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  البيانات الشخصية 

 

 االسم  ياسمين خميس محمد البوبو 

 المهنة  محاضر 

y.albobo@up.edu.ps  ايميل 
 المحمول  0599166531

النصر  -غزة   العنوان 
 

 المؤهالت العلمية 

   -البدء 

هاءتاالن  
 اسم الجامعة  المدينة  الدولة  اسم المؤهل  مجال التخصص 

حتى   9/2021
 تاريخه

 UNMY  ماليزيا  طالب دكتوراه  الذكاء االصطناعي -تر علوم الكمبيو

2017-2021 
بناء المؤسسات  -تنمية مستدامة برنامج

 التنمية البشرية و
ين سطفل ماجستير  عة القدسمجا غزة    

2012-4201 فلسطين جامعة  غزة  فلسطين  ماجستير  االدارة و نظم المعلومات    

2007-2009 ماتتكنولوجيا المعلو  –علوم الكمبيوتر    جامعة شمال فرجينيا  غزة  فلسطين  ماجستير  

1998-2003 مات الحاسوبية  المعلوأنظمة   س المفتوحة جامعة القد غزة  فلسطين  بكالوريوس    

 

عام  19في المؤسسات سنوات الخبرة بالعمل مجموع  
واإلدارية الخبرات العلمية  

ريخ  ات

 االنتهاء

تاريخ  

 البدء 
 أسم الشركة/المؤسسة البلد  الوظيفة 

2021حتى  2020  
لتطوير للجامعة االستراتيجي و ا عضو في مجلس التخطيط  

 رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي و التطوير لكلية الدراسات المتوسطة
 جامعة فلسطين فلسطين 

حتى 6/6200
يخهتار  

في جامعة فلسطين محاضر  
 جامعة فلسطين فلسطين 

7/2018-9/2020  
اسات المتوسطة كلية الدر-دةوسائط المتعدالرئيس قسم تكنولوجيا   

في الجامعة المركزية النوعية  جنة الجودة و و عضو في ل   
 فلسطين 

 جامعة فلسطين

2015-2018  
محاضرة + عضو في لجنة التقييم الذاتي للجامعة تابع   -جامعة فلسطين  

دائرة التخطيط و التطوير + موظف مسؤول عن جزء الجودة في دائرة ل
يط و التطوير التخط  

ن فلسطي  
 جامعة فلسطين

2011 - 2013 
المتوسطة في جامعة  تعددة كلية الدراسات رئيس قسم الوسائط الم

 فلسطين 
 فلسطين 

 جامعة فلسطين

توسطة الم الدراساتكلية منسقة  2013 - 2010  جامعة فلسطين فلسطين  

2007-0082 طين فلس معيدة    جامعة فلسطين 

2006-2007 الحاسوب  معيدة و مسؤولة مختبرات  ين سطفل   جامعة فلسطين 

2006 
الكمبيوتر , تصميم على برنامج   تدريب األطفال و الشباب على ) استخدام 

( الفالش  
 فلسطين 

 مركز األقصى الثقافي 

ي وظف ادارم 2005 2006  التعليم في الوكالة  فلسطين  

يات جمعية الخريجات الجامع  فلسطين  مدرب مجتمع مدني  2005  

إقليم شمال غزة  ماتمخي فلسطين  منشطة أطفال 2003  

 

 

 األبحاث
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 2021معهد التنمية المستدامة   -جامعة القدس -   الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية لدى الطلبة في قطاع غزة والعوامل المؤثرة فيها

 2014 هر و جامعة فلسطينراسة مطبقة في جامعة االزد–ات إدارة أنظمة  التعليم اإللكتروني بحث بعنوان برنامج خبير لتقييم جودة برمجي 

تمرات العلمية المؤ  

 2019  – تمر التعليم التقني في عصر العولمة مؤ  –  اإلعالميةاللجنة رئيس   – لجنة تحضيريةعضو   –جامعة فلسطين 
 

 2008  –لمعلومات لى لكلية تكنولوجيا اليوم الدراسي األو –لجنة تحضيرية   –جامعة فلسطين 
 2008-عاع النووي على المجتمع مؤتمر حول تأثير االش  –ة لجنة تحضيري  –جامعة فلسطين 

