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 العلمية: والنشاطات المؤهالت  •

اإلسالمية من  خريج بكالوريوس من كلية التربية تخصص الدراسات  -

  .سالميةالجامعة اإل

وم  الدين قسم التفسير وعل على درجة الماجستير من كلية أصول حصلت -

بعنوان" الهجر في القرآن الكريم دراسة  سالميةمن الجامعة اإلالقرآن الكريم 

 . موضوعية "
في كلية التفسير  " غزة  –اإلسالمية جامعة الفي  الدكتوراهبرنامج ب" ملتحق   -

 وعلوم القرآن الكريم.  

 . ي للدعوة السلفية بفلسطينباحث علمي وشرعي في المجلس العلمعملت  -
 دورات علمية في العلوم الشرعية واألحوال الشخصية.  -
 دورات في علم التالوة والتجويد.  -
 فن الخطابة.  علم دورة في -
 دورة في فن تحقيق المخطوطات.  -
 دورة في فن الخط.  -
للمواد الشرعية في مدرسة اإلمام محمد بن صالح  متطوعاً ساً عملت مدر -

 العثيمين الخاصة. 
 عملت متطوعاً أمين مكتبة للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين.  -



-  ً ً  عملت خطيباً وواعظا  في وزارة األوقاف والشؤون الدينية.  متطوعا
 والسنّة. عملت خطيباً في المساجد التابعة لجمعية دار الكتاب  -
 عملت خطيباً في المساجد التابعة لجمعية الوالء الخيرية. -
 للقرآن الكريم في جمعية دار الكتاب والسنة.  عملت إمام ومحفظ -
 شاركت في دورة بعنوان معارف مقدسية.  -
 شاركت في لقاءات تربوية.  -
 ". محفظينالعداد إي دورات تدريبية بعنوان "ف شاركت -
 صيفية. شاركت في انجاح مخيمات  -
 شاركت في كثير من مشاريع زكاة الفطر على الهدي النبوي.  -
 عملت سلسلة دعوية وتوعوية في مساجد مدينة خانيونس.  -
المقامة   االسالمية والوطنيةشاركت في كثير من االحتفاالت والمهرجانات  -

 غزة. في مدينة 
على مدارس الثانوية العامة ومنها ترويجية ت دعوية وتوعوية قمت بجوال  -

 ي مدينة خانيونس باسم جامعة فلسطين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. ف
 ،"مساق الثقافة اإلسالمية  .للمساقات اإلسالمية محاضرا في جامعة فلسطين  -

، التربية 1سالميةاإلالتربية  ،التربية اإلسالمية ،الدراسات اإلسالمية

 األحوال الشخصية" ،2-1القرآن الكريم ،2االسالمية
 عملت محاضراً في ندوات شرعية بأحكام تخص النساء. -
 إلقاء المواعظ والدروس العلمية في مساجد غزة. -
 عملت محاضرا في تدريس أحكام التالوة والتجويد.  -
 . عدادي والثانويسالمية لطالب اإلعملت مدرساً متطوعا لمادة التربية اإل -
 بجمعية الوالء الخيرية. عملت رئيساً للجنة العلمية  -
 عضوا في الجمعية العمومية لجمعية دار الكتاب والسنة.  -

وختاماً مشاركتي بشكل فاعل في المناسبات والفعاليات التي تخص جامعة  

 فلسطين من أفراح وأتراح وغيرها. 

وهللا ولي ذلك والقادر                                                                          

                         عليه

والحمد هلل رب                                                                              

 العالمين



وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم         

 تسليماً كثيراً 

 

 


