البيانات الشخصية
مازن عبد الكريم رشاد الشرفا

االسم
رقم الهوية

90909443 5

المهنة

محاضر في كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني -جامعة فلسطين

الجنس

ذكر

تاريخ الميالد

22/01/1982

العنوان

فلسطين  -قطاع غزة  -مدينة غزة – حي التفاح – شارع يافا

الجنسية

فلسطيني

الحالة االجتماعية

متزوج

تليفون المنزل

-

المحمول

059/9 739370

المؤهالت العلمية
اسم الجامعة

المدينة

الدولة

مجال التخصص

اسم المؤهل

البدء  -االنتهاء

الجامعة اإلسالمية-غزة غزة

فلسطين

ماجستير

هندسة مدنية -إنشاءات

2008-2004

الجامعة اإلسالمية-غزة غزة

فلسطين

بكالوريوس

هندسة مدنية

2004-1999

الخبرات العلمية واإلدارية
أسم الشركة/المؤسسة

الوظيفة

البلد

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

جامعة فلسطين

فلسطين

محاضر

2012

حتى االن

الجامعة اإلسالمية -غزة

فلسطين

مدرس بالساعة

2008

2013

الهيئة العربية الدولية -غزة

فلسطين

مدير المكتب الهندسي

2009

2012

التعليم المستمر –الجامعة اإلسالمية فلسطين

مدرب –برامج هندسية

2005

2011

فلسطين

مدرب – برامج هندسية

2007

2010

فلسطين

مهندس مصمم – عمل جزئي

2010

2013

فلسطين

مهندس إنشائي – عمل جزئي

2005

2014

فلسطين

مهندس موقع

2004

2005

مركز التدريب -نقابة المهندسين
مكتب هوم لالستشارات الهندسية
مكتب يتوبيا للهندسة واإلدارة
شركة الظافر للمقاوالت

الكتب  /المؤلفات  /األبحاث المنشورة
S. Shihada, J. Hamad and M. Alshorafa “Suggested Modifications of the Conventional Rigid Method for
Mat Foundation Design” International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(ISSN 2250-2459), Volume 2, Issue 4, April 2012

المؤتمرات العلمية

المهارات الخاصة
1

اسم المهارة

برامج انشائية ] ستاد برو – ساب – ايتابس – سيف –بروكون بيم دي[

2
3

أوفيس ] وورد – اكسل –بوربوينت [

اسم المهارة
اسم المهارة

اللغات
مستوي التحدث

اللغة

مستوي القراءة

مستوي الكتابة

اللغة العربية – اللغة األم

ممتاز

ممتاز

ممتاز

اللغة االنجليزية

جيد

جيد جدا

جيد جدا

الدورات التدريبية
1

اسم الدورة

أوتوكاد  2Dفيرجن 41

مدتها

 41ساعة– سنة 4002

مكان انعقادها

2

3

اسم الدورة

التعليم المستمر – الجامعة االسالمية
لغة برمجة السي شارب

مدتها

 20ساعة– سنة 4002

مكان انعقادها

نقابة المهندسين -غزة

اسم الدورة

أوتوكاد  2Dفيرجن 41

مدتها

 41ساعة– سنة 4002

مكان انعقادها

التعليم المستمر – الجامعة االسالمية

المعرفون
اسم المعرف
د.م جهاد حمد
د.م سمير شحادة
م .عبدالكريم الغرباوي

الوظيفة
محاضر في كلية
الهندسة -اإلسالمية
محاضر في كلية
الهندسة -اإلسالمية
مدير مكتب يتوبيا
للهندسة واالدارة

العنوان
غزة –بيت
حانون
غزة -تل الهوى
غزة -الرمال

تليفون

E-mail
jhamad@iugaza.edu.ps
sshihada@iugaza.edu.ps
kargharbawi@hotmail.com