 2010-الدراسي الثاني لكلية تكنولوجيا المعلوماتاليوم  –لجنة تحضيرية   –جامعة فلسطين 
 

 الدورات التدريبية

 مجال الحاسوب 

شبكات الكمبيوتر  ميم و صيانة تركيب و تص يبية فيدورة تدر  1 اسم الدورة  

أشهر  4   مدتها  

اإلسالمية عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمرمعة الجا   مكان انعقادها  

 2 اسم الدورة  فالش

  مدتها  شهرين

العكلوك  مركز ميديا سوفت    مكان انعقادها  

رة سم الدوا دورة تدريبية في صيانة الكمبيوتر   3 

اشهر 3 ها مدت    

  مكان انعقادها  مركز ميديا سوفت العكلوك 

لدورة اسم ا  برمجة جافا    

اشهر  3   مدتها  

  مكان انعقادها  شركة لنك 

 

 دورات تدريبية ثقافية و اجتماعية

دورة في الكتابة االكاديمية  - 10-7ويات من  دورات مست مركز االيميد ايست   
دثة دورة محا - دورة توفل  

ساعة 200  

طينجامعة فلس  حقوق اإلنسان القوانين الدولية و دورة في   2010عام    

حاث و التدريب طن لألبجمعية و   84أشهر بواقع  9 دورة تدريبية في التربية المدنية و قضايا المناصرة  

ساعة تدريبية في  

2004عام   

ساعة في عام    10 دورة تدريبية في مهارات االتصال مؤسسة ناشد 

0042  

عيات عية الخريجات الجامجم T.O.Tدورة   إعداد مدربين مجتمع مدني   ساعة في عام    30 
2005 

تدريبية في تعزيز المشاركة السياسية المرأة  ةدور مؤسسة صوت المجتمع ساعة في عام    30 

2005 

نسانمركز الديمقراطية و حقوق اإل  عام   ساعة في  20 دورة متطورة في الديمقراطية و حقوق اإلنسان  

0520  

أشهر في عام   3 دورة في الطالقة المحادثة  المركز الدولى للغات 
2005 

عيات جمعية الخريجات الجام حتى   2006فبراير دورة في دراسة الجدوى و إدارة المشاريع  

 تاريخه 

امي " معهد االدارة و المحاسبة التدريبي " ت ساعة   30 دورة تدريبية في إدارة المشاريع للمؤسسات    
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ية لعلمخبرات اال  

حتى تاريخه  10/2004 برمجة لغة الكائنات العامة ) فجوال بيسك(   

زارة المالية/ دائرة نظم المعلوماتو  
sql serverبرمجة  و فجوال بيسك   اشهر  3   

 مركز ميديا سوفت العكلوك 
بيسك و فالش برمجة برامج تعليمية فجوال  _لتاريخه 1/2003   

عكلوك ت الديا سوفجامعة القدس المفتوحة و مركز مي  
استخدام برامج ميكروسوفت أوفيس)اكسل ,وورد  

..( ,أكسس ,بوربوينت ,.  

_لتاريخه 2003_ 1998  

_لتاريخه 2001 صيانة كمبيوتر مركز ميديا سوفت العكلوك   

لتاريخه _ 2004 برمجة لغة الكائنات العامة ) فجوال بيسك (   

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

يةجتماع برات االالخ  

ة اعمار دور المسنين في غزة ( المشاركة في قضايا المناصرة ) إعاد جمعية وطن لألبحاث و التدريب  2004أشهر في عام  9   

مرأة  مؤتمر ال  تصوت في انتخابا  22صوت من أصل  22الحصول على  مؤسسة صوت المجتمع

عية و التابع لصوت المجتمع و بالتالي المشاركة في قضايا اجتما

هيل المجتمععادة تأإ  

حتى   2005أشهر عام   3

 تاريخه 

بحمالت توعية مجتمعية بمفاهيم االنتخابات و أهميتها و  المشاركة انتخابات الرئاسة 

 حث األفراد على الحرص على حق االنتخاب 

2005انتخابات الرئاسة    

ابات المجلس التشريعي انتخ  ي كمراقبةالتشريعالمشاركة في التحضير النتخابات المجلس  
 انتخابات و ناشطة فلسطينية 

2005حاليا   

 

 
 

 

تدريس  في خبرات  

ج البحث العلمي مناه  1.  

