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مهندس مدني  –محاضر جامعي   المهنة 
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98عمارة رقم  –شارع الصفطاوي  -حي عباد الرحمن   العنوان  
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  تليفون المنزل 691981880

 المحمول 6088900880

 

 

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 جامعة القاهرة  القاهرة  مصر دكتوراه  إدارة التشييد  1620 -1621

اهرة الق مصر ماجستير هندسة مدنية  إدارة التشييد 2007-2010  جامعة القاهرة  

 الجامعة االسالمية غزة فلسطين بكالوريس هندسة مدنية هندسة مدني عام 2002-2007

 

العملية الخبرات   

تاريخ 
  االنتهاء

المؤسسة أسم  البلد الوظيفة  تاريخ البدء   

نائب رئيس قسم الهندسة المدنية –محاضر جامعي  11/2013 6/2014  جامعة فلسطين  فلسطين 

10/2012 3/2012 
منسق رئيس قسم الهندسة  –محاضر جامعي 

 المدنية
 جامعة فلسطين  فلسطين

 جامعة فلسطين  فلسطين محاضر جامعي 9/2010 3/2012

 جامعة فلسطين  فلسطين فني مختبر بكلية الهندسة  4/2008 9/2009

 شركة بدر للتجارة  فلسطين مهندس مدني  5/2007 2/2008

 شركة أبو زيادة للتجارة فلسطين مهندس مدني  3/2007 5/2007

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 

 

 المؤتمرات العلمية

جامعة فلسطين   -كلية الهندسة  –يوم دراسي بعنوان التصميم المعماري المحوسب   

جامعة فلسطين –تطوير أداء األستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة  يوم دراسي بعنون  

الصليب األحمر/جامعة فلسطين –ورشة عمل بعنوان القانون الدولي األنساني   

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  كتابة التقارير ومقترحات المشاريع  1 



المهارةاسم  Microsoft office  , AutoCAD  ,STADاستخدام برامج   2 

المهارةاسم  األنشائي استخدام برامج التحليل والتصميم  3 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية  ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية  جيد جدا جيد جدا جيد جدا

 

 الدورات التدريبية

Building Information Modelling    نمذجة معلومات البناء في قطاع التشييد    اسم الدورة  

ساعة  86   مدتها 

  مكان انعقادها  1621-مصر  –قاهرة  جامعة ال

 1  اسم الدورة كتابة مقترحات المشاريع 

ساعة  86    مدتها 

1621جامعة فلسطين    مكان انعقادها 

TOEFL  2  اسم الدورة  التحضير الختبار التوفل 

ساعة  86    مدتها 

1621-مصر  –جامعة عين شمس    مكان انعقادها 

  Primavera  3  اسم الدورة   0ع باستخدام برنامج  ادارة المشاري

ساعة  86   مدتها 

1668 -غزة  –نقابة المهندسين    مكان انعقادها 

STAAD Pro Program   4  اسم الدورة التصميم والتحليل االنشائي 

ساعة  16   مدتها 

  مكان انعقادها  1660-غزة  –الجامعة االسالمية 

AutoCAD (2002) 2-D Program كج االتوكاد برنا  5  اسم الدورة 

ساعة  86   مدتها 

1661-غزة  –الجامعة االسالمية    مكان انعقادها 

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

Jabr35@hotmail.com 0599418699  د جبر ابراهيم الداعور  أستاذ جامعي  شارع الصفطاوي 

h.hamouda@up.edu.ps 0592996988  بيت الهيا 
عميد كلية 

الهندسة جامعة 

 فلسطين 

 د حسن حمودة 

m.altayeb@up.edu.ps 0597177007  د مصطفي ماهر الطيب  أستاذ جامعي  شارع البحر 
 

 

 


