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 : شخصیــةمعلومات  •
 مكان المــیالد تار�خ المیـالد الجنس�ة االســــــم 

 طینفلس-غزة ١٩٨٣-١٢-٠٤ فلسطیني إسالم أحمد محمد الساعاتي

ان
نو
الع

 

 " جوار مسجد أبو �كر الصدیق قرب صالة ل�الیناالمخابرات" صالح خلف غزة شارع

 ٠٠٩٧٠٨٢٨٧٧١١١ هاتف منزل 
الحالة 

 االجتماع�ة
 متزوج

 i.saati@up.edu.ps البر�د اإللكتروني ٠٠٩٧٠٥٩٧٨٧٧١١١ هاتف جوال 
 

 

 المؤهـــــالت العلم�ة والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــیهـــا: •
 التخصص المر�ز  \الكل�ة  المعهد \ الجامعة التقدیر تار�خه المــــؤهـــــل م
 صحة نفس�ةعلم نفس/ التر��ة اإلسالم�ة غزة  ٢٠١٢ ماجستیر ١

 التر��ة اإلسالم�ة غزة جید جدا ٢٠٠٥ س�كالور�و  ٢
إرشاد نفسي وتوج�ه 

 تر�وي 
 

 :  وورش العمل والندوات والمحاضرات الدورات التدر�ب�ة •
 المر�ز  تار�خه  الدورة التدر�ب�ة  م

 5/2003 الدفاع المدني ١
عاون مع مدیر�ة مجلس الطل�ة �الت

 الدفاع المدني
 دار القرآن الكر�م والسنة 6/2003 أحكام تالوة وتجو�د عل�ا ٢
 أكاد�م�ة االتصاالت 4/2007 مهارات االتصال والتواصل ٣

 8/2008 تطو�ر المهارات النقاب�ة ٤
جمع�ة مر�ز الد�مقراط�ة وحقوق 

 العاملین في فلسطین

 4/2009 اتفاق�ات العمل ومهارات التفاوض ٣
جمع�ة مر�ز الد�مقراط�ة وحقوق 

 العاملین في فلسطین
 أكاد�م�ة االتصاالت 6/2009 مهارات الب�ع الفعال ٤
 مر�ز األقصى 5/2011 كتا�ة سینار�و أفالم وثائق�ة ٥
 مر�ز األقصى 5/2011 إخراج وثائقي ٦
 ة األمةمر�ز التعل�م المستمر جامع 2015 /2 الرخصة الدول�ة لق�ادة الحاسوب ٧
 مؤسسة إبداع لأل�حاث والدراسات  TOT( 2/ 2015تدر�ب مدر�ین ( ٨
 جمع�ة خدمات الطفولة واألسرة 2015 /3 �اللعبوالعالج اإلرشاد  ٩
 المر�ز العالمي للمدر�ین المحترفین 2015 /4 البرمجة اللغو�ة العصب�ة ١٠
 

 
 

 ةـیـذاتـرة الـیـالس
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 لخبرات العمل�ة : ا •

 المؤسسة متدرب الوظ�فة
لف مدرسة صالح خ

 األساس�ة العل�ا للبنین
 2/2005 - 1/2005   الفترة

 
 
 

 المهام       
 
 
 

 لعمل على:اخالل فترة التدر�ب  شمل البرنامج
 .ت تنفیذ المقابلة اإلرشاد�ةتطو�ر مهارا -١
 التوج�ه الجمعي. -٢
 .رشاد الفرديالق�ام �عمل جلسات لإل  -٣
 .الق�ام بتنفیذ دراسة حالة -٤

 البرامج اإلرشاد�ة. التدر�ب على  -٥

 المؤسسة موظف استعالمات  الوظ�فة
شر�ة االتصاالت 

 التل� -الفلسطین�ة
 9/2005 – 3/2005  الفترة

 
 

 المهام
 

 .الخاص �استق�ال األعطال ١٦٦الخاص بدلیل الهاتف و ١٤٤ت �موظف استعالمات للرقمین عمل

 المؤسسة موظف إداري خدمات ومب�عات  الوظ�فة
الت شر�ة االتصا

 التل� -الفلسطین�ة
 3/2006 – 10/2010  الفترة

 المهام
 

لة ات الصذتسو�ق مب�عات الشر�ة من خدمات تتعلق �خط الهاتف الثابت واالنترنت �اإلضافة لألجهزة   -١
 التي تقوم الشر�ة بب�عها للمشتر�ین.

