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MAHMOUD JABR FADDA 
ARCHITECT Engineer & 3D,2D Graphic Designer  

 
 
UPersonal information’s: 

 
Name : Mahmoud Jabr Fadda     
Date and place of birth : 31/12/1983  GAZA –Palestine 
Nationality : Palestinian                                   
Place of residence : Rafah – Palestine  
Status : Married 
cellular : 00972597143636 
E-mail : mfadda@ccast.edu.ps     
                  Um.fadda@gu.edu.psU  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
UCertifications : 
 
•   September 2002-july 2007……...  BSc in architecture engineering (80%)  

                                                               Islamic University - Gaza 
•   September 1999- June 2002 ……  High school (91%)  

                                                               Beer Sabaa Secondary A Boys School 
                                                               Rafah - Palestine  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
UExperience : 

1- Feb 2013 - now                 University College Of Applied Sciences  
• Trainer course in the field of media development 
• Trainer for 3ds max 2012 
• Trainer for After Effects cs6 
• Trainer for Sketch up 
• Trainer for Lumion 
• Trainer for Character Modeling  
• Trainer for Character Animation 
• Trainer for 3D Animation Projects supervisor 
 

 
3- September  2008 –may 2009  Now ……….. Teacher assistant  

University College Of Applied sciences – Gaza 
Functions : 

• Teaching  and Training many  courses in the university college of applied scinces like :  
• 3D Modeling By 3DS MAX  2010 
• Advanced 3ds max 2011  
• Advanced Adobe After Effect cs5 
• 3D Modeling and Animation by 3DS MAX   
•    Adobe Director 11.5 
• Adobe flash cs5 
• Advanced Adobe Flash cs5 

2- 0Bfeb. 2012 – now: Islamic University of Gaza 

• Trainer (Irada Project) 
o Lecturing on Multimedia. 
o Trainer for 3d max 2012 
o Trainer for 3ds max 2012 advanced  
o Trainer for Adobe After Effects , Sketchup,Lumion 
o Preparing the training material. 
o Evaluating work and writing reports. 

_____________________________________________________________________ 
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• Corel draw x4 
• Video editing  By Adobe Premer   
•  Sound Edition By Adobe Audiotion  
•  Photoshop  
• Technical Reports  
• Participating in administrative activities. 

 
 
 
 
 
 
 

4- September  2011 –still  Now ……….. Teacher assistant At Applied Future Polytechnic Gaza 
Functions : 

• Teaching  and Training many  courses in the university college of applied scinces like :  
• 3D Modeling By 3DS MAX  2010 
• Advanced 3ds max 2011  
• Advanced Adobe After Effect cs5 
• 3D Modeling and Animation by 3DS MAX   
•    Google sketch up pro 8  

 
5- September  2012 –still  Now ……….. Teacher assistant Gaza Uinversity  

Functions : 
• Teaching  and Training many  courses in the university college of applied scinces like :  
• 3D Modeling By 3DS MAX  2010 
• Advanced 3ds max 2011  
• 3D Modeling and Animation by 3DS MAX   
•    Google sketch up pro 8  
• AutoCAD  2012 

 
________________________________________________________________________________ 

6- September  2011 –still  Now ……….. Architect engineer at  I work in an engineering office in 
the town of Rafah 
 

7- Member of  Many Architects and Multimedia Net Work Like www.arch4all.net as a general 
supervisor – now and cg way and max school .  

 
• work as a trainer in many of the formal institutions and informal and I temporarily 

give many courses in many design programs a three-dimensional and two-dimensional 
design 

• supervisuer of many projrct for multimedaia students in multimedia filed   
 

8- September  2011 –still  Now ……….. Teacher assistant At Palestine Technical college – Dir Ai 
Balah 

9- Functions : 
• Teaching  and Training many  courses in the university college of applied scinces like :  
• 3D Modeling By 3DS MAX  2010 
• Advanced 3ds max 2011  
• Advanced Adobe After Effect cs5 
• 3D Modeling and Animation by 3DS MAX   
•    Google sketch up pro 8  

 
_________________________________________________________________________________

8_Jule 2007- December 2007 Architect Engineer  in Atta Sons For Construction and Building  
 
Functions :  
 

• Drawing details for the construction projects 
• Shop Drawing  

http://www.arch4all.net/�
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• Participating in designing.  
• Graphic designer  making  3d drawing for building 
• The expense amounts 
• Participating in tends 
• Supervision in construction projects 
______________________________________________________________________________ 
10- October 2007 – April 2008 supervisor administrative in rafah Future generations association 
11- July 2007 – October 2007  Volunteers were in the municipality of Rafah as architect engineer in            

planning and GIS Department          
 
 
12- Worked with training in several centers and companies specializing in multimedia, notably 

giving a training course in Palestine Technical College and the University College and the draft 
will at the Islamic University and several private centers and companies 

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
Courses : 

• 2012………………………..A course training program in Supervisor engineer . 
                                  Association of engineers – Gaza governorates 

• 2012………………………. A course training program in GIS . . 
•                                        Association of engineers – Gaza governorates 
• 2012………………………. A course training program in GIS .  

