
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم رائف يوسف محمود بركة

الهويةرقم  344318008  

 المهنة مدير دائرة الجودة

 الجنس ذكر

 تاريخ الميالد 02/03/1982

حارة البروك -دير البلح  العنوان  

 الجنسية فلسطيني

االجتماعيةالحالة  أعزب   

  تليفون المنزل 2182212

ولالمحم 4111331213  

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

2411-2410  جامعة األزهر بغزة غزة فلسطين ماجستير إدارة أعمال 

2414-2411  USAID/AMIDEAST غزة فلسطين دبلوم مهني لغة انجليزية احترافية 

طينفلس يكالوريوس علوم حاسوب 1999-2004  الجامعة االسالمية بغزة غزة 

  العمليةالخبرات 

االنتهاءتاريخ  المؤسسة أسم  البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 جامعة فلسطين فلسطين مدير دائرة الجودة والنوعية 10/2011 حتى االن

 جامعة فلسطين فلسطين قائم بأعمال مدير الشئون األكاديمية 43/2011 10/2011

 جامعة فلسطين فلسطين بالجامعة ISO9001ممثل إدارة الجودة  48/2414 حتى االن

 جامعة فلسطين فلسطين فائم بأعمال مدير مكتب رئيس الجامعة 41/2441 43/2011

 جامعة فلسطين فلسطين ITرئيس قسم التعليم االلكتروني، دائرة  41/2443 41/2441

م األلكترونيرئيس قسم المتابعة، دائرة التعلي 10/2005 09/2008  جامعة فلسطين فلسطين 

 جامعة فلسطين فلسطين تحصي مالي وقبول وتسجيل 40/2441 10/2441

 شركة وفا للكمبيوتر والشبكات فلسطين صيانة وشبكات 14/2440 10/2441

 وزارة العمل فلسطين مشرف فني بمكتب عمل دير البلح 14/2440 10/2441

ة الدبلوم المتوسطبكلي جزئي محاضر 10/2011 حتى االن  جامعة فلسطين فلسطين 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 

 

وورش العمل المؤتمرات العلمية  

ورقة عمل حول تجربة جامعة فلسطين، تجارب الجامعات ومؤسسات القطاع العام والخاص في الجودة اإلدارية، جامعة  .1

 .3112 غزة، األزهر،

آداء األستاذ الجامعي في ضوء معايير جودة ث لتصميم وتطوير المناهج العلمية، ورقة عمل حول المنظور الحدي .3

 .3113الجودة، جامعة فلسطين، 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  قيادة وإدارة فرق العمل  1 

المهارةاسم  تحمل ضغوط العمل  3 

المهارةاسم  اإلبداع واالبتكار اإلداري  2 



 اللغات

ي الكتابةمستو  مستوي القراءة  اللغة مستوي التحدث  

 االنجليزية جيد جيد جدا جيد جدا

 الدورات التدريبية

دورة متقدمة في التقييم المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، هيئة االعتماد 

 فلسطين -والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي
 1  اسم الدورة

   مدتها ساعة 84

  مكان انعقادها فلسطين -هيئة االعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي

دورة متقدمة في التقييم المعتمد للبرامج األكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، 

 فلسطين -هيئة االعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي
 3  اسم الدورة

   مدتها ساعة 84

  مكان انعقادها فلسطين -د والجودة بوزارة التربية والتعليم العاليهيئة االعتما

 2  اسم الدورة دورة أعداد مقترحات مشاريع، الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي

   مدتها ساعة 84

  مكان انعقادها جامعة فلسطين

 4  اسم الدورة LRQA, UKدورة دولية في التدقيق الداخلي لألنظمة اإلدارية بالجامعة، 

  مدتها ساعة 84

  مكان انعقادها LRQA, UKشركة ايزو بلس، وكيل شركة 

 5  اسم الدورة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

  مدتها ساعة 84

  مكان انعقادها التربية والتعليم ةوزار

ساعة تدريبية لمدة  244ية بواقع دورة في تطوير المهارات االحترافية للغة االنجليز
 .بغزة AMIDEASTبمركز  USAIDعام من الوكالة االمريكية للتنمية 

 6  اسم الدورة

  مدتها سنة

AMIDEAST مكان انعقادها  

 7  اسم الدورة ISO9001-2008إدارة الجودة الشاملة 

  مدتها ساعة 84

  مكان انعقادها جامعة فلسطين

 8  اسم الدورة ارة والقيادة دورة في مهارات االد

  مدتها شهور 8

  مكان انعقادها مركز التعليم المستمر بجامعة فلسطين

 9  اسم الدورة OCPالبرمجة االحترافية لقواعد البيانات بلغة اوراكل 

  مدتها سنة

  مكان انعقادها مركز كمبيوتر الند

 11  اسم الدورة باني النماذج باستخدام لغة اوراكل

  مدتها ساعة 84

  مكان انعقادها مركز كمبيوتر الند

 11  اسم الدورة دورة الصيانة والشبكات

  مدتها شهور 8

  مكان انعقادها مركز التعليم المستمر بالجامعة االسالمية

 

 



 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

Sa.sabbah@up.edu.ps 
 

411311333 
 -طينجامعة فلس

 الزهراء
سالم صباح. د رئيس جامعة فلسطين  

iabusamrah@gmail.com 4111281318 
وزارة التربية والتعليم 

 العالي

مدير مكتب رئيس الهيئة 

الوطنية لالعتماد والجودة 
 والنوعية

إياد أبو سمرة. م  

eng_mosa@yahoo.com 4111010013 غزة 
 شركةاستشاري الجودة، مدير 

للتدريب واالستشارات ايزو بلس  
موسى األسطل. م  

 

 

 

mailto:iabusamrah@gmail.com
mailto:eng_mosa@yahoo.com

