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ماجسلير  يااياا   على حاصل  

 هوايتي، الحاسللللو  هندسلللل  بكالوياوس  ،اميااز

 عشلللللللللللل الكيلللللابللللل  ياليلللللبلاي حاللللل   لللللا للللل        

  يلي مجموع ،يالكياب في مجال اليح ا   سللنوا 

د  ا يأ  ى  صللللللللللللصللللللللللللال   الد ال شلللللللللللل  في ب ا لا اا 

 .اليبلاي

 سطينفل،  غزة

292922913 921+ 

 

 

إلى مواد أخرى في الرياضيات والحاسوب من  باإلضافة

 (...الخ عدة جامعات وكليات فلسطينية

المغرب  –السودان  -العراق– مصر -السعودية –الضفة –غزة )

 (...الخ

 

 مدربين إعداددورة 

 بريس اتقان العمل اإللكتروني في المدونات وورد

 التحرير وفن الكتابة

 أساليب تدريس رياضيات

 التصميم الجرافيكي بالفوتوشوب

 إدارة المحتوى والترجمة واإلعالم الجديد

 البحث العلمي

 دورة تنمية المهارات اإلدارية والقيادية

 دورة اعداد دليل اإلجراءات

 دورة الهندسة النفسية )البرمجة اللغوية العصبية(

 أمن المعلوماتدورة 

 دورة حقوق اإلنسان في القانون الدولي الصليب األحمر

 jspدورة برمجة الويب 

 دورة صيانة حاسوب متقدمة

 دورة إعداد الحقائب التدريبية

 

 

 

 ]عضو  قاب  المهندسرن.[

 ]عضو جمعا  املجيمع.[

 ]عضو مديب  الينما  البش ا .[

 ]عضو الكيا  الفلس ا ارن[

 ]جائزة الحاسو  الت بوي.[

 .[أديى تنموي ]جائزة أ ض  بح  

 ]جائزة الموظي المثالي.[

 

 ]جائزة دلا  اإلج اءا .[

 ]شهادا  شك  يتقدي  في اإلش اف على اليدياب

 شهادا  شك  يتقدي  في اإلداية يالحاسو .[ -

 

 

 دلا  اإلج اءا .[ ةجائز  [

 شهادا  شك  يتقدي  في اإلداية يالحاسو .[ [

 

تكتب بلسًما أو رحيقًا، أن تؤدي رسالة سامية وهدفا  تبدع و تؤلف أن تؤثر، أن تدرب وتدرس، ، أنللتدريب والتدريس عشقي ال يهمني المنصب بقدر

 نبيال فخٌر ال أدعيه.

 عماد عبد ال حمن / م. الداإلعالم 
 الخ  ة العملا :

 +فيزياء + تكنولوجيا معلومات شرعي-مدرس رياضات ثانوية عامة أدبي

 + فيزياء +تكنولوجيات معلوماتمدرس رياضيات ثانوية عامة علمي 

 + فيزياء + تكنولوجيا معلومات مدرس ثاني ثانوي + أول ثانوي رياضيات

 الجامعية التالية: تكنولوجيا معلوماتالرياضيات ومدرب مواد 

 -1تفاضل وتكامل - رياضيات عامة  -تطبيقي إحصاء-إحصاء

 -1دوائر كهربية-احتماالت -رياضيات منفصلة -2تفاضل وتكامل

 -تراكيب البيانات -قواعد بيانات -1برمجة -1الكترونيات

بحوث -يجبر خط -أسمبلي -المعالج الدقيق –الخوارزميات 

 تصميم منطقي -2فيزياء -1فيزياء -عمليات


