
 السيرة الذاتية  

 التعلٌم  

 2015خرٌج بكالورٌوس      

 _ تخصص خدمة اجتماعٌة  واألسرٌةكلٌة التنمٌة االجتماعٌة  

 _فلسطٌن  جامعة القدس المفتوحة _غزة 

 

 الخبرات العلمٌة  

  بكالورٌوس خدمة اجتماعٌة 

  م6006تدرٌب مدربٌن دورة 

  م .6009دورة العمل التطوعً والمواطنة 

  مفاهٌم  اإلنسانًوالدٌمقراطٌة والقانون  اإلنساندورة حقوق:

 م.6000أساسٌة ومهارات 

  م.6000وثائقٌة  أفالم إنتاجدورة 

  ًم6009دورة اعداد قادة العمل التطوع 

  جغرافٌا التوزٌع السكان  –دورة فً آلٌات البحث المٌدان

 م6005

  م6007دورة العالج بالطاقة 

  ( خبرة فً استخدام برامج االدخالExcel – Word) 

 خبرة فً استخدام برامج المعالجة المرئٌة 

  (Photoshop _  Premiere ) 

 

 

 الخبرات العملٌة  

  المستقبل  إنقاذالصٌف _جمعٌة  أٌامالمشاركة فً برنامج

 م 6006 األمرٌكٌةالشبابً بالشراكة مع مدرسة مارٌت 

  المشاركة فً برنامج االنجاز الشعبً _ مؤسسة كوٌكرز

 م6007

 

  6000-6009المشاركة فً تأسٌس مجموعة صورة الشبابٌة 

 م

  أبناؤناالتدرٌب فً مجال التفرٌغ النفسً بالموسٌقى _جمعٌة 

 م  6000للتنمٌة 

 

 

 

 ٌوسف  محمد خالد الهندي

 الجنسٌة :فلسطٌنً 

 6-4-0990تارٌخ المٌالد : 

 803385632هوٌة رقم :

 العنوان : 

مخٌم  –غزة  –فلسطٌن 

 الشاطئ قرب برٌد الشاطئ 

 رقم الهاتف المحمول : 

00976598783006 

 برٌد الكترونً : 

Artists35@gmail.co

m 

  متزوجالحالة االجتماعٌة : 

 الدٌانة : مسلم 

mailto:Artists35@gmail.com
mailto:Artists35@gmail.com


  فلسطٌنٌة والعمل كنائب رئٌس مجلس تأسٌس جمعٌة جسور

 م 6006إدارتها  

  

  ً6006التطوع فً مؤسسة فلسطٌن المستقبل للشلل الدماغ-

  م 6003

 

  ًالتطوع لدى المركز الفلسطٌنً للدٌمقراطٌة وحل النزاعات ف

انشطة الدعم النفسً واالجتماعً لألطفال ضمن مشارٌع 

UNICEF  60/6/6006حتى  -60/6/6006بتارٌخ  

 

  ًالتطوع لدى المركز الفلسطٌنً للدٌمقراطٌة وحل النزاعات ف

انشطة الدعم النفسً واالجتماعً لألطفال ضمن مشارٌع 

UNICEF  60/0/6003حتى  -60/9/6006بتارٌخ  

 

  العمل ضمن فرٌق البحث المٌدانً للمجلس النروٌجً لالجئٌن

NRC   لمسح وتقٌم المساعدات التً قدمت للنازحٌن اثناء

نوفمبر   -قطاع غزة  بعض مناطق السٌول والغرق فً موجة 

6004 

 

  العمل ضمن فرٌق البحث المٌدانً والطوارئ  بالمركز

 6006-6004الفلسطٌنً للدٌمقراطٌة وحل النزاعات 

 

  بٌئة حامٌة  –العمل بنظام المهمة كمنشط ضمن مشروع

تنفٌذ  المركز  6005-6004 – لألطفال من االستغالل الجنسً

 االتحاد األوروبً  بالشراكة معالفلسطٌنً للدٌمقراطٌة وحل النزاعات 

 

  لمساعدة  6004قٌادة فرٌق متطوعٌن أثناء الحرب على غزة

ضمن  –االونروا  –الالجئٌن فً مدارس وكالة الغوث الدولٌة 

 حملة شارك شعبك .

 

 العمل بنظام المهمة كمنشط ضمن مشروع االستجابة للضغوط 

النفسٌة واالجتماعٌة والعنف ضد االطفال أثناء حالة الطوارئ 

تنفٌذ المركز الفلسطٌنً  6006-6005وبعدها فً قطاع غزة 

 UNICEFوحل النزاعات  بالشراكة مع   ةللدٌمقراطٌ

 

  العمل بنظام المهمة كباحث مٌدانً ضمن مشروع االستجابة

لشراكة مع الطارئة لألفراد المصابٌن على السٌاج الحدودي با

OCHA 6008 – 6009م 



 

  االستجابة الطارئة العمل بنظام المهمة كمثقف فً مشروع

 OCHAلألفراد المصابٌن على السٌاج الحدودي بالشراكة مع 

 م6009 – 6008

 

  المشاركة فً برنامج تدرٌبً لرٌادٌٌن المشارٌع الخضراء تنفٌذ

مركز التعلٌم المستمر فً جامعة بٌرزٌت بالشراكة مع منظمة 

Switchmed  6008 – 6009م 

 

  المشاركة فً ورشة انتاج أفالم ) فٌدٌو آرت( ضمن مشروع

بدنا انضوي غزة تنفٌذ مؤسسة حٌفا بالشراكة المركز الثقافً 

 م6009 – 6008الفرنسً 

 

  المشاركة فً دورة تدرٌبٌة حول ) صناعة وتحرٌك الدمى ذات

فً غزة  األطفالالفم الكبٌر (( ضمن مشروع تحسٌن قدرات 

تنفذ جمعٌة بسمة للثقافة والفنون  اإلبداعٌةمن خالل الفنون 

 م6009_6008

 خبرات التطوع                                       

  ًمنتدى شارك الشباب 

  جمعٌة أبناؤنا للتنمٌة 

  ًمؤسسة فلسطٌن المستقبل للشلل الدماغ 

 المركز الفلسطٌنً للدٌمقراطٌة وحل النزاعات 

 

 المعرفٌن :

 لمركز الفلسطٌنً للدٌمقراطٌة وحل النزاعات ا فرع غزة فًالمدٌر  –إٌاد أبو حجٌر  . أ

 00976599403599تواصل :

كلٌة التنمٌة االجتماعٌة  –أشرف أبوندى _ أستاذ محاضر فً جامعة القدس المفتوحة  . د

/ رئٌس مجلس ادارة المركز الفلسطٌنً للدٌمقراطٌة وحل  غزة–فلسطٌن -  واألسرٌة

 النزاعات 

 00976597980003تواصل : 

 مؤسسة فلسطٌن المستقبل للشلل الدماغً . –أخصائٌة اجتماعٌة  –سوزان شعت  . أ
 00976958870379اصل : التو

 

 


