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 مقدمة
 

اجلامعيالعاميفإنشاؤهامتيثحاإلسالمية،اجلامعةيفأنشئتاليتالكلياتأحدثمناملعلوماتتكنولوجياكليةتعترب

تطويرقسماملعلومات،كنولوجياتقسماحلاسوب،علمقسمهيرئيسيةأقسامأربعةجنباتهايفحالياالكليةوتضم2004-2005

تكنولوجيايفالعليالدراساتلبرنامجبالكليةيوجدأنهكما.الويبوتطويراملتعددةالوسائطتكنولوجياوقسمالربجميات،

 .املعلومات

 

رفعبضرورةواجلامعةالكليةارةإدمنوإميانااحلوسبةعلوميفاملتسارعالتطورليواكبجاءللكليةالسريعالتطورإن

لتذليلاملتخصصةجلانهاربوعالكليةدأبتوقد.ودولياوإقليمياحمليااجلامعاتأفضلليواكبواخلرجينيالتعليممستوى

الطلبةقدراتلتنميةتدوراوعقدالتقنياتبأحدثاملعاملوتطويرسنواتاربعكلاخلططكتحديثالطلبةامامالصعاب

 .وغريها

مستوىعلىللتخيلالعاملكأسوجائزة،2009حجاويهشامجائزةمنهاهامةجوائزعدةالكليةطالبحصدوقدهذا

لياتكخرجييأفضلمنهمالكليةخرجييأنكما.2009للعامالتخرجمشاريعأفضليفالثالثةواجلائزة2009فلسطني

 .اخلاصاعوالقطاحلكوميالقطاعيفالعملأرباببشهادةوذلكفلسطنيمستوىعلىاملعلوماتتكنولوجيا

 

منواملاجستريالدكتوراهشهاداتحيملونالذيناملؤهلنيالتدريسيةاهليئةأعضاءمنعدداملعلوماتتكنولوجياكليةوتضم

 .يةللتنماالسالميالبنكجبائزةالكليةبفوز2014عاميفأمثرمميزحبثينشاطهلمأنكماالعامليفاجلامعاتأفضل

 

دوريوبشكلتنظمالكليةإنماكفلسطني،يفواخلاصةالعامةاملؤسساتمعمميزةعالقاتاملعلوماتتكنولوجيالكليةإن

 .متقدممعلوماتيجمتمعإىلالوصولتستطيعحتىدراسيةوأيامومؤمتراتعملورشات



وفقكم اهلل ملا فيه اخلري

 الكليةعميدكلمة
 

املهينمشوارهمتشجيعومعهموالتواصلخرجييهامتابعةعلىاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةدأبتلقد

عكسيفجنحواالذينيةواملهنالعلميةالكفاءاتمنبكوكبةواجلامعاتالعملوسوقاجملتمعالكليةرفدتولقدوالعلمي،

 .تواجدهمأماكنيفعملهمجماالتعلىالعلميةومهاراتهمقدراتهم

تتضمنرجييهاخلالنجاحقصصمنجمموعةعرضالكليةيسرإنشائها،علىعقدمضيومبناسبةالتوجههذاوضمن

الذينالكليةمنيوسالبكالوردرجةخلرجييالقصصهذهبعض.خمتلفةولسنواتمتنوعةعملومستوياتمتعددةجماالت

اخلارجيفعملضهموبعالكلية،مناملاجستريدرجةخلرجييوبعضهمالعملسوقيفواخنرطواالعليادراساتهمأكملوا

املرأةقدرةالقصصبعضتربزكمااخلاصة،ومشاريعهموأعماهلمشركاتهمإنشاءخاللمنأوبعدعنعملاآلخروالبعض

 .والتميزالنجاحعلى

الرغبةولتحفيزبهاداءلالقتوإمناللعرضمناذججمردأعتربهاالاليتالقصصهذهمناالستفادةالكريمللقارئأمتنى

 .والتميزالنجاحأجلمنوالعمل

 عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

رحبــــي سليمان بركـــــــــــة. د



 أمساء أبو تيلخ
WebComمطورة برجميات يف شركة 

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

ممارسةيفرغبيتبقوة،رغبتانتتنازعينكانتلقد”
الربجميات،رتطوياحرتافيفورغبيتالكتابةوهيهواييت

علىمنهمالكاتكأترغبيّت،بنيمزجيا»فكان

الكتابة:جملالنيايفجناحقصةويكّوناسوًيالينضجااألخرى

 .الربجمياتوتطوير

فتحتقدفموفقا،والتخصصللكليةاختياريكانلقد

تفرضهمباأفضلشخًصاألكونواسعااجملالكلييتلي

ذاتالعلىاالعتمادمهاراتمنالتعليميةسياستها

لغةالكإتقانالتدريسأثناءأخرىمهاراتواكتساب

واملناقشةاءواإللقاملشاريعوإدارةالقيادةومهاراتاإلجنليزية

نافدًااشخًصألكونجيداشخصييتفتشكلتوالعرض،

كليةخرتتاكنتلوهكذاأكونلنرمبابصدق.وقادرًا

 .“أخرى
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اآلنوتعملأسست.2010نةساإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمنالربجمياتتطويرقسممنخترجت
وعلىاإلنرتنتعلىنسختيهخاللمنالعامليفالعربلألطفالومقروءةمصورةقصصيقدمالذيعربيأناموقعخاللمن

.اريوهاتوالسينالقصصيةالكتاباتمنالعديدهلا،WebComشركةيفومطورةنظمكمحللةاآلنتعملكما.اجلوال

حبسبالعاملأهلموافلسطينيا13قائمةضمنالتاسعالرتتيبيفامسهاظهر2015سنة.اجلوائزمنالعديدعلىحصلت

.StepFeedموقع



 آالء خليل محودة
Qatar Business Incubation Center Pichaو مديرة يف  مؤسسة 

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

تكنولوجياةكليمنخترجتأنينأقولأنفخرايكفيين”

