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 : إبراىيـ حامد حسػػيف األسطؿ .          االســــم 
 : فمسػطيني .      الجنسـية   

 . ـ 1961/  1/  20 قطاع غزة ػ خانيونس . الميالد:  وتاريخمكان 
 . دكتور أستاذ:    الدرجة العممية

 : متزوج وأب ألربعة أبناء . الحالة االجتماعية
   108. ص ب  الجامعة اإلسالمية ػ غزة  :      العنــوان    

 (ـ فمسطين قطاع غزة  )التدريسوطرؽ قسـ المناىج  -كمية التربية                     
 2400تحويمة          2860700       ىاتؼ                     
  00972597878086جواؿ                            
    sihastal@iugaza.edu.p   البريد اإللكتروني :                  

              
 

 العممية : المؤىالتػػػػػػػ
 1996 -1993جامعة الخرطـو  –كمية التربية  ،(ة في التربية ) مناىج وطرؽ تدريسدكتوراه الفمسػف. 

 " المتحـدةة اإلمـارات العربيـة بناء برنامج لتطوير كفايات تدريس الرياضيات لدى معمـم المرحمـة اإلعداديـة بدولـ عنوان الدراسة :
 إشراؼ مشترؾ بيف جامعة الخرطـو وجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 تقػػدير ممتػػاز فػػي المػػواد  .1988 -1985 جامعػػة الخرطػػـو –، كميػػة التربيػػة س(ي التربيػػة ) منػػاىج وطػػرؽ التػػدريماجسػػتير فػػ (
 .النظرية (

 ) 1981 عربيػة السػعوديةالمممكػة ال -العزيزكميػة التربيػة ػ جامعػة الممػؾ  بػد. بكػالوريوس العمػـو والتربيػة ) قسػػـ الريا ػيات - 
 .() تقدير ممتاز مع مرتبة الشرؼ1984

ػاضتخصصػ:ػػػػػ
 ) التخصص العاـ في التربية ) المناىج وطرؽ التدريس 
 الريا يات ( طرؽ تدريس التخصص الدقيؽ ) مناىج و 

 

  : والتدريسية اإلداريةالخبرات ػػػػ
ػاإلدارغظػسيػاضجاططظػاإلدالطغظ:ػػاضخبراتػػػ:أواًل
  2020منذ سبتمبر  غزة –عميد كمية التربية بالجامعة اإلسالمية  

  غزة –رئيس تحرير مجمة الدراسات التربوية والنفسية ، الجامعة اإلسالمية 

  إلسالمية . الجامعة ا –رئيس المجمس األكاديمي لبرنامج دكتوراه المناىج وطرق التدريس . كمية التربية 

  ة.ز غ– جامعة األزىر الجامعة اإلسالمية وبين الصحة النفسية والمجتمعية المشترك رئيس المجمس األكاديمي لبرنامج دكتوراه 

  القدس المفتوحة جامعة  الجامعة اإلسالمية وبين المشترك  اإلرشاد التربوي والنفسيرئيس المجمس األكاديمي لبرنامج دكتوراه. 

  . عضو المجمس األكاديمي لبرنامج الدكتوراه اإلدارة التربوية المشترك بين الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى 

 2017أغسطسحتى  2015منذ أغسطس الجامعة اإلسالمية بػزة  .جنوب قطاع غزة –مية الجامعة اإلسال عميد فرع.   

 2015حتى أغسطس  2013 أغسطسالجامعة اإلسالمية بػزة منذ  - نائب عميد كمية التربية . 

 2012/2013، 2011/2012ـ الدراسية الجامعة اإلسالمية خالؿ األ وا –بكمية التربية  رئيس قسم المناىج وطرق التدريس. 

mailto:ihastal@iugaza.edu.ps
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  تاريخو.حتى  2019 سبتمبر ذمن بػزة.الجامعة اإلسالمية  –. كمية التربية مركز التميز في تطوير تعميم الرياضيات والعموممدير 

  س حتػى أغسػط 2013الجامعػة اإلسػالمية بػػزة . مػف مػارس  -. كميػة التربيػة  مركز التميز في تطوير تعمـيم الرياضـيات والعمـوممػدير
2015  . 

 

  اضخبراتػسيػطجالػاضطذارغعػاضدوضغظػ:ػ
 مرحمتي الطفولة المبكرة واألساسية في فمسطين والنرويج ن لمتدريس فيمعمميال إعدادتطوير برامج مشروع    و فريؽ

Developing the Teacher Education in Pedagogy for Early Childhood Education and Early Elementary 

School in Palestine and Norway. الخميؿ وجامعة جنوب شرؽ النرويج المشروع بالشراكة بيف الجامعة اإلسالمية وجامعة  
 ( University of South Eastern Norway- USN ) .  حتى تاريخو 2019منذ مارس  

 

  لدى الطمبة المعممين في الجامعات تطوير الخبرات الميدانية  تطوير كفايات المعممين غير المؤىمين تربوياً مشروع " منسؽ
  ((TEIP &TEIP-AF الفمسطينية 

Teacher Education Improvement Project & Additional Financing ( Component 1 Strengthening “School-based Practice” of 

Pre-service Teacher Education Programs)   

 الفمسطينية والمموؿوزارة التربية والتعميـ العالي  ميو وتديره الذي تشرؼ المشروع  مية فياإلسالوممثؿ  ف كمية التربية بالجامعة 
 . 2018أغسطس حتى  2013مف فبراير مف البنؾ الدولي 

 

  تحسين إعداد و تدريب المعلمين  "  تطوير كفايات المعممين غير المؤىمين تربوياً مشروع " منسؽ(TEIP & TEIP-AF)  

Teacher Education Improvement Project & Additional Financing ( Component 2- Upgrading Academic and Professional 

Teaching Qualification of Under-qualified Class Teachers) 

والمموؿ   ةالي الفمسطينيوزارة التربية والتعميـ الع ميو وتديره الذي تشرؼ وممثؿ  ف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية  في المشروع 
 . 2019حتى  2013مف فبراير مف البنؾ الدولي 

  " تطوير برنـامج إعـداد معمـم الرياضـيات  و المجنة التوجييية لمشروع " Mathematics Pre-service Teacher Education Program 

Development  باالشػتراؾ  الجامعػة العربيػة األمريكيػة فػي جنػيف هتػدير  ػف الجامعػة اإلسػالمية بػػزة  والتػي و  و فريؽ المشػروع ممػثاًل
خػػالؿ العػػاميف الدراسػػييف    University of Londonمػػع جامعػػة القػػدس والجامعػػة اإلسػػالمية بػػػزة ومعيػػد التربيػػة فػػي جامعػػة لنػػدف

2011/2012  ،2012/2013 . 

  " ميات قطاع غزةتحسين جودة برامج إعداد معممي التربية التكنولوجية في جامعات وكمنسؽ مشروع  "Improving the Quality 

of Technology Education Teacher Preparation Programs in the Universities and Colleges in Gaza Strip 

 IDAة تػديره كميػة التربيػة بجامعػة األقصػى والممػوؿ مػف متسسػة التنميػة الدوليػ ذيالمشروع ال اإلسالمية فيوممثؿ كمية التربية بالجامعة 

 . 2011وحتى يناير  2010مارس  15مف  ،EUاألوروبي  واالتحاد

 

 

ػ:ػجاططظػرجطانػضضطضومػواضتصظوضوجغاػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدةػاإلدارغظػسيػاضخبراتػثاظغًاػ:ػ
 

  2006/  2005الجامعي  خالؿ العاـ  باإلنابة(  إمارة أبوظبي – العين مقر )مدير جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا  . 

 اإلشػراؼ  مػى تػدريب طمبػة الكميػات المختمفػة بالجامعػة ،  مسئول وحدة التدريب بمقر جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا فـي العـين (
 . 2006وحتى يوليو 2002التنسيؽ لبرامج التدريب والتعميـ المستمر والتنمية المينية أل  اء ىيئة التدريس ( مف سبتمبر 

 مػف  جمػاف ( –) المقػر الػرئيس جػامعة  جػػماف لمعػمـو والتكنولوجػيا  - كمية التربية والعمـو األساسية  - وم التربويةرئيس قسم العم ، 
 . 2009يوليو وحتى  2008فبراير  
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 (رػ مقػر العػيف ) قػائـ با مػاؿ  ميػد الكميػة بػالمق وكيل كمية التربية والعموم األساسية بجامعة عجمان لمعمـوم والتكنولوجيـا  
 .2006/  2005خالؿ العاـ الدراسي 

 خػالؿ العػاـ الدراسػي ) قائـ با ماؿ رئيس القسػـ بػالمقر ( ػ مقر العيف  نائب رئيس قسم العموم التربوية بكمية التربية والعموم األساسية
2005  /2006 . 

 2006سػبتمبر مػف التكنولوجيػا . ػ جامعػة  جمػاف لمعمػـو و  مكتب التربية العمميـة بكميـة التربيـة والعمـوم األساسـية مسئول 
 . 2009يوليو وحتى 

 2006وحتى يوليو 2002بمقر الجامعة في العيف مف سبتمبر  مسئول برنامج التربية العممية بكمية التربية والعموم األساسية . 

 منػذ والتكنولوجيػا  جامعػة  جمػاف لمعمػـوػ  منسق العموم التربوية بقسم العموم التربويـة فـي كميـة التربيـة والعمـوم األساسـية
 .   2008وحتى فبراير  2006سبتمبر 

 2001خػالؿ الفتػرة جامعة  جماف لمعمػـو والتكنولوجيػا فػي العػيف  بمقر  أمين سر مجمس كمية التربية والعموم األساسية- 
2006 . 

