
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم أحمد محمد ديب ضاهر

الهويةرقم  800004814  

قسم العالقات " الدبلوم"محاضر بكلية الدراسات المتوسطة 
 العامة والتسويق

 المهنة

 الجنس ذكر

 تاريخ الميالد 1983 16-04

 العنوان  غزة التفاح شارع شعف المبيض بالقرب من مسجد البشير

يفلسطين  الجنسية 

االجتماعيةالحالة  متزوج   

  تليفون المنزل 08-2805654

 المحمول 059-9896231

 

 

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

6002-6002  جامعة فلسطين غزة فلسطين االعالم واالتصال عالقات عامة 

القات دوليةع 2012-2014   اكاديمية االدارة والسياسة غزة فلسطين عالقات دولية 

      

 

  العمليةالخبرات 

االنتهاءتاريخ  المؤسسة أسم  البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 وزارة االوقاف غزة امين مكتبة 2003 2006

 جامعة فلسطين غزة اداري عالقات عامة 2008 2012

تاريخةحتى  قسم العالقات والتسويقمحاضر ب 2013   جامعة فلسطين غزة 

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 

 

 المؤتمرات العلمية

 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  االتصال والتواصل  1 

المهارةاسم  الرياضة كرة قدم  2 

المهارةاسم    3 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز



 االنجليزي متوسط متوسط متوسط

 العبري مقبول مقبول مقبول

 

 الدورات التدريبية

 1  اسم الدورة إعداد الكادر اإلداري

ساعة 00    مدتها 

  مكان انعقادها مركز إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب

 2  اسم الدورة دورة في السكرتاريا

ساعة 00 هامدت     

  مكان انعقادها مركز إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب

 3  اسم الدورة مهارة الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية

ساعة 54    مدتها 

  مكان انعقادها جامعة فلسطين

الحاسوبفي نظام التشغيل   4  اسم الدورة 

ساعة 50   مدتها 

  مكان انعقادها مركز العلمي

 5  اسم الدورة تصميم صفحات ومواقع إنترنت

ساعة 00   مدتها 

  مكان انعقادها مركز المعارف الثقافي للكمبيوتر واللغات

 6  اسم الدورة دورة في التفكير اإلبداعي

ساعة 00   مدتها 

  مكان انعقادها مركز إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب

لدورةاسم ا "TOT "  دورة في إعداد مدربين   7 

ساعة 00   مدتها 

  مكان انعقادها مؤسسة ساستك

 8  اسم الدورة إعداد مذيعين

ساعة 00   مدتها 

  مكان انعقادها جامعة فلسطين

 9  اسم الدورة مهارات قيادية

ساعة 00   مدتها 

  مكان انعقادها مركز إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب

لتجويددورة تأهيلية في علوم القرآن وا  11  اسم الدورة 

ساعة 00   مدتها 

  مكان انعقادها جمعية دار القران الكريم والسنة

 11  اسم الدورة دورة عليا في علوم القرآن والتجويد

ساعة 20   مدتها 

  مكان انعقادها جمعية دار القران الكريم والسنة

 12  اسم الدورة دورة إعداد محفظين ودعاه

ساعة 00   مدتها 

معية دار القران الكريم والسنةج   مكان انعقادها 



 13  اسم الدورة التحليل السياسي

  مدتها 12

  مكان انعقادها مركز إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب

 

 المعرفون

 E-mail   ةالوظيف العنوان تليفون  اسم المعرف 

h.hamouda@up.edu.ps 0592996988 غزة مدينة الزهراء 
ديمي جامعة نائب اكا

 فلسطين
حسن حمودة. د  

a.yazori@up.edu.ps 0599608128 غزة مدينة الزهراء 

رئيس قسم العالقات 

العامة والتسويق جامعة 

 فلسطين

أنس اليازوري. أ  

 

 

 


