
 

 انــذاحـيــت انـضــيـزة

 شخصيــت يعهىياث : 

 
 احوذ هحوذ عودة أبو نادي  االصى

 71/6/7991 حاريخ انًيالد

 576115667 رقى انهىيت

 دير البلح يصذرها

هخين الجذيذ الشارع -النصيرات -قطاع غزة انعنىاٌ 

 بالقرب هن هسجذ هعار ابن جبل -العام

 648167151 رقى انهاحف

 6199181654 لرقى انجىا

 Zq95@hotmail.com انبزيذ اإلنكخزوني

 شخصيت صىرة                                                     
 

 انعهًيت انًؤهالث : 

 

 انًعذل انخخصص انكهيت انجايعت  حاريخه انـــًؤهـــم و

 %67.33 هنذصت يذنيت انهنذصت انجايعت اإلصالييت 8674 يىنيى     بكانىريىس 1
 

 ًهاراثان   : 

 
 انًهاراث  نىعيت انًهارة   

انخعايم يع انبزايج 

 انًكخبيت
 انقذرة عهى اصخخذاو يجًىعت بزايج يايكزوصىفج اوفش

 دورة انزيادة انخضزاء – دورة إدارة يشاريع -  MS Projectدورة  –دورة حضاب كًياث  –دورة احىكاد  دوراث

 ت االنجهيزيتاحقاٌ انهغت انعزبيت وانهغ انهغاث

 

 :انخبزة انعًهيت  
 -: والشبهات بالحاصوب الخاصة املهارات -1

  ومادًا بزمجيا الحاضوب صياهت على اللدرة  -

  الشبياث صياهت على اللدرة  -

  الاختراق من الشبياث خماًت على اللدرة  -

 بالحاضوب الخاصت البرامج معظم مع الخعامل على اللدرة  -

 اًىزوضوفذ واملت ضخخدام مجموعت ما  -

 اضخخدام بزهامج الاجوواد   -

 MS Projectاضخخدام بزهامج   -

 

وماهد املهام التي  30/6/2018الى  15/4/2018ملذة ثالثة شهور مً ثاريخ عملد في شرلة الاثصاالت الفلضطييية لمىذوب مبيعات وجضويق   -2

 : قمد بها

 جدًدةالعمل همىدوب لدى شزهت الاجصاالث دعما لحملت  -

 حطويم للحمالث الجدًدة -

 ادخال بياهاث بواضطت الحاضوب -

 الخواصل مع املشزهين وحعزيفهم بالحملت الجدًدة -



 جلب طلباث اشتران جدًدة -

 . إعداد وطباعت الىشوفاث -

 

 -: اموقمد بالعذًذ مً املهضمً مشروع املذرجات  1/9/2017الى  1/7/2017ملذة شهريً مً ثاريخ   UNDPثذربد لذى  -3

 الزفع املطاحي  -

 خطاب همياث  -

 اشزاف الهىدس ي -

 اضخخدام بزهامج الاجوواد العداد املخططاث الهىدضيت -

 
 

 

 ومان مً ضمً املشاريع : 13/1/2019حتى  1/10/2018يرات مً ثاريخ ثطوعد لذى بلذًة الىص -4

 

 مهامي مً ومان في الىصيرات املفتي ملىطقة مامل صحي صرف مشروع :- 

 الطبيعت ألارض يبمىاض اضخالم -

 واملت للمىطلت الخزائط جصميم -

 والزدم الحفز اعمال -

 واهواعها التربت فدوصاث -

 املواضير فدوصاث -

 بها الخاصت املىاضيب واضخالم املواضير جمدًداث اعمال -

 ومىاضيبها املىاهل اضخالم -

 املواضير جزهيب فدوصاث -

 

 لجذًذ ومان مً مهامي : مشروع بىاء وصياهة وثطوير الضوق ا- 

 اضخالم اعمال الطوبار   -

 اعمال الاعمدة   -

 الاشزاف على حطليذ الحدًد   -

 اعمال الطلف  -

 اضخالم الاضلف  -

 مزاكبت عمليت الصب   -

 