  2007الفتػرة  خػالؿ)  جمػاف ( بجامعػة  جمػاف لمعمػـو والتكنولوجيػا أمين سـر مجمـس كميـة التربيـة والعمـوم األساسـية - 
2009 . 

 ــوكالء ورؤســاء الوحــدات مقػػر  –) مجمػػس الجامعػػة فػػي العػػيفبمقػػر جامعػػة  جمػػاف لمعمػػـو والتكنولوجيػػا  عضــو مجمــس ال
 2006وحتى يوليو  2002منذ سبتمبر  العيف( 

ػ
ػاضتدرغدغظػ:ػوػاضطضطغظػػاضخبرات

  2015ة  منذ نوفمبر أستاذ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية ػ الجامعة اإلسالمية بػز  . 

  2015وحتى نوفمبر  2009أستاذ مشارؾ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية ػ الجامعة اإلسالمية بػزة  منذ سبتمبر . 

  2009وحتى يوليو  2004منذ يوليو بكمية التربية والعمـو األساسية ػ جػامعة  جػػماف لمعػمـو والتكنولوجػيا   مشارؾأستاذ . 

 وحتػى يوليػو  2000سػبتمبر بدايػة العػاـ الجػامعي  بكمية التربية والعمـو األساسية ػ جػامعة  جػػماف لمعػمـو والتكنولوجػػيا مػف مسا د أستاذ
2004  . 

 1999/  1998بدايػة الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي   مػف العيف ( مقرغير متفرغ بجامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا )  أستاذ 
 ـ2000/  1999راسي الصيفي لمعاـ الجامعي دنياية الفصؿ ال  وحتى ـ

 ـ . وخالؿ الفصؿ الدراسي  1999/  1998لمعاـ الدراسي   العيف العممية خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني بجامعةغير متفرغ  أستاذ
 ـ . 2000/  1999الدراسي    األوؿ لمعاـ

 بدايػة الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ   ػػ دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة( مػف ظبػي ) مركػز أبػو غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة أستاذ
 . ـ2000/ 1999وحتى نياية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي الجامعي  ـ 1998/  1997الدراسي الجامعي 

 :  منياخالؿ ىذه الفترة تـ تدريس العديد مف المساقات 
 
 ستيدفةالفئة الم الجامعة المساؽ الرقـ
 مناىج وطرؽ التدريس  –طمبة الدكتوراه  الجامعة اإلسالمية بػزة المناىج وتنمية التفكير  1
 مناىج وطرؽ التدريس   -طمبة ماجستير الجامعة اإلسالمية بػزة مناىج البحث العممي 2
 مناىج وطرؽ التدريس  -طمبة ماجستير الجامعة اإلسالمية بػزة قا ة بحث 3
 مناىج وطرؽ التدريس  -طمبة ماجستير الجامعة اإلسالمية بػزة يسأساليب تدر  4
 مناىج وطرؽ التدريس  -طمبة ماجستير الجامعة اإلسالمية بػزة أدوات القياس والتقويـ  5
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 طمبة بكالوريوس الجامعة اإلسالمية بػزة طرؽ تدريس الريا يات 6

 ة بكالوريوسطمب الجامعة اإلسالمية بػزة أساليب تدريس الريا يات 7

 طمبة بكالوريوس الجامعة اإلسالمية بػزة ميارات التدريس 8

 طمبة بكالوريوس الجامعة اإلسالمية بػزة مناىج البحث العممي 9

 طمبة بكالوريوس جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا تدريس الريا يات ؽطر  10
 بة بكالوريوسطم جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا مناىج البحث العممي 11
 طمبة بكالوريوس جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا مينة التعميـ وأدوار المعمـ 12
 طمبة بكالوريوس جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا الطرائؽ العامة في التدريس 13
 طمبة بكالوريوس جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا بناء المناىج 14
 طمبة بكالوريوس لمعمـو والتكنولوجياجامعة  جماف  اإلحصاء 15
 طمبة بكالوريوس جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا اليندسة التحميمية 16
 طمبة بكالوريوس جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا 2، 1الريا يات  17
 طمبة بكالوريوس / مركز أبوظبي ةجامعة القدس المفتوح الريا يات في اإلدارة 18

 طمبة بكالوريوس / مركز أبوظبي ةجامعة القدس المفتوح والتقويـالقياس  19

 طمبة بكالوريوس اإلمارات-جامعة العيف العممية / العيف أساليب تدريس الريا يات 20

 

 اضطضطغظػواإلدارغظػبوزارةػاضتربغظػواضتطضغمػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدةػ:ػػاضخبراتثاضثًا:ػ

 مدينػػة العػػيف ، إمػػارة أبػػوظبي ) دولػػة اإلمػػارات العربيػػة  –ثانويػػة فػػي مػػدارس منطقػػة العػػيف التعميميػػة مػػدرس ريا ػػيات بالمرحمػػة ال
 . 1999/2000- 1989/1990المتحدة ( خالؿ الفترة 

  منتػػػدب مػػػف وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ لممشػػػاركة فػػػي تاسػػػيس أوؿ مدرسػػػة نموذجيػػػة فػػػي منطقػػػة العػػػيف التعميميػػػة بدولػػػة اإلمػػػارات خػػػالؿ
 . 1997/1998،  1997/ 1996الدراسييف  العاميف

  في مدرسة العيف النموذجية.مسئوؿ  ف إ داد برامج وأنشطة إثرائية لتطوير تعميـ التفكير 

  .متسس معمؿ الريا يات في مدرسة العيف النموذجية ومشرؼ  مى أنشطتو 

  . مشرؼ مقيـ لتعميـ الريا يات والعمـو في مدرسة العيف النموذجية 

 

ػػ:والتبادل األكاديمي يارات العمميةالز ػػػػػػ
ػ

 .2019. سبتمبر  فمندا –تبادل أكاديمي جامعة تامبرا . تامبرا زيارة  -1
 

 .2019. النزويج ، سبتوبز  لجامعة جنوب شرق النرويجزيارة  ممية  -2

 
 Institute of Education ( IOE) - University of London لمعيد التربية التابع لجامعة لندن  زيارة  ممية -3

التي تشرؼ  ميو مشروع تطوير برامج إعداد معمم الرياضيات  مف وفد منسقي وأ  اء وفريؽ  2012أبريؿ  شيرخالؿ 
الجامعة العربية األمريكية بمشاركة الجامعة اإلسالمية بػزة وجامعة القدس ، لتبادؿ الخبرات والتعرؼ  مى أف ؿ التطبيقات 

  مدارس التعميـ فييا.في تدريس الريا يات في جامعة لندف و 
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 Institute of Education ( IOE) - University of London لمعيد التربية التابع لجامعة لندن  زيارة  ممية -4
التي تشرؼ  ميو مشروع تطوير برامج إعداد معمم الرياضيات  مف وفد منسقي وأ  اء وفريؽ   2011خالؿ شير يونيو 

الجامعة اإلسالمية بػزة وجامعة القدس ، لتطوير مساقات وأنشطة برنامج إ داد معمـ  الجامعة العربية األمريكية بمشاركة
 الريا يات في الجامعات الفمسطينية . 

 
  .International Islamic University Malaysiaماليزيا -لمجامعة اإلسالمية العالمية في كواللمبورزيارة  ممية  -5

 ة في تطوير برامج إ داد المعمميف ، وأنشطة المدارس التابعة لمجامعة .لمتعرؼ  مى تجربة الجامع 2008خالؿ صيؼ 
 

 الجوائز العممية: 
 

" والتي منحتيا الجامعة اإلسالمية بػزة   ػمف  أفضل انتاج بحثي في السنوات األخيرة " التخصصات اإلنسانيةالحصوؿ  مى جائزة " 
 فمسطيف –سالمية بػزة ، شئوف البحث العممي . قطاع غزة . الجامعة اإل2016فعاليات أسبوع البحث العمي ، أبريؿ 

 
 تطوير البرامج األكاديمية  :

ػ
 :ػأثظاءػاضططلػسيػاضجاططظػاإلدالطغظػبعزة:ػػػأواًل

ػ
  " كميػػة التربيػة ل الجامعػة اإلسػػالمية" اإلشــراع عمـى تنفيــا برنـامج الـدكتوراه فــي المنـاىج وطــرق التـدريس  ػو لجنػة 

 ى تاريخو.حت 2017بػزة . أغسطس 

 

  " قسػـ المنػاىج وطػرؽ التػدريس ، كميػة التربيػة ل الجامعػة اإلسػالمية لجنـة إعـداد برنـامج الـدكتوراه فـي المنـاىج  ػو "
 . 2015 -2014بػزة . 

