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  شخصيــةمعمومات : 

 مكان المــيالد الجنسية االســــــم 
 بيت حانون فمسطيني زكريا عبد اهلل محمود عدوان

وان
لعن

ا
 

 - فاكسىاتف  4393665900 جوال
 zodwan@iugaza.edu.ps البريد اإللكتروني 4399578789 ىاتف جوال

مركز التاريخ  إداري الوظيفة
الشفوي والتراث 

  الفمسطيني

 غزة –الجامعة اإلسالمية  الجية

 

 

 :المؤىـــــالت العممية والشــــيـــادات الحـــــاصل عمــــييـــا 

 \الكمية  المعيد \ الجامعة التقدير تاريخو المــــؤىـــــل م
 التخصص المركز 

 دكتوراه 
ريم جامعة القرآن الك امتياز 9499

 –وتأصيل العموم 
 السودان

التاريخ الحديث  اآلداب
 والمعاصر 

 ماجستير 
 -الجامعة اإلسالمية  جيد جدًا  9497

 غزة
الحديث التاريخ  اآلداب

 )عالقات(المعاصرو 
 التربية اإلسالمية التربية  جامعة القدس المفتوحة جيد 9490 بكالوريوس 

 دبموم 
كمية المجتمع والعموم  جيد 9445

لتطبيقية بالجامعة ا
 اإلسالمية

إدارة 
 األعمال

إدارة مكاتب 
 وسكرتارية

 

 
 السيرة الذاتية ا

mailto:zodwan@iugaza.edu.ps
mailto:zodwan@iugaza.edu.ps
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  :الدورات التدريبية 

 المركز  المدة تاريخو  البرنامج  م

 59 ميارات التدريس والتقويم 
عمادة الجودة والتطوير بالجامعة  أسبوعين 9499يناير

 اإلسالمية غزة

دورة تقنيات وميارات التاريخ  .9
 مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية أسبوع 93/9/9490 الشفوي

 الجامعة اإلسالمية التعميم المستمر شير اكتوبر دورة السوشيل ميديا  .9

/ ديسمبر Microsoft outlook 90دورة  .5
9445 

 الجامعة اإلسالمية التعميم المستمر أسبوع

دورة ميارات كتابة المراسالت  .0
 الجامعة اإلسالمية التعميم المستمر يوم / أغسطس3 وتنظيم االجتماعات 

دورة ميارات االتصال  .3
 لمسكرتارية 

إبريل  3
9448 

 الجامعة اإلسالمية التعميم المستمر يوماً  93

دورة لغة اإلشارة المستوى  .6
 األول

نوفمبر  93
9495 /3 
 9490فبراير 

 الجامعة اإلسالمية التعميم المستمر 

 الجامعة اإلسالمية التعميم المستمر أسبوعين 9499 بدورة الفوتو شو  .7

دورة في التوثيق االلكتروني  .8
 مركز أيوان بالجامعة اإلسالمية أسبوعين 98/9/9499 لمقطع األثرية

ميارات إدارة مواقع التواصل  .9
 االجتماعي

93/94/
عمادة خدمة المجتمع والتعميم المستمر  أسبوعين م9497

 الجامعة اإلسالمية
 

 

  : الخبرات العممية 

 ت حانون يإعطاء دورات سكرتارية وطباعة في نادي الخريجين في ب  .1

 س مساق طباعة في كمية بيت المقدستدري  .2

 التدريس في كمية الزيتونة  .3

 إلقاء محاضرات عممية حول القضية الفمسطينية.  .4
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 تدريب في مدرسة ذكور بيت حانون فترة الدراسة في جامعة القدس المفتوحة  .5

 عام بالجامعة اإلسالمية غزة 22اإلعمال اإلدارية والسكرتارية  مدة   .6

 :التي تم العمل فييا المجان
 تجييز متحف اآلثار والتراث الفمسطيني. في لجنةعضو  -

 عضو لجنة العالقات العامة بكمية اآلداب. -

 ة الجودة والتطوير بكمية اآلداب.عضو لجن -

 عضو لجنة االمتحانات بكمية اآلداب. -

 

 ونشر األبحاث المشاركات في المؤتمرات واأليام الدراسية: 
المشاركة في اليوم الدراسي " الهيكل المزعوم والوهم الصهيوني" وزارة األوقاف وبالشراكة مع الجامعة اإلسالمية  .1

 م.9/3/2221قسم التاريخ 

ة في اليوم دراسي بعنوان:" المحاوالت اإلسرائيمية لتهويد القدس"، قسم التاريخ بالجامعة اإلسالمية، المشارك .2
 م.22/4/2219السبت الموافق 

المشاركة  في اليوم دراسي بعنوان:" المؤرخون الفمسطينيون عبر العصور"، قسم التاريخ بالجامعة اإلسالمية،  .3
 م.9/5/2218األربعاء 

االنتهاكات واالعتداءات "اإلسرائيمية" عمى والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة في بيت حول ) منشور بحث .4
مارس  32 – 29مؤتمر بمدية بيت حانون الخامس بتاريخ ( من خالل المشاركة في 2214 – 2222حانون 
 م.2217

 م.2214يل ابر  16 -15المشاركة في مؤتمر األسرى الفمسطينيون "نحو الحرية" الجامعة اإلسالمية  .5

 م بالجامعة اإلسالمية غزة.2212أكتوبر  12 – 22تمر الدولي األول لمغويات واآلداب ؤ المشاركة في م .6

ابريل  5المشاركة في يوم دراسي الحل المرحمي لمقضية الفمسطينية جذور التاريخ وأفاق المستقبل بتاريخ  .7
 م الجامعة اإلسالمية غزة.2215

م عمادة الدراسات العميا 2211ابريل  22- 19عميا ودورها في خدمة المجتمع مؤتمر الدراسات الالمشاركة في  .8
 بالجامعة اإلسالمية.

يوم دراسي التطبيق العممي لحقوق اإلنسان في صدر اإلسالم قسم التاريخ بالجامعة اإلسالمية بتاريخ  .9
 م.9/3/2215

ريخ واآلثار بالجامعة اإلسالمية المشاركة في المعرض األثري غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة قسم التا .12
 .2213فبراير  22- 17في الفترة ما بين 
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أطمقتها دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفمسطينية، المشاركة في مسابقة بحثية بحث منشور ضمن  .11
م المنظور األمريكي لحل قضية الالجئين، ومدى انسجامه مع قرارات األمحول قضية الالجئين ببحث بعنوان/"

 ."المتحدة والموقف الفمسطيني

 
 ميارات أخرى  : 

 الميارات  نوعية الميارة   
 والتصميم واالنترنت اآلليالحاسب    تقنية المكاتب  

 المغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 جيد جيد جيد ميزيةاإلنج

  
 ,,,وهللا ولي التوفيق 


