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 المؤهالت العلمية
وزارة الداخليووووو  والموووو  الوووووو ني، دبلوووووم فوووووي العلوووووم الشووووور ي  والعسوووو ر  ،  .2

 م. 9029، المدير   العام  للتدر ب
 م. 9029ب الور وس دراسات اجتماعي ، الجامع  اإلسالمي ، سن  التخرج  .9
 م. 9021 ب الور وس تربي  تار خ، الجامع  اإلسالمي ، سن  التخرج .9
، بعنووووووان  م9090ماجسوووووتير توووووار خ روووووديع ومعاالووووور، الجامعووووو  اإلسوووووالمي ،  .1

 م(. 2216-2221مدين  مجدل عسقالن )
القوووووركن الوووووور م والعلووووووم جامعووووو  الووووودهتورار، توووووار خ روووووديع ومعاالووووور، ملتحووووو  ب .5

اإلسوووووالمي ، السوووووودان، بعنووووووان  تطوووووور الوجوووووا  ا جتماعيووووو  فوووووي المجتموووووع 
 م(. 2216-2221بر طاني )الفلسطيني تحت ا رتالل ال

     
 اللغات والمهارات

  .اللغ  ا نجليز   جيد 
  .القدرة على العمل اإلداري 
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   .القدرة على تحمل جغط العمل 
  .  القدرة على العمل جم  فر 
 

  العلمية الدورات
دورة التفووووو ف الفعووووال، وزارة الداخليوووو  والمووووو  الووووو ني، المدير وووو  العامووووو   .2

 للتدر ب. 
وزارة الداخليوووووو  والموووووو  سوووووواع  تدر بيوووووو (،  90)، (TOT) دورة إعووووووداد موووووودربي  .9

 م. 9022، الو ني، المدير   العام  للتدر ب
وزارة الداخليو  والمو  الوو ني، المدير و  العامو  ملتح  بدورة القيوادة العليوا،  .9

 للتدر ب.
وزارة الداخليوووو  والموووو  ي جهوووواز التوجيووووي السياسووووي والمعنوووووي، محاجوووور فوووو .1

 .  نيالو 
سووووايم فووووي إعووووداد هتووووا، القيووووادة العليووووا، بعنوووووان  محاجوووورات فووووي الق ووووي   .5

 الفلسطيني . 
شووووار  فووووي موووونتمر علمووووي بعنوووووان  رقوووووم اإلنسووووان فووووي التووووار خ اإلسووووالمي،  .8

 الجامع  اإلسالمي ، غزة. 
 الطموحات
م(، ونشووريا 2216-2221مدينوو  مجوودل عسووقالن )و ر رسووال  الماجسووتير الموسوووم  بتطوو .2

 ا،. على ييئ  هت
تطووور الوجووا  ا جتماعيوو  فووي المجتمووع الفلسووطيني نشوور رسووال  الوودهتورار الموسوووم  بووو  .9

 ، على ييئ  هتا،. م(2216-2221ا رتالل البر طاني )تحت 
 إعداد البحاث العلمي  المح م .  .9
 وورش العمل العلمي .  ،والندوات ،المشاره  في المنتمرات .1
 تأليف الوتب التار خي .  .5
 رات الشخصي  العربي ، والجنبي ، وترجمتها. تحر ر المذه .8
 النهوض بمرهز التأر خ والتوثي  الفلسطيني.  .1
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 المعرفون  
 أ. د. زهر ا السنوار.  .2
 د. زهر ا عدوان.  .9
 أ. عيسى شو دح.  .9
 
 
 