  الجامعػة اإلسػالمية .  –بكميػة التربيػة   " لجنة التقيـيم الـااتي لبرنـامج الماجسـتير فـي المنـاىج وطـرق التـدريس"  و
 . 2015/ 2014يمية ، الجامعة اإلسالمية بػزة . العاـ الدراسي الشئوف األكاد

  قسػـ المنػاىج وطػرؽ التػدريس . كميػة التربيػة  برنامج الماجستير في المناىج وطـرق التـدريساإلشراؼ  مى تطوير .– 
 . 2012/2013غزة . العاـ الدراسي  –الجامعة اإلسالمية 

  الجامعة اإلسالمية  بكمية التربية بالتنسيق مع كميتي اآلداب والعموم تطوير برامج إعداد المعمماإلشراؼ  مى تطوير  .
 .  2013/  2012غزة . العاـ الدراسي  –

  غػػزة .  –قسػػـ المنػاىج وطػػرؽ التػدريس . الجامعػػة اإلسػالمية  دليــل التطبيـق العممــي لمســاق " ميــارات التـدريس "إ ػداد
 .   2013/ 2012. العاـ الدراسي  غزة . اكتوبر –. الجامعة اإلسالمية  2011اكتوبر 

 

  إعــداد دليــل التطبيــق العممــي لمســاق " تكنولوجيــا التعمــيم "   و دليــل التطبيــق العممــي لمســاق     " اإلشػػراؼ  مػػى
غػػزة . اكتػػوبر . العػػاـ الدراسػػي  –قسػػـ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس . الجامعػػة اإلسػػالمية  تطبيقــات الحاســوب التربويــة  "

2012 /2013   . 
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 والذي تشرؼ  ميو جامعة األزىر بػزة بالتنسيؽ مع وزارة    تطوير كفايات المعممين غير المؤىمين تربويابرنامج لمشاركة في ا
التربية والتعميـ  والمموؿ دوليًا مف خالؿ المشاركة في و ع المقررات التدريبية وأنشطتيا وتنفيذ الدورات التدريبية خالؿ العاـ 

 .  2013/2014اـ الدراسي والع 2012/2013الدراسي

 

  " تطـــوير برنـــامج إعـــداد معمـــم المشػػػاركة فػػػي تطػػػوير برنػػػامج إ ػػػداد معمػػػـ الريا ػػػيات مػػػف خػػػالؿ   ػػػوية المجنػػػة التوجيييػػػة لمشػػػروع
" ممثال  ف الجامعة اإلسالمية بػزة  والتػي تشػرؼ  ميػو الجامعػة العربيػة األمريكيػة فػي جنػيف باالشػتراؾ مػع جامعػة القػدس  الرياضيات

 . 2012/2013،  2011/2012الجامعة اإلسالمية بػزة ومعيد التربية في جامعة لندف خالؿ العاميف الدراسسيف و 

 

  " تحسين جودة برامج إعداد معممي التربية التكنولوجيـة فـي المشاركة في تطوير برنامج إ داد معمـ التربية التكنولوجية  مف مشػروع
واالتحػاد األوروبػي   IDAكمية التربية بجامعة األقصى والممػوؿ مػف متسسػة التنميػة الدوليػة  "  والذي تديره جامعات وكميات قطاع غزة

EU   2010/2011، والعاـ الدراسي 2009/2010خالؿ العاميف الدراسي. 

 

 أثظاءػاضططلػسيػجاططظػرجطانػضضطضومػواضتصظوضوجغاػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة:ػػػ:ػثاظغاًًً

 

  لــوزارة التعمــيم العــالي بدولــة اإلمــارات  2002ثيقــة برنــامج الــدبموم العــام فــي التربيــة وفــق معــاييرو المسػػتوؿ  ػػف إ ػػداد
 .   2009وتقديميا لمجيات المختصة قي شير مايو العربية والمتحدة 

 

  ـو . كميػة التربيػة والعمػػ 2008/  2007خػالؿ العػاـ الدراسػي  برنـامج إعـداد معمـم المغـة اإلنجميزيـةالمشػاركة فػي تطػوير
األساسػية ػ جامعػة  جمػاف لمعمػـو والتكنولوجيػا ،  وذلػؾ بػػرض إ ػادة اال تمػاد األكػاديمي ليػذه البػرامج مػف قبػؿ المجػاف 

 المختصة .

 

 كميػة التربيػة  2008/  2007خػالؿ العػاـ الدراسػي  وثيقة برنـامج الماجسـتير فـي القيـادة التربويـة المشاركة في إ ػداد ،
 ماف لمعمـو والتكنولوجيا. والعمـو األساسية ػ جامعة  ج

 
 عـداد معمـم المغـة العربيـة والدراسـات اإلسـالمية المشاركة في تطػوير خػالؿ  برنامجي إعداد معمم الرياضيات والعموم ، وا 

. كميػػة التربيػػة والعمػػـو األساسػػية ػ جامعػػة  جمػػاف لمعمػػـو والتكنولوجيػػا  ، وذلػػؾ بػػػرض  2007/  2006العػػاـ الدراسػػي 
 ألكاديمي ليذه البرامج مف قبؿ المجاف المختصة إ ادة اال تماد ا

 

  جامعػة  جمػاف لمعمػـو والتكنولوجيػا،  " الئحة  برنـامج التربيـة العمميـة المطـور  بكميـة التربيـة والعمـوم األساسـيةإ ػداد "
ارة التعمػيـ و تمػت الموافقػة  ميػو مػف قبػؿ لجنػة اال تمػاد األكػاديمي بػوز   2001/  3/  20وقدـ إلى  مادة الكميػة بتػاري  

 . 2004/  2003العالي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والذي يتـ العمؿ  بموجبو بدءا مف  العاـ الجامعي 

 

  جامعػة  جمػػاف  -" . كميػة التربيػػة والعمػـو األساسػػية " دليــل لتنفيـا برنــامج التربيــة العمميــة بكميـة التربيــة والعمــوم األساســيةإ ػداد
 . 2006/  2005تـ بدء  العمؿ بو منذ بداية العاـ الدراسي لمعمـو والتكنولوجيا،   

 

  ــة لمعــام الدراســي تطػػوير ــة العممي سػػا ات  6وذلػػؾ با تمػػاد وتنفيػػذ ىػػذا البرنػػامج بمعػػدؿ  2003/  2002برنــامج التربي
 جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا. -معتمدة في فصؿ دراسي . كمية التربية والعمـو األساسية 

 

 بجامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا  مساقات قسم العموم التربوية بكمية التربية والعموم األساسيةي تطوير المشاركة ف ، 
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 البحوث والدراسات :
ػ
ػ:ػباضضعظػاإلظجضغزغظػػأواًل:ػاضبحوثػواضدراداتػاضطظذورةػسيػطجالتػرضطغظػطحصطظػ

 

 Ibrahim Hamed Al-astal and Ahmad Abu A Zaydah (2015). The Effectiveness of an E-Book on 

Developing Mathematical Thinking Skills and Acquisition of Mathematical Concepts among 5th 

Graders in Gaza. International Journal of Computer Applications 116(21):23-29, April 2015. 

 

 Ibrahim Hamed Al-Astal and  Mohammed Ahmed Abu Helal (2015). The Impact Of Using 
Representations On Acquisition Of Mathematical Concepts Among 6th Graders In Gaza Strip. 
International Journal of Recent Scientific Research .Volume 7, Issue 3, March - 2015. 

 

 Ibrahim Hamed Al Astal & Hatem Abu Zaydeh ( 2014). The Effectiveness Of Brain-Based 

Learning With Using Computerized Applications On The Multiple Intelligences Of Children Living 

Under Stressful Conditions In Gaza.  International Journal of Computer Applications  101(16):1-

5,September,2014 

 

 :ػاضبحوثػواضدراداتػاضطظذورةػسيػطجالتػرضطغظػطحصطظػػباضضعظػاضطربغظػػ:ثاظغًا

 

 مستوى المعرفة المفاىيمية الالزمة لتدريس الريا يات في المرحمة  (2019) الرحمف محمد أبو  ودة   بدو  إبراىيـ حامد األسطؿ
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية ؿ لمنشر في . بحث مقبو  األساسية لدى الطمبة المعمميف في الجامعة االسالمية بػزة

 .  2019-1-13. مقبوؿ لمنشر في المجمة بتاري   والنفسية

 ( 2015إبراىيـ حامد األسطؿ) .الطمبة المعمميف في الجامعة اإلسالمية بػزة نحو استخداـ التقنية والمواد التعميمية  اتجاىات
، ص  ( 63العدد)..  ، رابطة التربوييف العربة دراسات عربية في التربية وعمم النفسمجماالفترا ية في تدريس الريا يات . 

 . 202 -180ص 

 

 ( توجيات2015إبراىيـ حامد األسطؿ .)  الجامعات الفمسطينية في أبحاث المناىج وطرؽ التدريس في الدراسات العميا 

ص ص ،  (1)العدد  (،10)المجمد .  اإلنسانيات   -مبحوثمجمة جامعة الخميل ل.  لرسائؿ الماجستير ( ببميوميتري )تحميؿ 
75-104  . 

 
 ( 2015إبراىيـ حامد األسطؿ)  .الريا يات بالمرحمة األساسية العميا في مدارس قطاع غزة لمعممي   التطور الميني احتياجات

(، العدد 26المجمد) .العربية(  ) جميورية مصر جامعة بنيا  -مجمة كمية التربية . في  وء  معايير الريا يات المدرسية 
 . 48 - 1( ، ص ص 1( ، ج)101)
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  الويب كويست في تدريس الريا يات  مى التفكير  استراتيجيةفا مية استخداـ  .(2015)، و أيمف األشقرإبراىيـ حامد األسطؿ
المصرية لتربويات  الجمعية -مجمة تربويات الرياضيات.  ةوالتحصيؿ لدى طالب الصؼ التاسع األساسي في غز  الناقد

 .   99-49ص ص( ، 2) ج2(، العدد18المجمد )الرياضيات . 

