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: الية المهنة الح  

في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين الفرنسية رئيس قسم اللغة 01/08/2015منذ     
:الخبرة العملية    

في قسم اللغة الفرنسية، كلية العلوم االنسانية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينستاذ مساعد أ  
  مساقات اساليب التدريس - 
 الفرنسيين واألدب الثقافة في دروس - 
  روس حول مهارات تعلمد - 
 الفرنسية اللغة في دروس -
  توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم - 

 

19/01/2014منذ   
 

منطقة  - شبكة مراكز جامعة القدس المفتوحة كلية العلوم التربوية، فير متفرغ يمشرف تربوي غ  نابلس التعليمية 
 

01/10/2014منذ   

.افظة نابلس، مدرسة الحاجة رشدة، نابلس، فلسطينفي مح مدير مركز امتحانات الدلف المدرسي  26/03-04/04/2010  
  

.في احدى كليات الدراسات العليا، جامعة لومون، فرنسا الدكتوراة ممثل منتخب طالب درجة  
 

2010 -2011  
 

في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين الفرنسية قائم بأعمال رئيس قسم اللغة  
  .أعمال ادارية - 
  ة في اعداد وتقديم المشاريعمشارك - 
   .منهجيةتنظيم األنشطة الال - 

15/09/2009 -
30/07/2010  

في شبكة ر متفرغ يمسؤول عن برنامج تدريس اللغة الفرنسية كمساق حر ومشرف تربوي غ
 مراكز جامعة القدس المفتوحة

  اختيار المادة التعليمية  - 
  التنسيق التربوي بين مدرسي مساقات اللغة الفرنسية - 
  االمتحانات اداعد - 

 

10/2008-08/2010  

 .فلسطين نابلس، الوطنية، النجاح جامعة في الفرنسية اللغة قسم في مدرس
 الفرنسية اللغة في دروس -
 الفرنسيين واألدب الثقافة في دروس - 
 القسم لطلبة منتديات إنشاء - 
  القسم لطالب مجاني انترنت موقع إنشاء - 

16/09/2007-
30/07/2010 

  للفرنسية و بالعكس العربية اللغة من مترجم
  .، لومون، فرنساالبرمجة العصبية مع المدرب العالمي أحمد قدوسترجمة ندوة حول  - 
مرافقة وقد مؤسساتي فلسطيني وترجمة لقاءاته بالجمعيات الفرنسية والجمهور الفرنسي،  - 

  .لومون، فرنسا

02/2005منذ   
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 بورغوني، الفرنسية خالل نادي صيفي، la brasséeمترجم ومنشط ثقافي مع جمعية  - 
  فرنسا

  ، مدينة ليل، فرنسا"وجهاً لوجه"كتالوج للجمعية الفرنسية  - 
  .صفحات من كتاب حول المفاوضات الفلسكينية االسرائيلية - 
  .وثائق عن العالج النفسي مع أطباء من العالم - 
  قابيين الفلسطينييننقابيين البلجيكيين أثناء لقاءاتهم بالمسؤولين والنمرافقة وفد من ال - 
كرة القدم في مدن شمال الضفة الغربية تنظمها الفدرالية  لمدربين تدريبية رةدو خالل - 

 )ساعة 50(الرياضية الفرنسية 
 - ... 
 

.نابلس، فلسطين الفرنسي مدرس لغة فرنسية في المعهد  
  المستويات و العمرية الشرائح لجميع دروس - 
 الدلف المتحانات تحضيرية دورات - 
 الدلف اتامتحان في ومشاركة مراقبة - 

 

04/2003-09/2005  10/2007-06/2010  

 فرنسا الفرنسية، ضواحي باريس، التعليم وزارة، الفرنسيين للطالب مدرس للغة العربية كلغة أجنبية
 

10/2003-05/2004  
ةرونشاث مدوات علمية وأبحمؤتمرات ون    

أبحاث النجاح  ، مجلة"على دافعية متعلمي اللغة األجنبية 2.0أثر توظيف تقنيات الويب "
  .للعلوم االنسانية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