 استق�ال المشتر�ین واالستماع لشكواهم والعمل على حلها.  -٢
 الفن�ة لمتا�عة التر�ی�ات وص�انة األعطال المتعلقة �المشتر�ین.التواصل مع الدائرة   -٣

 تحصیل فواتیر خط الهاتف واالنترنت.  -٤
 لصندوق المعرض الرئ�سي. العمل �محاسب  -٥

 العمل على تحصیل مدیون�ة الشر�ة لدى المشتر�ین المنقطعین و�قناعهم �إعادة الخدمة.   -٦
 6/2012 – 11/2010  الفترة زةغ -الجامعة اإلسالم�ة المؤسسة في قسم المنح  إداري موظف  الوظ�فة

 المهام
 

 
 عة.الجام متا�عة األمور اإلدار�ة والمال�ة المتعلقة �قسم المنح الخارج�ة المقدمة للطل�ة في -١
 التواصل مع المانحین والمتبرعین و�مدادهم �التقار�ر الدور�ة الالزمة. -٢
صدة ن األر ممعة لمتا�عة سیر شؤون المنح وللتأكد التنسیق والتواصل مع الدائرة المال�ة في الجا -٣

  .المال�ة الخاصة �المنح الخارج�ة
مور التواصل مع دوائر أخرى في الجامعة مثل دائرة تكنولوج�ا المعلومات للتنسیق �شأن األ -٤

 اإللكترون�ة والبرمج�ة الخاصة �قسم المنح الخارج�ة.

ا القضا�و الجامعة إلطالعهم على �افة األمور  إعداد تقار�ر دور�ة وتقد�مها للجهات العل�ا في -٥
 المتعلقة �قسم المنح الخارج�ة.

 التواصل مع شؤون الطل�ة �خصوص ال�حث المیداني وتحدید المستفیدین من المنح. -٦

 التواصل مع الطل�ة المستفیدین من المنح. -٧
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 المؤسسة متطوع  الوظ�فة
جمع�ة رواد للتنم�ة 

 المجتمع�ة
 12/2012 – 9/2010  الفترة

 المهام
 

غ التفر�و والدعم النفسي  ل والشرائح المهمشة لتقد�م جلسات التنش�طاطفأخصائي ضمن برنامج الدعم النفسي لأل
 االنفعالي

 06/2013 – 1/2013  الفترة جامعة بولیتكنك فلسطین المؤسسة ومنسق للعالقات العامة محاضر الوظ�فة

 المهام
 

 عملت في بولیتكنك فلسطین �محاضر لعدة مساقات وهي:
 علم النفس التر�وي 

 إدارة صف
 أسالیب تدر�س مادة تخصص

 التر��ة العمل�ة

 10/2013 – 12/2013  الفترة معهد األمل لألیتام المؤسسة مشرف الوظ�فة

 المهام
 

نهار أو اء �الفال خالل أوقات اإلشراف سو العمل �مشرف في قسم اإلیواء �معهد األمل لألیتام حیث یتم متا�عة األط
 أثناء المبیت تر�و�ا ونفس�ا وتعل�م�ا وسلو��ا

 المؤسسة اجتماعي أخصائي الوظ�فة
المر�ز الفلسطیني للد�مقراط�ة 

 وحل النزاعات
 11/2013 – 2/2014  الفترة

 المهام
 

 أخصائي ضمن برنامج فرق حما�ة الطفولة حیث یتم:
 �ص مشكالتها.استق�ال الحاالت وتشخ -١
 جماعي. إرشادتقد�م جلسات  -٢

 أسري  إرشادتقد�م جلسات  -٣
 تنظ�م ز�ارات المتا�عة المنزل�ة والمدرس�ة. -٤

 متا�عة الحاالت وفق الخطة المعدة وحتى تخرجها(تحسن الحالة والتخلص من المشكلة). -٥
 وتقد�م المحاضرات التثق�ف�ة التوعو�ة.تنظ�م لقاءات األهالي  -٦

 

 2/2014 – 6/2015  الفترة جامعة األمة للتعل�م المفتوح مؤسسةال محاضر الوظ�فة

 المهام
 

 محاضر لعدة مساقات في جامعة األمة وهي �التالي:
 علم النفس االجتماعي في الخدمة االجتماع�ة -١
 نظر�ات ونماذج التخط�ط االجتماعي -٢
 نظر�ات ونماذج تنظ�م المجتمع -٣
 أساس�ات الدفاع االجتماعي -٤

