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 -الناحية العلمية :

 الترتٌب الثالث (.عام )أدبً + علمً (.  1589معلمٌن عام  دبلوم( 

 . دورات مكثفة للغة العبرٌة فً جامعة بن غورٌون فً بئر السبع 

 (.  1571وحتى  1587) فً األدب واللغة العبرٌة ( من 

  دبلوم فً األدب واللغة العبرٌة فً أولبان عمٌبا فً نتانٌا ) معهد

(.كذلن  1551وحتى 1571 متخصص فً تدرٌس اللغات (.) من

 دورات  فً مركز لتعلٌم الكبار لطرق التدرٌس فً رمات أفٌف .

 (. 1579دورات لغة عبرٌة فً مركز اللغة العبرٌة فً غزة.) 

  ساعة , أي  0999مجموع ساعات الدراسة العملٌة والنظرٌة ٌزٌد عن

 ما ٌزٌد عن ساعات البكالورٌوس .

 إلسرائٌلٌة ونحن من فلسطٌن ال ) بسبب أن الشهادات من الجامعات ا

 ٌوجد شهادة معادلة تضم جمٌع هذه الشهادات (

 -: الخبرات السابقة والحالية



 م0911وحتى اآلن  1581منذ عام 

فةً الجامعةة  0و لواعةد 1العمل كمحاضر فً برنامج اللغةة العبرٌةة لمةادة لواعةد 

 وحتى اآلن. 0910اإلسالمٌة بغزة من العام 

عملةت فةً  –مدٌر مركةز اللغةات ) اللغةة العبرٌةة ( –عملت مدرسا للغة العبرٌة  

والعدٌد من الشةركات ,ومةع الترجمة فً مركز سالم واإلبراهٌمً والمركز الدولً 

عملةت مدرسةا  فةةً  -جٌةاب .(زٌةاد أبةو  –العدٌةد مةن المحةامٌن أمثةال ) عنةان البةر  

 دائرة تنمٌة الموى البشرة فً وزارة الصحة .

 ترجمت كتاب ) نوكٌا وأركسون للجواالت ( .والموشافات .والعدٌد من الكتب العلمٌة  

 ألفت مجموعة من المصائد العبرٌة ) دٌوان (. 

أبةو دٌةس فةرع غةزة ) ماجسةتٌر ( الدراسةات  –عملت مدرسا فً جامعةة المةدس  

كةةذلن كلٌةةة  -الشةةرق أوسةةطٌة .درسةةت فةةً كلٌةةة العلةةوم التطبٌمٌةةة . –اإلسةةرائٌلٌة 

نماء للعلةوم التطبٌمٌةة .أدرس فةً الجامعةة اإلسةالمٌة )دبلةوم مهنً()لواعةد اللغةة 

 العبرٌة (.

اشتركت فً إعداد كتاب اللغةة العبرٌةة للصةف التاسةع التةابع لةوزارة  –باللغة العبرٌة  

التربٌةةة والتعلةةٌم العةةالً , وكةةذلن الكتةةاب الثةةانً .وأخٌةةر كتةةاب الصةةف العاشةةر للغةةة 

 العبرٌة.  

لى اللغة العبرٌة المشاهد العبرٌة فً فٌلم ) عاشك البندلٌة ( الذي حصل ترجمت إ 

 على المرتبة األولى من بٌن مئة دولة إسالمٌة عن أفالم المماومة فً إٌران .

 


