السيرة الذاتية c.v
معلومات شخصية:
تاريخ الميالد 1969/11/ 04 :
أالسم  :فتحي محمد خضر خضر
الحالة االجتماعية :متزوج وأب لثالثة أطفال
الجنسية :فلسطيني
بريد الكتروني fathykhader@yahoo.com:ھاتف المنزل 09- 2345988:
العنوان :نابلس
ھاتف محمول 0598-947741:
ھاتف محمول0599-707273 :
مكان العمل  :ديوان الموظفين العام ــ دولة فلسطين
المسمى الوظيفي :مدير عام الرقابة االدارية الخارجية
التحصيل العلمي :
 -1بكالوريوس  "1995 – 1989" :تخصص إدارة أعمال،كلية االقتصاد-جامعة النجاح
الوطنية المعدل ""73التقدير "جيد".
 -2ماجستير" "2007-2005تخصص " تخطيط وتنمية " كلية االقتصاد –جامعة النجاح
المعدل" "88,3التقدير جيد جدا.
دورات تدريبية:
 -1دورة كمبيوتر " windows XP, Winword XP, Excel XP, Power Point
"Internet,E-Mail, Access,جامعة النجاح الوطنية من تاريخ -2003/11/11
 2004/6/8بواقع ""120ساعة تدريبية.
 -2دورة التطوير القيادي في قطاع الخدمة المدنية  2010/1/12 – 2009 10/6بواقع
 144ساعة تدريبية ديوان الموظفين بدعم من برنامج األمم المتحدة . UNDP
 -3دورة المھارات اإلدارية األساسية ،الخبراء العرب ، Teamبالفترة من -1996/3/23
،1996/3/27وزارة الشباب.
 -4دورة اإلدارة باألھداف ،ديوان الموظفين/المعھد األردني لإلدارة ،بالفترة من -98/9/5
، 98/9/10ديوان الموظفين.UNDP/
 -5دورة مھارات إدارية ،ديوان الموظفين ،بالفترة من .99/7/28-99/5/3
 -6دورة إدارة الوقت ،ديوان الموظفين.99/4/24-22 ،
 -7دورة إعداد مسئولي التدريب بوحدات التدريب والتطوير ،ديوان الموظفين/المركز
الثقافي البريطاني ،بالفترة من .98/10/22-10
 -8دورة قادة المعسكرات ،المجلس األعلى للشباب والرياضة المصري،الفترة من -11
 ، 96/5/17جمھورية مصر العربية .
 -9دورة قادة العمل الشبابي ،مؤسسة اتوبنيكا –ألمانيا ،مدينة ديسيدوف ،لمدة ثالث أسابيع
.97/12/20-6
دورة قادة العمل الشبابي ستوكھولم -السويد .96/8/22-15
-10
دورة القضاء على وقت الفراغ لدى الشباب في حوض المتوسط - ،وزارة
-11
الشباب والطفولة -تونس .97/3/23-19

دورة التخطيط االستراتيجي ،جامعة بير زيت واليونسف وزارة الشباب
-12
"مشروع السياسة الوطنية للشباب والطالئع.2005،
مجموعة من الدورات ذات العالقة بالسياسة الوطنية للشباب  ،جامعة بير زيت
-13
واليونسف ووزارة الشباب. 2007-2003،
دورة إدارة المؤسسات والتغذية الراجعة للتغذية الراجعة ،وزارة الشباب
-14
والقنصلية األمريكية بالقدس .2008/1/14-13
دورة األسر في اولمبياد الخاص – منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،عمان
-15
– األردن الفترة .2008/1 /16-15
المشاركة في اللقاء الدولي حول بناء استراتيجيات الشباب في برشلونه -اسبانيا
-16
بالعام  2010ولمدة أسبوع.
المشاركة باللقاء الدولي حول تطبيق حقوق الطفل " المادة  "12من اتفاقية
-17
حقوق الطفل بتركيا في العام  2010ولمدة أسبوع  ،اليونسف ومؤسسة انقاض الطفل
.UK
المشاركة في اجتماع الوزراء المكلفون بالطفولة في العالم اإلسالمي بالخرطوم
-18
.2008
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرياضي األول بالشراكة مع جامعة النجاح
-19
.2008
المشاركة باللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب ومنظومة األمن المجتمعي الشامل
-20
بالشراكة مع األكاديمية األمنية .2011
خبرات عملية:
 -1مدير الشؤون الشبابية في وزارة الشباب  ،بالفترة من .1997/7/31-95/7/1
 -2مدير الشؤون اإلدارية في وزارة الشباب ،بالفترة .99/12/31-98/1/1
 -3مدير مديرية الشباب والرياضة /محافظة نابلس من تاريخ .2008 -2000/1/1
 -4منسق اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية ،محافظة نابلس."2008-2002"،
 -5منسق السياسة الوطنية للشباب في محافظة نابلس.
 -6مدير عام الطالئع والطفولة بالوزارة .11/2011– 2008
 -7مدير عام التخطيط والتطوير – جامعة االستقالل من تاريخ  – 2011/11حتى تاريخ
.2013\ 4\2
 -8نائب عميد البحث العلمي – جامعة االستقالل .2013\4\2 – 2012\5\9
 -9مدير عام الرقابة االدارية على الوزارات والمؤسسات المدنية بديوان الموظفين العام من
تاريخ  2013\4\2حتى تاريخه.
رئيس اللجنة الفنية للھياكل التنظيمية الوزارية ــ دولة فلسطين
-10
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لالدارة العامة .2015
-11
نائب رئيس مجموعة الموازنة في ديوان الموظفين
-12
منسق مشروع السلم األھلي في محافظة نابلس مركز بانوراما .2008-2007
-13
منسق مشروع القيادة الشابة من اجل حقوق اإلنسان في محافظة نابلس ،مركز
-14
بانوراما .2008- 2007
عضو مجلس ادارة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية بالوطن بناءا
-15
على قرار السيد الرئيس .2011-2008
تنفيذ عدد من الدورات اإلدارية والتشبيك وبرنامج األسر وبناء المؤسسات
-16
األھلية مع عدد من المؤسسات" الشباب والرياضة ،والتربية والتعليم ،مركز معا،

االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة ،اليونسف ،بانوراما ،االولمبياد الخاص ،التوجيه
السياسي ،ابداع المعلم ،وعدد المنظمات األھلية والجماھيرية.
ممثل وزارة الشباب في إعداد مسودة قانون المجلس األعلى للشباب والرياضة -
-17
مجلس الوزراء .2011-2010
عضو اللجنة التوجيھية لمبادرات الھام فلسطين التربوية – ممثل للوزارة –
-18
.2011 – 2010
المشاركة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب .2010
-19
انجاز مسودة اولية للخطة االستراتيجية لجامعة االستقالل .2013\1
-20
-21
تدريب مساق قيادة التغيير ل متدربي المدرسة الوطنية – ديوان الموظفين بواقع
-22
 84ساعة تدريبية كانون ثاني .2017
خبرات عملية أخرى :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

منسق الشبيبة الطالبية في جامعة النجاح الوطنية من العام .1995 -1993
رئيس مجلس اتحاد الطلبة في النجاح بالفترة .95/94
ممثل مجالس الطلبة في الضفة وغزة بالتعليم العالي .95/94
التدريب في قضايا الشباب والطفل مع عدد من المؤسسات"بانوراما ،وزارة الشباب،
جمعية الشبان المسيحية ،الملتقى المدني ،اليونسف ،بلدية نابلس ،مؤسسات شبابية
وطالبية.
المشاركة في التحضير واإلشراف على مؤتمر الشباب والفتية الفلسطيني األول ،مركز
التنمية في الرعاية الصحية األولية ،البيرة".97/10/24-23
اإلشراف على تشكيل مجلس الشباب الفلسطيني.97
المؤتمرات العلمية:
 -1المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر الدراسات العليا جامعة بيرزيت" مكانة البحث
العلمي في جامعة النجاح".2009 ،
 -2المشاركة في مؤتمر صحة الشباب ،مركز التنمية -جامعة القدس .2010
 -3المشاركة في العديد من اوراق العمل في الملتقيات الوطنية واالقليمية والدولية حول
الشباب والطفولة.
 -4المشاركة بورقة بحثية حول االدارة العليا في االدارة العامة الفلسطينية في المؤتمر
الدولي لالدارة المنعقد برام ﷲ في بالفترة من .2015 / 5/ 27 -25
 -5المشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي .2016
 -6المشاركة في الزيارة الدراسية لكل من دولتي لتوانيا ولتفيا في العام .2016
 -7المشاركة في اجتماعات وملتقيات المنظمة العربية لالدارة في االعوام
 2016+2015في كل من القاھرة وشرم الشيخ بمصر ومراكش في المغرب
بالتعون مع مينابار .
 -8المشاركة في مؤتمر  UNDPالدولي حول الشفافية ،حيث تم عرض تجربة
فلسطين في مجال الرقابة االدارية " المراقب االداري" في البحر الميت  -االردن
في العام .2015
 -9المشاركة في مؤتمر  OECDالدولي المنعقد في تونس حول الشفافية والنزاھة في
االدارة العامة والسياسات االقتصادية بالعام .2016

 -10المشاركة بورقة بحثية عن االدارة العامة الفلسطينية والفرص والتحديات التي
تواجھھا في مؤتمر لجنة البندقية المنعقد في تونس بالفترة من .2017/ 3/ 30 – 27
 -11المشاركة في العديد من لجان المقابالت الختيار موظفي الفئة العليا و االولى في
االدارة العامة الفلسطينية.
 -12المشاركة في اعداد مسودة الخطة االستراتيجية لديوان الموظفين – 2017
 2022في العام .2017
 -13انجاز المادة التدريبية لمساق قيادة التغيير في ادارة الموارد البشرية بالمدرسة
الوطنية .2017
 -14المشاركة بالعديد من الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل المنفذة من الدوائر
الحكومية والمؤسسات العامة في فلسطين في االعوام .2017 – 2013

