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 مؤهالت العلميةال: 
 إلى من المؤسسة التعليمية المؤهالت

لغة إنجليزية بكالوريوس قسم اللغة االنجليزية–جامعة االقصى    2011 2016 

للبنينعبد  الفتاح حمود الثانوية مدرسة  الثانوية العامة  2010 2011 

 العملية السابقة : اتالخبر 

 تاريخ العمل العمل الرئيسي اسم المؤسسة

 إلى من  

 إداريمساعد  لجنة زكاة الشعف
 2016 يونيو 2014 يونيو

 منسق مشاريع

والتدريبمركز النجاح التعليمي للتنمية   

 مدرب تنمية بشرية

 مدرس لغة إنجليزية
 2015 مايو 2014سبتمبر 

  التربوية مشرف العديد من المخيمات

 2012سبتمبر  2012أغسطس 

 2013سبتمبر  2013أغسطس 

 2014سبتمبر  2014أغسطس 

 

الدورات 
 التدريبية

 مجال الدورة

عدد 

الساعات 

 التدريبية

 السنة مكان الدورة

 2017فبراير  2 معهد السفارة البريطانية IELTS 30 يلتساآل ارالختب تحضيرية دورة

 CPE 45دورة خبير مشاريع معتمد 

 مؤسسة بيرفكت هوم و شركة

 2015يونيو  15 لتدريب و التطويرل

 2013ديسمبر  1 مؤسسة ابداع للتنمية و التدريب TOT 30دورة تدريب مدربين 

 2017يناير  22 شركة جوجل العالمية 24 طرق البحث عبر جوجل

 2016مارس  20 مركز كمبيوتر الند E. Marketing 60دورة التسويق اإللكتروني 

 2012يناير  21 مؤسسة ابداع للتنمية و التدريب ICDL 50دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

 2016أبريل  27 مركز التنمية البشرية 12 طرق جلب التمويل

 2015مارس  31 مؤسسة المستقبل للخدمات االلكترونية والتدريب SPSS 24 دورة التحليل االحصائي  

 2015فبراير  28 شركة بيرفكت هوم للتدريب PMP 24النجليزيةا دورة منسق مشاريع باللغة



 

 2013يوليو 14 مؤسسة ابداع للتنمية و التدريب 25 واالنجليزية العربية دورة طباعة باللغتين

 2014ديسمبر 24 مركز النجاح للتنمية و التدريب 12 دورة إعداد التقارير اإلدارية و المالية

 2016مارس  3 ديوان الموظفين 24 دورة التحرير الصحفي

 2017فبراير  2 معهد السفارة البريطانية 50 1,2دورة محادثة باللغة االنجليزية مستوى 

 2015أبريل  10 مؤسسة و مركز عمار األرض 15 وتطبيقاته   Preziدورة برنامج 

 2013يونيو  30 مؤسسة ابداع للتنمية و التدريب 18 دورة مهارات االتصال والتواصل

 2016نوفمبر  30 مركز ريادة للتدريب و التطوير 15 فن االتيكيت و البروتوكول

 2013يوليو  6 التدريبمؤسسة ابداع للتنمية و  12 دورة التخطيط التشغيلي

 2013مايو  17 مؤسسة ابداع للتنمية و التدريب 20 غرافيوفوتالدورة فن التصوير 

 2013يوليو  24 مؤسسة ابداع للتنمية و التدريب 6 دورة االعالم الجديد

 2012ديسمبر 25 نقابة التمريض 12 دورة اسعافات اولية

 تالمهارا 

 أجيد :     
كتابة مقترحات المشروع باللغتين العربية و االنجليزية بدقة عاليةة 

 باللغتين العربية و االنجليزية  كتابة التقارير
 اعداد الخطط و الموازنات التقديرية 

  MS-projectاستخدام برنامج 
 اللغتين العربية و االنجليزية قراءة و كتابة

 و الشبكة العنكبوتية الحاسوب برامج استخدام
 الطباعة باللغتين بدرجة جيدة

 Preziاستخدام برنامج 
 التصوير الفوتوغرافي فن
 ترجمة باللغتين العربية واالنجليزية بدرجة جيد جداال

 ادارة االزمات
 فن الحوار و االقناع

  فن التعامل مع الجمهور و االخرين

 القدرة على:
 االتصال و التواصل التشبيك المؤسساتي و

 تحمل ضغط العمل 
 العمل ضمن فريق

 و التدريس تدريب ال
 عمل.ق يدة فرقيا

 األطفال.التعامل مع 
مخيمةةةات صةةةيفية عةةةداد و االشةةةراف علةةةى ا

 ترفيهية .
المرونةةة و القةةدرة علةةةى تطةةوير الةة ات بمةةةا 

 يتناسب و متطلبات العمل
  قيادة المركبات

 نجازاتاإل 
 حاصل على وسام باحث مبادر منصة " أريد " العربية

 شهادة مزاولة مهنة التعليمحاصل على 
 عضو الجمعية العمومية للبرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية

 عضو الجمعية العمومية لمؤسسة سواعد لإلغاثة و التنمية
 عضو مجلس إدارة جمعية المودة الخيرية

 في مجاالت مختلفة التدريبية ل على العديد من الدوراتالحصو
 نمية بشريةتللمدرب 
 العديد من المهارات االدارية و التربويةامتالك 

 المشاركة الفاعلة في العديد من المؤتمرات و الندوات العلمية و التربوية
 أمتلك رخصة قيادة من نوع تجاري


