
 

  البيانات الذخرية
 

 االسم سشدس دمحم مهسى شبات
الههيةرقم    803133792  

 السهشة مدير كلية التربية، قائم بأعسال رئيس قدم التعليم األساسي
 الجشس  أنثي

 تاريخ السيالد  24/4/1991
الذارع العام –بيت حانهن   العشهان  

شية يفلدط  الجشدية 
 الحالة االجتماعية  متزوجة

ليفون المنزل ت ----  

 المحمول 059-2954595

 
 

 المؤهالت العلمية
االنتهاء  -البدء    اسم الجامعة السديشة الدولة اسم السؤهل مجال التخرص 

2009-2013 االسالمية  جامعةال غزة    فلدطين  لبكالهريهس تعليم أساسي   
2014-2016 مية الجامعة االسال غزة فلدطين ماجدتير مشاهج وطرق تدريس    

      
 

واإلدارية الخبرات العلمية  
االنتهاءتاريخ  السؤسدة  سما البلد الهظيفة تاريخ البدء   

 حتى تاريخه
 جامعة فلدطين  فلدطين معيدة في كلية التربية 2014 2015

 وكالة الغهث الدولية فلدطين معلم صف 2015 2015
 جامعة فلدطين فلدطين أميشة مكتبة 2016 2016
 جامعة فلدطين فلدطين مدئهل قدم االجراءات الفشية 2017 2017
في كلية التربية محاضر 2017 2017  جامعة فلدطين فلدطين 
في كلية التربية محاضر 2018 2018  ن/ فرع الذمال جامعة فلدطي فلدطين 
في كلية التربية محاضر 2019 2019  ل ن/ فرع الذماجامعة فلدطي فلدطين 

 جامعة فلدطين فلدطين مدير كلية التربية 2020 قيد العسل



 جامعة فلدطين فلدطين مدير كلية التربية 2021 قيد العسل
 

 الكتب / المؤلفات / األبحاث المنذهرة
نذر ورقة عسل في مهتسر كلية التربية بعشهان )دور السرأة  الفلدطيشية في تعزيز مشعهمة القيم االجتساعية من وجهة 

 1 نعر الشداء العامالت في مؤسدات السجتسع السدني بسحافعات غزة وسبل تحديشه(.

 
 المؤتمرات العلمية

 1 2018-2017كلية التربية األول  سؤتسرلعزه في اللجشة التحزيرية 

 
 السهارات الخاصة

السهارةاسم  مهارات في االترال والتهاصل   1 
السهارةاسم  مهارة العسل في فريق وتحت الزغط  2 

  اسم السهارة القدرة على التعامل مع الحاالت الخاصة 

  اسم السهارة  الهادفة تشعيم الفعاليات واألنذطة التربهية 

السهارةاسم  استخدام الحاسهب واالنترنت والطباعة  إجادة  3 
 

 اللغات
 اللغة مدتهي التحدث  مدتهي الكتابة  مدتهي القراءة

 العربية مستاز مستاز مستاز
 اإلنجليزية جيد جدا جيد جدا جيد جدا

 
 الدورات التدريبية

 1  اسم الدورة لغة االشارة
/ مركز اتقانفلدطينجامعة    مكان انعقادها 

الكتب وحفظتهثيق   2  اسم الدورة 
/ مركز اتقانجامعة فلدطين   مكان انعقادها 

 3  اسم الدورة دمج عالج العقل والجدم
  مكان انعقادها فشدق الستحف
والدراماالهسائل التعليمية   4  اسم الدورة 



  مكان انعقادها الجامعة االسالمية
مية الذخرية وإدارة الذات دورة تن  5  اسم الدورة 

  مكان انعقادها الجامعة االسالمية
 

 المعرفهن 
 E-mail   اسم السعرف الهظيفة العشهان تليفهن 

غزة -الجامعة االسالمية 8129298   أ.د دمحم أبهشقير عسيد كلية التربية 

غزة -جامعة األقرى 9717079  رئيس قدم التدريب  
سر دحالند. ع السيداني  

 

 

 


