السيرة الذاتية
معلومات شخصية:
االسم :محمد شعبان احمد المبيض
تاريخ الميالد1991/9/23 :
مكان الوالدة :البريج
الحالة االجتماعية :أعزب
الجنسية :فلسطيني
العنوان :غزة– الوسطى– النصيرات– بالقرب من النادي االهلي بجانب مسجد العودة (حماد الحسنات)
الجنس :ذكر
بريد الكترونيmohammedalmobayed@hotmail.com :
جواز السفر4067352 :
هوية803346162 :
متنقل970599981977 :
تلفون082558888 :
============================================================
المؤهالت العلمية:
 : 2016 - 2013 بكالوريوس القانون معدد ( ,)85.19كليد العلدو الردرةي لالقدانون  ,جامعد األمد للععلديا الموعدو  ,غدزة ,
الزهراء (,ت) , 2632203-2632202 :بريد إلكعرلنيinfo@uou.edu.ps :
 : 2013 - 2009 دبلو معوسط الهندس المعماري معد ( ,)70.20قسا المهن الهندسي  ,الكلي الجامعي للعلو العطبيقي  ,غزة ,
تل الهوا(,ت) , 2624999 :بريد إلكعرلنيInfo@ucas.edu.ps:
 : 2014 الرامل الهندس المعماري تقدير جــيد  ,لزارة العربي لالععليا العالي  ,غزة  ,تل الهوا ,الرما الجنوبي ،شارع بيرلت،
بجوار لزارة األسرى (ت). 2641308 :
دورات تدريبية:
 :2016/12/7 – 2016/11/24 دلرة" نحو تمكين قانوني للمجعمع لدعا الحقوق القانوني للنساء في شما قطاع غزة لشرق
مدين غزة " ،جمعي عاير لحماي المرأة لالطول  ,غزة  ،الميناء الثاني  ،بالقرب من فندق غزة الدللي( ,ت) 2888522 :البريد
إلكعرلنيinfo@aisha-pal.com :
خبرات عملية:
 -2016/7/17 مسدعمر  :محدامي مدزال مسددجل لددى نقابد المحدداميين الن داميين لمسدجل لددى ديددوان الق داء الردرعي  ,مكعددب
المحاماة لالسعرارات القانوني (ن امي – شرعي )  ,الوسطى ,النصيرات ( ،ت) :أسعاذ .شعبان  0599887888أسعاذة .سوزان
الغرابلي 0599532304
 :2017/4/30 – 2017/2/1 هندسد معمداري ,كليد فلسدطين العقنيد  ،قسدا المرداريع الهندسدي  , ,الوسدطى ,ديدر الدبل  ،غدرب
مسعروى شهداء االقصى ( ،ت) 2531171/2 :بريد إلكعرلنيptcdb.edu@hotmail.com :
 :2013/12/1 – 2013/8/1 هندس معماري ,بلدي النصيرات  ،دائرة العخطيط لالعطوير  ,غزة  ,الوسطى ,النصيرات ( ،ت):
 2550126بريد إلكعرلنيpal.nuseirat@hotmail.com :
الحاسوب:
اسدعخدا  internetل ,Windowsبردكل(جيد جددا)(Word ،ممعداز)(Excel ،جيدد)( powerpoint ،جيدد جددا) ،لبدرامج الهندسد
 (AutoCADممعاز ) (Sketch Up ،جيد جدا) (3d max ،جيد) (Adobe Photoshop ،جيد جدا) .
اللغات:
محادثة
قراءة
كتابة
اللغات:
ممعاز
ممعاز
ممعاز
العربي :
معوسط
معوسط
معوسط
اإلنجليزي :
معرفون:
أ/.السيد/ة  :شعبان المبيض ل سوزان الغرابلي مكعب محاماة لالسعرارات القانوني  ,غزة  ,الوسطى  ،النصيرات  ,مقابل محكم
الوسطى الررعي (ت).0599887888 / 0599532304 :
/.السيد محمد الريخ احمد  ,قسا المراريع الهندسي  ,كلي فلسطين العقني  ,غزة  ,دير البل ( ,ت). 0599858398 :
/.السيد ياسر المغاري لابو محمد حعحت ,ل ماهر مقبل ل احمد العصار قسا العخطيط لالعطوير ,بلدي النصيرات  ,غزة  ,الوسطى ،
النصيرات ( ,ت). 2550126 :

1

