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- :الدورات التدريبية

 مكان أنعقاد الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة التدريبية أسم الشهادة #

1.  
إدارة التفاوض دبلوم تدريبي 

 واألزمات

 ساعة تدربيه 161

يناير11حتي1006ديسمبر5

1002 

 دولة روسيا

 ساعة تدربيه25 حترافيدبلوم التدريب اال  .1

 1002مارس/1

 1002أكتوبر/15/حتى

وكالة كلفريست جمهورية 

 مصر العربية

 ساعة تدربيه 00 دبلوم التدريب االحترافي  .3

أبريل حتى /1

 1000/يوليه/1000/15

المركز العالمي الكندي 

 كندافانكوفر 

 ساعة تدربيه 00 دبلوم التنمية البشرية  .4

يوليو 1

 1000سبتمبر15تىح1000

المركز العالمي الكندي  

 فانكوفر كندا

5.  
دورة في المهارات القيادية و 

 اإلشرافية

 1000يوليو/16يوليوحتى/11 ساعة تدربيه15

مركز تدريب وكاله 

 (اإلنروا)الغوث



 ساعة تدربيه15 إدارة  التغير وحل النازعات في العمل  .6

أغسطس /12

 1000أغسطس/11حتى

وكاله  مركز تدريب

 (اإلنروا)الغوث

2.  
التفكير اإلبداعي في إتخاز القرارات 

 وحل  المشكالت

 ساعة تدربيه10

يونيو1حتى1000مايو14

1000 

مركز تدريب وكاله 

 (اإلنروا)الغوث

 1000يوليو11يوليو حتي5 ساعة تدربيه15 دورة تدربيه في مهارات التفاوض  .2

مركز تدريب وكاله 

 (اإلنروا)الغوث

0.  
ات إدارة المكاتب و السكرتارية مهار

 التنفيذية

 1000اغسطس1يوليةحتى12 ساعة تدربيه15

مركز تدريب وكاله 

 (اإلنروا)الغوث

 ساعة تدربيه30 دورة في البرمجة اللغوية والعصبية  .10

إبريل 10

 1000مايو1حتى1000

مركز معلومات وإعالم المرأة 

 الفلسطينية

 ساعة تدربيه10 دورة في العالج بالعقل والجسم  .11

أبريل2حتى1010يناير14

1010 

األكاديمية الدولية للتدريب 

 والتنمية البشرية

 ساعة تدربيه15 دورة تدريب مدربين  .11

/أبريل1002/15مارس15

1002 

منتدى األمة للتدريب والتنمية 

 البشرية



13.  
دورة تدربيه في القراءة السريعة 

 والتصورية

 1010ايوم1010/15أبريل15 ساعة تدربيه10

األكاديمية الدولية للتدريب 

 والتنمية البشرية

14.  

دورة في مهارات االتصال الفعال 

لألكاديمين والمهنين ورجال األعمال 

 (لغة الجسم)

