
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 -المعلومات األساسية:

 االسم رباعي : فادي مجدي سعد العثامنة

 28/6/1994تاريخ الميالد : 

 400055315رقم الهوية : 

 فلسطين  –قطاع غزة  –مكان الميالد : بيت حانون 

 بالقرب من المسجد العجمي الجديد -شارع حمد  –العنوان : بيت حانون 

 متزوجالحالة االجتماعية : 

 الحالة الصحية: معافى 

 الجنسية: فلسطيني

 -المؤهالت العلمية :

 2012 –( %69.6معدل ) -الفرع العلمي   -الثانوية العامة  .1
قسم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وأساليب  -جامعة األقصى –درجة البكالوريوس  .2

 (%82.2معدل ) – 2017 -تدريسها

 -ية:ملالخبرة الع

لغاية  1/8/2016من تاريخ  غزة –الدعم الفني لجامعة األقصى ق فريالعمل ضمن 
31/3/2017 

  -رات العملية:المها

 فني صيانة أجهزة حاسوب .1
  WordPressمصمم صفحات على موقع  .2



 معد حقائب تدريبية + عروض بوربوينت  .3
 إخراج وتصوير وكتابة سيناريو افالم قصيرة .4
 تصوير بكاميرا احترافية .5
 عداد تقارير ادرايةإ  .6

 -:الدورات والشهادات 

 إسم المركز أو المؤسسة عدد ساعاتها تاريخ انعقاد الدورة إسم الدورة/ الشهادة  الرقم
1 ICDL 11/10/2012 70 مركز الهمص للتدريب ساعة 
2 Level 5 on AMIDEAST 24/9/2012 30 ساعة AMIDEAST 
3 Level 6 on AMIDEAST 29/11/2012 30 ساعة AMIDEAST 
4 Level 7 on AMIDEAST 17/6/2013 30 ساعة AMIDEAST 
5 Level 8 on AMIDEAST 25/1/2014 30 ساعة AMIDEAST 
-24/2/2013 برمجة لغة جافا مبتدئة 6

20/3/2013 
 Electro-IT ساعة 30

مهارات العالج في الطاقة  7
 والطبيعة

 المركز العالمي للمدربين ساعات 10 25/2/2015
 المحترفين

 -3/8/2015  (TOT)تدريب مدربين  8
15/9/2015 

المركز الكندي للتدريب  ساعة 60
 واالستشارات

 دبلومة في تقنيات التدريب 9
 )دولية(

المركز الكندي التدريبي  ساعة 90 31/8/2015
 للتنمية البشرية

المهارات االدارية والمالية  10
 العملية 

23/4/2016-
7/5/2016 

جامعة  -التعليم المستمر ساعة 20
 األقصى

 -7/4/2016 المهارات الحياتية والعملية  11
21/4/2016 

جامعة  -التعليم المستمر ساعة 20
 األقصى

مهارات اللغة االنجليزية  12
 لألعمال

18/6/2016-
23/6/2016 

جامعة  -التعليم المستمر ساعة 18
 األقصى

-25/6/2016 اإلداري مهارات الحاسوب  13
30/6/2016 

جامعة  -التعليم المستمر ساعة 13
 األقصى

برنامج تدريب وتأهيل الطلبة   14
 Beالمتميزين لسوق العمل 

Perfect 

7/4/2016-
30/6/2016 

جامعة  -التعليم المستمر ساعة 71
 األقصى

15 
 

-26/7/2016 دبلومة البرمجة اللغوية العصبية 
24/1/2017 

الكندي للتدريب المركز  ساعة  120
 واالستشارات

-26/7/2016 دبلومة التنمية البشرية 16
24/1/2017 

المركز الكندي للتدريب  ساعة 120
 واالستشارات



 -المهارات والهوايات:

 كرة القدم .1
 الطباعة على الحاسوب .2
 المشي السريع  .3
 العمل على برنامج الفوتوشوب .4

  -الجانب التطوعي:

 مركز صناع االمل الثقافي  .1
 التكنولوجي بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات جامعة االزهر  IEEEفريق  .2
  فريق خواطر فلسطين .3

 -اللغات:

 المحادثة القراءة الكتابة اللغات:
 ممتازة ممتازة ممتازة اللغة العربية:

 جيدة جدا   ممتازة ممتازة اللغة االنجليزية:
 

  -االتصال والتواصل:

 908635-0599 هاتف محمول
 2482422 هاتف ثابت

 Fadi.magdi.1994@hotmail.com البريد االلكتروني
 https://www.facebook.com/aboarfat صفحة الفيس بوك

  -المعرفون:

 0599335056 الشمالفرع  –ركة توزيع الكهرباء ش زاهر الكفارنة أ.
 0599998015 غزة -قصى جامعة األ فؤاد عياد د.

mailto:Fadi.magdi.1994@hotmail.com
https://www.facebook.com/aboarfat

