
  سیرة ذاتیھ مختصره

C.V  

I  معلومات عامة  

  شادي عزمي محمود غانم  االسم 
  (الخاصة الشرطة بجانب) المفتوحة القدس جامعة مقابل – طولكرم – فلسطین  عنوان السكن 
 092677416  تلفون المنزل 
 0599040746  تلفون متنقل 

 0598117247  تلفون متنقل اخر للضروره
 shadiazmii@yahoo.com  البرید االكتروني 

 

II   .خبرات العملیھ والشھادات المھنیھ      

  شھادات مھنیھ ذات صلة بالعملیة االكادیمیھ    خبرات عملیھ ذات صلھ بالعملیھ االكادیمیھ 
  تاریخ االصدار   جھة االصدار   اسم الشھاده   سنوات الخبره   مكان العمل   المسمى الوظیفي 

غیر متفرغ محاضر  
  

جامعة القدس 
  المفتوحة

 في االلكتروني التعلیم  5
 التعلیم مؤسسات

  العالي

جامعة القدس 
  المفتوحة

2011 

جامعة فلسطین   محاضر متفرغ
  )خضوري(التقنیة

جامعة القدس   الصفوف االفتراضیة   لحین تسلیمھا  5
  المفتوحة

2012 

            
            
            
  

III معلومات علمیھ                                

  التي تم التخرج منھا الجامعة   التخصص الدقیق   التخصص  الشھاده 
 التطبیقیة العلوم جامعة  األعمال إدارة  األعمال إدارة  البكالوریس 

  الخاصة
 للعلوم العربیة األكادیمیة  األعمال إدارة  األعمال إدارة  ماجستیر 

  والمصرفیة المالیة
        دكتوره 

  

IV  معلومات اكادیمیھ  

A  . المساقات التي تم تدریسھا بالجامعھ او اي مكان اخر  

  التكرار   المعھد / اسم الجامعھ   المساقات التي تم تدریسھا 
  استراتیجیات التسویق
 

  3  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة

واإلمدادالمواد  إدارة   6  )خضوري(التقنیةجامعة فلسطین  
مالیة أسواق   1  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة 
الوقت إدارة   4  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة 
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  4  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة مراقبة الجودة
التسویق.م   4  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة 

اإلنتاجیةالعملیات  إدارة   6  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة 
والجودةالتسویق    2  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة 

المشروعات الصغیرة وإدارةالریادة    3  جامعة القدس المفتوحة 
  3  جامعة القدس المفتوحة التسویق الدولي
  4  جامعة القدس المفتوحة سلوك المستھلك

التسویق الصناعي إدارة   1  جامعة القدس المفتوحة 
  1  جامعة القدس المفتوحة بحوث التسویق
  استراتیجیات التسویق
 

  2  جامعة القدس المفتوحة

  السلوك التنظیمي
 

  3  جامعة القدس المفتوحة

األزمات إدارة   4  جامعة القدس المفتوحة 
یم المشاریعتحلیل وتقی   2  جامعة القدس المفتوحة 

اإلدارة.م   4  )خضوري(جامعة فلسطین التقنیة 
  3  جامعة القدس المفتوحة اإلدارة اإلستراتیجیة
  2  جامعة القدس المفتوحة سیاسات التسعیر

  

B  . المساقات التي یمكن تدریسھا حسب المؤھالت العلمیھ والمھنیھ  

  المساقات التي یمكن  تدریسھا بالجامعة 
  كل المساقات السابق ذكرھا

  

V  . مؤتمرات علمیھ  

  التاریخ   مكان المؤتمر   اسم المؤتمر   او مشاركھ / اسم البحث 
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