
 السيزة الذاتيت

 : هشاو يظثاذ دمحم انسهرٌ    االضى

 hzuhri@mailiugaza.eduانثرَذ االنكرروٍَ: 

 69::559;9رلى انهىَح : 

 فهططٍُُ   اندُطُح:

 :79/6/699ذارَخ انًُالد: 

 يذَُح غسج -يكاٌ انىالدج: فهططٍُ

 االخرًاعُح: يرسوج  انحانح

 5;8انرلى انىظُفٍ: 

 غسج انريال ترج اندُذٌ انًدهىل انطاتك انثاٍَ عشر  -عُىاٌ انطكٍ: فهططٍُ

 :5:99959:7خىال      :;;6;75ذهفىٌ: 

 :المؤهالث العلميت 

 7;69* عاو 

 غسج  -شهادج انثاَىَح انعايح يٍ يذرضح فهططٍُ انثاَىَح -

 ;;69* عاو 

 انماهرج -تكانىرَىش آداب نغح عرتُح )ذخظض نغح عثرَح( يٍ خايعح عٍُ شًص شهادج -

 6999* عاو 

 َراَُا. -دتهىو عانٍ فٍ انهغح انعثرَح يٍ يعهذ أونثاٌ عمُثا، انًركس انعانًٍ نرعهُى انهغاخ -

 :الدوراث التدريبيت-  

 6997* عاو 

 َراَُا؟ -أونثاٌ عمُثادورج يكثفح فٍ انهغح انعثرَح وآداتها فٍ يعهذ  -

 6955* عاو 

 انُمة.  -دورج فٍ ذعهُى انهغح انعثرَح فٍ خايعح تٍ غىرَىٌ -

دورج نهًفرشٍُ ويذراء انًذارش انثاَىَح ونًذرضٍ انهغح انعثرَح فٍ اندايعح انعثرَح وخايعح تٍ غىرَىٌ  -

 تانُمة. 
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 6959* عاو 

 غسج -ُح وانرعهُىدورج ذعهًُُح فٍ اإلدارج انًذرضُح تىزارج انررت -

 6996* عاو 

 انمذش -دورج ذعهًُُح نًذراء يذارش انًرحهح انثاَىَح -

 6997* عاو 

 انمذش -دورج دراضُح فٍ ذعهُى انكثار نًطاق انهغح انعثرَح فٍ اندايعح انعثرَح -

  :الخبزاث 

 ;;69* عاو 

ور انًعهًٍُ وانًعهًاخ وكهُح عًهد فٍ حمم انرذرَص فٍ يذرضح يظطفً حافع انثاَىَح نهثُاخ وفٍ د -

 غسج.  -:699غسج انثاَىَح إنً عاو 

  :699* عاو 

و، وذى 7555عًهد يذَراً فٍ يركس دوراخ انهغح انعثرَح انحكىيٍ انراتع نىزارج انررتُح وانرعهُى إنً عاو  -

 غسج.  -( دورج ذعهًُُح فٍ انهغح انعثرَح نهًطرىَاخ انًثرذئح انًرىضطح وانًرمذيح5:عمذ)

  6958* عاو 

اَرذتد نهعًم فٍ اندايعح اإلضاليُح تكهُح اِداب يحاضراً نًطاق انهغح انشرلُح )انهغح انعثرَح(. وفٍ  -

 حظهد عهً عمذ عًم خاص تىظُفح يعُذ وأَا عهً رأش عًهٍ.  7556

 6959* عاو 

 غسج.  -6955عًهد يررخًاً نذائرج انعذنُح تغسج فٍ انهغح انعثرَح حرً ذارَخ  -

 6997او * ع

 غسج.  -عًهد يحاضراً فٍ انذوراخ حىل أضانُة وطرق ذذرَص انهغح انعثرَح، نًذرضٍُ انهغح انعثرَح -

 :699* عاو 

عًهد فٍ ترَايح انرأهُم فٍ يركس خذيح انًدرًع وانرعهُى انًطرًر فٍ اندايعح اإلضاليُح حرً ذارَخ  -

 غسج. -و;699

 ;699* عاو 

 غسج.  -6999عًهد يررخًاً نهظحف فٍ يكرة انرئُص حرً ذارَخ  -

 :755* عاو 

 اَرذتد عضى ندُح ايرحاٌ تىزارج انعذل نهًررخًٍُ انماَىٍَُ انًحهفٍُ نًطاق انهغح انعثرَح غسج. 



 :755* عاو 

 غسج.  -اَرذتد يحاضراً فٍ انهغح انعثرَح نثرَايح انًاخطرُر فٍ خايعح انمذش انًفرىحح -

 6999عاو * 

اَرذتد إلعطاء يحاضراخ فٍ انهغح انعثرَح نذوراخ انطُالح انعًىيُح انراتعح نىزارج انعًم وكهُح أتى خهاد  -

 غسج.  -نهرذرَة انًهٍُ

  

 :األبحاث والدراساث 

 :699* عاو 

 -ُح وانرعهُىدراضاخ أكادًَُح فٍ انهغح انعثرَح يٍ اندايعح انعثرَح فٍ انمذش تانرُطُك يع يذَرَح انررت -

 غسج. 

 6956* عاو 

 انُمة.  -دراضاخ أكادًَُح فٍ طرق ذذرَص انهغح انعثرَح ولىاعذها يٍ خايعح تٍ غىروٌ -

 6955* عاو 

 إعذاد كراب يحاضراخ فٍ انهغح انعثرَح نهًطرىي األول.  -

 إعذاد أوراق عًم خاطح فٍ انهغح انعثرَح.  -

 . :755طثعح يُمحح وخذَذج عاو  -إعذاد كراب يحاضراخ فٍ انهغح انعثرَح -

  

 :النشاطاث 

 7555* عاو 

 تغسج.  -انًشاركح فٍ انًؤذًر انعاو نهغح انعرتُح حىل لضاَا تاِداب وانهغح وانًُعمذ فٍ اندايعح اإلضاليُح -

 7559* عاو 

 غسج.  -فٍ انرعهُى انعانٍ وانًُعمذ تاندايعح اإلضاليُحانًشاركح فٍ انُىو انذراضٍ األول حىل اندىدج  -

 :755* عاو 

انًشاركح فٍ يؤذًر انذعىج اإلضاليُح ويرغُراخ انعظر وانًُعمذ تاندايعح اإلضاليُح تغسج، ويؤذًر  -

 انشُخ انشهُذ أحًذ َاضٍُ فٍ اندايعح اإلضاليُح. 

 :اللغاث 



 يًراز        انهغح انعرتُح:

 يًراز       َح: انهغح انعثر

 خُذ     انهغح اإلَدهُسَح:

 


