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 تهاني سالم محمد أبو صالح
 عبسان الكبيرة

فلسطين - خانيونس  

 
Toto72799@hotmail.com:البريد  اإللكتروني 

Tahany Abu Salah  فيس ( الموقع اإللكتروني ( :  

 
 

 الجوال: 0597072799
 

  البيانات الشخصية :

1992نوفمبر  17تاريخ الميالد:   

أنثى : النوع  

أعزبالحالة االجتماعية:   

فلسطينيةنسية: الج  

  

  المؤهالت العلمية:

ي (أدب)  91.7ـ الثانوية العامة بمعدل   
جيد جًدابمعدل  ،بكالوريوس آداب لغة عربيةـ   

 دبلوم تربية
لغة عربية ماجستير  

 الخبرة العملية: 

  ا.يومً  51تطوع في مدرسة داليا الكرمل 

  القرآن والسنة .أحفظ القرآن الكريم ، ودورة أحكام مبتدئة معتمدة من دار 

 . ثالث شهادات في التنمية البشرية معتمدة من مركز وفا 

 . شهادة التنمية البشرية معتمدة من كلية العلوم والتكنولوجيا 

  إعطاء دورات ودوس لقواعد العربية وكتابة الشعر وفهم الَعروض بطرق تسهل الحفظ
 والفهم.
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 اكن أخرى .موالمدارس وأ القاء دروس دينية وأدبية في المساجد 

 األعمال األدبية واإلبداعية

 ب واألدباء الفلسطينيين في غزة .رابطة الكتا عضو لدىــ 

  التي تقيمها كل من رابطة الكتاب واألدباءواألمسيات ــــ شاركت في العديد من الفعاليات 

ى أدباء ملتق ،منها: مسابقة جائزة سميح القاسمــ المشاركة في العديد من المسابقات األدبية 
  . الضفة -فلسطين

لكتاب واالدباء ـ المشاركة في مسابقة تقديم دراسة عن روايات أحد االسرى المحررين، رابطة ا
 غزة وحصولي على المركز الخامس. -الفلسطينيين

 عن روايات االسرى، طبع من اصدارات رابطة الكتاب مقاربات نقديةـ المشاركة في كتاب 
 .زةغ -دباء الفلسطينيينواأل

 غزة. -واالدباء الفلسطينيينكتابة قصائد وخواطر ونثر وتقديمها لرابطة الكتاب ـ 

ـ تقديم بحوث ودراسات نقدية عن رواية قمر في بيت دراس لعبداهلل تاية، ودراسة نقدية لديوان لو 
 غزة. -واالدباء الفلسطينيينيظمأ السفر لسمية وادي إلى رابطة الكتاب 

 سيتم تقديم مقاالت لدى مركز البحوث والدراسات في غزة . ـ

 ـ المشاركة في أمسيات شعرية في ابداعات شابة .

المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية مثل اليوم الدراسي لديوان العصف المأكول في 
 – 19ن غزة، وسيتم المشاركة في مؤتمر جهود علماء فلسطين في القرني–الجامعة االسالمية 

 لمجمع اللغة العربية، ولدي أبحاث في موسوعة األدب الفلسطيني الحديث. 20

 

 المهارات

. .كتابة الشعر ، ولدّي مشروع ديوان شعري ــ  
. والمقاالت األدبية القصيرة  والمسرحية والسيناريوـ كتابة القصة   

 ـ كتابة التقارير واألخبار والقصص الصحفية .
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مالئي للشفوي والكتابي .ـ التدقيق اللغوي واإل  
 ـ استخدام الكمبيوتر بشكل جيد .

 
 

 المجاالت التي يمكن تقلدها 

تقديم البرامج والحوارات األدبية والسياسية   ــ  

األخبار وقراءة التقارير اإلخبارية .تقديم ــ   

مدقق اللغوي واإلمالئي ، ومعد ألسئلة وفقرات البرامج المنوعة . ــ  

ات في الجامعات والتحدث باللغة العربية الفصحى بشكل طلق .ـ القاء المحاضر   

 

 :األم اللغة    لغة عربية 
 :جيد  لغة إنجليزية 

 اللغة

 إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس 
 برنامج الفوتوشوب 
 . برنامج الفالش 
 

 الحاسوب

 

 المعرفون :

 األستاذ الدكتور عبد الخالق العف

علي اليعقوبي  الدكتور  

كتور موسى أبو جليدانالد  

 الدكتور وجدي أبو لحية
 