 1002مايو1002/15أبريل15 ساعة تدربيه30

منتدى األمة للتدريب والتنمية 

 البشرية

 هساعة تدربي30 دورة في التثقيف السياسي والفكري  .15

مايو  12

 1002ةيونيو1002/1

منتدى األمة للتدريب والتنمية 

 البشرية

 ساعة تدربيه45 دورة في بناء الشخصية المتكاملة  .16

/ 1002مارس15

 1002يونية10

منتدى األمة للتدريب والتنمية 

 البشرية

 ساعة تدربيه30 (ICDL)دورة في الحاسوب  .12

 11حتي1000أغسطس11

 1000أكتوبر

 للتدريبمركز الوليد 

12.  
دورة في اللغة االنجليزية 

 (ثاني ثالث-أول)مستوي

 ساعة تدربيه120

 1000أغسطس11

 1010مارس12حتى

 األكاديمية البريطانية للغات



 ساعة تدربيه30 دورة محادثة في اللغة األنجليزية  .10

أبريل 14

 1010يونيو1010/13

األكاديمية الدولية للتدريب 

 والتنمية البشرية

 1002يونيو1002/15يونيو 5 ساعة تدربيه 0 ط مخيماتإعداد منش دورة  .10

منتدى األمة للتدريب والتنمية 

 البشرية

 ساعة تدربيه60 دورة إسعاف أولي ميداني  .11

أبريل1004/10فبراير10

1004 

وزارة الصحة الفلسطينية 

 مجمع الشفاء الطبي

11.  
دورة مدربين االتحاد الفلسطيني 

 سيةللمالكمة الفرن

 ساعة تدربيه25

يناير 14

 1006يوليو1006/14

االتحاد الفلسطيني للمالكمة 

 الفرنسية

 ساعه تدربيه12 العصبيةلغوية ال البرمجةدبلوم   .13

 10حتي 1011فبراير5

 1011فبراير

 ألفقيالمركز الكندي د إبراهيم 

14.  
ممارس معتمد في البرمجة مساعد 

 اللغوية العصبية

 ساعه تدربيه12

 10حتي 1011فبراير

 1011فبراير

 ألفقيالمركز الكندي د إبراهيم 

15.  
ممارس معتمد  في البرمجة اللغوية 

 العصبية

 المركز الكندي د إبراهيم ألفقي حتي 1011يونيو  ساعه تدربيه12



       

 

 

 

 

 

- :يةملالخبرات الع
 العمل الحالي

  الكندية للتدريب واالستشارات المؤسسة  رئيس 
 ألفقيالمركز الكندي الدكتور إبراهيم  لبشرية مناستشاري في التنمية ا. 
  استشاري التدريب لشركة  خبراء التطوير 
  إصدار الشهادات بغزة   ممثل المركز الكندي في. 

 - - التدربيه بدبلوم في إعداد الحقائ  .16

المركز العالمي الكندي 

 فانكوفر كندا

 - - امةدردورة تدربيه في السيكو   .12

منتج دمنا كرول بي شرم {

 الشيخ

 - - دورة تدريب  مدربين  .12

المركز العالمي الكندي 

 فانكوفر كندا

 شرم الشيخ

10.  
المشاركة في المؤتمر األول في تعزيز 

 مفهوم الحق في التنمية

 غزة  فندف الواحة - -



  سنوات في مجال التدريب والتنمية البشرية ثمانية خبرة ال تقل عن. 
  ئيس لجنة التنمية البشرية في االتحاد العربي لتنين العربنائب ر. 
  سابقا.نائب رئيس األكاديمية الدولية للتدريب و التنمية البشرية. 
   يوتوبيا سابقا  استشاري التدريب لشركة 
  (كندا-فانكوفر)مدرب معتمد في التدريب االحترافي من المركز العالمي الكندي 
 لفقيادكتور إبراهيم  المركز الكندي وية العصبية منمدرب معتمد في البرمجة اللغ 
 لفقيادكتور إبراهيم  المركز الكندي مساعد ممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية 
 ممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية المركز الكندي دكتور إبراهيم ألفقي. 
 لفقياإبراهيم  ممثل معتمد في البرمجة اللغوية العصبية من المركز الكندي . 
  مية العربية الدولية يمدرب معتمد من االكاد         .USA   
  للتنمية البشرية للتدريب و لدى األكاديمية الدولية مدرب. 
  مدرب معتمد من جامعة ولندن برج. 
 مدرب معتمد لدي أكاديمية المدربين المحترفين بجمهورية مصر العربية. 
  غزة األول للتدريب والتنمية البشريةالمدير التنفيذي لمؤتمر. 
  ل جمهورية مصر العربية شرم الشيخالمدير التنفيذي للمخيم التدريبي العربي األو. 
 البشرية في العملية اإلدارية ةعمل بحث في التدريب اإلداري ودور التنمي. 
  المقارنة األنظمةعمل بحث في الرقابة علي دستورية القوانين في. 
  (مدير مكتب محترف)امج تدريبي برن معد  
 -   (إداري معتمد)تدريبي  برنامج معد 
  الشيخ يشرمعمل تدريب في المخيم العربي األول. 



