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 فلسطين.غزة / الشجاعية

 

 
2017يوليو  -2014سبتمبر       الجزيئيةوالبيولوجيا درجة الماجيستير في الكيمياء الحيوية   

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
 كلية الطب/ قسم علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية 

G.P.A: 90.1%. Rate: Excellent 

DAAD scholarship holder 

 
2012يوليو  – 2008سبتمبر                       درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية   

 الجامعة اإلسالمية بغزة 
 كلية العلوم / قسم األحياء والتكنولوجيا الحيوية 

G.P.A: 92%. Rate: Excellent 

 

2013ثة طبية                     يوليو اشهادة مزاولة مهنة أخصائي تحاليل ور  

 

 
المؤهالت العلمية 

  والشهادات المعتمدة

 
2017فبراير  – 2016سبتمبر             األردن(  معيدة في علم الوراثة و الكيمياء الحيوية )  

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
الحيوية  والكيمياءكلية الطب/ مختبرات الوراثة الطبية   

 
2013يوليو  – 2012سبتمبر            معيدة في علوم األحياء والتكنولوجيا الحيوية                

 الجامعة اإلسالمية بغزة 
 كلية العلوم / قسم األحياء والتكنولوجيا الحيوية 

)المواد التي تم تدريسها/ األحياء، األحياء الدقيقة، علم الوراثة، التشخيص الجزيئي، علم 
 حيوية بيئية وزراعية( تكنولوجيا النبات،الفطريات، علم 

 المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي العلمي الخامس بالجامعة اإلسالمية 
 

2014يوليو  – 2014فبراير                   ي مختبر بيطرة                                          فن  
 وزارة الزراعة/ غزة 

(ELISA, Serology, Microbiology, PCR) 

 
2014يوليو  - 2013سبتمبر                       مركز هداية التعليمي          ومدرسة فيمديرة   

 مؤسسة مشروع مركز هداية التعليمي لتدريس جميع المراحل التعليمية المدرسية 

 

2013يوليو  – 2013فبراير                                   صحفية علمية                               

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية / غزة

  صحفية علميةترجمة مقاالت علمية، مقابالت علمية، تحقيقات 

 النانو تكنولوجيتم عقد مقابلة علمية مع العالم الفلسطيني البروفيسور منير نايفة من مؤسسي علم 

 في الواليات المتحدة االمريكية 

 تم عقد مقابلة علمية مع الدكتورة موزة الربان مديرة منظمة المجتمع العلمي العربي في قطر 

 

 
 الخبرات العملية 

 

 

      تدريب في مركز األميرة هيا للتكنولوجيا الحيوية / األردن 

 مستشفى الملك عبد هللا الثاني  /األردنية  التكنولوجياو العلومجامعة 

1- Oligonucleotide design and synthesis 

 

تدريبات عملية ذات 

 عالقة بالتخصص 



2- DNA sequencing  

3- Conventional PCR    

4- Restriction fragment length polymorphism technique (RFLP) 

5- DNA Extraction from blood and tissue  

5- Western blot technique 

6- Ion absorbance device  

 

 واألمراض الوراثيةتدريب مختبر الوراثة لفحص التشوهات 

 غزة./اإلسالمية  / الجامعة المختبر التخصصي لفحص األمراض الوراثية

- Genetic analysis:   

      DNA isolation, Gel electrophoresis, PCR. 

- Karyotyping 

 

 دريب في مختبرات وزارة الزراعة / غزةت

 قسم زراعة االنسجة النباتية  -1

 قسم التربة والمقاومة الحيوية  -2

 ( وبكتيريا وفيروسات ونيماتوداقسم األحياء الدقيقة )فطريات  -3

 قسم البيطرة        -4

  زراعة فطر عيش الغرابقسم  -5

                        

   والمياهتدريب فحوصات األغذية 
 غزة. الشجاعية  وزارة الصحة. /مختبر الصحة العامة الفرعي 

 حيوي. -

 كيميائي. -

 

 

 ذات عالقة بالتخصص:

 1) Primer design software: -  Primer 3 

                                               - NCBI primer designing tool  

                                               - Primer design and search tool 

2) Sequenced DNA analysis tool: CromasPro 

3) SNP and Haplotype analysis tool: SNPstate 

4) Statistical package for social studies (SPSS) 

5) Statistical test online calculators. 

 مهارات حاسوبية عامة:

1) Power point 2010 

2) Microsoft Word 2010 

3) Excel 2010  

 

 

 مهارات حاسوبية 

 

: ممتاز لغة عربية  

IELTS score (6) جيدلغة انجليزية جدا :  

  في اللغة اإلنجليزية:  دورات تدريبية

 .IELTSامتحان اللغة االنجليزيةالجتياز دورة تأهيلية 

األردنية  العلوم التكنولوجيادورة محادثة لغة انجليزية تابعة ألكاديمية أكسفورد /جامعة   

 غزة  .المركز العثماني التركي / دورة محادثة باللغة االنجليزية

 

  

 مهارات لغوية 

  



 تدريب تطويري مكثف تابع لمؤسسة الداد األلمانية 

االردن /عمان .مركز الداد المعلوماتي / فندق الهوليداي ان  

• Proposal writing  

• Academic writing  

• Written communication  

• Oral skills  

• Job interview training  

• Time/ stress management  

 

االعالم العلمي تهيئة لممارسة مهنة الصحافة العلمية تدريب مكثف لبرنامج  

غزة  /الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  

 

 برنامج بناء القدرات المجتمعية للخريجين الجدد 

غزة االيميديست. /رابطة خريجي فورد للتنمية المجتمعية   FAACD  

الذاتية.كتابة السيرة  -  

مهارات المقابلة الشخصية -  

التطوعي.مهارات العمل  -  

االنجليزية. والتواصل باللغةمهارات االتصال -  

االنجليزية.مهارات الكتابة باللغة  -  

التقارير.كتابة  -  

المشاريع.كتابة  -  

 

 برنامج تأهيل المدرسات التربوي الشامل 

 غزة. –الرحمة  جمعية مبرة والتطوير فيمركز الرحمة للتدريب 

لتعليم المساند، دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  ،التعليم العالجي التعليمية،الوسائل )

 (استخدام الحاسوب و االنترنت  مهارات, بالتعليم 

 

 البشريةدورة تدريبية في مهارات التنمية 

 فلسطين. –مركز األكاديمية التكاملية لتطوير الذات 

قبعات  -التفكير اإلبداعي -لغة الجسد  -والذات إدارة الوقت  -الشخصية الجذابة -الذكاء الوجداني)

 للنجاح(العادات السبع  -التفكير الستة 

 

 العمل عن بعد و أمن المعلومات 

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية –مركز االرشاد الوظيفي   

 

 دورة مشروع العمر للمشاريع الصغيرة .

 غزة –نقابة المهندسين /مؤسسة انجاز 

 

دورات وتدريبات 

 تطويرية 

1- The association between lung cancer and epidermal growth factor 

receptor gene polymorphisms in a Jordanian population (Master thesis). 

2- Production of polyhydroxybutarate by bacteria Rhodobacter capsulatus 

and Rhodobacter sphearoides(bachelor project ) 

 تحقيق علمي بخصوص المبيدات الزراعية و تأثيرها على صحة االنسان و البيئة .

 تحقيق علمي بخصوص دور االعالم العلمي في كسر الفجوة بين العلوم و المجتمع .

 

 

و تحقيقات أبحاث   

 