.“اإلسالميةاجلامعهمناملعلومات

.امتيازمبعدل2011سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمنالربجمياتتطويرقسممنآالءخترجت
يفوالتسجيلالقبولعمادةلاستعالمبرنامجطورتكماالكليةيفكمعيدةعامملدةآالءعملت.الكليةعلىاألوىلوكانت

Goldenشركةيفكمدربةعملت.اإلسالميةاجلامعة Techثم.غزةيفجوجلتطويرجملموعةمنظمةكانتكماغزهيف

يفعملتذلكبعدثم.فلسطنييفاملعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتوزارةيفagileباستخدامبرامجكمطورةللعملانتقلت

Nanoشركة technologiesومديرةمؤسسةهيواآلن.قطريفPichuطرقيفاألعمالحاضنةيفناشئمشروعوهو

.التوعيةألنظمةاملوبيلوالويبعلىبرامجبتطويرواخلاصة
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 باسم عمر العجلة
فلسطني–اجلامعة اإلسالمية –كلية تكنولوجيا املعلومات -أستاذ مساعد

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

قسميف1997عاماإلسالميةباجلامعةالتحاقيكان”
حنوحياتييفالتحولنقطةالعلومكلية-احلاسوبعلوم

اهتماممنيقةحقهذاملستلقد.أفضلملستقبلالتطلع

.العليادراسيتواستكمالاالجتهادعلىأساتذتيوتشجيع

سترياملاجدرجةلنيلاألردن-الريموكجبامعهالتحقت

تكنولوجيايةكليفحماضراوأعملألساتذتيزميالوأعود

لكليةاافتتاحمتحيثالتميزوجدتهنا.املعلومات

اهتماموهالتحولهذامييزماوأكثراملختلفة،بأقسامها

تشجيعهموالعملبسوقربطهمحيثمنبطالبهاالكلية

منهاعددصلحاليتاملتميزةواألحباثاملشاريعانتاجعلى

 .متميزةووطنيةدوليهعلميهجوائزعلى

الطالبىعلاملعلوماتتكنولوجياكليهدعميقتصرمل

كمالالستكزمالءوتشجيعنالدعمناامتدبلفحسب

جبامعهالتحقت2011عام.العلياالدراسيةالدرجات

2015امعالدكتوراةشهادةعلىألحصلاملاليزيهالعلوم
 .“الكليةيفحماضراوأعود

لمعيفماجستريعلىحصلثم.2002سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجيابكليةاحلاسوبعلمقسممنخترج

Universitiجامعةمنالدكتوراةشهادةعلىحصلكما.2005سناألردنيفالريموكجامعةمناحلاسب Sains
Malaysia (USM)منذاإلسالميةجلامعةايفالعملإىلانتقلثمعامملدةاألقصىجامعةيفعمل.2015سنةماليزيايف

اجلامعةوجائزةجاويحزهريوجائزةللتنميةاإلسالميالبنكمنحةمنهاوجوائزمنحعدةعلىحصل.اآلنحتى2005

.إلسالميةااجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةيفمساعدكأستاذاآلنيعمل.العلميللبحثاإلسالمية
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بدر عبد السالم عجور
فلسطني –بلدية غزة -مطور برامج

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

حتتوييةاإلسالماجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكلية”
متابعةومواكبةعلىوقادرمتميزأكادمييطاقمعلى

علىالكليةلوتعم.املعلوماتتكنولوجياجماالتيفالتطور

لدراسيةااخلططجتديدخاللمنطالبهامستوىرفع

جماالتيفللتطوراملناسبةاحلاسوبخمترباتوتوفري

.“احلاسوب

عمل.جداجيدمبعدل2011سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملعلوماتتكنولوجياقسميفخترج

واحدًاكان.GISوأنظمةرامجبكمطورغزةبلديةيفأعوامثالثةمنذيعمل.املعلوماتتكنولوجياكليةيفكمعيدعامملدة

.2011سنةاإلماراتيفزايدجامعةأقامتهااليتاملنافسةيفويبمطوريعشرةمن
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 تامر سعد فطاير
فلسطني –جامعة األقصى –أستاذ مساعد 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

والربامجسيةالتدرياهليئةحيثمنرائدةالكليةتعترب”
تدريسيةالاهليئةوتعترب.واألجهزةواألبنيةالتعليمية

الواحدقالفريبروحالعملحيتمنحنلخليةمبثابة

أعطتاليتوهياألعزاءلطالبهماحلسنةواملعاملة

.منهماحدووأناوجيتهدواجيدوابأنالطلبةلدىالدافعية

يألونوالقتاويدخرونالالتدريسيةاهليئةيفاألخوةكان

فحسبهذاسولياألداءمتميزةالكليةهذهتكونلكيجهدا

أكادمييازينمتمييكونونالكليةهذهيفيدرسونمنبل

تعزيزوالالتنافسفروحاألخرى،اجلامعاتخرجييبني

.الكليةهبهذيلتحقمنمساتمنمسةكانتوالدافعية

تعلمناهامونقدمحنن،نتعلملكيوعملواوسهرواتعبوا

يواكبوانأيستطيعواكيجمتمعنايفالطلبةألبنائنا

احليزاخذتيتالاملعلوماتتكنولوجيايفاهلائلةالثورةهذه

تسعىيتوالواملتحضرةاملتقدمةالدولاهتماممناألكرب

 .“العالاليبأمتهالالرتقاء

شهادةعلىحصلثم.2002سنةاإلسالميةاجلامعةيفاحلاسوبعلمقسممنالبكالوريوسشهادةعلىتامر.دحصل

سنةالقاهرةجامعةمنالدكتوراةشهادةعلىوحصل.2004سنةقربصيفاألدنىالشرقجامعةمناملاجستري

Marktoberdorfادةشهوخاصةالشهاداتمنالعديدعلىحصل.التشفريوأنظمةالربجمياتأمنيفمتخصص.2011
يفاملنشورةاألحباثنمالعديدله.األقصىجامعةيفاجلودةإدارةورئيسمساعدًاأستاذًايعملاآلن.2011سنةأملانيايف

