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 السرية الذاتية
 االسم/مصطفى فرج عبد الحميد مرزوق       من مواليد غزة التفاح

 أوالد. 5متزوج +                 م2/01/0591تاريخ الميالد: 

 
 ادلؤهل العلمي : 
 م5991 نةس الفصل األول -بغزةاجلامعة اإلسالمية -بكالوريوس تربية لغة عربية *                 
 م5991سنة  تربية فنية من دار ادلعلمني بغزة –دبلوم متوسط  *                 
 .A.W.U ماجستري لغة عربية من جامعة *                  
 ( من وزارة العدل    العربيةُمحَلَّف للغة مرتجم قانوين * حاصل على شهادة )                  

 م.51/9/5001ية يف الفلسطين                   
                   

 دورات عديدة يف أماكن عديدة يف اللغة العربية :(   5    الدورات :
 أ(  دورة مبتدئة )ا( ومتوسطة )ب( ومتقدمة )ج( من مركز اللغات احلكومي مدة                  

 .ن ونصفاومدة اللقاء ساعت أسبوعيًّا لقاءاتثالثة بواقع كل دورة أربعة شهور                     
 (, يف جامعة 580دلدة عامني جمموع ساعاهتا ) يوم يف األسبوعب( دورة بواقع               

 بئر السبع احملتلة. مدينة وريون يفچبن                    
 ( ساعة  5900)ج( دبلوم يف اللغة العربية عبارة عن دورات مكثفة جمموع ساعاهتا )             

 ا يف مدينة نتانيا احملتلة. ڤان عكيپحصلنا يف جمملها على شهادة دبلوم من معهد أول                  
  (.حاليًّا ( دورة يف احلاسوب من كلية الرتبية احلكومية )جامعة األقصى5             
 ا مرتفع.بتقدير جيد جد   ( دورة عليا يف أحكام التجويد برواية حفص عن عاصم3             
 وبتوفيق من هللا عز وجل أان اآلن يف مشوار السند. ،( دورة أتهيل سند برواية حفص عن عاصم1             
                

  معرفة اللغات : 
 

 ُمادثة كتابة القراءة اللغة الرقم

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية -5

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية -5

 مقبول متوسط متوسط اإلجنليزية -3

 



 أوال : يف جمال التدريس:  : اخلربة العملية
 .5985وحىت سنة  5998من سنة  ارس سيناءدبدأت عملي يف مدارس العريش وم (أ 

انتقلد  للتدددريس يف مدددارس  ددزة  5985مث بعدد االنسدد اب اإلسددرائيلي الكامدل مددن سدديناء سددنة   (ب 
 .5981حىت سنة  مركز اللغات احلكومي ويف

 . 5991علمات بغزة حىت سنة مث إىل دار ادل  (ج 

حيددمت ت تدشددني كليددة الرتبيددة احلكوميددة )جامعددة األقصددى حاليًّددا(  شددرت عملددي  5991ويف سددنة  (د 
 فيها بتدريس اللغة العربية جلميع ادلستوايت, وما زل  حىت اترخيه.

ابجلامعةةة  يف بدددرانمل اللغدددة العربيدددة  5و مسددداة لغدددة عربيدددة 5العمدددل كم املدددر دلسددداة لغدددة عربيدددة  (ه 
 و حىت اآلن. 5055من عام  لسمامة  غزة اإل

 :  اللغة العربية اثني ا: يف جمال ترمجة           
عملدددد   يلددددة سددددنوات االنتفاملددددة األوىل ادلباركددددة مرتمج ددددا لدددددائرة الشددددئون العدليددددة بغددددزة بعقددددد سددددنو   (أ 

الددددائرة مدددن مسدددتندات قانونيدددة يلدددزم  ، حيدددمت قمددد  برتمجدددة تقدددارير الطددد  الشدددرعي وكدددل مدددامتجددددد
 ها.و ري 

 متجدد.. عمل  مرتمج ا دلؤسسة ادلواصفات الفلسطينية مدة أربع سنوات أيض ا بعقد سنو   (ب 

( مدددن وزارة العددددل  ف للغدددة العربيدددةلَّدددمدددرتجم قدددانوين ُمحَ م حصدددل  علدددى شدددهادة ) 51/09/5001يف  (ج 
 الفلسطينية.

السم ة قته األجان   إلسالم على حقيادلعنية وادلختصة بتعريف د( تعامل  مع مؤسسة جسور    
 .وآخر عن شبهة اجلهاد  فيلم تعريف بدين اإلسالم إىل اللغة العربيةحيمت قم  برتمجة سيناريو 

 توقيع                                                                          
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