
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم يوسف زكريا إبراهيم الداعور

 رقم الهوية   339318188

 المهنة مدير شؤون الطلبة ومحاضر بكلية التربية

 الجنس ذكر

م3/91/9131  تاريخ الميالد 

بالقرب من مسجد خالد بن الوليد -حي الصفطاوي   العنوان  

 الجنسية فلسطيني

تجتماعيةالحالة اال  متزوج   

 المحمول 3511138951

yousef-86b@hotmail.com E- mail 

 

 المؤهالت العلمية

االنتهاء  -البدء   اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

م19/9/1333  تجامعة األزهر غزة فلسطين بكالوريوس دراسات إسالمية 

م9/1/1399 ة األزهرتجامع غزة فلسطين ماتجستير أصول تربية   

 تجامعة عين شمس القاهرة مصر دكتوراه أصول تربية قيد الدراسة

 

 الخبرات العملية

 أسم  المؤسسة البلد الوظيفة تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

 تجامعة فلسطين الزهراء محاضر كلية التربية 1391 قيد العمل

 تجامعة فلسطين الزهراء مدير شؤون الطلبة 1393 قيد العمل

لعملقيد ا غزة -تجامعة األزهر غزة محاضر 1391   

غزة -تجامعة األزهر غزة إداري 1393 1399  

 وكالة الغوث الدولية شمال غزة معلم 1333 1331

 برنامج تشغيل الخرتجين تجباليا مدرب 22-7-2008 12-8-2010

الرمال -غزة  مدرب 1-3-2009 14-7-2010  مركز النور والثقافة 

 

ألبحاث المنشورةا/ المؤلفات / الكتب   

 

 

 المؤتمرات العلمية

 

 

الخاصة المهارات  

 9 اسم المهارة الكتابة باستخدام ميكروسوفت وورد، واكسل

 1 اسم المهارة التواصل مع اآلخرين في العمل الجماعي

 8 اسم المهارة مهارات التعامل مع الحاالت الخاصة

المهارةاسم  العالقات بالفرق الشبابية والتعامل معهم   3 

 5 اسم المهارة كتابه التقارير والخطط  



 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة

 اللغة العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اللغة اإلنجليزية تجيد تجدا   تجيد تجدا   تجيد تجدا  

 

 الدورات التدريبية

مركز  –الدولي االنساني دورة تدريبية في حقوق االنسان والديمقراطية والقانون 

 الميزان لحقوق االنسان
 9 اسم الدورة

منتدى  –تجمعية التثقيف البرلماني والديمقراطي  –دورة تدريبية بعنوان ثقافة الحوار 
 شارك الشبابي

 1 اسم الدورة

 8 اسم الدورة دورة في المهارات القيادية واإلدارية

 –ة المجتمع والتعليم المستمر بغزة عمادة خدم –الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
 الجامعة االسالمية

 3 اسم الدورة

المركز القومي لألبحاث  –دورة تدريبية  بعنوان التدخل الطارئ وقت األزمات 

 م9/1/1331وحتى  91/5/1331من الفترة بين   –ساعة  12والدراسات بواقع 
 5 اسم الدورة

منظمة اليونسكو  –غزة  –ركز شؤون المرأة م –المعايير الدنيا للتعليم وقت الطوارئ 
 تجامعة االزهر –

 1 اسم الدورة

 

 المعرفون

E-mail اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

باسم صالح العجرمي.أ مدرس تجباليا 3513131133   

نعيم أبو غلوة. د مدير عام بيت الهيا 3515333393   
 

 

 


