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 المؤهالت العلمية

االنتهاء  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 ماجستير هندسة إنشاءات 1980_1986
االتحاد 

 السوفيتي
 جامعة خاركوف للهندسة خاركوف

هدكتورا إنشاءات 1996-1993  خاركوف أوكرانيا 
جامعة خاركوف للهندسة 

 والعمارة

      

 

 

 الخبرات العملية 

تاريخ 

  االنتهاء

تاريخ 

  البدء
  أسم  المؤسسة البلد الوظيفة

1993 1987 manager Gaza 
El-Andalus Engineering and 

Contracting office 

1991 1988 Engineering contractor Gaza The UN and Public work 

1999 1997 Project manager Gaza 
El-Nazzaz Company for Contracting 

and General trade 

2000 1999 Engineering supervisor Gaza Palestinian National House of Books 

2006 2001 Project manager Gaza 
El-Nazzaz Company for Contracting 

and General trade 

2008 2001 Lecturer and Advisor  Gaza Islamic University 

2008 2007 lecturer Gaza College of science and technology 

2009 2008 
Head of civil engineering 

department 
Gaza Palestine university 

2013 2009 
Dean of Engineering College and 

urban planning 
Gaza Palestine university 

Till now 2014 
Dean of Intermidate Diploma 

College  
Gaza Palestine university 
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 Tayeh A.I., Intense conditions of a punched band with circular or elliptic holes, 
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 Mironenko N.I. Tayeh A.I. Intense conditions of a beam with a periodic system of 

hexagonal holes in case of pure bending, 1151 Scientific Conference of the Instructors 
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 Tayeh A.I., The effect of  admixtures on setting time and compressive strength of                                    

concrete. University of Palestine. Gaza, Palestine 2013  

 

 Design Optimization Of Reinforced Concrete Retaining walls Using Harmony Search 

Algorithm (HSA) . University of Palestine. Gaza, Palestine 2013  

 
 

 

 المؤتمرات العلمية

Technical and scientific – methodical conference of the instructurs and students Kharkov 

 

كلية العلوم والتكنولوجيا خانيونس -دور الكليات والجامعات في تنمية المجتمع -لمؤتمر العلمي األولعضو اللجنة العلمية ل  

اكتوبر  3102       

الخاصة المهارات  

 0 اسم المهارة 

 3 اسم المهارة 

 2 اسم المهارة 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 اللغة العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اللغة االنجليزية جيد جيد جدا جيد جدا

 اللغة الروسية ممتاز ممتاز ممتاز

 

 الدورات التدريبية

ICDL office 2003 0  اسم الدورة 

60 hrs مدتها   

Gaza مكان انعقادها  

Structural Anlyses Programs 3  اسم الدورة 

   مدتها 

Kharkov مكان انعقادها  



 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

الشجاعيةغزة  0599815680   
أستاذ مشارك 

 جامعة فلسطين
نهاد المغني.د  

الشجاعيةغزة  0599757192  نبيل عياد.م مهندس معماري   

سالمشوقي .د طبيب جباليا 0599866217   
 

 

 

 