 
 ( فا مية برنامج تفا مي محوس5102إبراىيـ حامد األسطؿ و خالد الشي  أحمد .)في  الج صعوبات  تعمـ الريا يات لدى  ب

. العدد  معة فمسطين لألبحاث والدراساتجامجمة .  تمميذات الصؼ الرابع األساسي بمدارس وكالة الػوث الدولية في قطاع غزة 
 262-238( الجزء الثاني ، ص ص  8) 

 

 ( 2014إبراىيـ حامد األسطؿ) االتجاىات نحو استخداـ التقنية والمواد التعميمية االفترا ية في تدريس الريا يات  . بناء مقياس
( ، 2(،  ج)100(، العدد )25المجمد) .ر العربية( ) جميورية مص جامعة بنيا  -مجمة كمية التربية .   لدى الطمبة المعمميف

 . 217 -189ص ص

    
 ( مدى توافر2014إبراىيـ حامد األسطؿ .)  ميارات استخداـ الحاسوب في تدريس الريا يات لدى معممي مرحمة التعميـ األساسية

،  بحاث والدراسات التربوية والنفسية مجمة جامعة القدس المفتوحة لال. الدنيا بمدارس وكالة الػوث بقطاع غزة مف وجية نظرىـ
 .362 -321، ص ص  (8)، العدد  (2)المجمد 

 

 ( 2009إبػػراىيـ حامػػد األسػػطؿ.) الريا ػػية لػػدى الطالػػب معمػػـ الريا ػػيات بدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة فػػي  ػػوء  تطػػوير المعرفػػة
، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التػدريس  ج وطرق التدريسمجمة دراسات في المناى.    معايير بناء برامج إ داد معمـ الريا يات
 . 156 – 131ص ص   ،  (149)، كمية التربية جامعة  يف شمس ، العدد 

 

 ( 2004إبػػػراىيـ حامػػػد األسػػػطؿ.) لكفايػػػة التخطػػػيط الدرسػػػي لػػػدى معممػػػي الريا ػػػيات بدولػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة   دراسػػػة تقويميػػػة
 .  108 -73، ص ص (70)، العدد  (18)المجمد ة الكويت . المجمة التربوية ـ جامع

 
 ( 2004إبراىيـ حامد األسطؿ.) لدى طمبة كمية التربية والعمـو األساسية بجامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا و القتو  قمؽ الريا يات

 . 253 – 231، ص ص  (1)، العدد  (8). المجمد  مجمة جامعة األقصى ـ غزةببعض المتػيرات . 

 
 ( 2004إبراىيـ حامد األسػطؿ.) دراسػة ألىػـ المشػكالت التػي تواجػو الطالػب المعمػـ بكميػة التربيػة جامعػة  جمػاف لمعمػـو والتكنولوجيػا 

 .  181 -143. ص ص (6)العدد جامعة قطر .   -. مجمة العموم التربوية أثناء فترة التربية العممية 

 
 ( 2003إبػػراىيـ حامػػد األسػػطؿ.) ات المينيػػة الالزمػػة لمعمػػـ الريا ػػيات بجامعػػة  جمػػاف لمعمػػـو والتكنولوجيػػا فػػي  ػػػوء تطػػوير الكفايػػ

. مجمــة تربويــات الرياضــيات ـ الجمعيــة المصــرية لتربويــات الرياضــيات .  NCTMمعػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الريا ػػيات 
 . 76ػ  47. ص ص   (2)، العدد  (6)المجمد 

 
  ( 2001إبراىيـ حامد األسطؿ.) فايات التدريسية الالزمة لمعمـ الريا يات مف وجية نظر المعمميف فػي المرحمػة اإل داديػة بدولػة الك

الجػػزء ،  (17)العػدد ، جامعػة أسػيوط  )جميوريػة مصػر العربيػة ( ، كميػة التربيػة ػ مجمـة كميـة التربيـة ،  .اإلمػارات العربيػة المتحػدة
 . 193 -153ص ص  الثاني 
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 ( 2000إبراىيـ حامد األسطؿ.)  . كمية مجمة كمية التربية ، أسباب  زوؼ طالب الصؼ األوؿ الثانوي  ف دراسة مادة الريا يات

  . 107 - 61، ص ص وؿ األجزء الػ  (16)جامعة أسيوط  )جميورية مصر العربية ( ، العدد التربية ػ 

 

 ( 1991إبػػراىيـ حامػػد األسػػطؿ.) دراســات .  دراسػػي واختيػػار نػػوع التخصػػصاتجػػاه الطػػالب نحػػو الريا ػػيات و القتػػو بالتحصػػيؿ ال
 . 45 -32، ص ص(1)، العدد (14). السنة  تربوية ) دولة اإلمارات العربية المتحدة (

 

 ( 1993إبراىيـ حامد األسطؿ.)  دراسـات تربويـة ) دولـة اإلمـارات العربيـة فا مية التوجيو التربوي في رفع الكفاية المينية لممعممػيف .
 . 180 -137، ص ص(2)، العدد (15 ). السنة المتحدة (

 

 ــة تػػدريس حػػؿ المشػػكمة لتالميػػذ المرحمػػة اإل داديػػة  (.1996) ، و محمػػد حسػػف  مػػيإبػػراىيـ حامػػد األسػػطؿ ــة ) دول . دراســات تربوي
 . 98 -87، ص ص(2 )، العدد(18 ). السنة اإلمارات العربية المتحدة (

 

 ( 1998إبػػراىيـ حامػػد األسػػطؿ.) السػػنة  . دراســات تربويــة ) دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (زمػػة لممعمػػـ  الكفايػػات التعميميػػة الال .
 . 143 -133، ص ص(1)، العدد (20)

ػ
 :  وثػاضطػدطظػسيػطؤتطراتػرضطغظثاضثًاػ:ػاضبح

 
 مدى تضمن كتب الرياضيات المطورة لمصع الرابع األساسي لمعايير ( .  2018و إسالـ العاصي )  إبراىيـ حامد األسطؿ

 المرحمة األساسية في فمسطين آفاق المعالجة )بحث مقدـ في المتتمر العممي  "NCTMس الوطني لمعممي الرياضيات المجم
والذي  قد بالشراكة بيف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية وقسـ العمـو التربوية واالجتما ية بالكمية الجامعية لمعمـو  (والتطوير

 .  2018مايو  6التطبيقية بػزة بتاري  
 

  استخدام ميارات . (2015)، و أيمف األشقرإبراىيـ حامد األسطؿWorld Links  في التدريس عند معممي الرياضيات
) التداعيات التربوية غزة   -. بحث مقدـ في المتتمر الخامس لكمية التربية بالجامعة اإلسالمية  لمواجية آثار العدوان عمى غزة
 . 377 -340. كتاب المتتمر الجزء األوؿ ، ص ص  2015مايو  13-12ي  قد خالؿ الفترة الذ والنفسية لمعدوان عمى غزة (

 

 ( 2013إبراىيـ حامد األسطؿ.)خارطة  -ات العميا بالجامعات الفمسطينيةتوجيات أبحاث المناىج وطرق التدريس في الدراس
البحث العممي في فمسطين )نحو دليل وطني أولويات  مؤتمر . بحث مقدـ فيبحثية مقترحة في مجال المناىج وطرق التدريس

 .  الجامعة اإلسالمية –. شئوف البحث العممي 2013مارس  26 – 25 قد خالؿ الفترة  الذي (   لمبحث العممي

 

 ( 2012إبراىيـ حامد األسطؿ.) مستوى توافر كفايات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات لدى معممي مرحة التعميم
 Best Practices in Teaching بحث مقدـ لمتتمر. بحث مقدـ  بمدارس وكالة الغوث بغزةاألساسي الدنيا 

Mathematics  بجنيف بمشاركة الجامعة  ة. الجامعة العربية األمريكي 2012 أكتوبر 10 – 9 قد خالؿ الفترة  الذي
 .عمـ الريا يات في الجامعات الفمسطينيةفي إطار مشروع تطوير برامج إ داد ماإلسالمية بػزة وجامعة القدس في إطار مشروع 
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 ( 2011إبراىيـ حامد األسطؿ.)  تقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق تدريس في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة من وجية
لجامعة "  مادة الدراسات العميا ػ ا الدراسات العميا ودورىا في خدمة المجتمع " لممتتمر العمميبحث مقدـ مقدـ .  نظر الطمبة
 . 121 -79ص ص ،  لمتتمرأبحاث ودراسات   ا( ،   2011أبريؿ  20 – 19 ) . غزة  –اإلسالمية 

 

 ( 2011إبراىيـ حامد األسػطؿ.) االحتياجات التدريبية لمعممـي المرحمـة األساسـية الـدنيا فـي مجـال تعمـيم الرياضـيات بقطـاع غـزة
العممــي األول لبمديــة بيــت  مــؤتمرملبحػػث مقػػدـ . بحػػث مقػػدـ ًا  بيــت حــانون نمواجــ -فــي ضــوء معــايير الرياضــيات المدرســية 

 . 258 – 192( ،   ص ص  2011مارس  31 – 30) المتتمر وقائع    . حانون

 

 ( 2008إبراىيـ حامد األسطؿ).  المعرفة الرياضية الالزمة لمطالب معمم الرياضيات مدخل لتطوير برنامج إعداد معمم الرياضيات
ممؤتمر الدولي إلعداد المعممين في العالم ل  بحث مقدـالعالم اإلسالمي في ضوء المعايير اات الصمة . بكميات التربية في 

 International"   القضايا والتحديات في العالم اإلسالمي من خالل إحياء وتفعيل إعداد المعممين"  اإلسالمي

Conference on Teacher Education in      the Muslim World     

      ( ICTEM 2008 الجامعة اإلسالمية العالمية )–  . 2008يوليو  كوااللمبور، 16 – 14ماليزيا . 
 

