
 المعلومات الشخصية

والنسبة: علي الخولي االسم  
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 الشهادات

2005-إجازة في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية)معدل جيد جدا(–كلية الدعوة اإلسالمية   

2008 -طالب في شعبة القراءات  -معهد الفتح اإلسالمي  –دمشق   

2012 –إجازة في الهندسة الكهربائية )معدل جيد(  -جامعة دمشق   

2016 - 2015 (طروحةمرحلة إعداد األ)حاليا  لغة العربيةماجستير –جامعة إسطنبول آيدن   

 الدورات والمهارات 

2005    - NLP دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية 

  2007  -إجازة بحفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

2008 –دبلوم إدارة أعمال من معهد أوكسفورد   

المكتبية والهندسية.القدرة على استخدام البرامج الحاسوبية   

 المؤتمرات

  –شهادة حضور مؤتمر اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي أقامته مؤسسة إيثار  

2015إسطنبول   

2015حضور ملتقى الحفاظ األول في اسطنبول   

م2016محمد الفاتح لسلطان اشهادة حضور مؤتمر اللغة العربية الذي أقامته جامعة   
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 األعمال والخبرات 

.(2011-2008الدراسات ) –مهندس في مديرية كهرباء دمشق  –سوريا دمشق   

-2011في العديد من المدارس ) للمرحلة اإلعدادية مدرس اللغة العربية –سوريا  دمشق 

2013).  

ليمان( حذيفة بن ا –السيدة نفيسة  -إمام وخطيب في مساجد )الخليل  –سوريا  دمشق 

(2006-2013).  

غير الناطقين في مواد )الصرف معلم لغة العربية ل –معهد اإلحسان  –إسطنبول الفاتح 

.(5201-4201)  والنحو والبالغة واألدب(  

 )المنهاج الليبي( أمين سر ومعلم –مدرسة األمل المشرق  –إسطنبول زيتون بورنو 

(2015-2014).  

معلم لغة عربية للثالث الثانوي )المنهاج  –مدرسة الحضارة  –إسطنبول زيتون بورنو 

(.2015السوري( )دورة صيف   

(.2015معلم لغة عربية ) -ثانوية إسماعيل آغا للقرآن الكريم –إسطنبول الفاتح   

 –معلم لغة عربية  - ثانوية السلطان محمد الفاتح لألئمة والخطباء –الفاتح  –إسطنبول 

2016دورة شتاء   

 .(حتى اآلن 9/2015)معلم لغة عربية  –أكاديمية إسطنبول  –الفاتح  –إسطنبول 

 معلم لغة عربية. –)إيثار( مؤسسة إسطنبول للدراسات واألبحاث  –أسكودار  –إسطنبول 

حتى اآلن(. 2015-7-1)من   

 2016 /3) معلم لغة عربية – والتطوير للتدريب زدني شركة -بوسنا يني  –إسطنبول 

 حتى األن(

 اللغات

 اللغة األم: )اللغة العربية(

 اللغات األخرى:

 اللغة القراءة االستماع الكالم
 التركية جيد وسط وسط
 اإلنكليزية جيد جيد جيد

 

3/2016/ 28آخر تحديث للمعلومات :   



 

 

 

 

 


