البيانات الشخصية
االسم

إيمان يوسف طه السويطي

رقم الهوية

931650261

المهنة

محاضرة  /قسم الهندسة المدنية

الجنس

أنثى

تاريخ الميالد

1891/5/11

العنوان

الطابق /11برج  / 3أبراج المخابرات  /غزة

الجنسية

فلسطينية

الحالة االجتماعية

متزوجة

تليفون المنزل

----

المحمول

1588331951

المؤهالت العلمية
المدينة

اسم الجامعة

الدولة

اسم المؤهل

مجال التخصص

البدء  -االنتهاء
1113-1111

الجامعة اإلسالمية غزة

غزة

فلسطين ماجستير

ادارة تشييد

جامعة فلسطين/شمال
فرجينيا

الزهرة

فلسطين ماجستير

ادارة اعمال/ادارة مشاريع 1111-1119

الجامعة اإلسالمية غزة

غزة

فلسطين بكالوريوس

1113-1888

هندسة مدنية

الخبرات العملية
البلد

أسم المؤسسة

الوظيفة
محاضرة-نائب قسم الهندسة المدنية-ادارة
التشييد

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء
1113

مستمر

جامعة فلسطين

فلسطين

1111

مستمر

مكتب بيسان الهندسي

فلسطين

مهندس انشائي

1113

جامعة فلسطين

فلسطين

محاضرة-منسق قسم الهندسة المدنية-ادارة
التشييد

1111

جامعة فلسطين

فلسطين

محاضرة-قسم الهندسة المدنية

1111

مستمر

جامعة فلسطين

فلسطين

مساعد تدريس-قسم الهندسة المدنية

1119

1111

الجامعة اإلسالمية غزة

فلسطين

مساعد تدريس-قسم الهندسة المدنية

1113

1119

الكتب  /المؤلفات  /األبحاث المنشورة
Prevention of Work Related Musculoskeletal Injuries in Construction Trades in Palestine
Adnan Enshassi ,Eman Al.Swaity
Proceedings of the 19th CIB World Building Congress, May 2013, Australia

المؤتمرات العلمية
يوم دراسي بعنوان تجربة ترميم مبنى برج األندلس – الجامعة اإلسالمية غزة
يوم دراسي بعنونا تطوير أداء األستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة – جامعة فلسطين

ورشة عمل بعنوان القانون الدولي األنساني – جامعة فلسطين/الصليب األحمر
فعايات األسبوع الهندسي الخامس والرابع -نقابة المهندسين
المهارات الخاصة
1
2
3
4
5

اسم المهارة

برمجة الحاسوب بلغات مختلفة

اسم المهارة

استخدام برامج التحليل والتصميم الهيدروليكي

اسم المهارة

استخدام برامج التحليل والتصميم األنشائي

اسم المهارة

استخدام برامج STAD , AutoCAD , Microsoft office

اسم المهارة

كتابة التقارير ومقترحات المشاريع

اللغات
مستوي التحدث

اللغة
ممتاز

اإلنجليزية

مستوي القراءة

مستوي الكتابة
ممتاز

ممتاز

الدورات التدريبية
1

2

اسم الدورة
مدتها

 111ساعة

مكان انعقادها

االمديست

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

3

4

اسم الدورة

ادارة المشاريع
 11ساعة
SMET
التحضير الختبار التوفل ()TOEFL

مدتها

 65ساعة

مكان انعقادها

االمديست

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

5

English language courses( writing, speaking, and General English levels,
)TOEFL, conversation, academic writing
تطوير األكاديمين في اللغة االنجليزية

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

GIS
 11ساعة
SMET

3studio MAX8
 31ساعة
مركز تدريب

المعرفون
اسم المعرف

الوظيفة

د .نادين أبو شعبان

محاضر

د.سعيد غباين

رئيس قسم
الهندسة
البيئية

العنوان

تليفون

E-mail

جامعة فلسطين/غزة

-

n.abushaban@up.edu.ps

الجامعة اإلسالمية غزة

-

sghabayen@iugaza.edu.ps

