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 ةــيــرة ذاتــيــــس

 الـشـخـصية: اقة ـالبط – 1
 يـالتـليـم جـعـدالمنـبـع : محـمـدالثالثي االسم

 م.1979   هـ ـــ 1399 حلب،- سوريا مواليد:

 متـزوج. االجتماعية:الحالة 

 N 007940726رقم جواز السفر: 

 الـعنوان:-2

  905393359629 (Turkey)+ (Viber – WhatsApp) الهاتف

 mijsom@gmail.com            LinkedIn: mohammad-jlelati اإللكتروني:البريد 

Skype: mhmd-j79      : Facebook                                           محمد جليالتي 

 العلمية: المؤهالت-3

 الجهة المانحة التخصص الدرجة العلمية التاريخ

 بيروت –معهد الدعوة الجامعي  التربية  للماجستير تحضير هـ1431-م 2010

 الليسانس م2007- هـ1428
 أصول الدين

 العقيدة والفلسفة

   معهد الشام العالي للعلوم الشرعية

 دمشق (اإلسالميمعهد الفتح فرع )

 حلب األدبي الثانوية العامة م1999-هـ1420

 العلمية التالية:والنشاطات  الدورات-4

 برامج إدارية

 الجهة المنظمة مجال الدورة التاريخ

 BBR Humanitarian Academy at HARVARDنحو بناء استجابة أفضل مشروع  م2016يار أ

 األحمر القطريالهالل  الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالميةالقانون  م26-27/4/2016

 ابراهيم هواري –مركز البوصلة  دارة االعالم االجتماعيإ  م2015 \ 8\ 6-7

 طالب ود. عمر -  QMS Internal Auditing  Cana Turk-DOGA-BSC م2015 \8\ 3-5

 TOT .الهيكلية االدارية م2015\ 8\2- 7\29 
المنظمة السورية للطوارئ 

coordinator.syriantaskforce.org 

 وزارة االدارة المحلية –المساعدات الشعبية النرويجية Monitoring & Evaluation NPA م2015 / 2 / 18-20

 المساعدات الشعبية النرويجيةNPA –وحدة المجالس المحلية  ODIوتطوير تنظيميPCMادارة المشاريع  م2014/ 31/9 – 23

 المجالس المحلية  وحدة–رضوان أبو المستشار محمد  أساسيات ريادة االعمال "خطة األعمال" م25-27/2/2014

 مؤسسة أسوة للتدريب القيادي صناعة التأثير وتسويق األفكار  –قيادة فرق العمل  م2013 3/10 – 9/ 29

  منظومة وطن مع المدني"تورشة عمل "بناء وتطوير منظمات المج م2013/ 8/ 15-17

 مجلس محافظة حلب الحرة –مكتب الموارد البشرية  فن التفاوض وحل النزاع م8/2013/ 6

 م9-11/4/2013
بنظرة يابانية  دورة إدارة األعمال الصناعية

 "كايزن"
 األكاديميمركز اليابان للتعاون  –جامعة حلب 

15 – 18  /7/ 

 م2010

 في المجتمعات المحلية القياديةتنمية القدرات 

(LICD)  

SEBC  - مجلس مدينة حلب 

 )مدينتنا( 
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 دورة البحث السريع بالمشاركة م2010/ 5/  9ــ 6
مجلس مدينة حلب ــ مؤسسة كويست سكوب ــ المعهد العربي 

 المدنإلنماء 

 م2009/ 16-17/11
Project Management Skills 

and Procedure to apply for grants   
 عمل( )ورشة

 مدينة حلب ــ مجلساألوربي  تحاداال

 دورة البحث السريع بالمشاركة م2009/ 8/2 – 7
 الفرقان:  –جمعية التعليم ومكافحة األمية 

 سماقية دينا –الدين الناصر  عماد

 وتعليمية تربويةبرامج 

 الجهة المنظمة مجال الدورة التاريخ

 التعليم التشاركي م2010/  3/ 18-21
مجلس مدينة حلب ــ مؤسسة كويست سكوب ــ المعهد العربي 