  .2 مبادئ اإلحصاء

  .3 مهارات الحاسوب 

األنظمة و تصميمها   و تصميم  تحليل  4.  

  .5 نظم المعلومات االدارية   

  .6 الطباعة و المراسالت 

ية  ناللغة اإلنجليزية الف  7.  

ة انشاء مشاريع الوسائط المتعدد  8.  

  .9 نظم جامعية

المعلومات تكنولوجيا نظم   10.  

داريةتحليل وتصميم النظم اال  11.  

  .12 ادارة و تخطيط تكنولوجيا المعلومات 

  .13 نظم تخطيط لمصادر المشاريع الكبيرة 

  .14 مشاريع تخرج 

  .15 نظم المعلومات المحاسبية  

  .16 ياناتباالرشفة و قواعد ال

  .17 2برمجة الوسائط المتعددة 

  .18 حاسوب تطبيقات صحية بال

  .19 تطبيقات ادارية بالحاسوب

  .20 نظم المعلومات المحاسبية  

  .21 برمجياتة الهندس

  .22 االرشفة و قواعد البيانات
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  .23 ريادة االعمال

  .24 محتوى المواقع االلكترونية إدارة

  .25 و السجالت االلكترونية  الوثائق إدارة

  .26 نولوجيا المعلومات كادة وتيالر

  .27 زيةمصطلحات فينية باللغة االنجلي

 

 راف عليهبعض مشاريع تخرج تم االشابرز 

 1 موقع تعليمي لتعليم  االطفال االحرف باللغتين و االرقام باللغتين  

 2 اوقات شبابية  حلقات مصورة ()

يوت و المكاتب تصاميم ديكورات و آثاث للبوقع الكتروني م   3 

 4 (فيلم وثائقي قصيرة)بر إستين خيط و 

 5 (  3Dلواحد )قصة سيدنا يونس عبئ الرجل ا

 6 حملة ترويجية اعالنية لجامعة فلسطين م تخطيط و تصمي 

 7 اقدار و قدرات )فيلم وثائقي قصير(

 8 بصمة امل )فيلم قصير(

You are your knowledge 9 

X Game 10 

 11 ( 3D)  قصة () فيلم قصير

 12 نسائية  مجلة الكترونية

 13  لألطفالليمي تحليل و تصميم موقع تع

 14  للألطفاة ثنائية االبعاد قص

 15   يحكاية امل فيلم وثائق
 

 نظم تم تحليلها  مجاالت 

 1 تحليل و تصميم نظام مالي 

 2 ة معلومات محاسبية  ظمانتحليل و تصميم 

الكترونية تعليمية لمختلف الفئات  ع واقم تحليل و تصميم    3 

 4 (  اخراج -سيناريو) هيوثائق أفالمصميم تحليل و ت

 5 و ثالثية االبعاد  األبعادة تحليل و تصميم العاب ثنائي

 6 علومات موارد بشرية م أنظمةتحليل و تصميم 

    إعالنيةالت تحليل و تصميم حم

 

الخاصة  المهارات  

المهارة اسم  و ادارية مهارات قيادية   1 

المهارة اسم  مهارات اتصال و تواصل    2 

المهارة اسم  و مناصرة  مهارات تحشيد  3 

المهارة اسم  من فريق مهارات العمل ض   4 

المهارة اسم  دربين في عدة مجاالت مت مهارات تدريب  5 

المهارة اسم  و المتابعة االستراتيجي   التخطيطمهارات   6 

المهارة اسم  مهارات العمل تحت ضغط   7 

 

 اللغات 

لغة ال مستوي التحدث   مستوي الكتابة  مستوي القراءة  

 العربية  اللغة األم  اللغة األم  اللغة األم 

إلنجليزية اللغة ا جيد جدا  ممتاز  ممتاز   
 

 المعرفون 
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 االسم مكان العمل جوال

 أ.د. سالم صباح  جامعة فلسطين  0598158888

ناصر  أبوي .د. سامأ جامعة االزهر  0599783837  

رة صب د د. محمو جامعة االزهر  0597988455  

معة فلسطين جا 0599402015  د.امجد الشنطي 
 