.متخصصةجمالتومؤمترات
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توفيق موسى سامل
الواليات املتحدة األمريكية–جامعة كنتاكي –يدرس دكتوراة 

نبذة تعريفية
وحصل.امتيازبتقدير2006سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناحلاسوبعلمبكالوريوسعلىحصل

جامعةيفالدكتوراةاآلنويدرس.2012سنةاألمريكيةاملتحدةالوالياتيفPurdueجامعةمناملاجستريشهادةعلى

Kentuckyمطورعمل.عامملدةعلوماتاملتكنولوجياكليةيفكمعيدعمل.اآللةوتعليمالبياناتعنالتنقيبجماليف

عنالتنقيبجماليفPurdueجامعةيفباحثكمساعدعملثم.واالتصاالتللمعلوماتالهيابيتمركزيفأنظمة

يفحماضرًايعملأنهكما.الصورمعاجلةجماليفKentuckyجامعةيفباحثكمساعدللعملانتقلثم.النصوص

.واجلوائزاملنحمنالعديدعلىوحصلاملشاريعمنالعديديفوعمل،Kentuckyجامعة
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 رشا يوسف أبو صفية
-مشروع –مديرة تعليمية  Gateway Gaza –فلسطني

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

إلسالميةااجلامعةفىاملعلوماتتكنولوجيالكليةكان”
فىذتهااختالتىالقراراتمنالعديدعلىكبريتأثري

شهادةقطفليسالكليةهذهمتنحهفمااملهنيةحياتى

الذيزاملمياألكادمييكادرهاخاللومنإنها،جامعية

رؤيةطلبةكمنحناإىلأعضائهكافةبنيوبتكامليسعى

جلعلناحلثيثاسعيهمالتخرج،بعدنصادفهسوفملاعميقة

بواباتلمفتاحناهىاألوىلاجلامعيةشهادتناأنندرك

لدعمهملكليتىواألفاضلألساتذتيشكرا.املختلفةالتميز

 .“اليومهذاموقعىفىأكونلكىىل

سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملعلوماتتكنولوجياقسممنالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

اتكنولوجيكليةيفعملت.2014سنةاألعمالوريادةإدارةيفالعاليالدبلومشهادةعلىحصلتثم.جداجيدبتقدير2006
ملركزكمديرةعملتكما.أعوامثالثةملدةزجلشركةيفبرامجوحمللةكمطورةعملتثم.فلسطنيجامعةيفاملعلومات

عليميةتكمديرةتعملواآلن.كوربمرسيمؤسسةيفICTقطاعيفبرنامجكمديرةأيضاوعملت.غزةجامعةيفاملعلومات

Gazaمشروعيف GatewayقطاعوتوسيعلدعمICTغزةقطاعيف
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رشا حسن طلبة
Universitat-–يف جامعةدكتوراةتدرس  Leipzig أملانيا

نبذة تعريفية
لىعحصلتثم.جداجيدبتقدير2006سنةاإلسالميةاجلامعةمناملعلوماتتكنولوجيايفالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

اململكة-نورةاملاملدينةيفاملفتوحةالعربيةاجلامعةيفكموجههعملت.2010سنةاألردنيةاجلامعةمناملاجستريشهادة

لنيل2014منذتدرس.ملنورةااملدينة–طيبةجامعةيفاملعلوماتنظمإدارةقسميفحماضرةعملتكما.السعوديةالعربية

Universitatجامعةمنالدكتوراةشهادة Leipzigأملانيا
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 رواد مخيس محاد
 بريطانيا West of England-–يف جامعة دكتوراةيدرس  

 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

اإلسالميةامعةاجليفاملعلوماتتكنولوجيالكليةاالنتساب”
علميقلحيفالطلبةمعارفلصقلحقيقيةفرصةهو

 .“حيويةوبيئةمتجدد

ثم2002سنةإلسالميةااجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناحلاسوبعلمقسممنالبكالوريوسشهادةعلىحصل

يفاملاجستريشهادةعلىحصلثم.2005سنةاليابانيفJICAمؤسسةمنتدريبعلىحصلثم.الرتبيةيفعاٍلدبلومعلى

Cogitative Computingكما.األزهرجامعةيفاملتوسطةالكليةيفعمل..2010سنةبريطانيايفلندنجامعةمن

Logictecaشركةيفعمل HiTech Systems Inc.,يفلكرتونياإلللتعليممديرًاثمإداريًاعملثم.غزةفرعالكندية

Westجامعةمنالربجمياتهندسةيفالدكتوراةشهادةعلىللحصولاآلنيدرس..اإلسالميةاجلامعة of Englandيف

.بريطانيا
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سارة نبيل كحيل
Technische-جامعة  يف دكتوراةتدرس  Universität Darmstadt  أملانيا

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

جدا،جيدبتقدير2009ةسناإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمنبرجمياتتطويربكالوريوسعلىحصلت

تكنولوجياكليةيفحماضرةثماألقصىجامعةيفحماضرةعملت.2011سنةاملعلوماتتكنولوجياماجستريعلىوحصلت
الدوليةالغوثلوكالةلتابعةاغزةتدريبكليةيفوالتسجيلالقبولمكتبيفعملتكما.اإلسالميةاجلامعةيفاملعلومات

UNRWA.جامعةمنالدكتوراةشهادةعلىللحصولاالنتدرسTechnische Universität Darmstadtأملانيايف.

