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 ملف التعريف المهني

 

  لآلن7002مدرسة طباعة يف كلية ادلهن التطبيقية منذ 
 جلنة صفحة الكلية على االنرتنت  ةرئيس 
  دورة إدارة ادلشاريع الصغريةcap  مع منظمة العمل الدولية 
  7000-7000عضو جلنة االجتماعية يف الكلية 
 7000-7002يف كلية ادلهن التطبيقية  النهائية  رئيس جلنة االمتحاانت 
  7002-7002منسقة مساق الطباعة يف الكلية من 
  سنوات مخسعضو جلنة يف امتحاانت الشامل دلدة 
 عضو يف جلنة اجلودة والنوعية يف كلية ادلهن التطبيقية 
 ادلشاركة يف عدة ورشات مت عقدها يف الكلية 

   دورة إسعاف أويل مع مجعية اذلالل األمحر الفلسطيين 

  ادلشاركة يف اجتماعات الكلية اخلاصة بتعديل خطة ختصص إدارة وأدتته مكاتب اخلاصة جبزء الطباعة 

  7002/7002مشرف اكادميي لطالب إدارة وأدتتة مكاتب الفصل األول من العام األكادميي 

  7002عضو جلنة االمتحاانت الفصل الثاين من العام 

  7002ة الفصل الثاين من العام جلنة الربامج يف كلية ادلهن التطبيقيعضو 

  دورة يف اساليب التعليم 

  7002-7002منسقة األرشفة واالمحال 

  7002عضو جلنه الدعاية ادلدرسية على مستوى اجلامعة 

  
 
 
 

 

 اإلنجازات المهنية
   برانمج الطباعة اخلاص يف كلية ادلهن التطبيقيةادلشاركة يف إعداد 
  ادلشاركة يف إعداد كتاب احرتاف الطباعة  للكاتب علي ابوزنيد 
  تطوير موقع الكلية على صفحة اجلامعة 

  ً تطوير مساق الطباعة يف الكلية من النظام  التقليدي وحتوله إىل مساق الكرتوين من خالل الربانمج ادلذكور سابقا 
 



 سيرة العمل
 مدرسة طباعة   إىل اآلن  72/9/7002من اتريخ                  اخلليل، جامعة بوليتكنك فلسطني  

   

 التعليم
  الثانوية 
  دبلوم إدارة و أدتته مكاتب 
 بكالوريوس إدارة 

  7002             اخلليل، وداد انصر الدين 
  7002             جامعة بوليتكنك فلسطني   
 2015                 جامعة القدس ادلفتوحة 
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2.  
 

 المعرفون :

 د. زهدي سلهب عميد  كلية ادلهن التطبيقية 
 د. نزار عمرو مدير دائرة التعليم ادلستمر يف جامعة بوليتكنك فلسطني 

 أ. وائل عواد مدير دائرة القبول والتسجيل يف جامعة بوليتكنك فلسطني 

 