 ( 2008إبراىيـ حامد األسطؿ).  تطوير الكفايات المينية المتضمنة في برنامج إعداد معمم الرياضيات فب كمية التربية والعموم
 –العممي الرابع لجامعة األقصى  مؤتمرملبحث مقدـ  .NCTMء معايير األساسية بجامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا في ضو 

 . 2004مايو  5-3. جامعة األقصى  غزة الجامعات والتنمية

 

ػ:ػػواضغرقػاضبحثغظػػ:ػاضبحوثػاضطؤددغظرابطًاػ
ػ
 ( 2000إبراىيم حامد األسـطل)  . جامعـة عجمـان ل مقـدم  يبحـث مؤسسـ. مشػروع إنشػاء مدرسػة جامعػة  جمػاف الذكيػة النموذجيػة

 .   2006مع فريؽ  مؿ مف الجامعة ) منسؽ ورئيس الفريؽ (  مايو  شتراؾباال،  لمعموم والتكنولوجيا

 
 ( 2000إبــراىيم حامــد األســطل)  .بحــث ،   شػػبكة جامعػػة  جمػػاف لمعمػػـو والتكنولوجيػػا رتيػػة ؽدراسػػة تصػػورية لمدرسػػة نموذجيػػة وفػػ

 .   2005أبريؿ   و الفريؽ ( ،ؿ مف الجامعة)مع فريؽ  م شتراؾباال،  جياجامعة عجمان لمعموم والتكنولو ل مقدم  يمؤسس
 

ػ:ػأوراقػرطلػطػدطظػسيػأغامػدرادغظػوظدواتػرضطغظػ:ػخاطدًا
ػ

 أثظاءػاضططلػسيػاضجاططظػاإلدالطغظػبعزة:ػػػػػػػػػػ

 

 التوجيات  ورقة مقدمة لميـو الدراسي. أولمبياد الرياضيات العالمي نمواجا (األولمبياد العالمي)(. 2019) إبراىيـ حامد األسطؿ
مركز  2019-4-22 الموافؽ االثنيفوالذي  قد  (الدولية في تقويم العموم والرياضيات ) مدخل لتطوير دراسات التقويم الوطني 

. كمية التربيةالتميز في تطوير تعميـ الريا يات والع  . ، الجامعة اإلسالمية بػزةمـو
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 إضاءات حول دراسات  بعنواف " ورقة مقدمة لميـو الدراسي.  دراسات التقويم الوطني: مااا بعد؟. ( 2018) إبراىيـ حامد األسطؿ

. مركز التميز في تطوير تعميـ الريا يات  2018ديسمبر 12والذي  قد بتاري   " الرياضيات والعموم نمواجاً  –التقويم الوطني 

. كمية التربيةوالع  . ، الجامعة اإلسالمية بػزةمـو

 تصور مقترح لتطوير برنامج التربية العممية في ضوء معايير المجمس القومي األمريكي العتماد  (.2017راىيـ حامد األسطؿ)إب
آفاق  –ي في الجامعات الفمسطينية التدريب الميدان"  ورقة  مؿ مقدمة لميـو الدراس  .  NCATEبرامج إعداد المعمم 

 .  2017-12-24.  جامعة األقصى -كمية التربية . "  وتطمعات

                      

 واقع الترفيع " ورقة  مؿ مقدمة لميـو الدراسي بعنواف "  تجارب بعض الدول في الترفيع اآللي(. " 2013)إبراىيـ حامد األسطؿ
 -ية . قسـ المناىج وطرؽ التدريس . كمية الترب 2013ديسمبر 22"  والذي  قد بتاري  اآللي في فمسطين "مشكالت وحمول

 الجامعة اإلسالمية بػزة . 
 

 ( 2013إبراىيـ حامد األسطؿ.)"  ورقة  مؿ مقدمة لميـو الدراسي "  في محتوى المنيج وفعاليات التدريس التفكيردمج ميارات
 . قسـ المناىج وطرؽ التدريس . كمية  2013مايو  6والذي  قد بتاري    "ػتطضغمػاضتغصغرػسيػطراحلػاضتطضغمػاضطام"ػ بعنواف
 .  الجامعة اإلسالمية بػزة -التربية 

 

 ( 2012إبراىيـ حامد األسطؿ.)   " ورقة مقدمة لميـو الدراسي بعنواف" نحو بيئة لمتعمم النشط في مدارس التعميم العام      "
ية التربية . قسـ المناىج وطرؽ التدريس . كم  2012أبريؿ  16" والذي  قد بتاري    اضتطضمػاضظذطػسيػطدارسػاضتطضغمػاضطام

 .  الجامعة اإلسالمية بػزة -

 
ػأثظاءػاضططلػسيػجاططظػرجطانػضضطضومػواضتصظوضوجغاػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة:ػػػػػ
ػ
  ( 2009إبراىيـ حامد األسطؿ.)  "في الندوة التقاربية" ورقة  مؿ قدمت  مستجدة لتقويم المنيج وتطويره معايير وأسس         

 مف فعاليات  2009/ 5/  4" والتي  قدت بتاري   ةػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدةػوطخرجاتػاضتطضم"ػاضطظاعجػاضططور
 جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا ، دولة اإلمارات العربية المتحدة.  –األسبوع التربوي السادس لكمية التربية والعمـو األساسية 

 
 ( 2005إبراىيـ حامد األسطؿ).ػػ ػػتجارب والبحوث السابقة في مجال التعمم النشطال نمااج من" ورقة  مؿ قدمت في الندوة "

بكمية التربية والعمـو األساسية  2005/  12/  18" والتي  قدت بتارخ تغطغلػاضتطضمػاضظذطػسيػاضتطضغمػاضجاططيػالتقاربية " 
 جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا ، دولة اإلمارات العربية المتحدة  . –

 

 

 ورقة  مؿ قدمت في الندوة التقاربية          " ػ"  تعميم التفكير لمطالب الجامعي ىل يمكن "ػ.(2005براىيـ حامد األسطؿ )إ
بكمية التربية  2005/  4/  11" والتي  قدت بتارخ  ادتراتغجغاتػتظطغظػاضتغصغرػاضظاشدػواإلبداريػضدىػطضبظػاضجاططظ

 ـو والتكنولوجيا ، دولة اإلمارات العربية المتحدة  .جامعة  جماف لمعم –والعمـو األساسية 
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  ( 2004إبراىيـ حامد األسطؿ).مراجعة لبرنامج إعداد معمم العموم والرياضيات بكمية التربية والعموم األساسية بشبكة جامعة " ػ
غاغاتػططضمػاضطدتػبلػودورػطتطضباتػاصتدابػاضطاضبػضصورقة  مؿ قدمت في الندوة التقاربية "عجمان لمعموم والتكنولوجيا "

جامعة  –بمقر الجامعة في مدينة العيف . كمية التربية والعمـو األساسية   2004/  5/  18"  براطجػإردادػاضططضمػسيػتحػغػؼا
  جماف لمعمـو والتكنولوجيا ، دولة اإلمارات العربية المتحدة  .

 
 ( 2003إبراىيـ حامد األسطؿ).ورقة  مؿ قدمت في الندوة التقاربية"  ضبػاضططضمػضطصرػاضطوضطظدورػاضجاططظػسيػإردادػاضطا"ػ 

  "في مدينة  جامعةالبمقر  2003/  4/  7بتاري   والتي  قدت  " دورػاضجاططظػسيػإردادػاضذبابػاضطربيػضتحدغاتػاضطوضطظ
 العربية المتحدة  .جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا ، دولة اإلمارات  –العيف . كمية التربية والعمـو األساسية 

 
 

 ( 2002إبػػراىيـ حامػػد األسػػطؿ) " .ــة الثانويــة العامــة ــة لــدى طمب ــارة الدافعي تػصــيػاألدــبابػػ" ورقػػة  مػػؿ قػػدمت فػػي نػػدوة   إث
/ 3/ 10ػ والتػي  قػدت بتػاري   اضظغدغظػواالجتطارغظػاضصاطظظػوراءػضطفػطضبظػاضثاظوغظػاضطاطـظػودـبلػإثـارةػاضداسطغـظػػػػػ

 التعميمية ػ والية البريمي ، سمطنة  ماف .  .  منطقة الظاىرة 2002

 
 :   الكتب     

 باالشػتراؾ مػع الػدكتورة فػخ الخالػدي مػف قسػـ العمػـو التربويػة بجامعػة  جمػاف  مينة التعمـيم وأدوار المعمـم فـي مدرسـة المسـتقبل .
 .  2005معي . لمعمـو والتكنولوجيا . العيف ) دولة اإلمارات العربية المتحدة ( : دار الكتاب الجا

 حتى اآلن 2000كتاب منيجي ُيدّرس في كمية التربية والعموم األساسية بجامعة عجمان منا عام 

 قيد الطباعة(  (.2019، الجامعة اإلسالمية بػزة –كمية التربية .   الباحثين في المناىج وطرق التدريس دليل 

 
ػػسمسمة منشورة عمى موقع الجامعة اإلسالمية بغزة :

بإشراؼ وحدة الجودة وصدر منيا ثالثة إصدارات  2011/  2010التميز في ميارات التدريس الجامعي خالؿ العاـ الجامعي سمسمة 
  :وىيوالتطوير بالجامعة اإلسالمية 

 المدرس والتدريس الجامعي  – 1
 ميارة التخطيط لمتدريس الجامعي  -2
 ميارة التواصؿ والتعامؿ مع الطمبة  -3
 

 :جان المينية العضوية في الم
    و المجمس األمريكي لمعممي الريا يات  NCTM  تاريخووحتى  1999ديسمبر  8مف   

 و الجمعية المصرية لتربويات الريا يات   
 

  وورش العمل:  الدورات التدريبية
ػػػػػ

ػ:ػاضتيػػشطتػػبتظغغذعاػػػ:ػاضدوراتػاضتدرغبغظػػأواًل
ػ

ػعزة:ػػأثظاءػاضططلػسيػاضجاططظػاإلدالطغظػبػػػػ
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  التميز   مف أنشطة مركز تـ تقديميا . " العموم في تدريس  التقنية توظيع" بعنوافالتنسيؽ واإلشراؼ  مى تنفيذ الدورة التدريبية
 سا ات تدريبية . 15بواقع   2019فبراير ومارس شيري تطوير تدريس الريا يات والعمـو . وقد  قدت الدورة خالؿ  في

 

 التميز   مف أنشطة مركز تـ تقديميا . "في تدريس الرياضيات بمرحمة التعميم األساسي  التقنية توظيع"  تدريبية بعنواف دورة
سا ات  20بواقع   2018ديسمبر  لمعاـو  نوفمبرشيري تطوير تدريس الريا يات والعمـو . وقد  قدت الدورة خالؿ الفترة  في

 تدريبية .