.املنشورةواألحباثالعامةاحملاضراتمنالعديدهلا

قويةرادةإوهنـاككفاحوهناكأملوهناك..طموحهنـاك”
علىبصمةكونأأنسروريدواعيملنإنه.إبـداعبصمةحتمل

هناأكنملوإنين.املشرفةالبيضاءالناصعةالصفحاتهذه

الصرحهذامث..وكرمهومنتهعلياهللمنفضللوال

كلّييت..فيهاغريالصوبييت..اإلسالميةجامعيت..العظيم

األفاضلالكرامّيومدرس..املعلوماتتكنولوجياكلية..الغراء

 ..التدريسهيئةأعضاء..

..خصبةتربةيفإالتزهرالوالنبتةتنموالالبذرةأنفكما

األفواجهذهوخرّجت..واعتنترّبتحاضنةخريأنتمكنتم

.وعاملياحمليالعملاميادينيفوأبدعتجنحتاليت..املتميزة

 .وتفانيكم،ربكموص،بذلكمعلىإليكمنبعثهالقلبمنشكرا

 “.اجلزاءخريعنااهللوجزاكمبكماهللنفع
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 سالي فؤاد العيسوي
 فلسطني–وزارة الصحة –مربجمة قواعد بيانات 

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

امعةاجليفاملعلوماتتكنولوجياكليةلناقدمت”
ساهمتاليتوالعمليةالعلميةواخلرباتاملهاراتاإلسالمية

العمليةياتناحيفالطريقبدايةعلىكخرجينيوضعنايف

طرحهاخاللمنالعملسوقيفاجملاالتلناوفتحت

باإلضافةملالعسوقتطورتواكبالتىللمساقاتاملتجدد

لكفاءةامنعاٍلقدروعلىمتميزتدريسيطاقمإىل

 .واخلربة

لبحثيةامهاراتنابصقلقامفقداملاجستريبرنامجاما

العلميبحثالجماليفمتعددةأبوابًالناوفتحوتطويرها

خمتلفيفالعلميةاألحباثآخرإليهوصلتماومواكبة

 .“املعلوماتوتكنولوجيااحلاسوبعلومجماالت

علىوحصلت.جداجيدبتقدير2008سنةاإلسالميةاجلامعةمناملعلوماتتكنولوجيايفالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

شركةيفكمربجمةعملت.2015سنةامتيازبتقديراإلسالميةاجلامعةمناملعلوماتتكنولوجيايفاملاجستريشهادة

TOOTمشاريععدةهلا.طنيفلس–الصحةوزارةيفبياناتقواعدكمربجمةاآلنتعمل.غزةيفاملعلوماتلتكنولوجيا

.منشورةوأحباث
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سهيل حممد مدوخ
فلسطني-وكيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

وحصل.1994سنةمتيازابتقديرتركيايفاألوسطالشرقجامعةمناحلاسوبهندسةيفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

يفخمترباتمشرفعمل.امتيازبتقدير2011سنةاإلسالميةاجلامعةمناملعلوماتتكنولوجيايفاملاجستريشهادةعلى
أنظمةمديريةيفديرمنائبعملكما.اإلسالميةللجامعةالتابعاحلاسوبمركزيفشبكاتمديرثماإلسالميةاجلامعة

يفمستشارًاعملوكذلك.اإلسالميةاجلامعةحاسوبلشبكةمديرًاعملثم.فلسطنييفاملاليةلوزارةالتابعاملعلومات

اجلامعةيفاملعلوماتكنولوجياتشئونيفالتقنيةاخلدماتمديرعملثم.غزةكهرباءتوزيعشركةيفاملعلوماتتكنولوجيا

وكيلاآلنيعمل.وماتاملعلوتكنولوجيااالتصاالتلوزارةالتابعاحلكومياحلاسوبملركزعامًامديرًاعملكما.اإلسالمية

.املنشورةاألحباثمنالعديدله.فلسطنييفاملعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتوزارة

تكنولوجيايةكليفاملاجستريدراسةأكملتبأنتشرفت”
بيئةاسيتدرخاللوجدتوقداإلسالميةباجلامعةاملعلومات

كادرالسواءاملناحيكافةمشلتمتميزةدراسية

املتطورةيةالدراساملناهجأوواملتخصص،املتميزاألكادميي

البحثهاراتمويطوراملعرفةيعززالذيالتدريسأسلوبأو

يفلدراسةايفزمالءومعايشةمبعرفةشرفتكماالعلمي،

كنولوجياتلكليةأمتنىنقية،تعليميةأكادمييةبيئة

إىلوالوصوالرقيوالتطورالتقدممنمزيدااملعلومات

 .“عامليااملتميزةاجلامعاتمصاف
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 شكري حممد األسطل
 فلسطني–بنك فلسطني -رئيس قسم أول

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

..غزة-اإلسالميةباجلامعةاملعلوماتتكنولوجياكلية”
درسونمفيهاالكفاءات،إلخراجمتواصلوجهددءوبعمل

سوقئمةملالالعمليةوتطبيقاتهالعلميالبحثيدعمون

 .العمل

احلياةيفبنجاحناساهمتماألفاضلمدرسيلكمشكرا

صيمتخصمنجياًلبنيتمفلقدوالعمليةالنظرية

 .“مجيعالكمشكرا.الوطنهلذااملعلوماتية

.2005سنةاإلسالميةعةاجلاميفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملعلوماتتكنولوجيايفالبكالوريوسشهادةعلىحصل
.فلسطنيبنكيفخترجهمنذعمل.اإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجيايفاملاجستريشهادةعلىللحصولاآلنويدرس

بنكيفأولقسمكرئيسناآليعمل.بالبنوكاخلاصةالدوراتمنالعديدعلىوحصلالبنكيفاملناصبمنالعديدتقلد

فلسطني
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زعربصدام صالح الدين 
بريطانيا– VM Cloud Ltd-شركة –مهندس برجميات 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

يفاملاجستريشهادةعلىوحصل.2012سنةاإلسالميةاجلامعةمنالربجمياتتطويريفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

Oxfordجامعةمنالربجمياتهندسة Brooksتكنولوجياكليةيفمعيدًاعامملدةعمل.2014سنةبريطانيايف

