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 : التحصيل العممياثاني  

 الدرجة التخصص التخرجسنة  المؤسسة

  الثانوية العامة عممي 1999 الثانوية مدرسة الكرمل
  دبموم االتصاالت السمكية والالسمكية 2001 دير البمح -كمية فمسطين التقنية

 بكالوريوس أنظمة معمومات حاسوبية 2012 جامعة القدس المفتوحة
 

 الدورات  أهم : ثالث ا

 اسم الدورة عدد الساعات انعقاد الدورةسنة  المؤسسة

 جمعية خريجي كميات المجتمع
 UNDPبالتعاون مع ال 

 نظام تشغيل الحاسوب والبرامج التطبيقية ساعة 130  2001

 الهندسة الصوتية ساعة 50  2005 شركة أمجاد لإلنتاج الفني

 (TOT)اعداد وتدريب مدربين ساعة 30 2015   القدس كمية -مركز

 : الخبرة العمميةارابع  

 المؤسسة
 التاريخ

 الموقع الوظيفي المهام
 من إلى

 2005/5 2009/7 االيمان إذاعة

 تشغيل استوديو االذاعة المباشر 
 تشغيل استوديو االذاعة التسجيمي 
 عمل توصيالت الصوت الالزمة لإلذاعة 
  هندسة البرامج والنشرات المباشرة 
  المسجمةمونتاج ومكساج صوتي لمصوتيات 
 التعامل مع كافة األجهزة الخاصة بالعمل االذاعي 

 صوت مهندس

 –الكريم التعميمية إذاعة القرآن 
 صوت الجامعة اإلسالمية

 
  2009/7 حتى المحظة

 تشغيل استوديو االذاعة المباشر 
 تشغيل استوديو االذاعة التسجيمي 
 عمل توصيالت الصوت الالزمة لإلذاعة 
  هندسة البرامج والنشرات المباشرة 
 مونتاج ومكساج صوتي لمصوتيات المسجمة 
 التعامل مع كافة األجهزة الخاصة بالعمل االذاعي 

مشرف قسم الهندسة 
 الصوتية والمونتاج

متابعة ترتيب وضع القسم وهيكميته واالشراف عمى   2013/9 2014/10 محمية ناشئة إذاعة
 سير العمل باالستوديوهات والطاقم العامل 

مشرف قسم الهندسة 
 الصوتية والمونتاج 

 موظف بدائرة االرسال العمل لمدة ثالث شهور   2002/8 2003/10 وزارة االتصاالت
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 خبرة منوعة: خامس ا
 المغة القراءة الكتابة االستماع المحادثة

  شبكة توصيالت صوتية الستوديوهات بالقطاع الخاص وتشغيل االستوديو وانشاء تجهيز. 
  انشاء وتركيب نظام صوت بأجهزته وسماعاته بشكل كامل لعدة أماكن بالقطاع الخاص .االشراف عمى 
  خبرة في التعامل مع أجهزة الصوت بجميع أنواعها وأجهزة نظام البث االذاعي(FM)  . 
  تدريب طالب في مجال الصوت والمونتاج وفي مجال االتصاالت(FM)  . 
 . التعاون مع شركات خاصة في انتاج المحتوى الصوتي ألغراض متعددة لمؤسسات خارج فمسطين 

 
 
 
 
 

 : المغاتسادس ا
 المغة القراءة الكتابة االستماع المحادثة
 المغة العربية ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز
 المغة اإلنجميزية جيد جيد  جيد متوسط

 

 الصورة شخصية :سادس ا
  

 

 

  المعرفون :  اسابع  

 
 

 

 االسم عبد المعطي أبو عزيزة   العنوان غزة
 الوظيفة  قسم شرفم  مكان العمل شركة جوال  

abdo1981@hotmail.com الهاتف / المحمول 0511001075 البريد اإللكتروني 

 االسم عبداهلل يوسف الشريف العنوان غزة 
 الوظيفة رئيس قسم مكان العمل  شركة اعمل بال حدود

ayash_2005@hotmail.com الهاتف / المحمول 0511514656 البريد اإللكتروني 


