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ًً:(Qualifications-Edًً)ًًًاً/ًالمؤهالتًالعلميةثانيًا
 . مرصب  هرجامعة األزدكتوراه يف اهلندسة اإلنشائية من  ▪

 م  2011للعام  جامعة القاهرة ية من ماجستري يف اهلندسة اإلنشائ ▪

 . م 2005للعام غزة  ب ية اهلندسة باجلامعة اإلسالميةكل بكالوريوس يف اهلندسة املدنية من ▪

مرخص  ▪ املساحة    ( 76)رقم    مساح  قانون  واملعتمدوفق  فلسطني  يف  به  سلطة    املعمول  من 

 األرايض. 

 . من وزارة العدل حلل النزاعات اهلندسيةمعتمد  ( 362)حمكم قانوين رقم   ▪

ً(ًً:Experienceً/ًالخبراتًالعمليةً)ًاثالثًا
 .عميد كلية اهلندسة بجامعة غزة (1

 عضو جملس بلدي عن بلدية جباليا النزلة سابًقا.  (2

 سابًقا   سسة مسافات للتحكيم وحل النزاعاترئيس جملس إدارة مؤ  (3

 . سابًقاعميد كلية نامء للعلوم والتكنولوجيا  (4

 .احية واهلندسيةافات لألعامل املسمس مدير عام مكتب  (5

    سابًقا.  نائب عميد بوليتكنك املستقبل التطبيقي (6

 سابًقا. عام مركز تيم تك لتنمية املوارد البرشية  مدير  (7

 سابًقا.التطبيقية عميد بوليتكنك فلسطني للتقنيات  (8

 . سابًقا مدير تنفيذي جلمعية أصدقاء الطفل  (9

 

                       



ً:ًًعلومًالقرآنًالكريمً/ارابعًا
 . بالسند املتصل إىل رسول اهللوإقراء  وحفص قراءة براوييه شعبةبقراءة اإلمام عاصم  جماز ▪

 . بالسند املتصل إىل رسول اهلل قراءة وإقراء مام حفص عن عاصم جماز برواية اإل ▪

 .بالسند املتصل إىل رسول اهلل قراءة وإقراء جماز برواية اإلمام ورش عن نافع  ▪

ا/ًالمؤلفات: ًخامسا
املجال   ▪ يف  كتاب  بعنوانتأليف   MODELING DISPUTES IN)  اهلنديس 

CONSTRUCTION PROJECTS ) . 
 تأليف عدة كتب يف جمال القراءات القرآنية حسب اآليت:  ▪

 خمترص األخيار يف قراءيت الكسائي وخلف البزار.  (1

 احلب اجلياش يف رواية شعبة بن عياش.  (2

 .كثريابن   ةاحلب الكبري يف قراء (3

 

ا ً:ًواألبحاثًالعلميةالمؤتمراتًً/سادسا
اهلنديس   ▪ التحكيم  مؤمتر  يف  بحثية  عمل  بورقة  بنقابةاملشاركة  بعنوان املهندسني    الثالث 

 . العريب(التحكيم الفلسطيني مقارنة بقوانني التحكيم يف الوطن  )قانون

 املشاركة بورقة عمل يف املؤمتر اهلنديس األول يف جامعة فلسطني بعنوان  ▪

MODELING DISPUTES-RMFA-AS DECISION SUPPORT 

SYSTEM TO PROCEED THROUGH ARBITRATION 

جملة   ▪ يف  بحث  والتكنولوجية  نرش  اهلندسية   MODELINGبعنوان  األبحاث 

DISPUTES-RMFA-AS DECISION SUPPORT SYSTEM DSS- 

TO PROCEED THROUGH ARBITRATION 

كتاب ▪  MODELING DISPUTES IN)بعنوان    هنديس   نرش 

CONSTRUCTION PROJECTS )  يف مؤسسة (LAMBERT ACADEMIC 

PUBLISHING)  .للدعاية والنرش األكاديمي 

 . تطوره(التحكيم اهلنديس بقطاع غزة ومراحل  )واقعنرش ورقة عمل بعنوان  ▪

ًًًالعضويات:ً/سابعاا
 مدينة جباليا.  –عضو جملس إدارة دار القرآن الكريم والسنة  ▪

 عضو جملس بلدي سابق.  ▪

 م.   2006عضو نقابة املهندسني  ▪

   ا.سابقً للصندوق  انعضو جملس إدارة مجعية أصدقاء الطفل وأمي ▪

 سابقا.  نامء(الوطنية للتطوير والتنمية  )اجلمعيةعضو مجعية عمومية  ▪