VMشركةيفبرجمياتمهندساآلنيعمل.املعلومات Cloud Ltdعنلفزيونيالتالبثبرامجيفواملتخصصةبريطانيايف

.اإلنرتنتطريق

هذهنماخلرجينيالطلبةأحدكنُتبأنُسِعدُتلقد”
.بغزةسالميةاإلاجلامعة-الغراءجامعتنايفالراقيةالكلية

العريقةيميةالتعلاملؤسسةهذهملثلبانتمائيدائمًاوأفخر

ةلدرجدراسيتأنهيتفقد.الشامخالصرحوهذا

دراسيةنةسملدةطاقمهابنيوعملُتفيهاالبكالوريوس

.اجلادالعملوباخلربةاملليئةالسننيأروعمنكانتكاملة

اململكةيفاملاجستريملرحلةفدراسيتذلك،إىلإضافة

عليهاصلتحاليتخربتيمثارإحدىإاليكنملاملتحدة

أقيمإذآلناوأنا.املعلوماتتكنولوجياكليةأروقةبني

وعرفانيكريشأوجهلندن،-الربيطانيةالعاصمةيفوأعمل

أقصىذلبيفجهدًايألونالالذينالكليةطاقملكل

 .“الغراءكليتنامسريةإجناحأجلمنطاقاتهم
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 عبد الغين ناجي مشتهى
 بلجيكا-Vrije Universiteitأستاذ مساعد جامعة  -باحث يف شركة سوني

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

خترجتيتالاألوىلالدفعةمنأكونأنالفخرليكان”
العالييمفالتعل.اإلسالميةباجلامعةاحلاسوبقسميف

العمليواجلانبالعلميالبحثبنيجيمعالذيواجلودة

مستقبليبناءيفالفضللهكانالعلم،مصادروتنوع

إليهتوصلامآخرتوصيلعلىحريصةفالكلية.املهين

ساسيةاألاملفاتيحللطالبوتعطيمعرفة،منالعلم

 .“احلاسوبجماليفالعامليةحنولالنطالق

 جامعةمناملاجستريشهادةعلىحصلثم.2001سنةاإلسالميةاجلامعةمناحلاسوبعلميفبكالوريوسعلىحصل

Vrije Universiteitجامعةمنالدكتوراةشهادةعلىحصلذلكوبعد.2003سنةVrije Universiteit2012سنة.

 شركةيفنظمحمللعملثم.بلجيكايفVLIR-UOSشركةيفالويبصفحاتعمليفمدربًاعمل

I.R.I.S. software and document management solutions.جامعةيفباحثًاعملكماVrijeوعلىعامملدة

Researchاآلنيعمل.أوربا-سونيشركهيفمديرًاثماحملتوىإدارةيفسنواتستمدة and Development
Technology Transferجامعةيفمساعدًاأستاذًايعملكما.العامليةسونيشركةيفVrije.األحباثمنالعديدله

 .عامليةومؤمتراتمتعددةجماالتيفاملنشورة
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عمر زهري البلبيسي
Freelancer–مطور برامج 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

منذيعمل.2014سنةالميةاإلساجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناحلاسوبعلميفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

الناشئةةالشركيفعامنيملدةعملكما.الربجمياتتطويرجماليف(Freelancer)احلرالعمليفاآلنوحتى2011

ServMe.باستخداماجلوالبرامجتطويرجماليفواسعةخربةولهالدوراتمنالعديدعلىحاصلAndroid.يفعمل

.الربجميةاملشاريعمنالعديد

ألساسااملعلوماتتكنولوجياكليةيفاكتسبتلقد”
العملوقسيفاالخنراطمنمكنينالذيوالعمليالعلمي

توفرييفكبريدورللكليةوكاناجلامعية،دراسيتأثناء

ظمةاألنجديدومتابعةاخلرباتلتبادلمالئمةبيئة

الكليةيفاملميزاألكادمييللكادركانكماوالربجميات،

العميقلفهموااخلوارزمياتوتبسيطحتليليفكبريدور

اجلانببالنظرياجلانبوربطاحلاسوبعلمألساسيات

 .“العمللسوقمؤهاًلالطالبليكونالعملي
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 غدير سعيد أبو عودة
 فلسطني-جامعة األقصى -مربجمة قواعد بيانات

نبذة تعريفية
اجلامعةيفاملعلوماتلوجياتكنوكليةمنالربجمياتتطويرختصصاملعلوماتتكنولوجيايفبكالوريوسدرجةعلىحصلت

اإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمنماجستريعلىحصلتكما.امتيازبتقدير2011سنةاإلسالمية
كليةيفحماضرةعملتماك.اإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةيفمعيدةعامملدةعملت.امتيازبتقدير

التابعاحلاسوبمركزيفبياناتقواعدمربجمةاآلنتعمل.األقصىجامعةيفاملتوسطةالكليةيفاملعلوماتتكنولوجيا

 .املنشورةاألحباثمنالعديدهلا.واجلوائزالشهاداتمنالعديدعلىحصلت.األقصىجلامعة
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فادي فوزي محادة
افريقياجنوب -– Univision Technologyيف شركة مهندس شبكات 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملعلوماتتكنولوجياأنظمةيفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

.مناءلكليةالفينالدعميفامعملدةعملثم.الفلسطينيةاخلشبيةالصناعاتاحتاديفدعممديرعامنيملدةعمل.2010

Univisionشركةيفشبكاتمهندساآلنيعمل Technologyالدوراتمنالعديدعلىحصل.افريقياجنوبيف

.املتخصصة

لنجاحامناملزيداملعلوماتتكنولوجيالكليةأمتنى”
ديدة،عإجنازاتحتقيقمنمتكنتوأنهاخاصةوالتقدم،