 مهامي مً ومان غسة وادي مىطقة في اصخىادي جذار مشروع : - 

 الطبيعت ألارض مىاضيب اضخالم -

 دالحدً اعمال اضخالم -

 الخزضاهت اعمال اضخالم -

 اعمال العشل  -

 

 ( في املىطقة الوصطى )الىصيرات( ومان مً اعمالي : 5ثذربد لذى شرلة أبىاء شنن ضمً مشروع ثأهيل شارع ) -5

  رفع املىاضيب 

  اعمال الدطويت 

 اضخالم ضىتر الًن الشارع 

  اعمال حجز الجبهت 

  مزاكبت عملياث الصب 

 اخذ الاخخباراث 

 

 



 

 شهور لمهىذش مذوي ومان مً مهامي :  6قضم الهىذصة والصياهة في مضخشفى شهذاء ألاقص ى على بىذ البطالة ملذة عملد لذى  -6

 ومان مً اهم الاعمال املشرف عليها :  Gvcعيادات أولية مان املشروع مع مؤصضة  3الاشراف الهىذس ي على مشروع إعادة ثأهيل  -

 عمل بئر بعيادة شهداء الىصيراث  -1

ج ( 3ًا الشمطيت يي جزهيب الخال  -2  عياداث )دًز البلح والىصيراث والبًر

ج عن طزيم عمل طبلت فوم لخعدًل ميول الططذ وأًضا وضع طبلاث البلوبيدا  -3  عشل ضلف عيادة البًر

 عمل شبىت صزف صحي واملت للعياداث  -4

 عمل مخخبر وامل لعيادة دًز البلح  -5

 الاشزاف على اعمال الدهان للعياداث  -6

 ي على مشروع ثطوير وصياهة اصحقبال املضخشفى مً قبل مؤصضة أطباء العالم فروضا الاشرف الهىذس  -

 الاشراف الهىذس ي على مشروع ثطوير وصياهة شبنة الصرف الصحي وشبنة مياه املضخشفى مً قبل مؤصضة ضذ الجوع -

 باملضخشفى ماملة  واعمال الىجارة والحذادة القيام ومحابعة اعمال الصياهة الصحية -

 ف على مشروع عمل بوابات جذًذة باملضخشفىالاشرا -

ا داخل املضخشفى  -  ثقذًم مقترح وثصميم مشروع مافحيًر

 

, حضارة , ادخال بياهات , طباعة ثقارير , جسجيل )جوال , اثصاالت  شهور  7ملذة  حصيلعملد لذى معارض املضحقبل في مجال الح -7

 (طلبات اشتراك

 

 

 شهور في مشروع موائمة املىازل وحاالت الجرحى وروي الاعاقة  5عملد لذى الاغاثة الطبية ملذة  -8

 

 انًعزفىٌ :
 

 9592221879  جصاالثموظف شزهت الا  اخمد عاشور 

 9592221967  موظف شزهت الاجصاالث  مدمد املصزي 

 9592221827  مدًز شزهت الاجصاالث  جهاد أبو هدل

 9599397194  مهىدص بلدًت الىصيراث   رمشي خمد

 9599345893  مهىدص بلدًت الىصيراث  ادهم أبو شاويش

 9594541113  مهىدص شزهت أبىاء شنن  مدمد أبو اللمبز

 9599997995  مهىدص وسارة الحىم املدلي  مد االدًزاوي اخ

 9599576339 الهىدضت والصياهت يي مطدشفى ألاكص ى   اخمد أبو ضويزح 

 9599199148  مهىدص مدوي مطدشفى ألاكص ى  خطن املعزوف

 Gcv   9599834999 تمهىدص مؤضط  أبو سوي الليشاوي 

 9598888858  مدًز معارض املطخلبل  مدمود الىزد