 إلنماء المدن

 في االمتحان %95كيف تحقق معدل  م2009
 الجميلية –جمعية التعليم ومكافحة األمية 

 مصطفى صباغ

 الحمادهفايزة : الفرقان –جمعية التعليم ومكافحة األمية  كن ايجابيا م2009

 الحماده الفرقان: فايزة –جمعية التعليم ومكافحة األمية  إلى الوالدين م2009

 قالش يرينش: الفرقان-األميةجمعية التعليم ومكافحة  أساسيات التعامل مع المراهقين م2008

 هبة حالج: الجميلية –جمعية التعليم ومكافحة األمية  األمية دورة تدريبية على تعليم الكبار ومحو م2008

 برامج متنوعة

 الجهة المنظمة مجال الدورة التاريخ

 witness هاكات(بتوثيق االنت والتصوير للعدالة )استخدام الفيدي م1-2/3/2014

 مؤسسة أسوة-عمار يحيى الضايع تدريب مدربين م1-3/11/2013

 Active Citizens SEBC – BRITISH CUONCILالمواطن الفعال  م2011

 مجلس مدينة حلب –مديرية صحة حلب  –جمعية من أجل حلب  دورة في اإلسعافات األولية وإدارة الكوارث م7/2011

 م2009/ 2/ 12-13
فن التحدث أمام الناس  في:ورشة عمل تطبيقية 

 وتطوير مهارات التواصل بفعالية
 الفرقان: –جمعية التعليم ومكافحة األمية 

 محمد نور مهروسة

 الفرقان –مركز منارات  ICDL م2009

  واللغات:المكتسبة  المهارات-5
 اإلنجليزية.اللغة ب مبتدئ  -

 (.Microsoft Office)خبرة عملية في مجموعة برامج   -

 .CNCوالتحكم بآالت  للرسم الهندسي (art cam)خبرة عملية في برنامج   -

  :اإلنجازات-6

 الجهة  مجال ال التاريخ

 م2015

 من المجالس المحلية لحلب وريفها متدرب 120تدريب 

في التطوير التنظيمي والهيكلية اإلدارية ودورة حياة مشروع 

 وإدارة التفاوض

 جهات عدة

 م2014-2015

واإلشراف على  لشؤون الفنية وإدارة المشاريعتأسيس مكتب ا

 للمدينة 50للمدينة واإلشراف على دراسة  يةالمشاريع االستراتيج

 خالل عام

 المجلس المحلي لمدينة حلب

 المجلس المحلي لمدينة حلب المكتب الشؤون االجتماعية والتنمية تأسيس م2014

 منظمة تكافل الشام منظمة تكافل الشام تأسيس وهيكلة م2014
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 "لنحيا بالعلم "  مبادرةومنسق مؤسس  م2013
)مبادرة بين عدة جهات أهلية وحكومية للقضاء 

 على األمية في مدينة حلب(

 جمعية من أجل حلب تأسيس وهيكلة المكتب االغاثي في الجمعية م2013

 مديرية صحة حلب –جمعية من أجل حلب  تنظيم وإشراف على دورات اإلسعافات األولية وإدارة الكوارث م2012

 مديرية أوقاف حلب الواقع، وآفاق المعالجة " داألمية. رص" ظاهرة تنظيم ورشة عمل  م3/5/2012

 مديرية أوقاف حلب –إدارة معاهد تحفيظ القرآن  لغة عربية( قرآن، حديث،) المساهمة في تنظيم مسابقات األوقاف م1/2012/ 16-21

 مديرية أوقاف حلب تنظيم " مسابقة القرآن الكريم لذوي اإلعاقة  م2011

 من أجل حلب جمعية-حلب مديرية أوقاف  ورشة عمل " تفعيل دور المعاق في المجتمع " وميسر فيمنظم   م2010/ 11/ 13

 :العضويات والنشاطات العامة-7
 حلب.جمعية من أجل  عضو - 

  منها:مشاركة في مختلف النشاطات التنموية للجمعية          

 )حديقة) لألطفال البيئي للمرسم والتنفيذ اإلعداد في المشاركة-غزة  صمودا   مهرجان – األب يوم –البيئة العالمي  يوم-تكريم المعلمين 

