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 االسم أكرم عبد القادر محمد  منصور

انهىيترقم  914563309  

 انمهنت محاضر أكاديمي

 انجنس ذكر

24/11/1972  تاريخ انميالد 

 انعنىان  غزة 

 انجنسيت فلسطيني

االجتماعيتانحانت  متزوج  

 تهيفىن انمنسل 2870778

 انمحمىل 0597481313

 

 

 انًؤهالخ انعهًٍح

االنتهاء- انبذء   اسم انجامعت انمذينت انذونت اسم انمؤهم مجال انتخصص 

1993-1998  الجامعة اإلسالمية غزة فلسطين بكالوريوس لغة عربية 

2002-2005  الجامعة اإلسالمية غزة فلسطين ماجستير أصول التربية 

2011-2014  جامعة الجنان طرابلس لبنان دكتوراه أصول التربية 

 

انعًهٍح انخثراخ   

االنتهاءتاريخ   أسم انمؤسست انبهذ انىظيفت تاريخ انبذء 

"األنروا"وكالة الغوث الدولية فلسطين معلم 2001 2012  

 جامعة األقصى فلسطين محاضر 2004 2005

 وكالةالغوث فلسطين مقرر للجان اللغة العربية 2001 2010

 

األتحاز انًُشىرج/ انًؤنفاخ / انكرة   

 "انذور االجرًاعً نهًخًٍاخ انصٍفٍح تًحافظح غزج وسثم ذطىٌرِ يٍ وجهح َظر انقائًٍٍ وانًشاركٍٍ" تحس تعُىاٌ 

" نًُسق يثادرج االحرراو واالَضثاط فً ذحسٍٍ انعًهٍح انرعهًٍٍحيانذور اإلَساٌ" تحس تعُىاٌ   

 ذى َشرهًا فً يجهح انجايعح

 وانعذٌذ يٍ األتحاز انًُشىرج عرتٍا ودونٍا

:نهثاحس كراتاٌ ٌذرساٌ فً انجايعح   

 يهاراخ انخظ انعرتً -1

 انررتٍح وانرعهٍى فً فهسطٍُى انعانى -2

و2020ذى إصذار انكراتٍٍ عاو   

 واٌَ عهى شرف االَرهاء يٍ كراب شانس وهى أصىل انررتٍح

 وشاركد فً كراتٍٍ نهغح انعرتٍح ٌذرساٌ أٌضا فً انجايعح

 يع انذكرىر رائذ انذاٌح وانذكرىر َهاد تذرٌح وانذكرىر يُال انرٌاشً

 انًؤذًراخ انعهًٍح

 انجايعح اإلساليٍح"- تُاء وأدوار فً ظم انرحذٌاخ ...انًرأج انفهسطٍٍُح" انًؤذًر انذونً 

 



 انًهاراذانخاصح

انمهارةاسم  تدقيق مئات رسائل الماجستير والدكتوراه  1 

انمهارةاسم  عمل اإلحصائيات و التقارير و المساعدة في وضع الخطط   2 

انمهارةاسم  أرشفة البيانات بطريقة منظمة بحيث يسهل الوصول اليها في المستقبل   3 

 

 انهغاخ

 انهغت مستىي انتحذث مستىي انكتابت مستىي انقراءة

 انعربيت ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجهيسيت جيذ جيذ جيذ

    

 

 انذوراخ انرذرٌثٍح

 1 اسم انذورة ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

   مذتها  ساعة تدريبية80

  مكان انعقادها وكالة الغوث

 2 اسم انذورة دوراتفي الخط العربي

   مذتها سنة دراسية

  مكان انعقادها وكالة الغوث

 3 اسم انذورة دورات في تحليل المناهج

   مذتها سنة دراسية

  مكان انعقادها وكالة الغوث

 

 انًعرفىٌ

E-mail  اسم انمعرف انىظيفت انعنىان تهيفىن 

نسيم ياسين.د.أ أستار  الجامعة اإلسالمية 0599200559   

محمود أبو دف.د.أ أستار مميس الجامعة اإلسالمية 0595494845   
 

 

 


