
 انسيزة انذاتيت

 إسماعيم إبزاهيم احمذ حزب / رفح / تم انسهطان

 

 احًذ حرة إثراهٍى إضًبػٍم/ االسم

 5691َىفًجر  51/ انميالد تاريخ

 فهططٍٍ –/ رفح انميالد مكالن

 أطفبلوأة نطزخ  / يزسوجاالجتماعيت انحانت

 رم انطهطبٌ –رفح  –لطبع غسح  –/ فهططٍٍ اإلقامت محم

 صخبٌ ٌىَ –يذٌر انذائرح انفٍُخ ثًذٌرٌخ انزؼهٍى / انحانيت انمهنت

 611195119/انهىيت رقم

 e-mail (ismail_harb2005@yahoo.com)  0166119909/  رقم جىال 1510519 / رقم تهيفىن

 انمؤهالث:

  خبيؼخ انمذش انًفزىحخ )ثزمذٌر ايزٍبز( 1001دثهىو ػبو فً انزرثٍخ / 

  خبيؼخ انًٍُب )ثزمذٌر خٍذ(5691نٍطبَص آداة فً انهغخ االَدهٍسٌخ/ 

  ثئر انطجغ انثبَىٌخ5690شهبدح انثبَىٌخ انؼبيخ / 

 انخبزة انعمهيت:

  (         -1009) صيذٌرٌخ انزؼهٍى خبٌ ٌىَ–يذٌر انذائرح انفٍُخ 

  (1009-1001يذٌرٌخ انزؼهٍى رفح ) –رئٍص لطى اإلشراف انزرثىي 

  (1001-1005يذٌرٌخ انزؼهٍى رفح )–يشرف ررثىي 

 (1005-1000يذٌرٌخ انزؼهٍى رفح )–شرف ررثىي ي 

  (1000-5661فهططٍٍ )–يؼهى نهغخ االَدهٍسٌخ 

  (5661-5691يصر واندًهىرٌخ انًٍٍُخ )–يؼهى نهغخ االَدهٍسٌخ 

 ( 1001/1009/1001/1001/1009رئٍص ندبٌ انزصحٍح فً انثبَىٌخ انؼبيخ) 

 ( 1009رئٍص لبػخ ايزحبٌ انثبَىٌخ انؼبيخ) 

 ُ(1009-1009خ انًركسٌخ نزمىٌى ورطىٌر انًُهبج انفهططًٍُ فً انهغخ االَدهٍسٌخ ثبنىزارح ) ػضى فً انهد 

 .ػضى فً خًٍغ انهدبٌ انخبصخ ثإثراء انًُهبج وإػذاد انًىاد انزذرٌجٍخ فً انىزارح 

 .ػضى فً ندبٌ إػذاد أضئهخ ايزحبَبد انثبَىٌخ انؼبيخ نؼذح ضُىاد 

 ارح نؼذح ضُىاد.رئٍص ندبٌ يمبثالد انزىظٍف فً انىز 

  1050 – 1005اندبيؼخ اإلضاليٍخ  –يشرف ررثىي غٍر يزفرؽ 

  1001 – 1009خبيؼخ األلصى  –يشرف ررثىي غٍر يزفرؽ 

  1006-1009يحبضر غٍر يزفرؽ فً اندبيؼخ اإلضاليٍخ  

 انذوراث انتذريبيت وانمشاغم انتزبىيت )مذرب(

 (1000غسح  –)وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى  خ نهصغبرخبصخ فً رؼهٍى انهغخ االَدهٍسٌانضبنٍت دورح فً األ 

 (1001- 1000غسح  –هزؼرٌف ثًُهبج انهغخ االَدهٍسٌخ انفهططًٍُ ندًٍغ انًراحم ) وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ن 

 (1006 - 1005غسح  –)وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى  رذرٌت ورأهٍم انًؼهًٍٍ اندذد 

 (1001غسح  –هٍى انؼالخً انزًكًٍُ وإػذاد انخطظ انؼالخٍخ ) وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى ررٌت انًؼهًٍٍ ويذراء انًذارش فً انزؼ 

  (1001 -1001 – 1001غسح  –رذرٌت انًؼهًٍٍ فً ػهى انصىرٍبد وكٍفٍخ رذرٌطه فً انفصم )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى 

  ً(1009سح غ –آنٍبد ويهبراد انزذرٌص واإلدارح انصفٍخ )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ف 

  ً(1001غسح  –انزطىٌر انًذرضً نًذراء انًذارش وانًؼهًٍٍ انًؼٍٍٍُ )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ف 

  ً(1009غسح  –يهبراد ػهٍب فً انزذرٌت )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ف 

  ً(1009غسح  –رىظٍف انزكُىنىخٍب فً انزؼهٍى نهًشرفٍٍ انزرثىٌٍٍ )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ف 



  انؼذٌذ يٍ انًشبغم انزرثىٌخ نزأهٍم انًؼهًٍٍ ويذراء انًذارش فً يهبراد اإلدارح وانزخطٍظ وانمٍبدح انفبػهخ ورفؼٍم دور انًدزًغ

 (1000غسح  –انًحهً )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى 

  )1009رذرٌت انًشرفٍٍ اندذد )انحبخبد انزذرٌجٍخ. 