 
 
 
 
 



 ٤ 

 المؤسسة ائي نفسيأخص الوظ�فة
المر�ز الفلسطیني للد�مقراط�ة 

 وحل النزاعات
 11/2014 – 6/2015  الفترة

 المهام
 

 أخصائي نفسي ضمن برنامج التدخل النفسي لألطفال �عد الحرب �الشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل :
 استق�ال الحاالت وتشخ�ص مشكالتها -١
 الفردي والجماعي واألسري  اإلرشادتنفیذ جلسات  -٢
 تنظ�م الز�ارات المیدان�ة والمنزل�ة للمتا�عة -٣
 متا�عة الحاالت وفق الخطة المعدة وحتى تخرجها (تحسن الحالة والتخلص من مشكلتها)  -٤
 تنظ�م لقاءات األهالي وتقد�م المحاضرات التثق�ف�ة لمختلف الفئات �موضوعات مختلفة   -٥

 حتى اآلن – 7/2015  رةالفت جامعة فلسطین المؤسسة محاضر �كل�ة التر��ة الوظ�فة

 

ر��ة �ة التعن لجنة االمتحانات ومنسقا لكل �جانب عملي �محاضر في الكل�ة عملت �إداري شؤون أكاد�م�ة ومسؤوال
 تطل�اتفي فرع الشمال، قمت بتدر�س العدید من مساقات التخصص في �ل�ة التر��ة �اإلضافة إلى �عض مساقات م

 الجامعة:
 مدخل إلى علم النفس. -١

 النفس التر�وي. علم -٢
 علم النفس التطوري. -٣
 التر��ة الخاصة. -٤

 س�كولوج�ة اللعب. -٥
 تر��ة الطفل. -٦

 إدارة الفصل وتنظ�مه. -٧
 مهارات االتصال والتعلم. -٨
 مهارات االتصال والق�ادة. -٩

 التر��ة اإلسالم�ة. -١٠
 دراسات إسالم�ة. -١١

 دراسات فلسطین�ة وعر��ة. -١٢
 ثقافة إسالم�ة. -١٣
 التنم�ة ال�شر�ة. -١٤

  تماعي.علم النفس االج -١٥
 

   فیها:واللجان المشارك  العضو�ات •
  نوع العضو�ة اللجنة أو الجمع�ة م

  عضو مؤسسة خطوة الش�اب�ة ١
  عضو درسة التفوق م -مجلس أول�اء األمور ٢

  عضو تجمع م�ادرات التغییر/ فلسطین ٣

 
 
 



 ٥ 

 
 
 مهارات أخرى  :  •

 المهارات     نوع�ة المهارة

     تقن�ة المكاتب
 واالنترنت اآللي الحاسب

 .رى وعدة برامج أخ المتعلقة  �الحاسب اآللي أتقن التعامل �شكل ممتاز مع معظم البرامج واألمور

 اللغات

 
 اللغة

 
 التحدث

 
 القراءة

 
 الكتا�ة

 ممتاز ممتاز ممتاز العر��ة
 جید جید  جید لیز�ةجاإلن

    أخرى 
ة ل رخصـة ق�ـادوحاصـ ،العر��ـة ا�ة التقـار�ر �شـكل ممتـاز �اللغـةك مهارة �تأمتلك مهارات عال�ة في التواصل واالتصال، وأمتل 

ل وجـه وأ�ضـًا أسـتط�ع التعامـل مـع ضـغط العمـل والتك�ـف معـه وأسـتط�ع تأد�ـة مهـامي الوظ�ف�ـة علـى أكمـ س�ارات (تجـاري)،
 تحت أي ضغط عمل.

 :   المعرفون  •
 

 رقم الهاتف الوظ�فة االسم م.

 الحلوأ. د. محمد وفائي علوي  ۱
ي لنفسعمید �ل�ة التر��ة �الجامعة اإلسالم�ة سا�قا واألستاذ �قسم اإلرشاد ا

 والتوج�ه التر�وي 
0599866769 

 0599600740 م النفس في الجامعة اإلسالم�ة غزةاألستاذ المساعد �قسم عل د. عاطف عثمان األغا ۲

 0599413599 مقراط�ة وحل النزاعاتنائب المدیر العام للمر�ز الفلسطیني للد� م. إ�اد أبو حجیر ۳

 

 ،التوفیقوهللا ولي 