  (التحفيز الذاتي).في جامعة فلسطين  عمل تدريب 
  (تدريب مدربين.)عمل تدريب  في جامعة فلسطين 
 عمل تدريب  في مشروع USAID  نعاشضمن برنامج مساعدة المجتمع الفلسطيني وتطوير وسائل العيش لدى الشباب وبناء قدرات موظفي  وا 

 (تدريب مدربين .) المؤسسات المحلية
 (بعنوان إدارة العقل البشري .) شركة جوال  عمل تدريب  في 
 (ان فن التعامل مع الناس بعنو ) ةعمل تدريب في الملتقي العربي للنشر والتوزيع  تدريب الكادر بالشبك  
   (.تدريب مدربين )عمل تدريب في مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية 
  (تدريب مدربين . .) يوتوبياعمل تدريب  في مركز 
 (تدريب مدربين . .)(الزراعية  اإلغاثة) جمعية التنمية الزراعية  عمل تدريب  في 
 (تدريب مدربين .) عمل تدريب في جمعية نحن نحب  غزة 
  (تدريب مدربين .)تدريب في األكاديمية  الدولية للتدريب والتنمية البشرية 
  (والسمات الشخصية   التمثيليبعنوان  النمط )  عمل تدريب  في جامعة األزهر غزة  
   (يبعنوان العقل الواعي والالواع.) عمل تدريب  في جامعة األزهر غزة 
  (بعنوان إدارة العقل البشري .) كلية فلسطين التقنية  دير البلح عمل تدريب  في 
 (بعنوان إدارة العقل البشري .) عمل تدريب  في كلية العلوم  والتكنولوجيا خان يونس 
  (بعنوان إسرار العالقات الزوجية )عمل تدريب  في صحة المرأة  جباليا 
  ية بجمهورية مصر العربيةالعرب توالدراساعمل تدريب في معهد البحوث . 
 (بعنوان تقبل األخر )عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي 
 (بعنوان تقبل الذات)عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي 
 ( بعنوان الكرامة اإلنسانية)عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي 



  وتطبيقها في الحياة العملية  اإلنسانيةورشة عمل بعنوان الكرامة )عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي. 
 (الرأي والتعبير  ةحري بعنوان)  عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي 
 (بعنوان  الظهور بثقة  لألعالمين  ) ل تدريب في الجامعة  اإلسالمية  غزة  قسم الصحافة واإلعالم  عم 
   (بعنوان  فن التعامل مع الناس ) عمل تدريب في الجامعة  اإلسالمية  غزة  قسم الهندسة 
  (ارة العقل البشري بعنوان  إد) عمل تدريب في الجامعة  اإلسالمية  غزة  قسم الخدمة االجتماعية 
 (بعنوان  مهارات التخلص من الضغوط واألعباء النفسية  ) للكادر اإلداري والفني  للعاملين في فضائية الكتاب   عمل تدريب 
   (بعنوان المهارات العملية لتأهيل الخرجين  لسوق العمل  ) عمل برنامج في فضائية الكتاب  
   (شهر رمضان  شهر عمل وليس كسل  بعنوان )عمل برنامج في فضائية الكتاب 
   (أختيار التخصص الجامعي  بعنوان) عمل برنامج في فضائية الكتاب 
   (أستثمار طاقات الشباب  بعنوان) عمل برنامج في فضائية الكتاب  
  (التغير قي شهر رمضان المبارك بعنوان) فلسطين اليوم عمل برنامج في فضائية 
 (بعنوان  فن التأثير علي اآلخرين ) ي كلية مجتمع االقصي خان يونس عمل تدريب ف 
  وتم استهداف  أكثر من مائة  متدرب ومتدربة (  مبادرة ابدأ بنفسك )عمل تدريب  في. 
  (برنامج إسرار القيادة الحديثة ) لالجئين ةالفلسطينيعمل تدريب في مركز التخطيط الهيئة 
  المدير التنفيذي. .)وبيا كز يوتعمل تدريب  في مر 
  (إعداد القادة . .)عمل تدريب  في مركز يوتوبيا 
  عمل تدريب في أكاديمية إعداد القادة. 
   (بعنوان القيادة الوجدانية  ) تدريب    4عمل تدريب في برنامج ربيع القلعة 
  في صوت الوطن  عمل برنامج 
 يم عمل برنامج  في صوت التربية والتعل 