كادميياأمستوىوحققتاجملتمع،خدمةيفبدورهاوقامت

 .“متقدما
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 كاترين عبد اجلواد ابو كويك
 فلسطني–وزارة املواصالت -مربجمة قواعد بيانات

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

كلياتالأرقىمناملعلوماتتكنولوجياكليةأعترب”
بنيمامعجتدراسيةبيئةللطالبتوفراليتوأفضلها

ملبنيةاالعمليةواحلياةجهةمنواخلوارزمياتالنظريات

التعليميادرللكباإلضافةأخرى،جهةمنسليمةأسسعلى

ويفجرندهعماأفضلليظهرالطالبحيفزالذياملتميز

 .“القمةلياتكمنإنهانظرييف..لديهاإلبداعطاقات

امتيازبتقديراإلسالميةامعةاجليفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملعلوماتتكنولوجيايفالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

ثالثةملدةعملت.2011نةساإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجيايفاملاجستريشهادةعلىحصلتكما.2008سنة
التابعةاملتوسطةالكليةيفحماضرةعملتكما.اإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةيفمعيدةدراسيةفصول

 .لفلسطينيةااملواصالتوزارةيفبياناتقواعدمربجمةسنواتمخسمنذتعمل.عامملدةبغزةاألزهرجلامعة
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 حممد فايز عابد
 أملانيا-Information Technology–Partner IT-P LTD-يف شركة  مهندس برجميات 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

اجلامعهنمخريجأنينعلي-هللواحلمد-وبعزةأفخر”
منأكدوأتوأرىاملعلومات،تكنولوجياوكليةاإلسالمية

يفجلميعاميدحينعندمااألكادمييوتعليمهاكليتناقوة

منالعملجماليفوخربتيوقدرتيمبهاراتيالعمل

اللهمال"احلديثةوالتقنيةالبحتةالنظريةالناحية

طاقمالشكرولكموالشكراحلمدلكاللهم،”كربياء

لوجياتكنوكليهوكليتنااإلسالميةاجلامعهجامعتنا

 .“املعلومات

ثم.2010سنةإلسالميةااجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمنالربجمياتتطويريفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

Leibnizجامعةمناملعلوماتتكنولوجيايفاملاجستريشهادةعلىحصل Universityالصحةارةوزيفعامملدةعمل.أملانيايف

Leibnizجامعةيفباحثمساعدعملثم.الفلسطينية Universityشركةيفبرجمياتمهندساآلنيعمل-

Information Technology–Partner IT-P LTDأملانيايف. 
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اجلعربيحممود عبد اهلل 
هولندا--  m06–مؤسس ومدير شركة 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

Stendenجامعةيفثماإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةيفاحلاسوبعلمقسميفدرس University of
Applied Sciencesشركةومديرمؤسس.هولندايفm06هولندايفالربجمياتواألعماللتطوير.

ضيتأم،حقااجلامعاتأفضلمناإلسالميةاجلامعة”
شخصييتصقليفساعدتين.حياتيأوقاتأمجلفيها

 املعلوماتياتكنولوجواحلاسوبعلوميفموهبيتوتطوير

 .“املعلوماتتكنولوجياكليةوشكراجامعيتشكرا
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 الروبيمروة فؤاد 
 اململكة العربية السعودية–يف جامعة احلدود الشمالية حماضرة 

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

كليةدةالرائوكلييتسالميةإلااجلامعةاملوقرةجامعيت”
أكونبأنرفتتشوبلشرفت...املعلوماتتكنولوجيا

أكونأنبأفخرأنليوحقوأفتخرطالباتكمنطالبة

التعليمراحلممنمرحلتنيبإمتامسعدت...طالباتكأحد

اهللأمحدو..واملاجستريالبكالوريوسمرحليتوهمابك

فهيربيتهاوتالعريقةاجلامعةهذهتعليمنتاجكنتأنين

جامعيتيفذكرياتيكانترائعة...تقديريوحملفخري

وكلييتامعيتجيفوتعلمتعرفتوباختصار...وحمبوبيت

ىومعناالنضباطومعنىملألاومعنىاحلياةمعنى
عنيقرةيتكليودامتوحمبوبيتجامعيتدامت...الرضا

تنشئيتيفوساهمعلمينمنلكلالشكركلوالشكر...لي

منولكلصحانإليأسدىمنولكلاحملرتمةالكليةهذهيف

 .“وازدهارمتقديفأجمادكمودامتودمتمحرفًاولوعلمين

.2009سنةاإلسالميةجلامعةايفاملعلوماتتكنولوجياكليةيفالربجمياتتطويرقسممنالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

جامعةيفحماضرةأستاذةعملت.2012سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجيايفاملاجستريشهادةعلىحصلتثم
العديدعلىحصلت.السعودية-رعرعيفللبناتاجملتمعكليةيفاآلنتعمل.عامنيملدةالسعوديةالعربيةاململكةيفالطيبة

 .منشورةأحباثعدةهلا.املتخصصةالتدريبيةالدوراتمن
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مريم حسن أبو عطيوي
فلسطني–شركة وصلين -مؤسس و مدير تنفيذي

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

.2012سنةاإلسالميةجلامعةايفاملعلوماتتكنولوجياكليةيفالربجمياتتطويرقسممنالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

Goldenشركةيفعملت.الدفعةعلىاألوائلالثالثمنوكانت Tech.عملتكماFreelancer Programmer
اعتربت.الناشئملشروعهاثماراستعلىحتصلغزةقطاعيفرياديةأولكانت.وصلينلشركةالتنفيذيةاملديرةهيواآلن

جملةصنيفتحسباألربعنيسنحتتتأثريًااألكثرعربيةشخصية100منوواحدةعربية،امرأة100أقوىمنواحدة

2013و2011لعاميفلسطنييفالتخيلكأسجائزةمنهاجوائزعدةعلىحصلت.2015لعامبزنسأربني

الثانويةنمخترجيبعدأمرىمنشديدةحريةيفكنت”
إىلتائهة،ةاجلامعيحياتيمناألوىلالفرتةقضيتالعامة،