 
2016  

.، جامعة الحكمة، بيروت، لبنانحول التعليم العالي "ار الخبراءوح"ندوة اقليمية بعنوان   
 

17 -18/11/2015  
.، أبو ظبي، االمارات العربية المتحدةمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكفونية  

 
01 -03/11/2015  

مؤتمر اللفات بين ، "على دافعية متعلمي اللغة األجنبية 2.0أثر توظيف تقنيات الويب " 18/03/2015  .جامعة النجاح الوطنية، فلسطيناالتصال واالنفصال،   
 
 ورشات عمل وتدريب 

.، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينتدريب عملي في قسم اللغة الفرنسية   
 والثالثة الثانية السنة لطالب مجانية دروس - 
 التعليمية واردمال زكلمر تعليمي انترنت موقع إنشاء و تصميم - 

 

 03 -06/2007  
 

البرت كامو،  سة، مدرتدريب عملي في تدريس اللغة الفرنسية كلغة للدراسة والتعلم
.سانبوزنسون، فر  

  ةالفرنسي اللغة تدريس - 
   الفرنسية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم التربوية في الدورات اركةالمش -

01/2006  
 
 

، نابلس، فلسطينورشات عمل تربوية في المعهد الفرنسي  
  تدريس الثقافة في الصف - 
  .تحضير امتحانات الدلف - 
 .التدريس المبكر للغة الفرنسية - 
  .الخ - 

 

28/08/2003منذ   
 

 الشهادات 
 بدرجة ام تكنولوجيا المعلومات والتواصلدكتوراة في تدريس اللغات األجنبية باستخد 

كلية االداب واللغات والعلوم االجتماعية، جامعة لومين، لومان، فرنسا من الشرف العليا  
تكنولوجيا المعلومات والتواصل، اسهامات و محددات امام تطوير مهارة : موضوع الرسالة

 07/01/2014  
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دراسة حالة الطالب الفلسطينيين في برنامج بكالوريوس اللغة الفرنسية : كتابة النصوص 
حفي جامعة النجا  

ال لورو :لجنة التحكيم اس تور  ه، األستاذ الد تور جون فرانسوا بورد األستاذ ، األستاذ الد
تور جون  تور فرانسوا مونجنو واألستاذ الد   ومب-بول نارسي- الد

 
 .سيفر،فرنسا ،DELF A1, DELF 2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2(،Centre CIEP(الدلف  بامتحانات للمشاركة تأهيل دبلوم

 
11/2007   

 جامعة من "التواصل و المعلومات تكنولوجيا باستخدام اللغات تدريس " 2 ريستجما
 غرونبل،فرنسا ستوندال غرونبل
 في التدريس عامة وقدرات مهارات - 
 Cadre Européen Commun de Référencesكيفية التعامل مع   - 
  للغات
 والملتيميديا الكمبيوتر باستخدام التعلم طأوسا ودراسة تحليل على القدرة - 
   بعد المفتوح وعن التعليم - 

2006 -2007  
 

  فرنسا بوزنسون، كومته، نشافر من جامعة"لألجانب الفرنسية اللغة تدريس" 1ريستجما
 الفرنسية اللغة مدرسي تدريب - 
  الفرنسية اللغة لتدريس منظومة إدارة - 
 الفرنسية اللغة لتعليم خطط و برامج تصميم - 

 

2005-2006 

2005- 2000  .من جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينوآدابها  الفرنسية اللغة بكالوريوس  
 

 اللغات 
 اللغة العربية اللغة االم

 اللغة الفرنسية C2مستوى  –قراءة وكتابة ومحادثة 
نجليزيةاللغة اال  A2مستوى  –قراءة وكتابة ومحادثة   

 
 مهارات في الحاسوب 

SPSS 
Hot potatoes, Plateformes, Blogs, Forums 

Latex, Audacity, Photoshop, Macromédia Dream weaver, Mcromedia Flash 
Microsoft word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel  

 

 مهارات أخرى   
  دورة اسعاف أولي

  مشاركة في أنشطة مجتمعية
  القراءة

  


