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 المؤهالت العلمية

هاءتاالن-البدء   اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 ووخان الصين دكتوراة هندسة الجيوتقنيك 2005-2008
جامعة الخواجن للعلوم 

 والتكنولوجيا

 ووخان الصين دكتوراة هندسة الجيوتقنيك 2002-2005
جامعة الخواجن للعلوم 

 والتكنولوجيا

سالمية بغزةالجامعة اإل غزة فلسطين بكالوريوس هندسة مدنية 1996-2001  

 

  العمليةالخبرات 

تاريخ 

  االنتهاء

تاريخ 

  البدء
المؤسسة أسم  البلد الوظيفة   

 جامعة فلسطين فلسطين محاضر متفرغ 2012 -

بنظام الساعة محاضر 2011 -  الجامعة اإلسالمية بغزة فلسطين 

2012 2011 
رئيس قسم المهن / نائب العميد للتخطيط والتطوير 

 الهندسية
 كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا فلسطين

 أمريكا مدير مشاريع 2010 2011
مجموعة نماء لالستشارات 

 الهندسية

 مختبرات جيومات للفحص أمريكا مدير مشاريع 2009 2010

 كانسسجامعة  أمريكا مشارك بحث 2008 2009

 وكالة الغوث وتشغيل االجئين فلسطين مهندس مشروع 2002 2003

 مهندس مشروع 2001 2002
شركة معمار للهندسة  فلسطين

 والمقاوالت
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 المؤتمرات العلمية
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 Asian Regional Conference on Geosynthetics: 17-20 June, 

Shanghai, China, pp. 707-719. 

 Zheng, J.J., Abusharar, S.W. and He, C. (2005). Design theory and application of 

CFG-lime pile composite ground. In: 6
th

 International Conference on Ground 

Improvement Techniques: 18-19 July, Coimbra, Portugal. 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  معرفة جيدة بالعديد من البرامج الهندسية والكمبيوتر  1 

المهارةاسم  البكالوريوس والماجستيرالعديد من رسائل ومناقشة تحكيم   2 

المهارةاسم  محكم معتمد للعديد من المجالت العلمية  3 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية ممتاز جيد جدا ممتاز

 الصينية ممتاز جيد جيد

 

 الدورات التدريبية

OSHA 40-hour Hazardous Waste Site Worker Training 1  اسم الدورة 

ساعة 04    مدتها 

الواليات المتحدة األمريكية –كاليفورنيا  -شركة السالمة غير المحدودة    مكان انعقادها 

PRIMAVERA 2  اسم الدورة 

ساعة 22    مدتها 

الفرع الرئيسي –نقابة المهندسين    مكان انعقادها 



FLASH 3  اسم الدورة 

ساعة 20    مدتها 

الفرع الرئيسي –نقابة المهندسين    مكان انعقادها 

MS PROJECT 4  اسم الدورة 

ساعة 24    مدتها 

الفرع الرئيسي –نقابة المهندسين    مكان انعقادها 

STAAD 5  اسم الدورة 

ساعة 04   مدتها 

الجامعة االسالمية –التعليم المستمر     انعقادهامكان  

AutoCAD 6  اسم الدورة 

ساعة 04   مدتها 

الجامعة االسالمية –التعليم المستمر     مكان انعقادها 

MICROSOFT WORD & EXCEL 7  اسم الدورة 

ساعة 22   مدتها 

   مكان انعقادها مركز بايت للكمبيوتر

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

sjendia@iugaza.edu.ps 08-2860800 
 –كلية الهندسة 

 الجامعة اإلسالمية
 شفيق مسعود جندية. د. أ  محاضر جامعي

jiehan@ku.edu. 
785-

8643714 

 –كلية الهندسة 
 جامعة كانسس

 هان جيه. د. أ  محاضر جامعي

 

 

 

http://eng.iugaza.edu.ps/ar/sjendia@iugaza.edu.ps
mailto:jiehan@ku.edu