فيهه،إليانضممتالذيالتخصصروعةاكتشفتأن

تكنولوجيابالمكان،أيإلييأخذكاخليالأناكتشفت

فتاة،كأماميرأيتهااليتاحلواجزأحطمأناستطعت

بانتظاريانتكاليتاملغلقةاألبوابمنالكثريواكتشفت

جلامعةايفاملعلوماتتكنولوجيالكليةإنألفتحها،

مشاريعيتبينووتشجيعيدعمييفالكبريالدوراإلسالمية

الكليةلطاقمكرًاش.أفضلمستقبلأبينأنعلىومساعدتي

لتخصص،اهذاأهميةالطلبةيدركأنأمتنىجدًا،العزيز

ننجزه،أننميكملاحدودالوألنهللمستقبل،األملألنه

 .“مستحيليوجدالوألنه
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 معتز خالد سعد
 فرنسا-– University of Lorraineخريج جامعة  –أستاذ مساعد 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

دريسيةالتبهيئتهاتتميزاملعلوماتتكنولوجياكلية”
بذلكشعرت.زمميبشكلطالبهامعتتعاملاليتوالرائعة

الكليةيفلييومأولمنذبلبهاعملتأنمنذليس

 .“كطالب

حصلثم.2006سنةالميةاإلساجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناحلاسوبعلميفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

جامعةمنالدكتوراةشهادةعلىوحصل.2010سنةاإلسالميةاجلامعةيفاحلاسوبهندسةيفاملاجستريشهادةعلى

University of Lorraineاجلامعةيفتاملعلوماتكنولوجياكليةيفسنواتأربعملدةمعيداعمل.2015سنةفرنسايف

INRIAيفباحثًاوعمل.الكليةنفسيفحماضراعملثم.اإلسالمية – Grand Estعلىحصل.أعوامثالثةملدةفرنسايف
 .ةوعامليحمليةومؤمتراتجمالتيفاحملكمةاألحباثمنالعديدنشر.التدريبيةالدوراتمنالعديد
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مهند حسن املقادمة
 اململكة العربية السعودية–شركة االتصاالت السعودية -حملل أعمال 

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

ناآلحتىخترجهمنذيعمل.2013سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةيفاحلاسوبعلمقسممنخترج

أعمالحمللمسمىحتت(STC)السعوديةاالتصاالتشركةوهيالسعوديةالعربيةباململكةاتصاالتشركةأكربيف

(Business Analysis).

قسم2013عاماملعلوماتتكنولوجياكليةيفخترجت”
نقطةوماتاملعلتكنولوجياكليةتعترب،احلاسوبعلوم

تتلمذتنينإحيثالعمليةحياتييفجديدةوحمطةتوقف

احلبيبوطينيفالعلممنابرأحدهياليتالكليةهذهيف

كانفاضلأومعلمنيوحماضريندكاترةيدعلىفلسطني

هلذهوصولييفتعاىلوسبحانهاهللبعدكبريأثرهلا

ياتكنولوجكليةمنخرجياكونيفأفخراملرحلة،

أنينذكربالاجلدير.بغزةاإلسالميةباجلامعةاملعلومات

بالاملقابالتمجيع،وظيفةعنالبحثدورجاءالتخرجبعد

كانتلبمتعددةشركاتيفمدراءإعجابنالتاستثناء

اجلامعةنمخترجأنهيكفينا"بينهماملتداولةاجلملة

 “.غزةيفاإلسالمية
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 النونومهند عماد 
 فلسطني–مدير التعليم اإللكرتوني يف الكلية اجلامعية –مدير شركة فسحة 

نبذة تعريفية
سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملعلوماتتكنولوجياأنظمةيفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

لقواعدمديرًاعامملدةعمل.2011سنةاإلسالميةاجلامعةمناألعمالإدارةيفاملاجستريشهادةعلىحصلكما.2007
.التطبيقيةللعلوماجلامعيةالكليةيفنظمحمللعملكما.املاليةوزارةيفبرامجمطورعملثم.غزةبلديةيفالبيانات

منالعديدعلىحصل.فسحةةلشركمديرأنهكما.التطبيقيةللعلوماجلامعيةالكليةيفاملدمجللتعليممديرًااآلنيعمل

سوفاليتالعامليةالقمةيففلسطنيبتمثيلخالهلامنيقومسوفوالذياإللكرتونياحملتوىإدارةجائزةأهمهامناجلوائز

 .سنغافورةيف2016سنةفربايرشهريفتعقد
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الشطليمؤمن إسحق 
--مربمج أجهزة حممول freelancer –فلسطني 

نبذة تعريفية
عمل.2010سنةإلسالميةااجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمنالربجمياتتطويريفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

بالإعملمؤسسةيفiPhone/iPadتطبيقاتمطورعملكماUNRWAالالجئنيوتشغيلالغوثوكالةيفمربجمًا

Android/IOS.برجمياتكمطورFreelancerاآلنيعملDallataشركةيفويبمطورعملكذلك.حدود
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 ناجي شكري الظاظا
 فلسطني–جامعة فلسطني -أستاذ مساعد

نبذة تعريفية
مناملاجستريشهادةعلىوحصل.2000سنةاإلسالميةاجلامعةيفاحلاسوبعلميفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

Universityجامعة Utaraالكليةيفاضرًاحمعمل.نفسهااجلامعةمنالدكتوراةشهادةعلىحصلكما.ماليزيايف

يفحماضرًاعملوكذلك.ماليزيايفUtaraجامعةيفبرامجمطوروحماضراعملكما.التطبيقيةللعلوماجلامعية
خدمةواملستمرالتعليمدعميثماملعلوماتتكنولوجياكليةعميدعني.اإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكلية

