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 البيانات الشخصية: 

 

 92/4/1291 جنين -عنزة تاريخ الميالد:مكان و محمد أحمد محمود عطاية : االسم

  متزوج الحالة االجتماعية: 241454922: رقم الهوية

 atayayahya@yahoo.com البريد االلكتروني: جنين  -عنزة العنوان: 

  االسالم :الديانة 635354546 - 6599999050الهاتف: 

 

 المؤهالت العلمية: 

 

آن بعنوان: أساليب القر الةسر -تقدير امتياز 5649 -مااليا/ماليزياجامعة –تخصص تفسير  -دكتوراة في الشريعة اإلسالمية -

   نموذجاً.فلسطين –المية للمرحلة الثانوية في الضفة الغربية التربية اإلسمنهاج –الكريم في التربية األخالقية 

رسالة بعنوان: "الخيانة في  تقدير جيد جدا . 5646–جامعة النجاح الوطنية –تخصص تفسير  –ماجستير أصول الدين  -

 القرآن الكريم" 

 تقدير ممتاز.  5664–جامعة القدس المفتوحة –بكالوريوس تربية إسالمية  -

 تقدير ممتاز 4994–عمان  –كلية المجتمع العربي  –دبلوم شريعة إسالمية  -

 تقدير ممتاز  4994 –عمان  –كلية المجتمع العربي  –دبلوم تأهيل تربوي  -

 

 

 الخبرة العملية: 
 

   5644إلى تاريخ   4991من تاريخ  –وظيفة معلم  –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  -
 5644إلى  5646 –لجنة فحص المتقدمين إلجازات التجويد  –فلسطين  –وزارة األوقاف  -
 5644إلى  5669–لجنة مقابلة المتقدمين لوظيفة التعليم  –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  -
 5645إلى  5643 –تدريب المعلمين على المنهاج الدراسي  –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  -
 5644تاريخ – وظيفة عضو هيئة تدريس –فلسطين  –جامعة القدس المفتوحة  -
 5644 إلى تاريخ  5664من تاريخ  –فلسطين  –مركز تحفيظ القرآن الكريم  –وزارة األوقاف  -
 5646إلى  5661 –عضو لجنة تقييم منهاج التربية اإلسالمية الجديد  –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  -
 5666إلى  4995 –إمام وخطيب مسجد  –فلسطين  –وزارة األوقاف  -

 

 

 التدريب:   
 

 
 5645 -ماليزيا -جامعة مااليا umccedمعهد  -دورة خمس مستويات في اللغة اإلنجليزية -
 5643 -جنين  -الجامعة العربية االمريكية -TOEFL  -دورة في اللغة االنجليزية  -
 5645إلى  5669 –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  - دورة تدريبية على منهاج التربية اإلسالمية  -
 5644 -جنين -جامعة القدس المفتوحة -العاليدورة في التعلم عن بعد والتعلم االلكتروني في مؤسسات التعليم  -
 5661 –قباطية  –مديرية التربية والتعليم  –استخدام الحاسوب في التعليم  -
 5669 –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  –دورة متقدمة في تدريب المعلمين  -
 5660 -فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  –دورة في القياس والتقويم  -
 5665–فلسطين  –مركز العمل التنموي معا  –ص الصفية إدارة الحص -
 5663 –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  –دورة في الحد من العنف  -
 5664 –فلسطين  –وزارة التربية والتعليم  –دورة في الصحة االنجابية  -

 4994-4996 –األردن  –من رابطة العالم اإلسالمي  –إجازة في تالوة القرآن الكريم دورة تجويد نتج عنها  -
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دورة تجويد نتج عنها سند متصل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رواية حفص . من الشيخ عبد الرحمن بن علي  -

 4994إلى  4996األردن  –المحمود 
 4996إلى 4911 –فلسطين  –من وزارة األوقاف  –دورة تجويد نتج عنها إجازة في تالوة القرآن الكريم  -
 5645 -ماليزيا– ماالياجامعة – دارتهاء المشاريع وإنشاإ فيدورة  -
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 ال أعمل -الحالة العملية: متقاعد من التربية والتعليم

 


