
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم ياسمين خميس محمد البوبو

 المهنة محاضر

 الجنس أنثى

 الجنسية فلسطينية

 المحمول 9599559950

 المؤهالت العلمية

  -البدء 

هاءتاالن  
 اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص

2902-2900 سطينفل ماجستير االدارة و نظم المعلومات  فلسطين جامعة  غزة   

2992-2999  
تكنولوجيا  –علوم الكمبيوتر 

 المعلومات
 جامعة شمال فرجينيا غزة فلسطين ماجستير

0995-2992  جامعة القدس المفتوحة غزة فلسطين بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية اإلدارية 

      

واإلدارية الخبرات العلمية  

تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
دءالب  

المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة  

2902-2900 جامعة فلسطين –محاضر    جامعة فلسطين فلسطين 

2011 - 2013 
رئيس قسم الوسائط المتعددة كلية الدراسات المتوسطة 

 في جامعة فلسطين
 فلسطين

 جامعة فلسطين

–منسقة برنامج العلوم التجارية و التكنولوجيا  2013 - 2010 فلسطين جامعة فلسطين   

حتى تاريخه 2995  جامعة فلسطين فلسطين محاضرة 

2992-2995  جامعة فلسطين فلسطين معيدة 

2992-2992  جامعة فلسطين فلسطين معيدة و مسؤولة مختبرات 

2992 
, استخدام الكمبيوتر ) تدريب األطفال و الشباب على 

(تصميم على برنامج الفالش   
 فلسطين

 مركز األقصى الثقافي

 التعليم في الوكالة  فلسطين 2995 2992

 مساعد إداري  ومدير مكتب 2995
مؤسسه سراج للعمل الثقافي  فلسطين

 والتنمية و الدراسات اإلنسانية

 جمعية الخريجات الجامعيات فلسطين مدرب مجتمع مدني 2995

 مخيمات إقليم شمال غزة فلسطين منشطة أطفال 2992

 

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

دراسة مطبقة في جامعة االزهر و جامعة –بحث بعنوان برنامج خبير لتقييم جودة برمجيات إدارة أنظمة  التعليم اإللكتروني 

 فلسطين

 

 المؤتمرات العلمية

 2995 –اليوم الدراسي األولى لكلية تكنولوجيا لمعلومات  –لجنة تحضيرية  –جامعة فلسطين 

 2995-مؤتمر حول تأثير االشعاع النووي على المجتمع  –لجنة تحضيرية  –جامعة فلسطين 
 2909-اليوم الدراسي الثاني لكلية تكنولوجيا المعلومات –لجنة تحضيرية  –جامعة فلسطين 

 



الخاصة المهارات  

المهارةاسم  مهارات قيادية و ادارية  1 

المهارةاسم  مهارات اتصال و تواصل   2 

المهارةاسم  مهارات تحشيد و مناصرة  3 

المهارةاسم  مهارات العمل ضمن فريق  4 

المهارةاسم  مهارات تدريب  5 

المهارةاسم  مهارات التخطيط و المتابعة  6 

المهارةاسم  مهارات العمل تحت ضغط  7 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

ة األماللغ اللغة األم  العربية اللغة األم 

 اللغة اإلنجليزية جيد جدا ممتاز ممتاز

    

 

  الدورات التدريبية

 مجال الحاسوب

 1  اسم الدورة دورة تدريبية في تركيب و تصميم و صيانة شبكات الكمبيوتر

أشهر 0    مدتها 

امكان انعقاده الجامعة اإلسالمية عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر   

 2  اسم الدورة فالش

   مدتها شهرين

  مكان انعقادها مركز ميديا سوفت العكلوك

 3  اسم الدورة دورة تدريبية في صيانة الكمبيوتر

اشهر2    مدتها 

  مكان انعقادها مركز ميديا سوفت العكلوك

  اسم الدورة برمجة جافا

اشهر 2    مدتها 

  مكان انعقادها شركة لنك

 

 

 دورات تدريبية ثقافية و اجتماعية

09-2دورات مستويات من  مركز االيميد ايست   
 دورة في الكتابة االكاديمية

 دورة توفل
 دورة محادثة

ساعة 299  

2909عام  دورة في القوانين الدولية و حقوق اإلنسان  جامعة فلسطين   

ة و قضايا دورة تدريبية في التربية المدني جمعية وطن لألبحاث و التدريب
 المناصرة

ساعة  50أشهر بواقع  9
2990تدريبية في عام   

2990ساعة في عام  09 دورة تدريبية في مهارات االتصال مؤسسة ناشد  

T.O.Tدورة  جمعية الخريجات الجامعيات إعداد مدربين مجتمع مدني  2995ساعة في عام  29   

2995ساعة في عام  29تدريبية في تعزيز المشاركة  ةدور مؤسسة صوت المجتمع  



 

سياسية المرأةال  

دورة متطورة في الديمقراطية و حقوق  مركز الديمقراطية و حقوق اإلنسان
 اإلنسان

2995ساعة في عام  29  

2995أشهر في عام  2 دورة في الطالقة المحادثة المركز الدولى للغات  

عدورة في دراسة الجدوى و إدارة المشاري جمعية الخريجات الجامعيات حتى تاريخه 2992فبراير   

" معهد االدارة و المحاسبة التدريبي 
"تامي   

دورة تدريبية في إدارة المشاريع 
 للمؤسسات

ساعة 29  
 

 الخبرات العلمية

(فجوال بيسك) برمجة لغة الكائنات العامة  حتى تاريخه 09/2990   

دائرة نظم / وزارة المالية
 المعلومات

sql serverبرمجة  و فجوال بيسك  اشهر 2   

 مركز ميديا سوفت العكلوك
لتاريخه_0/2992 برمجة برامج تعليمية فجوال بيسك و فالش  

جامعة القدس المفتوحة و 

 مركز ميديا سوفت العكلوك 

وورد ,اكسل )استخدام برامج ميكروسوفت أوفيس
...(,بوربوينت ,أكسس ,  

لتاريخه_2992_0995  

 مركز ميديا سوفت العكلوك
انة كمبيوترصي لتاريخه_2990   

(فجوال بيسك ) برمجة لغة الكائنات العامة  لتاريخه_2990   

بي اتش بي   -++ سي  –سي  -جافا  –لغات برمجة   

 الخبرات االجتماعية

  

جمعية وطن لألبحاث 
 و التدريب

إعادة اعمار دور المسنين في ) المشاركة في قضايا المناصرة 
(غزة   

2990أشهر في عام  9  

مؤسسة صوت 

 المجتمع

مؤتمر  تصوت في انتخابا 22صوت من أصل  22الحصول على 

المرأة التابع لصوت المجتمع و بالتالي المشاركة في قضايا 
 اجتماعية و إعادة تأهيل المجتمع 

حتى  2995أشهر عام  2

 تاريخه 

المشاركة بحمالت توعية مجتمعية بمفاهيم االنتخابات و  انتخابات الرئاسة

ميتها و حث األفراد على الحرص على حق االنتخابأه  

2995انتخابات الرئاسة   

انتخابات المجلس 

 التشريعي

المشاركة في التحضير النتخابات المجلس التشريعي 

 كمراقبة انتخابات و ناشطة فلسطينية 

2995حاليا   

 

 