  )1009رذرٌت انًشرفٍٍ اندذد )يهبراد يزمذيخ فً اإلشراف انزرثىي. 

  1009رذرٌت يذراء انًذارش اندذد وَىاثهى. 

 انذوراث انتذريبيت وانمشاغم انتزبىيت )متذرب(

  ً(5669غسح  –طرق وأضبنٍت رذرٌص انهغخ االَدهٍسٌخ )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ف 

  ً(5661غسح  –زؼهًٍٍخ ويهبراد اإلدارح انصفٍخ ورُظٍى انىلذ )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى إػذاد ورىظٍف انىضبئم اندورح ف 

  ً(5661غسح  –) انًدهص انجرٌطبًَ  رؼهٍى يهبراد انهغخ االَدهٍسٌخدورح ف 

  ً( 5669غسح  –رىظٍف انذرايب فً رؼهٍى انهغخ االَدهٍسٌخ )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ف 

 ً(5666غسح  –دهص انجرٌطبًَ دورح فً انصىرٍبد ) ان 

  (5666غسح  –دورح فً إػذاد االخزجبراد)وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى 

  (1000راو هللا  –دورح فً أضبنٍت خبصخ فً رؼهٍى انهغخ االَدهٍسٌخ نهصغبر ) وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى 

  (1000غسح  –دورح فً انزطىٌر انًذرضً وانًذرضخ وحذح رذرٌت )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى 

  ً(1001غسح  –يهبراد ػهٍب فً اإلشراف انزرثىي )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى دورح ف 

  (1001غسح  –دورح فً انزفىٌض  )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى 

  ٌ(1001غسح  –دورح فً انزؼهى انُشظ )وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى / يؼهذ كُؼب 

 ٍ(1009غسح  –خ )اندبيؼخ اإلضاليٍخ  / انًدهص انجرٌطبًَ دورح فً رؼهٍى انهغخ االَدهٍسٌخ نطهجخ نًذارش االثزذائ 

  (1009راو هللا وغسح  –انًدهص انجرٌطبًَ ) 0دورح فً انمٍبش وانزمىٌى ورصًٍى االخزجبراد 

  (1009غسح  –دورح فً انًذٌر يشرف يمٍى ) وزارح انزرثٍخ وانزؼهٍى 

 انخبزاث في انعمم االجتماعي

 1009 – 1009رم انطهطبٌ  –انؼبيخ نحً كُذا  ػضى يدهص إدارح فً خًؼٍخ انخذيخ) 

  5669 – 5669رم انطهطبٌ  –ػضى يدهص إدارح فً خًؼٍخ انخذيخ انؼبيخ نحً كُذا) 

  5669-5669يذٌر يركس انحبضىة ثبنًركس االخزًبػً ثدًؼٍخ انخذيخ انؼبيخ نحً كُذا) 

  ( ً1006-5661ػضى يزطىع فً خًؼٍخ انخذيخ انؼبيخ نحً كُذا وانًركس انثمبف) 

 انذوراث في مجال انعمم انمجتمعي

  ً(5661رم انطهطبٌ  –دورح فً يهبراد انحبضىة وانجرايح انزطجٍمٍخ ) انًركس انثمبفً االخزًبػ 

  ًوإدارح لاالرصبدورح ف ( انًشبرٌغUNDP-UNV-PYA 5661) 

  (5661غسح  –دورح فً اإلدارح وانمٍبدح انفؼبنخ ) اندبيؼخ اإلضاليٍخ 

 دورح فً إػذا ( د وكزبثخ انًشبرٌغ وطرق انزًىٌمUNDP  -  5669ػسح) 

 انجاساث أخزي

  "1009إػذاد يبدح رذرٌجٍخ ثؼُىاٌ " انحبخبد انزذرٌجٍخ. 

 ٍ1009ثؼُىاٌ "إدارح انزغٍٍر"  خإػذاد يبدح رذرٌج. 

 "إػذاد يبدح رذرٌجٍخ ثؼُىاٌ " أضبنٍت رذرٌص انهغخ االَدهٍسٌخ نهصف انحبدي ػشر 

 انهغاث

 رثٍخ ) انهغخ األو(انهغخ انؼ 

 )انهغخ االَدهٍسٌخ )يحبدثخ ولراءح وكزبثخ واضزًبع ( )يًزبز 

 مهاراث أخزي

 انرخصخ انذونٍخ فً لٍبدح انحبضىة. 

 .اضزخذاو االَزرَذ ثصىرح خٍذح 

 .رخصخ لٍبدح 

 .انًطهىثخ يزىفرح نحٍٍ انطهت ك/خًٍغ األوراق وانىثبئمالحظت


