
 

 البياناث الشخصيت

 

.مىال صانخ مصطفى انرياشي  االسم 

الهىيةرقم  802848655  

 المهنة يحاضرج تجايعح فهططٍٍ

 الجنس أَثى

 تاريخ الميالد 2/12/1990

.انسٌرىٌ تجىار تُك انقذش- غسج  العنىان 

 الجنسية فهططٍٍُح

االجتماعيةالحالة  عستاء  

 تليفىن المنزل 2612616

 المحمىل 0595564210

 

 

 المؤهالث العلميت

االَرهاء- انثذء   اضى انجايعح انًذٌُح انذونح اضى انًؤهم يجال انرخصص 

 اإلضاليٍح غسج فهططٍٍ تكانىرٌىش ذعهٍى انهغح انعرتٍح 2008-2013

 اإلضاليٍح غسج فهططٍٍ ياجطرٍر يُاهج وطرائق ذذرٌص انهغح انعرتٍح 2014-2016

قٍذ  -2018
 انذراضح

انفهطفح فً انًُاهج وطرائق ذذرٌص 
 انهغح انعرتٍح

 اإلضاليٍح غسج فهططٍٍ دكرىراج

 

العمليتالخبراث   

االَرهاءذارٌخ   أضى انًؤضطح انثهذ انىظٍفح ذارٌخ انثذء 

 انجايعح اإلضاليٍح غسج يشرف ذرتىي 2014 2018

 وزارج انررتٍح وانرعهٍى غسج يعهًح نغح عرتٍح 2013 2017

 جايعح فهططٍٍ غسج يحاضرج تجايعح فهططٍٍ 2017 يطرًر

 

األبحاث المنشىرة/ المؤلفاث / الكتب   

درجح ممارسح معهمي انمردهح األساسيح اندويا في انمذافظاخ انجىوتيح ألسانية انتقويم انثديم في ضوء االتجاهاخ •

 .مصر- مجهح دراساخ عرتيح في انترتيح وعهم انىفس،انذديثح

 غزج- ، جامعح فهسطيه(قواعد وفىون)في ظالل انهغح انعرتيح:  انمشاركح في إعداد كتاب* 

 

 المؤتمراث العلميت

 غزج- كهيح انترتيح جامعح األقصى" تذدياخ وطموح" مؤتمر 

غزج- ، انجامعح اإلسالميح(انمىاهج وتىميح انتفكير)ورشح عمم دول   

 المهاراتالخاصت

انًهارجاضى  انحاضىب  1 

انًهارجاضى  انرضى  2 

انًهارجاضى  انخط انعرتً  3 

 

 



 اللغاث

 اللغة مستىي التحدث مستىي الكتابة مستىي القراءة

 انعرتٍح يرقٍ يرقٍ يرقٍ

 اإلَجهٍسٌح جٍذ جٍذ جٍذ

    

 

 الدوراث التدريبيت

.انرخصح انذونٍح نقٍادج انحاضىب  1 اسم الدورة 

.شهراٌ وَصف   مدتها 

.غسج- انجايعح اإلضاليٍح   مكان انعقادها 

.ذالوج وذجىٌذ ذأهٍهٍح  2 اسم الدورة 

. عاو   مدتها 

غسج- انجايعح اإلضاليٍح   مكان انعقادها 

.ذالوج وذجىٌذ عهٍا  3 اسم الدورة 

.عاو   مدتها 

غسج- انجايعح اإلضاليٍح   مكان انعقادها 

.نغح انجطذ وذحهٍم انشخصٍح  4 اسم الدورة 

.أضثىعاٌ   مدتها 

.يركس داذا نهرذرٌة وانرطىٌر   مكان انعقادها 

.أضاضٍاخ فً انهغح اإلَجهٍسٌح  5 اسم الدورة 

.شهر   مدتها 

  مكان انعقادها يركس تكطم نركُىنىجٍا انًعهىياخ

 6 اسم الدورة .TOTإعذاد يذرب 

.شهر   مدتها 

  مكان انعقادها يركس تكطم نركُىنىجٍا انًعهىياخ

.إعذاد يعهى يحررف  7 اسم الدورة 

.أضثىعاٌ   مدتها 

 يركس تكطم نركُىنىجٍا انًعهىياخ
 

  مكان انعقادها

.عًم انًؤضطاذًانعالقاخ انعايح وال  8 اسم الدورة 

.شهر   مدتها 

.يركس تكطم نركُىنىجٍا انًعهىياخ   مكان انعقادها 

.انثريجح انهغىٌح انعصثٍح  9 اسم الدورة 

.أضثىعاٌ   مدتها 

  مكان انعقادها يركس تكطم نركُىنىجٍا انًعهىياخ

 

 المعرفىن

E-mail اسم المعرف الىظيفة العنىان تليفىن 

MISOON2007@HOTMAIL.COM 0599768783 انقرارج- خاٍَىَص  
يحاضرج 
تجايعح 
.فهططٍٍ  

يٍطىٌ انفرا. د  



انرىو- تٍد الهٍا 0598923805 -  
يحاضر فً 

انجايعح 
 اإلضاليٍح

ٌاضر األشقر. د  

 

 

 


