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 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

0820-0822 فلسطينجامعة  غزة فلسطين ماجستير تكنولوجيا معلومات   

0880-0889 القدس المفتوحة جامعة خان يونس فلسطين بكالوريس تكنولوجيا معلومات   

      

 

واإلدارية الخبرات العلمية  

االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

- 2/22/0822 فرع خان يونس –مدير الكليات    جامعة فلسطين فلسطين 

2/80/0822  2/28/0822  جامعة فلسطين فلسطين رئيس قسم برمجة صفحات األنترنت 

22/5/0822  2/5/0822  جامعة فلسطين فلسطين رئيس قسم التعليم االلكتروني 

28/9/0822  89/82/0882  جامعة فلسطين فلسطين مبرمج 

22/20/0885  89/82/0889  سلطة الطيران المدني فلسطين مساعد مبرمج 

89/82/0889  82/82/0882 مسؤول التدريب+ مدخل بيانات    وزارة المالية فلسطين 

82/85/0882  82/20/0880 معد تقارير+ مدخل بيانات    الجمعية االسالمية فلسطين 

 

 

 المؤتمرات العلمية

 1 مؤتمر الوسائط المتعددة الثاني

(التخطيط الوظيفي) مؤتمر المهندسين   2 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  عالقات واتصاالت جيدة  1 

 

 اللغات



 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجليزية جيد جيد جدا   جيد جدا  

 

 الدورات التدريبية

 1  اسم الدورة االدارة

ساعة 95    مدتها 

كان انعقادهام فلسطين   

Microsoft certified systems engineering (MCSE). 2  اسم الدورة 

   مدتها 053

  مكان انعقادها شركة المستقبل –فلسطين 

Microsoft certified systems engineering (MCSE). 0  اسم الدورة 

   مدتها 223

  مكان انعقادها شركة المستقبل –فلسطين 

Microsoft certified professional (MCP). 4  اسم الدورة 

   مدتها 105

  مكان انعقادها شركة المستقبل –فلسطين 

Administering a Microsoft SQL SERVER 2000 Database. 5  اسم الدورة 

   مدتها 03

  مكان انعقادها الجامعة االسالمية –فلسطين 

Programming a Microsoft SQL SERVER 2000 Database  0  اسم الدورة 

   مدتها 43

  مكان انعقادها الجامعة االسالمية –فلسطين 

Programming With Microsoft Visual Basic .NET  7  اسم الدورة 

   مدتها 03

  مكان انعقادها الجامعة االسالمية –فلسطين 

Microsoft windows 2000 Network and operating system 

Essentials  
 0  اسم الدورة

   مدتها 02

شركة المستقبل –فلسطين    مكان انعقادها 

Implementing Microsoft windows 2000 professional and server  9  اسم الدورة 

   مدتها 28

شركة المستقبل –فلسطين    مكان انعقادها 

Managing a Microsoft windows 2000 Network Environment  م الدورةاس   13 

   مدتها 28

شركة المستقبل –فلسطين    مكان انعقادها 

Deploying and managing Microsoft internet security and 

acceleration server 2000  
 11  اسم الدورة

   مدتها 02

شركة المستقبل –فلسطين    مكان انعقادها 



Implementing a Microsoft windows 2000 Network 

infrastructure  
 12  اسم الدورة

   مدتها 28

شركة المستقبل –فلسطين    مكان انعقادها 

Designing a Microsoft windows 2000 directory services 

infrastructure  
 10  اسم الدورة

   مدتها 24

شركة المستقبل –فلسطين    مكان انعقادها 

Implementing and administering Microsoft windows 2000 

directory services  
 14  اسم الدورة

   مدتها 28

شركة المستقبل –فلسطين    مكان انعقادها 

English course 3B from center of culture & light library  15  اسم الدورة 

   مدتها 28

مؤسسة النور –فلسطين    مكان انعقادها 

 

 المعرفون

 E-mail  ن تليفو  اسم المعرف الوظيفة العنوان 

- 8955250020 
خان يونس القرارة شارع 

 العبادلة
سالم العبادلة.د استاذ مساعد  

 8955508095 
خان يونس القرارة شارع 

 العبادلة
 رمزي العبادلة مدرب رياضي

 

 

 


