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 التحصيل األكاديمي :
 المعدل سنة التخرج الجهة المانحة التخصص الدرجة العلمية

  لمناهج وطرق التدريس ا دكتوراه 
 – كلية التربية  -عين شمس ةجامع

 القاهرة 
 ممتاز م2018

 ممتاز م2011 القاهرة  –  جامعة الدول العربية   المناهج وطرق التدريس   ماجستير 

 جيد جدا   2007 غزة  –جامعة األزهر  تعليم أساسي  بكالوريوس 

 

 ية:الخبرات األكاديم
 

سل
سل

م
 

 سنة العمل مى الوظيفيالمس مكان العمل

2020حتى 2012  عضو هيئة تدريسة "غير متفرغ" جامعة األزهر بغزة   .1  

2020حتى  2012 عضو هيئة تدريسية " غير متفرغ" جامعة القدس المفتوحة   .2  

 ` 2013حتى  2012 منسق ميدانى   مؤسسة انقاذ الطفل األمريكية    .3

 عضو هيئة تدريس " غير متفرغ "  جامعة غزة   .4
 عضو لجنة علمية في مجلة الجامعة 

  2020حتى  2013

 جامعة فلسطين   .5
أستاذ المناهج وطرق التدريس  -

 المساعد
حتى اآلن 2017  

mailto:mr.hamed_halabi@hotmail.com


 جامعة فلسطين   .6
مدير الدراسات العليا والبحث  -

 العلمي 
حتى اآلن 2020  

 

 الخبرات العملية:
 

سل
سل

م
 

 سنة العمل المسمى الوظيفي مكان العمل

 2007_2006 مساعد ادارى  واألمل  مؤسسة الحياة 1

2008_2007 منسق ميدانى  مؤسسة الحياة واألمل  2  

مدرب في مجال تعزيز ثقافة الحوار  مركز العمل التنموى معا   3
 والمهارات الحياتية  والتسامح

2008 

 مؤسسة انقاذ الطفل األمريكية  4

 مدرب فى المجاالت التالية :
 المهارات الحياتية 

 المشاريع ادارة 
 ادارة المشاريع الصغيرة 

 ادارة األزمات 
 ادارة المخاطر 

 القيادة 
 ومهارات االتصال والتواصل 

 ادارة العمل كفريق 
 تسويق الذات 
 التنمية البشرية 

 التفكير االبداعى 
 
 

 

2010 _2011 

5   ABC USA 

 مدرب فى المجاالت التالية :
 ادارة المشاريع الصغيرة 

 ر ادارة المخاط
 ادارة التغيير 

 القيادة 
 ومهارات االتصال والتواصل 

 ادارة العمل كفريق 
 تسويق الذات 

2011 



 التنمية البشرية 
 من أجل قيادات شبابية فعالة 

 

  2015حتى  2014 مشاريع منسق  مؤسسة التعاون الخليجي     6

 
 الدورات:

 

سل
سل

م
 

 المكان  اسم الدورة 
عنوان 
 المؤسسة

عدد 
 سنة الحصول عليها الساعات

26/6/2010 5 غزة مؤسسة انجاز فلسطين كيف تخطط لمشروع العمر 1  

الجمعية الوطنية الفلسطينية  تنمية مهارات إدارية 2
 للشباب)بناء(

30/5/2010_20/4/2010 27 غزة  

 2010 36 القاهرة  مؤسسة دولية .  ادارة مشاريع متخصصة  3

 شاريعمقدمة في إدارة الم 4
الجمعية الوطنية الفلسطينية 

 للشباب )بناء(
30/5/2010_20/4/2010 27 غزة  

كيف تسوق نفسك لسوق  5
 العمل

التجمع اإلعالمي الشبابي 
 الفلسطيني

24/6/2010 5 غزة  

 T.O.Tتدريب مدربين 6
مركز دراسات المجتمع 

 2010 - غزة المدني

زةغ وزارة الشباب والرياضة T.O.Tتدريب مدربين  7  26 24/10/2010_4/11/2010  

 التدخل وقت األزمات 8
المركز القومي 

للبحوث_دائرة العلوم 
 اإلنسانية

7/6/2009_28/5/2009 10 غزة  

 2009 25 غزة مؤسسة صناع اإلرادة كتابة مشاريع وتجنيد أموال 9

30/5/2007_7/4/2007 38 غزة بيرفكت هوم  خبير مشاريع معتمد  10  

ية للحاسب الرخصة الدول 11
 اآللي 

 2010 \ 4 \ 15 36 القاهرة مركز يات 

 اللغات:
 الفهم المحادثة الكتابة القراءة 

 جداجيد  جدا جيد ممتاز ممتاز اللغة اإلنجليزية



 500حاصل على شهادة التوفل بدرجة 

 مهارات بالكمبيوتر:
  نظـــام التشـــغيلWindows  معـــالج النصـــو ،Word معـــالج الجـــداول الزمنيـــة ،Excel  قواعـــد البيانـــات ،

Access معالج الشرائح االلكترونية ،Power point. 

 مهارات أخرى:
 . العمل تحت الضغط وفي ظل األزمات.1
 . القدرة على العمل الجماعي والميداني.2
 . القدرة على بناء العالقات الجيدة على الصعيد الداخلي والخارجي للمؤسسة.3
 والتحليل. مهارة جيدة في البحث العلمي. 4
 علي تقديم الدعم النفسي لكافة فئات المجتمع لقدرها. 5
 . تنظيم العديد من ورش العمل فى العديد من المجاالت االجتماعية والشبابية والثقافية .6

 العمل التطوعي :
 سنة العمل المسمى الوظيفي عنوان المؤسسة مكان العمل المسلسل

حتى  1/5/2011 نائب الرئيس   غزة شبكة شباب فلسطين الثقافية  1
2013 

 غزة  العديد من المؤسسات والجامعات  2

 مدرب الشباب 
ومحاضر فى التنمية 

البشرية للطالب 
 والخريجين 

  2017حتى  2011

3 
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 

 الفلسطيني 
  2019حتى  2015 سفير النوايا الحسنة  غزة 

 االهتمامات
 قراءة ال 
  الدولية اإلنسانمجالس حقوق  خبارأمتابعة. 
  العلميةالمشاركة في ورشات العمل. 

 ا.ممارسة الرياضة بكافة أنواعه 