  .القصة القصيرة جدا   ملتقى-األم  يوم-(( نخضر والفرقاالشيخ 

اإلعداد لمشروع الربط والتشبيك بين الجمعيات المهتمة باإلعاقة والتجهيز لمجموعة من الندوات وورشات العمل في جامعة حلب ونقابة  –

 .المهندسين

 الوافدة.مبادرة أمان لمساعدة األسر المحتاجة  -

  إدارة.عضو مجلس –

 األمية.جمعية التعليم ومكافحة  عضو -

ي فعلى الطالب  مشرف ميدانية،كشوفات  األمية،دورات محو  التدريس في للجمعية منها:)مشاركة في مختلف النشاطات التعليمية 

 طالب(.مشروع كفالة 

  لألحداث.لجنة التوجيه واإلصالح والتعليم في معهد سيف الدولة  متطوع مع -

 .مدينتنا( )مشروعمتطوع مع مجلس مدينة حلب  -

 العمل االداري في ادارة معاهد تحفيظ القرآن الكريم في حلب.متطوع في  -

 االحداث لالمدينة( قبمشروع مشترك بين عدة جمعيات أهلية ومجلس ) المجتمعية: مشرف في مشروع التنمية  -

مشترك بين عدة ناشطين من عدة جمعيات للدعم العلمي والنفسي واألخالقي للنازحين  : مشروعالمجتمعيةعضو في مشروع التوعية  -

 في مراكز االيواء في حلب 

 .عضو جبهة علماء حلب -

  .عضو مؤسس اتحاد خريجي العلوم الشرعية -

 عضو المجلس الشرعي لمحافظة حلب. -

 عداد القادة.أسوة إلمؤسس لمشروع  -

 عينتاب.غازي  –عضو مجلس إدارة منظمة تكافل الشام الخيرية حلب  -

 الوثقى.نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العروة  -
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 االدارة المحلية واالغاثة وشؤون الالجئين  ووزارة NPA مدرب معتمد من ال -

 .قبة والتقييمارموال PCMمشروع  ودورة حياة ODIمج التطوير التنظيمي لبرا

 .التنظيميللهيكلية اإلدارية للمجالس المحلية والتطوير مدرب معتمد من المنظمة السورية للطوارئ  -

 .برنامج إدارة التفاوض للمجالس المحليةمدرب معتمد من وحدة المجالس المحلية  -

 الوظائف:-8
 مالحظات النهاية بداية العمل المكان المسمى الوظيفي العمل

 عمل خاص م14/9/2011 م1/8/2002 سوريا-حلب  ومبيعاتإدارة  األخشاب تجارة

جمعية تشرين 

 السكنية
 م30/6/2013 م15/9/2011 سوريا-حلب  معاون أمين الصندوق

سبب ترك العمل 

 الظروف األمنية

مجلس محافظة حلب 

 الحرة

 االجتماعيةرئيس شعبة الرعاية 

الشؤون االجتماعية  مكتب

 واالغاثية

 م30/11/2013 م1/7/2013 سوريا-حلب 
ترك العمل سبب 

 للمشاركة باالنتخابات

اتحاد خريجي العلوم 

 الشرعية
 تجميد المكتب للظرف االمني م1/12/2013 سوريا-حلب  مدير مكتب حلب

المجلس المحلي 

 لمدينة حلب

عضو مكتب تنفيذي مجلس 

لشؤون االجتماعية لمدينة حلب 

 والتنمية

 عضو منتخب م1/8/2014 م15/12/2013 سوريا-حلب 

المجلس المحلي 

 لمدينة حلب

عضو مكتب تنفيذي مجلس 

 الفنية وإدارةشؤون للمدينة حلب 

 المشاريع

 عضو منتخب م15/11/2015 م5/8/2014 سوريا-حلب 

 مدرب

 إدارة وقيادة
 NPA ،وزارة اإلدارة المحلية

 - غير متفرغ م1/12/2014 سوريا-حلب  المنظمة السورية للطوارئ

 مؤسسة تعليم بال حدود/ مداد البرامجمدير 
غازي 

 عينتاب
 - حتى اآلن م1/12/2015

  

 اليتـليـ عم ج ـبد املنـ محمد ع                        


