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                                                  سًيح ػثذ انزديى إتزاهيى دًذاٌ: االسى كايالَ                                                                  

 و 28/11/1995: ذاريخ انًيالد                                                                  

 انذانح االجرًاػيح : ػشتاء                                   انثياَاخ انشخصيح

 انجُسيح : فهسطيُيح                                                                  

 انذياَح  : يسهًح                                                                 

 أرض أتى سهيى انشزليح –انؼُىاٌ كايالَ : انُصيزاخ                                                                 

 

 

 00970597893760: رلى انرىاصم                                  تياَاخ انرىاصم

 082558350 هاذف :                                                            

 somayaraheem@gmail.comتزيذانكرزوَي:                                                            

 

 

 

 .يٍ جايؼح األسهز ذذريسها  داصهح ػهً شهادج انثكانىريىص في انجغزافيا وأسانية   -انًؤهالخ انؼهًيح : 

 

 .يٍ يذرسح يًذوح صيذو تانُصيزاخ2013داصهح ػهً شهادج انثاَىيح انؼايح "انفزع األدتي" ػاو -

 

 

 ج انرزتيح انؼاني.رفي انرًُيح انثشزيح يٍ يزكش تكسم نركُىنىجيا انًؼهىياخ يصذلح يٍ وسا داصهح ػهً دتهىيح

 

 

 

 

  انىظيفح انذانيح : ال أػًم - انخثزاخ انًهُيح :

  GISذذرية نًذج سُح في تهذيح ديز انثهخ تمسى َظى انًؼهىياخ انجغزافيح  -

 فزيك انشوايذج انشثاتي .ػضى و َاشطح شثاتيح نذي -                         

mailto:somayaraheem@gmail.com


 

     تزايج انًخرهفح تسالسح , ويشًم انمذرج ػهً اسرخذاو  تزايج انذاسىب   -    :    ًهاراخ و انمذران

    Arc Map,وتزَايج  SPSSيايكزوسىفد ,وتزَايج انرذهيم االدصائي

 انمذرج ػهً انؼًم ضًٍ فزيك -

 انمذرج ػهً ذذًم ضغط انؼًم   -

 ػهً انرألهى انًزوَح وانمذرج       -                                                   

 

 

 انذوراخ انرذريثيح :

جًؼيح ػائشح نذًايح  سيادج انمذرج ػهً انًشاركح انًجرًؼيح انشثاتيح

 G انًزأج وانطفم و 

Gateway 

ذذرية انشثاب ضًٍ  ساػح 40

يشزوع " اسرخذاو 

أدوند انركُىنىجيا 

نرؼشيش دمىق اإلَساٌ 

يسادح ػايح و خهك 

وشايهح في لطاع غشج 

" 

6 

رفغ انىػي وتُاء انمذراخ انسياسيح نهشثاب في 

 لطاع غشج

جًؼيح تسًح نهثمافح و 

انفُىٌ تانشزاكح يغ 

IREX 

دوراخ ذذريثيح دىل  ساػح 90

"دمىق اإلَساٌ 

واالَرخاتاخ  , يهاراخ 

انذىار و انميادج 

 ,يهاراخ انًسزح "

7 

يزكش تكسم  اذماٌ انؼًم في انًؤسساخ

 نركُىنىجيا انًؼهىياخ

دورج انؼاللاخ انؼايح و  ساػح 16

 انؼًم انًؤسساذي 

8 

 

 

  انىصف ػذد انساػاخ انجهح انًاَذح انهذف يٍ انذورج

سيادج انمذرج ػهً انرؼايم يغ تزايج انذاسىب 

 انًخرهفح

يزكش انرؼهيى انًسرًز 

وخذيح انًجرًغ جايؼح 

 األسهز

انزخصح انذونيح نميادج  ساػح 40

 ICDLانذاسىب " 

 " 

1 

يشزوع يىائًح لذراخ  اذماٌ انرؼايم يغ تزَايج يايكزوسىفد وورد

انخزجيٍ يغ يرطهثاخ 

 سىق انؼًم

 Advanced ساػح 24

Microsoft Word 

2 

يزكش انرؼهيى انًسرًز  Arc Mapسيادج انمذرج ػهً انرؼايم يغ تزَايج 

جايؼح وخذيح انًجرًغ 

 األسهز

انًُذجح دورج  ساػح 40

وانًذاكاج تاسرخذاو 

َظاو انًؼهىياخ 

 انجغزافيح

3 

يزكش األكاديًيح  Arc Mapسيادج انمذرج ػهً انرؼايم يغ تزَايج 

 انرطثيميح

َظى يؼهىياخ دورج  ساػح 30

 جغزافيح يرمذيح

4 

يزكش األكاديًيح  Arc Mapسيادج انمذرج ػهً انرؼايم يغ تزَايج 

 انرطثيميح

انرذهيم دورج  ساػح 40

انهيذرنىجي تاسرخذاو 

َظاو انًؼهىياخ 

 انجغزافيح 
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