لهكما.املنشورةاحملكمةألحباثامنالعديدله.فلسطنيجامعةيفمساعدًاأستاذًااآلنيعمل.فلسطنيجامعةيفاجملتمع

 .اجلوائزمنالعديدعلىحصلكما.املطبوعةالكتبمنالعديد
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ناصر سليمان كوارع
 فلسطني-الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية –حماضر

نبذة تعريفية
اتلصفحمربجمًاالطارقشركةيفعمل.2003سنةاإلسالميةاجلامعةمناحلاسبعلميفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

.املوبايلمجلربامطورًايعملأنهكما.التطبيقيةللعلوماجلامعيةالكليةيفحماضرًااآلنيعمل.الويب
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 ندى عزو الكحلوت
 فلسطني-جامعة األقصى–حماضرة 

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

يفلكلياتاأهممنواحدةهياملعلوماتتكنولوجياكلية”
مميزةصاتختصعدةتدرسبأنهاتتميزاإلسالميةاجلامعة

خلرجينيامناملناسبةبالكوادرالعملسوقحاجةتليب

الشبكاتواملتعددةوالوسائطالربجمياتجماليفللعمل

غنىاليتالالتخصصاتوهياملختلفةاحلاسوبوتقنيات

دراسيتخاللمنو.غزةقطاعيفعملأومشروعأليعنها

علىدوماحترصواليتاملميزةالكوادرالكليةيفوجدت

ملعلوماتاتكنولوجياجماليفجديدهوماكلمتابعة

اللخمنللطلبةذلكتوصيلأهميةتدركوأيضا

املهاراتمستوىوتطويرلالرتقاءسعياوذلكاحملاضرات

 .“اخلرجينيلدىالتنافسية

2007سنةاإلسالميةامعةاجليفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملعلوماتتكنولوجيايفالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

يفومربجمةمعيدةعملت.2012سنةاإلسالميةاجلامعةمناالعمالإدارةيفاملاجستريشهادةعلىحصلتثم.امتيازبدرجة
املشاريعجماليفطبيقيةالتللعلوماجلامعيةالكليةيفاملواردتنميةوحدةيفعملتكما.عامملدةاإلسالميةاجلامعة

املشاريعجماليفللعمللكذبعدانتقلتثم.التعاونمؤسسةمعالدوليةاملشاريعيفعملتكما.والتنمويةالتطويرية

جامعةيفاإلدارةكليةيفحماضرةاآلنتعمل.وحمليةدوليةملشاريعالتنسيقجماليفتعملحر،بشكلمشاريعكمنسق

 .املتخصصةالدوراتمنالعديدعلىحصلت.األقصى
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 همام علي طلبة
-يف شركة مهندس برجميات  NTSprosigma  النمسا-

نبذة تعريفية

يقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

عامليفديدجهومالتبيندائماتسعى..مواكبٌةكليٌة”
..وعلميًاشخصيًاالكثريليأضافت..املعلوماتتكنولوجيا

علىقادرةالكليةإنالقولميكنالشخصيةجتربيتمن

اجلامعاتيفاملعلوماتتكنولوجياكلياتجماراة

 .“األوروبية

ثم.2010سنةإلسالميةااجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمنالربجمياتتطويريفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

.عامدةملاملعلوماتتكنولوجياكليةيفمعيدًاعمل.2013سنةالنمسايفJKU-Linzجامعةمناملاجستريشهادةعلىحصل

 .بالنمساNTSprosigmaشركةيفبرجمياتمهندساآلنيعمل
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 وائل وليد الشرفا
 فلسطني–اجلامعة اإلسالمية –مطور برامج 

نبذة تعريفية
بتقدير2011سنةالميةاإلسباجلامعةاملعلوماتتكنولوجياكليةمنالربجمياتتطويريفالبكالوريوسشهادةعلىحصل

عامملدةعمل.املعلوماتوجياتكنولكليةمناملعلوماتتكنولوجيايفاملاجستريشهادةعلىللحصولاآلنويدرس.جداجيد

مهندسنرباسشركةيفلعمكما.التطبيقيةللعلوماجلامعيةالكليةيفوحماضرًااملعلوماتتكنولوجياكليةيفمعيدًا

اجلامعةيفبرجمياتمطوراآلنيعمل.ويبكمطورميدياشركةيفعملكذلك.شاشاتملشروعمديرًاثمبرجميات

 .اإلسالمية
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 وفاء عالء الدين أمحد
 فلسطني -وزارة احلكم احمللي-مربجمة قواعد بيانات  

نبذة تعريفية

تقول عن كلية تكنولوجيا املعلومات 

علىالعامللفض"وسلمعليهاهللصلىاهللرسولقال”
السمواتأهلوومالئكتهاهلل،أدناكمعلىكفضليالعابد

علىصلونلياحلوتوحتىجحرهايفالنملةحتىواألرض

 .الرتمذيجامع"اخلريالناسمعلم

والعرفانرالشكجبزيلأتقدمواالمتناناحملبةمنمبزيد

جلامعةايفاملعلوماتتكنولوجياكليةإىلوالتقدير

جهودكمعلىملكشكريالكلماتتفيوال،بغزةاإلسالمية

قطاعيفيةالعلماملركبةسريلتأمنياملتواصلةاحلثيثة

اقدمتموهممثرةفهووأهديكموه،جناحيعلىوأهنئكم،غزة

 .“لنا

ثم.2004سنةالميةاإلساجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناحلاسوبعلميفالبكالوريوسشهادةعلىحصلت

يفإداريةمساعدةعملت.2015سنةاإلسالميةاجلامعةيفاملعلوماتتكنولوجياكليةمناملاجستريشهادةعلىحصلت
مركزويفالشبابيشاركدىمنتيفمدربةعملتأنهاكما.اإلسالميةاجلامعةيفمدربةعملتكما.للتطويرجباليامجعية

 .احمللياحلكموزارةيفبياناتقواعدمربجمةاآلنتعمل.املرأةلربامججباليا
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