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  :المؤهالت العلمية

كتوراه "نظم املعلومات"    ٠....... 20017حث يف مر ا
لب2006 امعة  ة–  ضيات التطبيق تري يف الر    ماجس

لب 1999 امعة  يض املُجّرد –  ليل الر راسات العليا يف الت  دبلوم ا
لب 1997 امعة  ة الثانية يف اللكية) –  ر ىل ا اصل  ضيات البحتة (بتفوق  ازة يف الر  إ

 1997..…… :لتدريسيةالخبرات ا

مرحلة التعليم الثانوي               

  لثالث الثانوي العلمي ضيات  ال احلديث"رس امد يفمدرس الر ي  "أج يا -/ ها  .2017/ 2016 ر

  نوية لثالث الثانوي العلمي يف  ضيات  ي  "مسمل كري"مدرس الر يا  –/ ها  2015/2016.ر

  ام ىل  2014الل  رص معيل  كرار  التدرس اخلاصاق ب أوضاعنا يف سورية و س لطالب الثالث الثانوي العلمي 
 الزنوح. 

  لثالث الثانوي العلمي ضيات  ني  "شهداء جرابلس"يف مدرسة مدرس الر  .2012/2013لناز

  لثالث الثانوي العلمي يف ضيات  اص يعمل حتت -حبلب  "معهد القادة"مدرس الر ل، وهو مركز   الس
رية ال  2011/2012 رتبية حبلبإرشاف مد

  لثالث الثانوي العلمي يف ضيات  اص يعمل حتت  احملافظة،  –حبلب  "معهد األمل"مدرس الر وهو مركز 
رية الرتبية حبلب   .2011ولغاية    1997إرشاف مد

عاليمرحلة التعليم ال            

  ية يف ضيات لطلبة اجلامعات الرت اصةمدرس مقررات الر  ......... . 2017 مراكز 

  امعي "تعلمي عن بعد" يف لكية الهندسة املعلوماتية ا - مدرس  ولوج ك ال و  ....... .  2014  امعة أج

 " ضيات العالية يف اء اجلامعيمدرس الر ي معهد الف يا  –" /ها  . 2017/2016ر

  حتاد اخلاصة –مدرس حمارض يف لكية الهندسة املعلوماتية   . 2007/2006حبلب  امعة 

  حتاد اخلاصة –مدرس حمارض يف لكية اإلدارة  . 2006/2005حبلب  امعة 

  ضيات لب –لكية العلوم  -مدرس حمارض يف قسم الر  . 2005ولغاية 1997 امعة 
  

  

  



  :.......1997 اإلداريةالخبرات 
  ي اء اجلامعي / ها يس ملعهد الف ر التأس يا  –املد  . 2018ر

  ي داد املدرسني /ها لمعهد املتوسط إل شغييل  يس وال ر التأس  . 2018/2017تركيا  –املد

  ي ة / ها منوذج اء ا يا  –عضو جملس إدارة مدارس الف  . 2018/2017ر

  ي ب التعلميي مجلعية أهل احلديث /ها ر املك يا  –ئب مد  . 2017/2016ر

  ني يف مدينة جرابلس لناز ورات التعلميية اخلاص  ر مركز ا  . 2013مد

 ورات التعلميية حبلب ر مركز األمل  رية الرتبية حبلب) مد  .2011 – 1999 (مركز يعمل حتت إرشاف مد

  حتاد اخلاصة حبلب امعة  ر مركز   .2006/2005مد
  

  :.......2015شرافية اإلالخبرات 
 أل لكرتوين  لكرتوين يف مجعية التعلمي  مي لبنك األسئ  ي ُمرشف جلنة التق يا  –طفال السوريني / ها  . 2018ر

  ي ال احلديث /ها يا  –املُرشف العلمي يف مدارس أج  .2017/2016ر

  ي ال احلديث /ها ضيات يف مدارس أج يا  –ُمرشف مادة الر  .2017/2016ر

  ي يا  –املُرشف الرتبوي يف مدارس ُمسمل كري /ها  .2016/2015ر

  :.......2013ستشارية االالخبرات 
  ي مج/ها رامج ا لكرتوين و لتعلمي  شاري  س لمركز  ية  س ِلمي يف املر التأس شاري  يا  –اس  . 2018ر

  اء املهين سية ملعهد الف لجنة التأس  . 2017عضو ا

  سق   ....... . 2014 الربامج األاكدميية لعدد من امجلعيات العام يف جمال التعلمي العايلُم

  ت الثانوية العاّمة ا مي وحسب العينات يف ام لب احلّرةعضو جلان التق  .2013يف حمافظة 

  :.......2015 يةالدورات التدريب
  الم الكرتوين"مدرب أنصار الشام هيئة  – "إ

2015. 

 اجه وطرائق تدرس رية التعلمي م" – م د

ية"   2016الوطين الرت

  مدربTOT   -  اء ظمة الف  .2017م

  ظمة  – تعلمي عن بعد حمرتفمدرب م

اء  2017 الف

  لمؤهالت الشخصية:ا
 مية املتابع  .والتق

  اس اإلنتاج املعريف يف املؤسسات التعلميية ق

ية. دام املؤرشات ا  ست

 .شغيلية داد املشاريع واخلطط ال  إ

 .شاء املؤسسات التعلميية ومأسسهتا وهيلكهتا  إ

  ضيات لر لكزيية  ية واإل إماكنية تدرس املناجه الرت

 .لمر اجلامعية والثانوية

 رجميات لكرتوين و دة يف أدوات التعلمي  هربة ج

  الطالع:ل

https://www.facebook.com/mathforuniv/ 

https://www.facebook.com/mnm.yos.sat/ 
https://www.youtube.com/channel/UCzk_ZHLDL25rVmhfaWf06qA/playlists?view_as=subscriber 
 