                                       Association of engineers – Gaza governorates 
• 03/08-28/08)2008 …… A course training program for the graduates from the engineering facility.  

                                       Association of engineers – Gaza governorates 
• (2/9 – 9/9)2007 ……… A course of Microsoft projects managements  

                                                 Unrwa - Training Center 
• (15/8–26/8)2008 …     A course of supervisory and leadership skills.  

                                                  Unrwa - Training Center  
•  (17/10– 15/8)2008 … A course of 3D Graphics ( 3d AutoCAD , 3DS MAX , PHOTOSHOP) 
                                           Deanship university service and continuing education, Islamic university,Gaza 
• (23/2-27/3 )2005  … …A course of Adobe Photoshop. 
                                            Deanship university service and continuing education, Islamic university,Gaza 
•  (2/7-9/8 )2004… … …  A course of AutoCAD 2D.   
                                            Deanship university service and continuing education, Islamic university,Gaza 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Projects : 
 

• Action of several projects in the field of architectural visualization  and multimedia production 

• Action of several projects in the field of multimedia  

• Many project in graphic field 

• Graduation Project : Gaza Aqueous City-Palestine Pearl – 94% 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Skills : 
 

1. Presentation Skills 
2. Leadership Skills 
3. Negotiation Skills 
4. communication skills 
5. Computer/Technical Literacy skills – Microsoft office – 3ds max – 3d AutoCAD – 2d AutoCAD – 

Photoshop – video editing – sound editing . 
6. Dedication/Hard-Working/Work Ethic/Tenacity 
7. Teamwork skills. 
8. Reading. 
9. Creating Strategy 
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10. Interpersonal 
11.  Problem-Solving/Reasoning/Creativity 
12. Adaptability/Flexibilit 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Hobbies: 
 

1. modeling by 3d programs  like 3ds max , sketch up , AutoCAD  
2. drawing by 2d programs AutoCAD  
3. reading about technology  
4. Design using Photoshop , after effects , adobe primier  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
Goals: 

1. completed my education in the field of animation  
2. increase my experiences in the field of Architect presentation  
3. increase my experiences in the field of Multimedia and graphic design 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ـ
Referees: 

 
Mohammed saleh hassona    Head  of information technology in the university of applied science -  
Ahmed Salama Muhaisen      Head of Architecture department – Islamic University – Gaza – 0599577124 
Samer Yagi                      Head of computer unit - university college of applied science Gaza -0599781804 
Ahmed al Dahdooh  Head of information technology – university college of applied science - 
0595838551 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

: الجامعات والكليات التي عملت بها كمدرس و المساقات التي قمت بتدريسها لديهم   
  

الكلية  اسم الجامعة – المكان  
3ds max1, 3ds max2 , advanced 3ds max , 

adobe after effect , adobe Photoshop, 
adobe premiere , adobe director , sketch up  

 حتي االن – 2009تطبيقية منذ الكلية الجامعية للعلوم ال
 نظام الساعة 

3ds max , sketch up , adobe after effect , 
adobe Photoshop 

نظام  غزة حتي االن – بوليتكنيك المستقبل التطبيقي –
 الساعة 

3ds max , advanced 3ds max , sketch up , 
AutoCAD 2012  

نظام الساعة  حتي االن – غزة – جامعة غزة –  

3ds max , advanced 3ds max , sketch up , 
AutoCAD 2012,After Effects   

مدرب  دير البلح – كلية فلسطين التقنية –  

3ds max , advanced 3ds max , sketch up , 
AutoCAD 2012,After Effects   

)مشروع إرادة( مدرب  غزة – الجامعة اإلسالمية –  

  
 

:ها كمدرب  الدورات التي قمت بإعطائ  
  

 اسم الدورة المكان
 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  ICDL مركز التعليم المستمر فى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
المعماري بالفوتوشو مركز التعليم المستمر فى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  

مشروع ارادة  –الجامعة االسالمية   3ds max 2012  ثري دي ماكس 
مشروع ارادة –الجامعة االسالمية  2ثري دي ماكس     3ds max 2012 
  مونتاج فيديو باستخدام  After effect  كلية فلسطين التقنية
 3ds max 2012  ثري دي ماكس كلية فلسطين التقنية



 V 

  3ds max 2012  ثري دي ماكس    شركة ميماس لتكنولوجيا المعلومات
جيا المعلوماتشركة ميماس لتكنولو  primier و   After effect  مونتاج فيديو باستخدام   

 3ds max 2012  ثري دي ماكس مركز صدي ميديا للتدريب والتطوير
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
 
 
 
 

قسم تكنولوجيا المعلومات  –المساقات التي قمت بتدريسها في الكلية الجامعية : ثانيا   
 

    الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد  -1
الرسم التجسيمي والصور المتحركة-2  
  1ددة إنشاء مشاريع وسائط متع-3
مقدمة في  برمجة الوسائط-3  
 2إنشاء مشاريع وسائط متعددة -4
تحرير الفيديو رقميا-5  
تحرير الفيديو و الصوت للويب -6  
تصميم مؤثرات الفيديو-7  
 2تصميم وإخراج المطبوعات -8
تطبيقات متقدمة في التصميم الجرافيكي-9  

