
 أغادير محمد مصطفى بركات

 

  02-6210862   رقم الهاتف: 
 052-2012800  رقم الهاتف الشخصي: 

  Aghadeer_2000@yahoo.com   البريد االلكتروني: 

 معلىمات شخصية: 

 أغادير محمد مصطفى بركات   : االســـم
 فمسطينية   ية:ــالجنس

 عزباء   الحالة االجتماعية:
 1/1/1971    تاريخ الميالد:
 عنبتا/طولكرم    مكان الوالدة:
  09-2680136   : رقم الهاتف

 059-9786400   رقم الهاتف الشخصي:
 Aghadeer_2000@yahoo.com   البريد االلكتروني:

 عنبتا/طولكرم   العنوان: 
 

 الشهادات العلمية:

 تقدير جيد جدا مدرسة بنات عنبتا الثانوية ثانوية عامة / عممي    1989

 تقدير جيد  جامعة النجاح الوطنية _ نابمس كمية االقتصاد بكالوريوس/            1995

 تقدير جيد جدا  جامعة بيرزيت اجستير / دراسات دوليةم   2004

 
 الخبرات العملية:

5991_5991 
 :  مكتب االسعد للمحاسبة واالدارية حاسبةمح    

5991-5991 

 منظمة التحرير الفمسطينية.:  المجنة التنفيذية)نابمس( مكتبرئيس قسم 

5991- 0222  

 ينية نابمس مركز البحوث والدراسات الفمسط : باحثة ميدانية

5991- 0221  

 كمية فمسطين التقنية رام اهلل لمبنات  : ، ومحاضرة عامةالعالقات ال رئيسة قسم 

0221 _0221 
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 _ حاليا0221  

  جامعة فمسطين التقنية/ قسم العموم االدارية والمالية  محاضرة :

 0250 _0252 

 رئيسة نقابة العاممين في الجامعة

  0252 

 مين في الجامعات والكميات الحكوميةرئيسة اتحاد العام

  0251 

 عضو مجمس ضبط

 _حاليا 0251

 مساعد عميد الشؤون الطالبية

 عضو في لجنة الجودة االكاديمية

 عضو في نقابة العاممين

 

 
 بالكمبيىتر المعرفة 

 

 Microsoft Office 2000 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft PowerPoint 
 Microsoft Outlook 
 Internet Skills 

 
 اللغات

 

 العربية بشكل ممتاز محادثة،  قراءه، وكتابة. إتقان المغة 
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 الذورات:

حمالت التوعية واالنتخابية  _ بيت الصداقة الفمسطينية والمعهد الديمقراطي الوطني   1995
 لمشؤون الدولية

 _ اتحاد لجان العمل النسائي الفمسطينيالتسويق   1997
 جامعة بيرزيت -األهمي اإلعالمدبموم في   1998
 طاقم شؤون المرأة )رام اهلل(  -دورة في مهارات االتصال والقيادات الشابة  2000
 طاقم شؤون المرأة )رام اهلل(  -الحديثة  اإلدارةدورة في   2000
وطاقم  التعميم العالي )رام اهلل( وزارة -ريب المدربينوتد التدريبيةتصميم البرامج دورة   2000
  الخبراء
  وطاقم الخبراء وزارة التعميم العالي )رام اهلل( -التاهيل التربوي دورة   2000
 كتابة المشايع  _ وزارة التربية والتعميم العالي والمجمس الثقافي البريطاني  2001
 هيل ضحايا التعذيبالتدخل وقت االزمات _ مركز عالج وتأ  2001
 (.أريحاالمستمر جامعة بيرزيت ) التعميم -والتواصلدورة في مهارات االتصال   2005

 ات العملورشو العديد من المؤتمرات والندوات المشاركة في 
 محادثة في المغة االنجميزية _ المجنة الوطنية لمعموم والثقافة   2005
 القرية السياحية اريحادورة في حمالت الضغط والمناصرة _    2017

 
 
 


