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 املؤهالت العلمية

     شهادة األهلية للتعليم الثانوي المدرسة العليا لألساتذة مادة التربية اإلسالمية 

 شهادة التزكية لممارسة مهمة الوعظ واإلرشاد 

 شهادة التزكية لممارسة مهمة الخطابة 

 شهادة التزكية لتأطير الحجاج 

        شهادة تدريبية في تحقيق المخطوطات مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي لندن 

 إجازات في القرآن الكريم بالسند المتصل إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 العلمية  والكتب إجازات في المتون 

 ماستر اللغات السامية ومقارنة األديان جامعة محمد بن عبد اهلل 



 

     شهادة األهلية للتعليم الثانوي المدرسة العليا لألساتذة مادة التربية اإلسالمية 

 اإلجازة في الدراسات األساسية مسلك الدراسات اإلسالمية: جامعة الحسن الثاني 

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة في اآلداب: جامعة الحسن الثاني 

 باكالوريا علوم شرعية 

 ةباكالوريا علوم تجريب 

 اخلربات العملية

 أستاذ مادة التربية اإلسالمية التعليم الثانوي التأهيلي 
 أستاذ اللغة االنجليزية ومقارنة األديان 
 أستاذ التجويد والقراءات القرآنية 



 

  مدرب في التنمية البشرية(TOT) 

 عضو البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية 

 الدورات التعليمية

  دورة التكوينية في مجـال هندسة تصميم وتطويـر الموارد الرقمية والسيناريوهات البيداغوجية 

     دورة تدريبية في تحقيق المخطوطات: مؤسسة الفرقان 

                                       دورة تكوينية في الفقه المالكي: قواعد فقه األسرة في المذهب المالكي 

 لعالمي الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع آفاق خدمة النص دورة المؤتمر ا

 والمصطلح في الدراسات القرآنية       



 

 املهارات

 املهارات اللغوية

 اللغة االنجليزية          اللغة العبرية             اللغة الفرنسية          اللغة العربية

 MOS : Microsoft Office Word 2010                                                                     مهارات التقنيات احلديثة

MOS : Microsoft Office Excel 2010

MS: DOS - WINDOWS – WINWord- Excel- Power point - Internet Explorer    

Mainantenance: Hardware – Software 



 

شهادات

General English Course (forty hour)                                      

Cambridge First Certificate                                                      

Advanced (The London School Of English)                            

British Centre Diploma                                                             

American Language Centre Diploma

Justice : harvard  university  

Health and society : harvard  university 

Centre Maroco Coréen de Formation en TICE CMCF-TICE  



 

 دورات يف التنمية البشرية

  السيرة الذاتية الناجحة: المهارات الالزمة لكتابة سيرة ذاتية فعالة وصحيحة بناء على الممارسات األفضل في

هذا المجال وبهدف تيسير مهمة البحث عن وظيفة باالضافة إلى استعراض كيفية ترك انطباعات إيجابية 

 ومتميزة.

  التجارية الشخصية بشكل منسق وفعال على كيف تسوق نفسك في سوق العمل:  تعلم تقنيات إنشاء العالمة

 أهم المواقع اإللكترونية وعلى أرض الواقع بهدف زيادة التنافسية في سوق العمل.

 اهلوايات

 المنتديـات والمواقـع اإللكترونيـة          تصميـم الحقائـب التدريبيـة  إدارة           رـالسف       ةـالرياض


