
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم ايمان ابراهيم جبر العجرمي

الهويةرقم  907507705  

كلية تكنولوجيا المعلومات – محاضرة  المهنة 

 الجنس انثى

 تاريخ الميالد 10/10/1980

معسكر جباليا بالقرب من روضة بغداد –شمال غزة  -غزة  العنوان  

 الجنسية فلسطينية

االجتماعيةالحالة  متزوجة   

  تليفون المنزل -

 المحمول 0599781869

 

 

 المؤهالت العلمية

  -البدء 

هاءتاالن  
  اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص

 عمان االردن ماجستير تكنولوجيا المعلومات 2005-2007
األكاديمية العربية للعلوم المالية 

 ولمصرفية

برمجياتهندسة  2010-2011  فلسطين غزة فلسطين بكالوريوس 

 فلسطين غزة فلسطين بكالوريوس علوم حاسوب 1998-2002

 

  العمليةالخبرات 

االنتهاءتاريخ  المؤسسة أسم  البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 جامعة فلسطين فلسطين محاضرة 2009 حتى االن

 جامعة فلسطين فلسطين رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات 2101 2102

 جامغة القدس المفتوحة فلسطين مشرف اكاديمي غير متفرغ 2101 2102

 جامعة غزة  فلسطين محاضرة بالساعات غير متفرغ 2112 2100

 الجامعة االسالمية فلسطين معيدة 2002 2005

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

Eman Alajrami, Mohammed Abulamdi. “Evaluation of information retrieval system using 

vector space model and fuzzy logic model on Arabic collection”. International Journal of 

Research in IT & Management (IJRIM). Jun,2014 

 

"Hiding text into grey scale image using steganography and cryptography principles ", AABFS 

(2007). Not published 

 

 

 

 

 المؤتمرات العلمية



 الجامعة االسالمية – 3112حضور المؤتمر الدولي االول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، ابريل  .1

 في جامعة فلسطين 3112ابريل " تكنولوجيا المستقبل"عضو في اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي الرابع  .3

شراكة بين  3113، مايو " تطوير اداء االستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة"المشاركة في اليوم الدراسي  .2

 .في فندق األندلس USAID, OSFجامعة فلسطين و 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  في وجود ضغط العمل العمل ضمن فريق  1 

المهارةاسم  تحليل االنظمة   3 

المهارةاسم  االشراف على مشاريع تخرج   2 

المهارةاسم  االعمال االدارية والقدرة على القيادة واالدارة بشكل جيد  4 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية ممتاز ممتاز ممتاز

    

 

 الدورات التدريبية

 1  اسم الدورة IELTSالتأهيل لمنح الماجستير والدكتوراه وامتحان لغو انجليزية 

   مدتها يوم 40

  مكان انعقادها الجامعة االسالمية

Palestinian Faculty Development Program (PFDP) English course  3  اسم الدورة 

   مدتها شهور 9

AMEDEAST مكان انعقادها  

 2  اسم الدورة ASP.net باستخدام برمجة مواقع االنترنت 

ساعة تدريبية 21    مدتها 

غزة -مركز فيجن بلس للتدريب    مكان انعقادها 

Oracle Certified Professional (OCP) 4  اسم الدورة 

شهور     6   مدتها 

غزة - مركز كمبيوتر الند   مكان انعقادها 

Linux Operating System (redhat 9) 5  اسم الدورة 

يوم 21   مدتها 

  مكان انعقادها مركز المستقبل للتدريب

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

s.marouf@up.edu.ps 

marouf.said@gmail.com 
 

غزة -مدينة الزهراء  0592179247  

عميد كلية 

تكنولوجيا 

 –المعلومات 
جامعة 

 فلسطين

سعيد معروف. د  

rradi@iug.edu.ps 
 

0592706591 
–الجامعة االسالمية 

 غزة
محاضرة في 

كلية 
راوية راضي . د  

mailto:s.marouf@up.edu.ps
mailto:marouf.said@gmail.com
mailto:rradi@iug.edu.ps


تكنولوجيا 

 المعلومات 

a.astal@up.edu.ps 

 
غزة -مدينة الزهراء  1520505050  

محاضر في 
كلية 

تكنولوجيا 

 –المعلومات 
جامعة 

 فلسطين

أحمد األسطل .أ  

 

 

 

mailto:a.astal@up.edu.ps

