البيانات الشخصية

م .ريم سامي سليم أبوضلفة

االسم

906711684

رقم الهوية

رئيس قسم الوسائط المتعددة وصفحات االنترنت  -الدبلوم

المهنة

أنثى
30/6/1981

الجنس
تاريخ الميالد
العنوان

غزة -تل الهوا – برج السعادة 4

الجنسية
الحالة
االجتماعية

فلسطينية
متزوجة

تليفون المنزل
المحمول

2621234
0599-843405

المؤهالت العلمية
اسم الجامعة

المدينة

الدولة

اسم المؤهل

مجال التخصص

البدء -
االنتهاء

التقدير

الجامعة اإلسالمية

غزة

فلسطين

ماجستير

إدارة األعمال

2016-2102

ممتاز

الجامعة اإلسالمية

غزة

فلسطين

بكالوريوس

مدرسة أحمد
شوقي

غزة

فلسطين

الثانوية العامة

هندسة اتصاالت وتحكم 2112-0991
علمي

0991-0991

جيد جدا
ممتاز

الخبرات العملية واإلدارية
اسم المؤسسة

البلد

الوظيفة

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

جامعة فلسطين

مدينةالزهراء

رئيس قسم الوسائط المتعددة

2102/1/0

حتى االن

جامعة فلسطين

مدينةالزهراء

مدير دائرة شئون الموظفين

2102/9/0

2015/06/25

جامعة فلسطين

مدينةالزهراء

رئيس قسم شئون الموظفين

2101/4/10

2102/1/20

جامعة فلسطين

مدينةالزهراء

إداري-دائرة الموارد البشرية

2119/2/02

2101/2/20

جامعة فلسطين

مدينةالزهراء

مهندسة حاسوب-دائرة تكنولوجيا
المعلومات

2111/6/11

2119/2/02

وزارة الصحة-دائرة الشبكات والحاسوب

مدينةغزة

مهندسة شبكات "متطوعة"

2112/1/2

2111/2/01

بلدية غزة-مركز الحاسوب والمعلومات

مدينةغزة

مهندسة شبكات"تدريب"

2114/2/0

2114/1/20

قرية الفنون والحرف

مدينةغزة

مسئولة انترنت وترجمة

شركة االتصاالت

مدينةغزة

مهندسة اتصاالت"تدريب"

المؤتمرات العلمية

2114/02/20 2114/01/0
2112/1/0

2112/1/22

1

مشاركة في ورشة عمل بعنوان" "Marketing for improving Business Performanceفي مؤسسة إنعاش Dai

2

مشاركة في ورشة عمل بعنوان" "Financial Accounting Basicsفي مؤسسة إنعاش Dai

3

مشاركة في ورشة عمل بعنوان"َ"Quality Performanceفي مؤسسة إنعاش Dai

4

المشاركة في " "Seeds of Peaceفي الواليات المتحدة األمريكية لمناقشة عملية السالم في الشرق األوسط

المهارات الخاصة
1

اسم المهارة

مهااارات اسااتخدام باارامح الحاسااوب المختلفااة " Microsoft office, Internet ,Networks,
"…Programming, Matlab, Orcade,

2

اسم المهارة

مهارات إدارية "الدقة المتناهية في العمل والسرعة في اإلنجاز  ،القدرة على العمل تحت
الضغط وضمن فريق عمل"

3

اسم المهارة

مهارات شخصية "الثقافة العامة ومتابعة األخبار  ،مهارات االتصال والتواصل  ،مهارات التحليل
واتخاذ القرارات  ،الطموح والقدرة على التعلم "

اللغات
مستوي التحدث

مستوي الكتابة

مستوي القراءة

اللغة
العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

اإلنجليزية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

الدورات التدريبية
1

2

3

4

5

6
7

اسم الدورة

دورة كتابة مقترحات مشروعات التنمية"" Writing An Effective Research Grant Proposal

مدتها

 21ساعة

مكان انعقادها

جامعة فلسطين

اسم الدورة

دورة تدقيق داخلي ""Internal QMS Auditor Training course

مدتها

 21ساعة

مكان انعقادها

جامعة فلسطين

اسم الدورة

دورة تحضير المتحان التوفل

مدتها

 21ساعة

مكان انعقادها

االميديست

اسم الدورة

دورة الكتابة األكاديمية

مدتها

 41ساعة

مكان انعقادها

االميديست

اسم الدورة

دورة مستوى  01في اللغة اإلنجليزية

مدتها

 21ساعة

مكان انعقادها

االميديست

اسم الدورة

دورة مستوى  9/1/1في اللغة اإلنجليزية

مدتها

 011ساعة

مكان انعقادها

االميديست

اسم الدورة

دورة شبكات متقدمة ""Microsoft certified system Administrator

مدتها

 021ساعة

8

9

11

مكان انعقادها

وزارة االتصاالت –مركز الحاسوب الحكومي

اسم الدورة

برنامح تدريبي في إعداد دراسة الجدوى،التسويق،الريادة والعمل في فريق  ،إدارة المشاريع

مدتها

 22ساعة

مكان انعقادها

الجامعة اإلسالمية بالشراكة مع حاضنة تكنولوجيا المعلومات

اسم الدورة

دورة محادثة باللغة اإلنجليزية

مدتها

 26ساعة

مكان انعقادها

جمعية منتدى اللغة الفلسطيني

اسم الدورة

دورة في بناء الشخصية ""Building Personality

مدتها

 01ساعة

مكان انعقادها

منتدى شارك الثقافي بالتعاون مع UNDP

المعرفون
اسم المعرف

الوظيفة

العنوان

تليفون

م.عمر زايدة

مدير المساحة

سلطة األراضي

0599-413264

أ.حاتم العشي

وكيل نيابة

النيابة

0599-914691

أ.تمام الزميلي

مديرة مدرسة

بلقيس اليمن

0599-745827

