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 السيزة الذاتية

 : البيانات الشخصية

  المحزر : منصور عاطف خضز ريان األسيزاالضى : -1

 440299299 رلى انٕٓٚت : -2

 يفخرق عبذانعال  –اندالء  –غسة  -انعُٕاٌ : -3

 انحانت االخخًاعٛت : يخسٔج  -4

 25 -0599582 انٓاحف : -5

 294-9983589   اندٕال : -6

 َابهص -ٙ حطاٌلرأة بُ\انعُٕاٌ انطابك انضفت انغربٛت  -7

  -: تعريف عام

  .عايا11نًذة  اإلضرائٛهٛتضابك فٗ انطدٌٕ  أضٛركُج  -2

 .ٔحى ابعادٖ انٗ لطاع غسة  األحرارأفرج عُٗ فٗ صفمت ٔفاء , كُج يحكٕو يذٖ انحٛاة  -2

 : يالمؤهل العلم*

فٗ انُظى  خعذدةانًفٗ انذًٚمراطٛت  2212انًاخطخٛر يٍ اندايعت انعبرٚت انًفخٕحت عاو  تحصهج عهٗ درخ -1

 ضاعت ( 45% ) 33االخخًاعٛت ٔانطٛاضٛت انذًٚمراطٛت ,,بًعذل 

 ٔاإلَطاَٛتفٗ انعهٕو االخخًاعٛت  2227حصهج عهٗ درخت انبكانٕرٚص يٍ اندايعت انعبرٚت انًفخٕحت عاو  -2

 ضاعت (141% ايخٛاز )35حخصص))عهٕو ضٛاضٛت ٔعاللاث دٔنٛت (( بًعذل 

% 37بًعذل  =ٔاالعالو   اإلضرائٛهٛتفٗ انشؤٌٔ  2211اندايعت انعبرٚت  انًفخٕحت فٙ يٍ بكانٕرٚص يؤخرا آَٛج  -3

 ضاعت ( .801ايخٛاز )

 )يركس االياو انشافعٙ (حمذٚر ايخٛازيٍ ٔزارة انعًم  . x pآَٛج دٔرة كًبٕٛحر  -9

 يٍ اندايعت االضاليٛت)انخعهٛى انًطخًر( .( . ( icdl آَٛج دٔرة فٙ انحاضٕب انذٔنٙ -9

 

 حصهج عهٗ انثإَٚت انعايت يرحٍٛ : - 6

  1117ادبٗ عاو : األولى

  1111عاو   عهًٙ: الثانية

 

 



 

  محاضز في جامعة االمة للتعليم المفتوححاليا  واعمل  -6

وقدمت مشروع دبلوم مهني متخصص باللغة العبرية للعلوم االمنية والسياسية الكاديمية فلسطين للعلوم االمنية ووافقت  -7

 لى المشروع وتمت مناقشته في عدد من ورشات العمل وبمشاركة مختصون باللغة العبرية .االكاديمية ع

 واقدم دورات في اللغة العبرية والشأن االسرائيلي في مهد ابداع للدراسات واالبحاث والتدريب  -8

 وادرس ايضا اللغة العبرية في جمعية الحياة واالمل . -9

 للغة العبرية في الجامعة اإلسالمية بغزة في برنامج ا 0العمل كمحاضر لمساق محادثة  -01

وتصديق  حصلت على معدلة وتصديق  شهاداتي الجامعية من وزارة التربية والتعليم العالي /غزة  )دائرة معادلة 22/00/2100وفي 

 الشهادات(

 : *اللغات

 انهغت االَدهٛسٚت

 انهغت انرٔضٛت 

 انهغت انعبرٚت 

 واللغة العزبية

 

    -: لغة العربيةكتب ودراسات فى ال*

 ٔانًصٛر انًدٕٓل  األضرٖ -1

  2224اضراب َفحّ  -0

 ٕٚو  32ٕٚيٛاث اضٛر يضرب عٍ انطعاو  -3

 2223لًعت عطمالٌ  -4

 َفحّ يٍ انذاخم  -5

 انمٕة فٗ انعاللاث انذٔنٛت  -6

 نطٛاضٗ فٗ االضالو انُظاو ا -7

  2224انٗ  1143يٍ  اإلضرائٛهٛت األحساب -3

 يذخم نفٓى انخبر انطٛاضٙ  -1

  اإلضرائٛهٙردع َٓاٚت لٕة ان -12

 

 

 

 

