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 C.V ةـرة الذاتيـالسي

 Personal Information البيانات الشخصية

 Khaled Yassin Issa al Sidawi  Name خالد ياسين عيسى الصيداوي   االسم الرباعي

 الجنسية
  Palestinian   Nationality فلسطيني  .1

 2.  / /  

 Birth date 1988/8/31  31/8/1988                الميالدتاريخ 

 Rafah            Birth place رفح مكان الميالد

 Married Marital Status متزوج الحالة االجتماعية

  Nuseirat – AL-Mofty land Place of residence أرض المفتي –النصيرات  مكان السكن

 Education المؤهالت

 Year السنة التخصص المستوى م
Major 

 
Level 

 

No  

 2010 م 2010 تعليم أساسي  البكالوريوس      1
Basic education 

(elem.) 
Bachelor 1 

 2015 م 2015 مناهج وطرق تدريس  الماجستير     2
Curricula & 

Methodology 
Master 2   

 2019 م 2019 مناهج وطرق تدريس   الدكتوراه       3
Curricula & 

Methodology 
   Doctorate 3 

 2012 م2012 قيادة وريادة     دبلوم  4
Leadership& 

Management 
Diploma 

 

4 

  Languages اللغات

   Arabic 1 اللغة العربية 1

   English 2 اللغة اإلنجليزية 2

   Another language:  3 أخرى:  3

 Editions & Researches المؤلفات واألبحاث المنشورة

1 
-والنفسيةبحث منشور في مجلة الدراسات التربوية 

 .1العدد27-المجلد–غزة-اإلسالمية الجامعة

Published Research in IUG Journal of Education and 

Psychological Studies.Vol .27 No.1 
1 

 Conferences  workshop & courses المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات

1 
يوم دراسي حول التقويم الواقعي " تجارب وتحديات" في 

 م 2019-4-2غزة بتاريخ  –الجامعة اإلسالمية 

A study day on the authenticassessment"experiences and 

challenges" in the Islamic University - Gaza on 2-4-2019. 
1 



 

 

 

 

  Training courses الدورات التدريبية

 Development of  Leadership & Administrative Skills 1 .الجامعة اإلسالمية –" تنمية المهارات اإلدارية والقيادية "   1

 Training Of  Trainers 2 مؤسسة إبداع . -" تدريب مدربين" 2

 Preparing Professional Trainer 3 دورة التدريب االحترافي 3

 Excellent University lecturer 4 المشرف التربويتأهيل  4

 Educational Supervisor Qualification 5 الجامعي المتميزاألستاذ  5

 

 
   تت

 مدرب معتمد لدى البرلمان العربي لخبراء التدريب. 4
Certified trainer at the Arab Parliament for training 

experts. 
1 

   تأهيل مشرف تربوي 5

  Courses I have املواد اليت قمت بتدريسها

  year university Course السنة اجلامعة املادة

جامعة األمة للتعليم  مناهج البحث العلمي 
 املفتوح 

2016-
 م2019

2019-2016 Ummah 

University 

Approaches of 

scientific research 

جامعة األمة للتعليم  مهارات تدريس
 املفتوح 

2016-
 م2019

2019-2016 Ummah 

University 
Skills of teaching 

جامعة األمة للتعليم  إدارة صف
 املفتوح 

 Ummah   2016 م2016

University 
Classroom 

management 

جامعة األمة للتعليم  فلسفة التعليم األساسي
 املفتوح

 Ummah 2017 م2017

University 
Philosophy of 

basic education 

مدخل للعلوم الرتبوية 
 والسلوكية

جامعة األمة للتعليم 
 املفتوح

 Ummah 2017 م2017

University 
Introduction to 

educational 

sciences 
جامعة األمة للتعليم  الرتبية وتنمية اجملتمع

 املفتوح
2017-
 م2019

2019-2017 Ummah 

University 
Education &  

community 

development 

 Contact Information للتواصـلات ـمعلوم

 ksedawy@uou.edu.ps E-mail الربيد االلكرتوين

 .Special Tel 0597899581 هاتفي اخلاص

 Nuseirat – AL-Mofty land Address أرض املفيت – النصريات العنوان

 Date of cv م2020-11-2 م2020-11-2 اتريخ حترير السرية الذاتية

mailto:ksedawy@uou.edu.ps