 مف الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية ألساتذةتـ تقديميا "  في التدريس الجامعي استراتيجيات فاعمةبعنوان "  ورشة  مؿ تدريبية– 
 ، 2018أغسطس ،  9،  غزة

 

 
 
 " (  4 – 0) محتوى الرياضيات في المرحلة األساسيةبدمج البيداغوجيا  دورة تدريبية بعنوافPedagogical Content 

Knowledge ( PCK ) in Mathematics   تحسين جمو ة مف معممي وزارة التربية والتعميـ   مف مشروع تـ تقديميا لم

ديسمبر الفترة بيف  خالؿ دولة فمسطيف ، جامعة األزىر بػزة -وزارة التربية والتعميـ العالي  (TEIPإعداد و تدريب المعلمين  )
 سا ة تدريبية . 32بواقع   2018يناير – 2017

 

  " 3/  2" تـ تقديميا ألساتذة كمية العودة الجامعية بتاري   م في التدريس الجامعيالقياس والتقويورشة  مؿ تدريبية بعنواف  /
 فمسطيف .   –غزة  –سا ات تدريبية . كمية العودة الجامعية  5ـ بواقع  2017

 

 " (  4 – 0) محتوى الرياضيات في المرحلة األساسيةبدمج البيداغوجيا  دورة تدريبية بعنوافPedagogical Content 

Knowledge ( PCK ) in Mathematics   تحسين  مف مشروع تـ تقديميا لمجمو ة مف معممي وزارة التربية والتعميـ

نوفمبر  2الفترة بيف  خالؿ دولة فمسطيف ، جامعة األزىر بػزة -وزارة التربية والتعميـ العالي  (TEIPإعداد و تدريب المعلمين  )
 دريبية .سا ة ت 32بواقع   2017يناير  10 – 2016

 

 بواقع    2014مايو  17 –أبريؿ  20" تـ تقديميا ألساتذة كمية الشرطة بػزة  بيف  بناء االختبار الجامعي"  تدريبية بعنواف دورة
 . سا ة تدريبية 12

 

 التربية والتعميـ   " تـ تقديميا لمجمو ة مف معممي وزارة المتابعة والتقويم لعممية التعميم والتعمم ومخرجاتيا"  تدريبية بعنواف دورة
والذي تشرؼ  ميو جامعة األزىر بػزة بالتنسيؽ مع وزارة التربية تطوير كفايات المعمميف غير المتىميف تربويا    مف مشروع 

 سا ة تدريبية . 32بواقع    2014مايو  15 –فبراير  20والتعميـ  خالؿ الفترة بيف 

 

  تـ تقديميا لمجمو ة مف معممي وزارة التربية والتعميـ   ة التعميم والتعمم ومخرجاتياالمتابعة والتقويم لعممي" تدريبية بعنواف دورة "
والذي تشرؼ  ميو جامعة األزىر بػزة بالتنسيؽ مع وزارة التربية تطوير كفايات المعمميف غير المتىميف تربويا    مف مشروع 

 سا ة تدريبية . 32اقع بو    2014يناير  20 – 2013اكتوبر 15والتعميـ  خالؿ الفترة بيف 
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 تـ تقديميا لمجمو ة مف طالبات قسـ   . " توظيع المواد التعميمية االفتراضية في تدريس الرياضيات" تدريبية بعنواف  دورة
 مف أنشطة مركز تطوير تدريس الريا يات والعمـو . وقد  قدت الدورة  الجامعة اإلسالمية بػزة -التعميـ األساسي بكمية التربية 

  .سا ات تدريبية 15بواقع   2013لمعاـ 5/  15 – 4/ 28الؿ الفترة خ

 

 تـ تقديميا . "المواد التعممية االفتراضية في تدريس الرياضيات بمرحمة التعميم األساسي العميا توظيع"  تدريبية بعنواف دورة
تطوير تدريس  التميز في أنشطة مركز  مف الجامعة اإلسالمية بػزة -لمجمو ة مف طالبات تعميـ الريا يات بكمية التربية 

 تدريبية.سا ات  20 بواقع 2013ديسمبر لمعاـ 18نوفمبر إلى 13الريا يات والعمـو . وقد  قدت الدورة خالؿ الفترة 

 

 والتعميـ   " تـ تقديميا لمجمو ة مف معممي وزارة التربية المتابعة والتقويم لعممية التعميم والتعمم ومخرجاتيا"  تدريبية بعنواف دورة
والذي تشرؼ  ميو جامعة األزىر بػزة بالتنسيؽ مع وزارة التربية تطوير كفايات المعمميف غير المتىميف تربويا    مف مشروع 

 .سا ة تدريبية 32بواقع    2013مايو  15 –فبراير  15والتعميـ  خالؿ الفترة بيف 

 

 تػـ تقػديميا لمجمو ػة مػف أ  ػاء ىيئػة التػدريس بالكميػة الجامعيػة لمعمػـو   " ارات القياس التقويم الجامعيميتدريبية بعنواف "  دورة
 .   2013مارس  27 مف أنشطة تطوير أ  اء ىيئة التدريس بالكمية . وقد  قدت الدورة بالكمية الجامعية يـو  التطبيقية  بػزة

 

  أ  ػػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػػة اإلسػالمية بػػػزة " تػـ تقػديميا لمجمو ػػة مػف إعــداد االختبـار الجــامعي الجيــد" تدريبيػة بعنػواف دورة 
 ػػمف أنشػػػطة تطػػػوير أ  ػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػة اإلسػػػالمية. وقػػد  قػػػدت الػػػدورة بالتنسػػػيؽ بػػػيف كميػػػة التربيػػػة ووحػػػدة الجػػػودة 

 سا ة تدريبية .  12 بواقع    2013/   1 /  30ػػػػػػػػ  1/ 20بالجامعة خالؿ الفترة بيف 

 

  تـ تقديميا لمجمو ة مف أ  اء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بػزة ميارات التدريس الجامعي الفعال" اف تدريبية بعنو دورة " 
 مف أنشطة تطوير أ  اء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية. وقد  قدت الدورة بالتنسيؽ بيف كمية التربية ووحدة الجودة 

 سا ة تدريبية . 12بواقع   2012يناير  25 –  21بالجامعة خالؿ الفترة بيف 

 

  تـ تقديميا لمجمو ة مف أ  اء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بػػزة"  ميارات التدريس الجامعي الفعال " تدريبية بعنواف دورة 
  ػػمف أنشػػػطة تطػػػوير أ  ػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػة اإلسػػػالمية. وقػػد  قػػػدت الػػػدورة بالتنسػػػيؽ بػػػيف كميػػػة التربيػػػة ووحػػػدة الجػػػودة

 سا ة تدريبية .  13 بواقع 2011 /  2 /  10ػػػػػػػػ  1/ 22بالجامعة خالؿ الفترة بيف 

 

 عـــداد االختبـــارات"  تدريبيػػة بعنػػػواف دورة تػػـ تقػػػديميا لمجمو ػػة مػػػف أ  ػػاء ىيئػػػة التػػػدريس "  ميــارات التـــدريس الجـــامعي الفعـــال وا 
الجامعػػة اإلسػػالمية. وقػػد  قػػدت الػػدورة بالتنسػػيؽ بػػيف كميػػة  ػػمف أنشػػطة تطػػوير أ  ػػاء ىيئػػة التػػدريس ب بالجامعػػة اإلسػػالمية بػػػزة

 سا ة تدريبية .  12 بواقع 2010/   8 /  16ػػػػػػػػ  8/ 7التربية ووحدة الجودة بالجامعة و مادة التعميـ المستمر خالؿ الفترة بيف 

 

 أ  ػاء ىيئػػة التػدريس بالجامعػػة اإلسػػالمية تػـ تقػػديميا لمجمو ػة مػػف "  ميـارات التــدريس الجــامعي الفعــال "   تدريبيػة بعنػػواف دورة
 مف أنشطة تطوير أ  ػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػة اإلسػالمية. وقػد  قػدت الػدورة بالتنسػيؽ بػيف كميػة التربيػة ووحػدة الجػودة  بػزة

 سا ة تدريبية . 12 بواقع 2010فبراير 16ػػػػػػػػ  7بالجامعة خالؿ الفترة بيف 

 

 ضضطضومػواضتصظوضوجغاػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة:ػػػأثظاءػاضططلػسيػجاططظػرجطانػػ