 :كتب ودراسات باللغة العبرية*          

 ٔانذًٚمراطٛت  اإلضالو -1

  2223انحرب انظانى عهٗ انعراق  -2



  انهٛبرانٛتٔانذًٚمراطٛت  دُٛذ اإلخبار٘انخ -3

 أفرٚمٛافٙ  ٔانذًٚمراطٛت انعرٚمت انًشكهت-4

 ٔاألرخُخٍٛححٕل انذًٚمراطٙ فٙ انبرازٚم -5

 انعانًٛت انًشاركتيطخٕٖ االَخخاباث ٔ-6

 خٛش انباشا "دمحم عهٗ"-7

 إضرائٛم دًٚمراطٛتْم -3

 بثالثت يطخٕٚاث انعبرٚت انهغتلٕاعذ -1

 

 -: الخبرات العملية*

 .عايا 15 نًذة فٙ ضدٍ نألضرٖ عًهج يذرضا  -1

 ضدٍ خهبٕع .عًهج يًثم خايعّ انمذش فٙ -2

 .انخٙ كخبخٓا َٔشرحٓا بٍٛ انطدٌٕ فٙ انذراضاث نألضرٖعًهج يحاضرا -3

 .نًطخٕٚاث ثالثت أضٛر يائتيٍ  ألكثر انعبرٚتدرضج انهغت -4

 ة.األضٛر  نهحركت تٔثمافٛ تَشرث عذة يدالث ضٛاضٛ-5

 . َشرث يماالث ضٛاضٛت فٙ صحٛفت فهططٍٛ ٔانمذش ٔانرضانت -00

 اعمل محاضر في جامعة االمة وفي معهد ابداع وجمعيات ومراكز أخرى . -02

  -: لمهارات والطموحا*

 انمذرة عهٗ حمذٚى انًحاضراث . -1

 انعًم برٔذ انفرٚك . -2

 % انهغت انعبرٚت ) لراءة ،ٔ يحادثت ، ٔكخابت ، ٔبحٕد(.122احماٌ  -3

 انمذرة عهٗ كخابت انذراضاث ٔانًماالث . -4

 شئ ٚخعهك بانكٛاٌ انصَٕٓٛٙ يٍ انُاحٛت انطٛاضٛت ٔاالخخًاعٛت . ميعرفت ك -5

 فٙ انخذرٚص ٔانذراضت ٔاٌ احصم عهٗ انذكخٕراِ . اٌ اضخًر -انطًٕذ : -6

 

 

 

  -:لطالب الجامعة  وأقدم ن أسهمأماذا استطيع 

 انهغت انعبرٚت بشكم يًخاز ٔضٓم ٔيفٕٓو نكم انًطخٕٚاث .حذرٚطٓى  -1

 شايهت .حمذٚى يحاضراث ضٛاضٛت . -2

 حذرٚص يٕاد انمضٛت انفهططُٛٛت . -3

  -االث انخانٛت :حمذٚى يحاضراث حٕل انكٛاٌ انصَٕٓٛٙ فٙ انًد -4



   اإلعاليٙ                           - أ

 االخخًاعٙ    - ب

                   

   انمضائٙ                        -ج

           انبرنًاَٙ)انكُٛطت(      -د

 انذٍٚ انٕٛٓد٘ -ٔ

 َظاو االَخخاباث -ز

 األحساب -ْـ

 عرب فهططُٛٙ انذاخم-ذ

 

 -بة وتقديم المحاضرات حول النظام الديمقراطي في المجاالت التالية :كتا-2                      

 ٔاإلضالو )حٕافك أو حُالض( انذًٚمراطٛت-ا                    

 انذًٚمراطٛت فٙ أٔرٔبا انغربٛت-ب                  

 انذًٚمراطٛت انَٕٛاَٛت انمذًٚت -ج                  

 ٛت فٙ أيرٚكا انالحُٛٛتانذًٚمراط-د                   

 انذًٚمراطٛت يٍ انُاحٛت انُظرٚت-ْـ                 

  :المعزفون             

 251 -1322415                                 انطُٕار يٍ) خاٌ َٕٚص(رر ٚحٛٗ حانمائذ ٔاألضٛر انً -1

 

    251- 7773163                                     يٍ) انبرٚح(  ٔاألضٛر انًحرر حٕفٛك أبٕ َعٛى انمائذ -2

 

 251 -2521522                                       (خبانٛا  ) انمائذ ٔ األضٛر انًحرر َطٛى انكرد يٍ -3

 

 251266275ٌ االضرائٛهٙ يحًٕد يردأ٘)حانٛا فٙ غسة(                      انًحرر ٔانخبٛر فٙ انشأ- 4        

 


