البيانات الشخصية
االسم

محمود عطاهللا عبد العال ابو السبح

رقم الهوية

888924888

المهنة

محاضر

الجنس

ذكر

تاريخ الميالد

2489/22/7

العنوان

رفح – حي الجنينة – شارع الجامع – بالقرب من جامعة القدس المفتوحة سابقا

الجنسية

فلسطينية

الحالة االجتماعية

أعزب

تليفون المنزل

2256399

المحمول

8343923588 - 8342458829

المؤهالت العلمية
اسم الجامعة

المدينة

الدولة

اسم المؤهل

الجامعة اإلسالمية

غزة

فلسطين

ماجستير

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

وهران

الجزائر

بكالوريوس

البدء -
االنتهاء

مجال التخصص
الهندسة الكهربائية – أنظمة
التحكم
الهندسة الكهربائية – أنظمة
التحكم

2825 - 2822
2884 – 2889

الخبرات العملية
أسم المؤسسة

البلد

الوظيفة

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

العالمية للتدريب

الجزائر

مهندس

2888/2/2

2884/86/58

ديو-الكترونيك

الجزائر

مهندس

2884/7/2

2822/7/2

مكتب فالكون الهندسي

فلسطين

مهندس

2822/8/2

2825/22/2

جامعة فلسطين

فلسطين

محاضر

2829/2/2

2829/6/2

المهارات الخاصة
1
2
3
4

اسم المهارة

العمل ضمن فريق عمل

اسم المهارة

العمل تحت الضغط

اسم المهارة

القدرة على استيعاب و التواصل مع مختلف الفئات ،وضبط الحوار.

اسم المهارة

القدرة على التحليل وحل المشاكل باسلوب علمي

اللغات
اللغة

مستوي التحدث

مستوي الكتابة

مستوي القراءة

العربية

اللغة األم

اللغة األم

اللغة األم

االنجليزية

جيد

جيد

جيد جدا

الفرنسية

جيد

جيد

جيد جدا

الدورات التدريبية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

اسم الدورة

البرمجة بلغة دلفي

مدتها

شهران –  68ساعة

مكان انعقادها

مؤسسة الحرية  -الجزائر

اسم الدورة

اوتوكاد

مدتها

شهران –  68ساعة

مكان انعقادها

مؤسسة الحرية  -الجزائر

اسم الدورة

اللغة الفرنسية

مدتها

 288ساعة

مكان انعقادها

مؤسسة سيباويه  -الجزائر

اسم الدورة

تدريب في مصنع لمنتجات األلبان

مدتها

شهر –  228ساعة

مكان انعقادها

مصنع لمنتجات األلبان  -الجزائر

اسم الدورة

أساسيات البحث العلمي وادارة المعلومات

مدتها

 58ساعة

مكان انعقادها

مؤسسة ميرسي كور  -غزة

اسم الدورة

اعداد المخططات الهندسية

مدتها

 58ساعة

مكان انعقادها

نقابة المهندسين  -رفح

اسم الدورة

تصميم النماذج االدارية

مدتها

 28ساعات

مكان انعقادها

مركز الشيخ حمد بن خليفة للتدريب والتطوير

اسم الدورة

امتحان اللغة االنجليزية كلغة أجنبية  -توفل

مدتها

 98ساعة

مكان انعقادها

الجامعة اإلسالمية  -غزة

اسم الدورة

حسابات وتصميم المخططات الكهربائية

مدتها

 98ساعة

مكان انعقادها

نقابة المهندسين  -غزة

اسم الدورة

ادارة المشاريع باستخدام برنامج بريمافيرا

مدتها

 58ساعة

مكان انعقادها

الجامعة االسالمية  -غزة

اسم الدورة

تصميم المخططات الكهربائية باستخدام برنامج اوتوكاد 2829

مدتها

 98ساعة

مكان انعقادها

نقابة المهندسين  -غزة

المعرفون
اسم المعرف

الوظيفة

العنوان

تليفون

م .محمد تمراز

محاضر

جامعة فلسطين

8344988567

فني صيانة

المستشفى األوروبي

8344295497

إداري

جامعة القدس المفتوحة

8344742847

أ .محمد الجعيدي
م .هاني الحبيبي

E-mail

