
 

 السيزة الذاتيت

 
 

 معلومات شخصية

 (9661006669انرقى انىطًُ )

 

 خضر إثراهٍى أضعذ قسق االضى :

 م6911 / 5 / 9 الباقورة  مكان وتاريخ الوالدة :

 اإلسالم الديانت :

 األردنيت الجنسيت :

 abubaraco@yahoo.com اللكتزونيالبزيد ا

 N 671128 رقم جواس السفز

 المؤهالت العلمية
 يالحظبد انزقذٌر ضُخ انزخرج انجبيعخ صصانزخ انًؤهم

 انشرٌعخ اإلضاليٍخ انجكبنىرٌىش
 

  جٍذ جذا   و 1991 انجبيعخ األردٍَخ

 دثهىو عبنً
أضبنٍت رذرٌص انزرثٍخ 

 اإلضاليٍخ
 جٍذ جذا   و 2001 جبيعخ انٍريىك

 

 يبجطزٍر
انزفطٍر وعهىو انقراٌ 

 انكرٌى
 يًزبز و 2006 جبيعخ آل انجٍذ

 انًطزقجم اضزشراف : انرضبنخ عُىاٌ

  انكرٌى انقراٌ يُظىر يٍ

 دكزىراِ
انزفطٍر وعهىو انقرآٌ 

 انكرٌى
 يًزبز و 2012 جبيعخ انٍريىك

عُىاٌ انرضبنخ : اضزذراكبد شٍخ زادِ 

 عهى انجٍضبوي فً عهىو انقراٌ انكرٌى 

 الخبرات العملية

 يكبٌ انعًم انىظٍفخ
 ربرٌخ انعًم

 إنى يٍ

 1992 1991 األردٌاإلضاليٍخ/ وانًقذضبد  األوقبفزارح و إيبو وواعع وخطٍت

 1991 1992 انعبنًٍخ / يىضكى اإلضاليٍخ اإلغبثخهٍئخ  يطؤول رعبٌخ رعهًٍٍخ

 2006 2001 جًعٍخ انًحبفظخ عهى انقرآٌ انكرٌى عضى نجُخ اإلجبزح

 2011 1991 وزارح انزرثٍخ وانزعهٍى يعهى

 -------- 2011 وزارح انزرثٍخ وانزعهٍى يطبعذ يذٌر يذرضخ 



 

 الدورات
 دورج تطوير ادلناهج 

  اإلسالهيحتدريس الرتتيح  أساليةدورج 

 تطريق الشاطثيحتراوييه ) حفص ، شعثح (  عاصن  تقراءجيف تالوج القرآى الكرين  اإلجازج 

 ( الرخصح الدوليح لقيادج احلاسوبICDL  تتقدير ممتاز ) 

 ( دورج INTEL التعل )ين للوستقثل تتقدير ممتاز 

  م 7167دورج اللغح االجنليسيح ) التوفل ( عام 

 دورج في اخلط العرتي   

 دورج القيادج التعليويح لتطوير ادلدرسح وادلديريح 

 

 

 

 االهزًبيبد

 

 حىضجخ انًُبهج انزعهًٍٍخ 

  انًُهجٍخوضع انخطظ وكزبثخ انزقبرٌر 

  انقذرح عهى كزبثخ انًقبالد. 

 انهغبد

 

  انعرثٍخ انفصٍحخ ثطالقخانهغخ 

 عهى يعرفخ جٍذح ثبنهغخ االَجهٍسٌخ 

 يُشىرح أثحبس

 ،  11يجهذ  ) يجهخ انًُبرح ،

 و ( 2009/  6/  11،  2انعذد 

 انطٍُ اإلنهٍخ فً انقرآٌ انكرٌى ودورهب فً اضزشراف انًطزقجم

 عضىٌخ انهجبٌ

 

 ًٍٍعضى االرحبد انعبنًً نعهًبء انًطه 

  انقراٌ انكرٌى / ارثذعضى جًعٍخ انًحبفظخ عهى 

 

 انهبشًٍخ األردٍَخانًًهكخ 

  (009624112199رهفىٌ )   -غرة يطجذ حٍُُب انكجٍر  -انحً انغرثً -حٍُُب 

 (00962496106692خهىي :)