  داريي منطقة أـ القيويف التعميمية  أساسيات البحث اإلجرائي" تدريبية بعنواف دورة   2009مارس  12 – 9"  لتدريب موجيي وا 
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  ــيػ" تدريبيػػة بعنػػواف دورة ــثػاإلجرا  ، دولػػة اإلمػػارات العربيػػة  مػػدارس مػػف منطقػػة العػػيف التعميميػػة يومػػدير  لتػػدريب معممػػي "  اضبح
 . 2002المتحدة ، أبريؿ 

 
ػ:ػػػبورشظػرطلػأوػباضطظاشذظػاضتيػتمػاإلردادػضؼاػأوػاضطذارصظػسغؼاػ:ػورشػاضططلػثاظغًا

ػ
ػأثظاءػاضططلػسيػاضجاططظػاإلدالطغظػبعزة:ػػػػػػػ
 

 بالتنسيؽ  تطوير تعميـ الريا يات والعمـو ،في  مركز التميز" التفكيرميارات ت إعداد اختباراالعمؿ بعنواف "  المشاركة في ورشة
كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية   ". " أسس بناء اختيارات التفكيروتقديـ ورقة بعنواف  والمشاركة مع قسـ المناىج وطرؽ التدريس

 .  2018 -11-4. بػزة  
 

 توجيات  مف فعاليات ورشة  مؿ بعنواف :  تدريس الرياضيات " حاث مناىج وطرق توجيات أب مؿ بعنواف "  المشاركة بورقة
. مركز التميز في تطوير تعميـ الريا يات والعمـو . كمية التربية ، الجامعة  البحث العممي في العموم والرياضيات والتكنولوجيا

  .  2017 – 12 -17اإلسالمية بػزة . 
 
  تطوير تعميـ الريا يات في  " مركز التميز مناىج العموم والرياضيات الجديدة في الميزان" المشاركة في ورشة العمؿ بعنواف

 .  2017/  4/  30والعمـو ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية بػزة  . األحد 
 
  " زارة التربية والتعميـ " و  القرار اإلداري الخاص بشروط ومعايير إصدار المجالت العممية المحكمةالمشاركة في ورشة العمؿ حوؿ

 . 2017/  3/  13مكتب الوكيؿ المسا د لشئوف التعميـ العالي بػزة ، دولة فمسطيف . االثنيف  –العالي 
 

  " مشروع تحسين إعداد و تدريب المعلمين  " الخاصة بالمرحمة الثانية مف  بناء الموديوالت التعميميةالمشاركة في ورشة  مؿ حوؿ

(TEIP) 2016دولة فمسطيف ، جامعة األزىر بػزة .  أبريؿ  -والتعميـ العالي  وزارة التربية.   
 
  " لقاء عمل استراتيجي تقييمي لمشروع تحسين إعداد وتدريب المعممينالمشاركة في (TEIP)  وزارة التربية والتعميـ العالي "- 

 .4/3/2015دولة فمسطيف ، جامعة األزىر بػزة .  األربعاء 
  
  " وزارة التربية والتعميـ العالي  2/2015/ 3-2"  خالؿ الفترة رشة عمل تشاورية حول تطوير المناىج الفمسطينيةو المشاركة في .

 دولة فمسطيف ، جامعة األزىر بػزة .   -
 
 استراتيجيات " " في ورشة العمؿ  نحو تدريس جامعي فعال في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية" المشاركة بورقة  مؿ بعنواف

 مركز التطوير األكاديمي . الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية ..  30/3/2014"  المنعقدة بتاري  واقع وطموح  –التعميم والتعمم 
 
  المنعقدة بتاري   التطوير والنيوض بالقسم األكاديميفي ورشة العمؿ الخاصة برتساء األقساـ بيدؼ بالنقاش المشاركة ،

 مية ، الجامعة اإلسالمية بػزة .. الشئوف األكادي 04/9/2012
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  ػػمف مشػػروع المركػػز الػػوطني  مراجعــة وتطــوير المقــررات التربويــة فــي الجامعــات الفمســطينيةورشػػة  مػػؿ حػػوؿ " المشػػاركة فػػي  "
  2012مايو  31لمتطوير األكاديمي والميني لممعمميف  . جامعة األزىر .  

 

  وزارة التربيػة  في ورشة العمؿ التي تشرؼ  مييػالمستمر لممعممين أثناء الخدمة برامج التطور الميني االمشاركة بورقة  مؿ بعنواف
 ـ ، وزارة التربية والتعميـ العالي . غزة . 28/02/2012بتاري     االستراتيجية العامة لتأىيل المعممينبعنواف: والتعميـ العالي 

 
    وزارة التربية والتعميـ العالي . غزة  2012/  1/  4تاري   ب   تطوير نظام الثانوية العامةالمشاركة في ورشة  مؿ بعنواف 

 

   " وقػد  قػدت الػدورة  إعـداد االختبـار الجـامعي الجيـد لمنتسـبي كميـة الطـب بالجامعـة اإلسـالميةالمشاركة في تقػديـ ورشػة العمػؿ  "
 .   2011/  12/   13بالتنسيؽ بيف كمية التربية ووحدة الجودة بالجامعة بتاري 

 

  ػػمف مشػػروع تطػػوير التربيػػة العمميػػة التػػي تػػديره  تطــوير التربيــة العمميــة فــي الجامعــات الفمســطينيةكة فػػي ورشػػة  مػػؿ "  المشػػار  "
  2011/  12/  11جامعة األزىر ومشاركة كؿ مف جامعة األقصى والجامعة اإلسالمية بتاري  

   
 ػػمف برنػػامج التنميػػة المينيػػة لمعممػػي ومعممػػات مػػدارس دار " والتػػي  قػػدت الــتعمم النشــط وبيئــة التعمــيم الفعــالورشػػة  مػػؿ "  تقػػديـ 

  2011/  7/  26ل  23األرقـ بػزة خالؿ الفترة 

 

  6/  27"  مديريػة التربيػة والتعمػيـ بخػانيونس ػ قطػاع غػزة   تقويم امتحانات الثانوية العامة بقطاع غـزةورشة  مؿ " في المشاركة  /
2010  . 

 

 كمية التربية وكمية مقترحات لتحسين مستوى طمبة كمية التربية قسم الرياضيات " . "ؿ بعنواف الح ور والمشاركة في ورشة العم
 .  2010مايو  25العمـو ػ الجامعة اإلسالمية بػزة . 

 

   "  مارس  22"  ، إدارة األنروا ،  التدريب الميداني لطمبة كميات التربية بقطاع غزةالح ور والمشاركة في ورشة العمؿ بعنواف
2010  . 

 

  مف أنشطة مشروع تطوير الجوانب العممية في  معايير جودة الوسائل التعميمية" الح ور والمشاركة في ورشة العمؿ بعنواف  "
 . 2010مارس  31برامج إ داد المعمميف  . إدارة مشروع تطوير الجوانب العممية بكمية التربية ػ الجامعة اإلسالمية ، 

 

  2010هارس  18. " هدرست دار األرقن ـ غزة   كيف تسبعد ابنك على المذاكزة والتفوقاف " المشاركة في ورشة  مؿ بعنو. 

 

  " مف أنشطة مشروع تطوير الجوانب  التحضير إلنتاج برامج تعميمية محوسبة " الح ور والمشاركة في ورشة العمؿ بعنواف 
 . 2010يناير   18عممية بكمية التربية ػ الجامعة اإلسالمية ، العممية في برامج إ داد المعمميف  . إدارة مشروع تطوير الجوانب ال

 

 أثظاءػاضططلػسيػجاططظػرجطانػضضطضومػواضتصظوضوجغاػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة:ػػػػػ

  " يا ، " جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجباستخدام برنامج الموديل إلكترونيا تطوير المساقات الح ور والمشاركة في ورشة العمؿ
 .  2009مارس  21
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  بالتنسػيؽ مػع جػائزة خميفػة التربويػة ، لمػراغبيف إعداد المشروعات والبرامج التربويـة المبتكـرة ورشة  مؿ حػوؿ " المشاركة في تقديـ "
التعميميػة (  . ) المستيدفوف مف منطقة رأس الخيمة التعميميػة ، منطقػة أـ القػويف 2009/  2008بالتقدـ لمجائزة بدورتيا الثانية لمعاـ 

 . 2008/  11/  13. منطقة رأس الخيمة التعميمية 

  
  بالتنسػيؽ مػع جػائزة خميفػة التربويػة ، لمػراغبيف  إعداد المشروعات والبرامج التربويـة المبتكـرةورشة  مؿ حػوؿ " تقديـ المشاركة في "

 جماف التعميمية ، منطقة الشارقة التعميمية ، منطقة  . ) المستيدفوف مف منطقة 2009/  2008بالتقدـ لمجائزة بدورتيا الثانية لمعاـ 
 .  2008/  11/  23دبي التعميمية  ( . مقر شبكة جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا ،  

 
  إداريات ومعممػات مدرسػة صػفية  إردادػاالدتباظظػسيػاضبحثػاضتربويػوتحضغلػظتا جؼا مؿ حوؿ " تقديـ ورشة المشاركة في "

 . 2006نوفمبر  17،  15سي بمنطقة  أـ القويف التعميمية ، لمتعميـ األسا

 
  مدراء ومديرات المدارس ومسا دييـ . المديرية العامة لمتربية  إلدارةػاضطدردغظػاضططاصرةا مؿ حوؿ " تقديـ ورشة المشاركة في "

 .  2005/  4/  5والتعميـ لمنطقة الظاىرة شماؿ ، والية البريمي ، سمطنة  ماف ،   الثالثاء ، 

 
  معممات الريا يات  بمدرسة ورو ة فمسطيف الخاصة . يـو اإلثنػيف تدرغسػحلػاضطذصضظػػاضرغاضغظػورشة  مؿ حوؿ " تقديـ  "

26  /4  /2004  . 
  معممػات المرحمػة   تدرغسػاضرغاضغاتػضطضبظػاضصفػاألولػواضثاظيػاالبتدا يػػوسقػاضطظاعجػاضططورةورشة  مؿ حوؿ " تقديـ  "

 .  2004/  4/  26ة بمدرسة ورو ة فمسطيف الخاصة . يـو اإلثنيف التاسيسي

 
  مقر مدرسة فمسطيف . 2003/  4/  22. الثالثاء تطوغرػاألداءػبطدردظػسضدطغنالمشاركة في حمقة نقاش حوؿ . 

