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في تخصص البالغة الجامعات المرموقة العمل المناسبة في إحدى  بيئة البحث عن

  ،،،  يسعى لتحقيق رسالته السامية دوري كأستاذ جامعي تأديةلواألدب 
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  في علم المكتبات دورة تدريبية  �
  دام الحاسب في األعمال المكتبية دورة في استخ �
متصـلة السـند بالشـيخ (دورة لمدة سـنة فـي القـراءات السـبع علـى يـد الشـيخ موسـى سـليمان  �

  )الزيات

  القدرات وفنون التواصل
متابعـة كـل جديـد فـي عـالم لتواصل مـع اآلخـرين بشـكل إيجـابي و الرغبـة فـي القدرة على ا �

  المعرفة 
 القدرة على إدارة الفريق في سبيل تحقيق األهداف في المنظومة التربوية والتعليمية  �

  ر في الوقت المناسب لحل المشكلة اتخاذ القرا �

  اراتـالمه
التحــــدث باللغــــة  -ســــرد القصــــص  - فــــن الحــــديث -الخطابــــة واإللقــــاء  -قــــراءة القــــرآن  �

 يد القراءة والتجو  -الشعر  صناعة -اإلنشاد  -اإلنجليزية 

  واياتـاله
 ) هورية العربية السورية سابقاً بطل الجم(السباحة  �
 الخط العربي  �

 ) تركيا(خط النستعليق في  الجائزة الدولية -
    )سورية(مسابقة عبد الحميد الكاتب ، الجائزة األولى في خط النستعليق  -

 إيجابية  بنتائجوالخروج تنظيمها وٕادارتها ، الرحالت  �


