2016/04/26م

حصر للمشاريع والنشاطات الدولية الممولة التي شاركت بها كلية التربية
م.

عنوان المشروع

.1

تطوير الجوانب العملية ببرامج إعداد
المعلم بكليات التربية بالجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة.
الصحة النفسية المجتمعية -تمريض
نفسي
الدبلوم العالي في الصحة النفسية-
العالج النفسي
المركز الوطني للتطوير األكاديمي
والمهني للمعلمين N.T.D.C.
تطوير التربية العملية في الجامعات
الفلسطينية

.6

تطوير تعليم الرياضيات بكليات التربية
بالجامعات الفلسطينية

.2
.3
.4
.5

مدة تنفيذ
نشاطات
المشروع
2011-2010

بداية تنفيذ
المشروع

الجهة الممولة

2011-2009

البنك الدولي ،االتحاد اإلسالمية ،األزهر،
األقصى
األوروبي. QIF ،

2012-2009
2012-2009

2010

- 2011
2012

يناير 2011

2012-2011

إبريل 2011

الشريك التنفيذي

الموقع االلكتروني

Qifedu.iugaza.edu.ps

اإلسالمية ،و ازرة
منظمة الصحة
الصحة الفلسطينية
العالمية
اإلسالمية ،و ازرة
منظمة الصحة
الصحة الفلسطينية
العالمية
البنك الدولي . QIF ،اإلسالمية ،األزهرEducation.iugaza.edu.ps ،
األقصى
البنك الدولي . QIF ،اإلسالمية،
األقصى ،بعض
جامعات الضفة،
جامعة كانتربري
ببريطانيا
البنك الدولي ،االتحاد اإلسالمية ،الجامعة
العربية األمريكية
األوروبي. QIF ،
بجنين ،جامعة

.7

الدعم النفسي االجتماعي

 12شه ار

يناير 2015

.8

تطوير برامج إعداد معلم التربية
التكنولوجية في جامعات قطاع غزة

2011-2010

مارس 2010

.9

تطوير مهارات وامكانيات معلم الصف
في الجامعات الفلسطينية.

- 2011
2016

إبريل 2011

 .10تطوير المعلمين أثناء الخدمة

2015-2012

2012

 .11تحسين وتطوير برامج التعليم للمرحلة
األساسية في العلوم االجتماعية

- 2011
2012

مارس 2011

 .12تطوير برنامج تعليم العلوم

- 2011
2012

مارس 2011

ميرسي ماليزيا
Mercy
التنمية الدولية IDA
 ،االتحاد األوروبي
EU
البنك الدولي. QIF ،

القدس ،معهد
التربية بجامعة لندن

اإلسالمية،األقصى،
الكلية الجامعية،
كلية فلسطينالتقنية
اإلسالمية ،جامعة
شيستر البريطانية،
بيت لحم ،الخليل،
النجاح ،كلية
الروضة.
البنك الدولي ،االتحاد اإلسالمية ،األزهر،
األقصى ،كافة
األوروبي ،مركز
التطوير بو ازرة التربية جامعات الضفة،
جامعة كانتربري
والتعليم.
ببريطانيا.
اإلسالمية ،الخليل،
البنك الدولي،
بيت لحم ،القدس،
صندوق التطوير
والجودة . QIF
اإلسالمية ،النجاح،
البنك الدوليQIF ،
بيرزيت ،القدس،
معهد التربية

Msycho.iugaza.edu

 .13تحسين جودة برنامج إعداد المعلم ما قبل  2011- 2010أكتوبر 2010
الخدمة للمرحلة األساسية الدنيا (.)1-4
 .14مشروع العالج المعرفي السلوكي CBT
.

 18شه ار

2012 – 2010

 .15مشروع بحثي :األطفال -الصدمة واألبوة  5سنوات

2013

 3سنوات

2015

 .16مشروع مقارنة  PTSDبين غزة وقطر

بجامعة لندن.
اإلسالمية ،األزهر،
صندوق تطوير
الجودة  ، QIFالبنك األقصى
الدولي.
الجامعة اإلسالمية،
منظمة الصحة
و ازرة الصحة
العالمية W.H.O.
الفلسطينية
جامعة كامبري بفلندا جامعة كامبري
بفلندا ،الجامعة
اإلسالمية
جامعة قطر ،جامعة جامعة قطر،
جامعة كامبري،
كامبري ،جامعة
جامعة كنجيستون،
كنجيستون
الجامعة اإلسالمية.