 (برنامج القيادة والريادة المجتمعية .) ومجموعة كيان الشبابية  ةعمل تدريب في جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطيني 
  (البرمجة اللغوية العصبية )عمل تدريب في مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية 
  (وم مساعد ممارس في البرمجة اللغوية العصبية دبل) عمل تدريب في مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية 
  (البرمجة اللغوية العصبية )عمل تدريب في مركز التواصل االجتماعي خان يونس 
  البرمجة اللغوية العصبية )يونس  خانالمدربون المعتمدون فرع عمل تدريب في مركز 
 عمل تدريب في برنامج ربيع القلعة. 
 عمل تدريب في باال إكادمي . 
  جمعية المنتدى الثقافي للشبابعمل تدريب في .  
  تعمل تدريب في اكس بر . 
  مبدألمجموعة الشبابية .عمل تدريب في المبادرة الوطنية) 
 (لمجموعة الشبابية منا وفينا )في مكتبات البلدية في خان يونس  عمل تدريب 
  (اعة األهدافبعنوان صن.) عمل تدريب في مكتبات البلدية في خان يونس 
  (بعنوان فن التعامل مع الشخصيات .) عمل تدريب في جمعية بيت المستقبل 
  عمل تدريب في جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية. 
 (بعنوان لغة الجسد لألعالمين .)  ةعالمين الفلسطينيعمل تدريب في رابطة  طلبة اال 
  (بعنوان فن التفاوض.) خان يونس مية واإلبداع للتنعمل تدريب في مركز النبراس 
 (صناعة األهداف) الجمعيات غزة بعنوان  تعمل تدريب في جمعية الخريجا 
  (يبعنوان العقل الواعي والالواع.) عمل تدريب في مركز النبراس للتنمية واإلبداع خان يونس 
  (بعنوان التربية االيجابية ) عمل تدريب في مركز الوئام خان يونس 
 فجر  ةعمل تدريب   إعداد    معلمة  رياض األطفال   لجمعية الرعاية واالرتقاء الفلسطيني 



  (إدارة الذات )عمل تدريب في جمعية مركز تمكين المرأة  بالنصيرات بعنوان 
 إذاعة صوت الوطن يعمل برنامج إذاعي لتطوير الذات والتنمية البشرية عل . 
 ذكور( د)االبتدائية  الشجاعة وث وتشغيل الالجئيندريب في مدرسة وكاله غعمل ت 
 الجئين الدرج االعدادية بناتدريب في مدرسة وكاله غوث وتشغيل العمل ت . 
  كور خان يونس ذ\عمل تدريب في مدرسة وكاله غوث وتشغيل الالجئين مدرسة 
  ( الخاص بالتحقيق ) عمل بحث في قانون اإلجراءات الجزائية 
 (عقد اإليجار ) قانون المدني الفلسطيني العقود المسماة عمل بحث في ال 
  (المحكمة الدستورية العليا )عمل بحث في القانون الدستوري 
  (الحق في التنمية والكرامة اإلنسانية )المشاركة في المؤتمر القانوني األول إلتالف شركاء الجنوب 
 ةعضو الغرفة التجارية الفلسطيني  
  الفرنسية  ةالمالكم تحادالعضو األمانة العامة. 
  فو بغزة سابقا   والكونغأمين سر اتحاد رياضة. 

 

- :اللغات
 (محادثة –كتابة  –قراءة ) اللغة العربية  .0
 . بدرجة متوسط( محادثة –كتابة –قراءة )اللغة االنجليزية  .4

  
 



- :المهارات
 .اإللقاء -تنظيم الوقت–استخدام الحاسوب 

 
- :الهوايات

 الفروسية   الشطرنجلعبة   –فو  ممارسة لعبة الكونغ  –السباحة   
 

   -:المعرفون
 الدكتور والمدرب العالمي  إبراهيم الفقي رئيس المركز الكندي .0
 .(كندا –مونتلاير  - الفقى العالمية إبراهيممجموعة شركات  - المدير العام التنفيذي) –الدكتورة  أيدا صادق  .4
 .(مدير التدريب  للمركز الكندي د إبراهيم الفقي) –عبير حمدي / كتورةالد .3

 

 

 

 


