌة البشرٌة . -
 .مهتمة بالقراءة بشكل عام   -
 .التصوٌر الفوتوغرافً  -
 المجتمعٌة األعمال  -

 
 : اللغات

         "ممتاز" : اللغة العربٌة  -
 "جٌد " :اللغة االنجلٌزٌة  -
 

 المعرفون : 
 
 6200069550ايمه ابو كريم , مسؤول منتدى رواد الشبابي . رقم الجوال:  ا. -

 

 200069559ا.طلعت بظاظو ، مدير مركز ابداع المعلم غزة . رقم الجوال :  -

 

 600562950ا. يحيي ادريس , مدير المشاريغ في  جمعيت بسمت للثقافت والفنون :  -

 