نظري تكنولوجيا المعلومات  --10  
عملي –المعلومات  تكنولوجيا-11  
مبادئ الرسم و التصميم-12  
بفوتوشو –لقسم المهن الهندسية  –مهارات فنية -13  
مشروع تخرج -14  
مقدمة في الحاسب اآللي-15  

 
%  90تقيمي عبر جميع الفصول في التقييم الفصلي تقريبا : مالحظة   

 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
: الكلية   فياألنشطة التي شاركت فيها : ثالثا   

 
 لمدمجللموديل بالتنسيق مع لجنة التعليم ا ةتدريبيفيديوهات وشروحات  إعداد فيالمشاركة  -1
تدريب العديد من مدرسي األقسام على برنامج تسجيل   2011/  2010المشاركة في الفصل الصيفي  -2

وذلك بتكليف من رئيس القسم السابق والشئون  و متابعتهم في هذا الموضوع   camtasiaالشروحات 
 .األكاديمية 

 . عن القسم حضور بعض العديد من االجتماعات الخاصة بلجنة التعليم المدمج كمندوب  -3
واإلشراف على  2020/2011الفصل الصيفي  فيالمتابعة و اإلشراف على مساقات التعليم المدمج  -4

 .الطالب الذين قاموا بعمليات المونتاج للفيديو الخاص بالمساقات التعليمية المدمجة 
 

متابعة الحاسب اآللي و  فيبأن أكون منسق مساق مقدمة  2011/2011الفصل الصيفي  فيتم تكليفي  -5
 . االمتحان وتجهيزه واإلشراف عليه يوم االمتحان 

 2009/2010الفصل األول  فيالرسم و التصميم  مبادئكتاب لمساق  إعداد -6
تحديثية للمساقات مثل مساق  أخريالعديد من شروحات الفيديو لبعض المساقات وشروحات  إعداد -7

تصميم مؤثرات الفيديو و الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد والرسم  و 2مشاريع وسائط متعددة  إنشاء
 كي تم تسجيل فيديو لها بالكامل  التصميم الجرافي فيالتجسيمي والصور المتحركة و تطبيقات متقدمة 

مشروع علماء المستقبل التابع لوزارة التربية و التعليم و بالتعاون مع الكلية الجامعية  فيالتدريس  -8
 ساعة تدريبية 80طبيقية  وتم تدريس الطالب والطالبات بما يقارب من للعلوم الت



 VI 

فيلم يخص سلطة البيئة الفلسطينية و ذلك ضمن اتفاقية التعاون  بإنتاجاإلشراف و المتابعة على القيام  -9
و ذلك من  2011فيلم عن انجازات سلطة البيئة عام  إنتاجبين سلطة البيئة و الكلية الجامعية و تم 

المتواصل لطالب من القسم تخصص الوسائط  تم تشريحهم من خاللي و تم انجاز  شرافيإخالل 
 .الفيلم و تسليمه 

بالتعاون مع وزارة  مسابقة فيلم شجرة لكل شهيد من خالل فيلم اسمه شجرة الشهداء فيالمشاركة  -10
 . األسري و قسم تكنولوجيا المعلومات 

قاعة  فيو عرضة  2011/2012ثاني من العام ل العليه الفص أشرفتمشاركة مشروع التخرج الذي  -11
رشاد الشوا ضمن فعاليات مبادرات خريجي جامعات غزة علما انه تم التقدم لتمويل للمشروع ضمن 

 . مبادرة من الحكومة اليابانية لتمويل المشاريع المميزة وتم الحصول على تمويل جزئي 
 .أحمد الدحدوح . رئيس القسم م القسم بتكليف من  فيمتابعة موضوع تفعيل الموديل  -1
.  أشطة القسم بشكل عام  فيزيارة بعض المؤسسات و المشاركة  فيالمشاركة  -2
.  المشاركة في إعداد االمتحان الشامل لتخصص الوسائط المتعددة  -3
المشاركة في اعداد تخصص دبلوم االخراج و التصوير في الكلية الجامعية  -4
لسيارات كمصمم  المشاركة في لجنة تطوير مختبرات ا -5

 عضو لجنة المشاريع في قسم تكنولوجيا المعلومات تخصص الوسائط المتعددة  -12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
:التي شاركت بها داخل الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية اللجان   

 
 لجنة التنسيق الختصاص مقدم و معد برامج -6
و متابعة الطالب اللذين  – إشراف( مندوب عن قسم تكنولوجيا المعلومات  –لجنة التعليم المدمج  -7

 )التعليم المدمج  لمساقاتقاموا بعمليات المونتاج 
 بتكليف من الشئون  2010/2011في الفصل األول   3ds maxعضو لجنة مقابالت مدرس  -8
 . األكاديمية  -9

عضو لجنة مشاريع التخرج تخصص الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة الكلية الجامعية للعلوم  -10
 المتحركة 

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقة  –عضو لجنة التنسيق الختصاص اإلخراج و التصوير  -11
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