 
  ػاضتأدغدـغظػػػػاضطضتػـ ػاضتربـويػاـألولػضضطرحضـظػػػػ ػمف فعاليػات  "ػطبادئػاضرغاضغاتػاضطدردغظػ"المشاركة بورقة  مؿ بعنػواف،

 . 2003/  5/  4منطقة العيف التعميمية  األحد 

 
  منطقة الظاىرة التعميميػة  ، واليػة البريمػي ، سػمطنة  مػاف  " بغنػاضطظؼجػوطرقػاضتدرغس مؿ بعنواف " تقديـ ورشة المشاركة في

 .  2002. ديسمبر 

 
 :  شاركت فييا عداد والتنسيق ليا أو اشرفت عمى اإلالتي  والندواتواأليام الدراسية  المؤتمرات العممية 

ػ
ػأثظاءػاضططلػسيػاضجاططظػاإلدالطغظػبعزة:ػػػ:ػ1

 

 

 (التوجيات الدولية في تقويم العموم والرياضيات ) مدخل لتطوير دراسات التقويم الوطني  لميـو الدراسي التنسيؽ واإلشراؼ 
. كمية التربيةيـ الريا يات والعمركز التميز في تطوير تعم 2019-4-22 الموافؽ االثنيفوالذي  قد   ، الجامعة اإلسالمية بػزةمـو

 . والمشاركة بورقة  مؿ خاللو 
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  " قسـ " ) مخرجات مساق المناىج وتنمية التفكير ( .  تطبيقات عممية –المناىج وتنمية التفكير التنسيؽ واإلشراؼ لميـو العممي
 .  2018– 12 –24 المية بػزة الجامعة اإلس –المناىج وطرؽ التدريس . كمية التربية 

 

  مف أنشطة مركز .الرياضيات والعموم نمواجاً  –إضاءات حول دراسات التقويم الوطني   بعنواف:التنسيؽ واإلشراؼ لميـو الدراسي  
 12بتاري  والذي  قد  2019/ 2018والعمـو بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية لمعاـ الدراسي  الريا يات تعميـ تطوير في التميز

 . وتقديـ ورقة  مؿ خاللو  2018ديسمبر 

 

  بػزة ، الجامعة اإلسالمية  –بية كمية التر  ( يوم التربية العممية األول : نمااج تطبيقية لمتدريس الفعال ) لػ  رئيس المجنة العممية  

 3 – 12 -2018 . 

 يل المعممين في فمسطين "نحو جيل جديد من المؤتمر الوطني حول إصالح برامج إعداد وتأى"   الح ور والمشاركة في
 .2018-10-5غزة .  –وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية . فندؽ المتحؼ  المعممين"

 

 كليت . "آفاق المعالجة والتطوير –المرحمة األساسية في فمسطين "  رئيس لجنة التوصيات و   و المجنة العممية لممتتمر العممي

 . 2018-5-6ية واالجتما ية بالكمية الجامعية، ة وقسـ العمـو التربو التربية بجامعة اإلسالمي

  كمية التربية بالجامعة  –". قسـ المناىج وطرؽ التدريستجارب وتحديات –التقويم الواقعي "   و المجنة العممية لميـو الدراسي
 .2018-4-2المية ومديرية التربية والتعميـ غرب غزة اإلس

  جامعة  -كمية التربية  "  آفاق وتطمعات -التدريب الميداني في الجامعات الفمسطينية "  ـو الدراسيالمشاركة في اليالح ور
 والمشاركة بورقة  مؿ خاللو.  2017-12-24األقصى . 

  " خالؿ  " الذي تـ تنفيذه في الجامعة اإلسالمية فرع الجنوب معرض الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم الرابعالمشرؼ العاـ  مى
 غزة  . الجامعة اإلسالمية فرع الجنوب . –بالتعاوف مع وزارة التربية والعميـ العالي  2017مارس  8 – 6الفترة 

 

  " والتي   قدت  مف أنشطة  معرض الوسائؿ  استخدام األجيزة االلكترونية في العممية التعميميةرئيس الجمسة العممية لندوة "
 .  2017مارس  7. الجامعة اإلسالمية فرع الجنوب .  لرابع يمية وتكنولوجيا التعميـ االتعم

  

  ( كمية التربية بالجامعة اإلسالمية باالشتراؾ مع  بناء وأدوار في ظل التحديات –المرأة الفمسطينية   و المجنة العممية لمتتمر .)
 . 2017/  3/  26المركز الفمسطيني لمدراسات واألبحاث " مرصد " . الجامعة اإلسالمية بػزة ، األحد 

 

  ( تدريس الرياضيات بين مؤشرات الواقع وتحديات الطموح في ضوء نتائج االختبارات الدولية رئيس المجنة العممية لميـو العممي
TIMSS  24/4/2016برنامج التربية بوكالة الػوث . فندؽ الحمو . األحد  –( . منطقة غرب غزة . 

 

  ( دريس الرياضيات بين مؤشرات الواقع وتحديات الطموح في ضوء نتائج االختبارات الدولية ترئيس الجمسة األولى لميـو العممي
TIMSS  24/4/2016( . األحد . 

 
  الجامعة اإلسالمية تجارب ميدانية (  –) استراتيجيات حديثة في التدريس المشرؼ العاـ  مى إ داد وتنفيذ اليـو الدراسي .– 

 . 2016أبريؿ  25ىج وطرؽ التدريس بكمية التربية فرع الجنوب بالتعاوف مع قسـ المنا
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  قسـ المناىج وطرؽ التدريس ، كمية تجارب ميدانية (  –) استراتيجيات حديثة في التدريس   و المجنة العممية لميـو الدراسي .

 . 2016أبريؿ  16التربية ، الجامعة اإلسالمية بػزة 

 

 التداعيات التربوية والنفسية لمعدوان الجامعة اإلسالمية بػزة بعنواف  –لخامس رئيس المجنة التح يرية لمتتمر كمية التربية ا (
 2015مايو  13 -12د خالؿ الفترة  قوالذي  عمى غزة (

 

  12/  16بتاري    " واقع المرحمة األساسية األولية في فمسطين وتطمعاتيا المستقبمية "الح ور والمشاركة في اليـو الدراسي  /
 تدريب الميداني بكمية التربية. كمية التربية ل الجامعة اإلسالمية بػزة دائرة ال 2014

 

  مف أنشطة مركز"  والعموم الرياضيات مادتي لتطوير التعميم مؤسسات تعاون"  حوؿ نقاش حمقةاإل داد والتنسيؽ لتنفيذ  
والذي  قد بتاري   2014/ 2013عاـ الدراسي والعمـو بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية لم الريا يات تعميـ تطوير في التميز

 . 2014أبريؿ  21

 

  " تيمس الدولية االختبارات نتائج ضوء في والعموم الرياضيات تعميم تطويراإل داد والتنسيؽ لتنفيذ المقاء العممي  TIMSS  "
 2014/ 2013سالمية لمعاـ الدراسي والعمـو بكمية التربية في الجامعة اإل الريا يات تعميـ تطوير في التميز  مف أنشطة مركز
 . 2014مايو  10والذي  قد بتاري  

 

  دائرة التدريب الميداني بكمية  2014/  5/  17بتاري    " آليات تطوير التدريب الميداني "المشاركة في اليـو الدراسي الح ور و
 .التربية. كمية التربية ل الجامعة اإلسالمية بػزة 

 
  الجامعػة  –" دائػرة التػدريب الميػداني . كميػة التربيػة  آليات تطوير التدريب الميـدانيـ الدراسي "   و المجنة العممية لميو

 . 14/5/2014اإلسالمية 

 
  البحث ـ . شئوف28/10/2013 بتاري   "  والتشاركي الدولي العممي النشر"   بعنواف الدراسي في اليـوالح ور والمشاركة 

 . اإلسالمية بػزة  بالجامعة العميا والدراسات العممي

 
  " كميػة  6/5/2013" والػذي  قػد بتػاري   تعميم التفكير فـي مراحـل التعمـيم العـامرئيس المجنة التح يرية لميـو الدراسػي .

 الجامعة اإلسالمية . –التربية 
  شاد النفسي. كمية . قسـ اإلر 6/5/2014بتاري   المشكالت والحمول " –" صعوبات التعمم في اليـو الدراسي الح ور والمشاركة

 الجامعة اإلسالمية بػزة .  -التربية 

 

  قسـ أصوؿ  7/5/2014"  بتاري   " المدرسة ودورىا في التنمية االجتماعية لدى الطمبةفي اليـو الدراسي الح ور والمشاركة .
 الجامعة اإلسالمية بػزة .    -التربية كمية التربية
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  كمية تكنولوجيا التعميـ . مركز  10/3/2014 بتاري   " لبيئات التعميمية االفتراضيةا"  الدراسي اليـو فيالح ور والمشاركة .
 بػزة .   اإلسالمية الجامعة  -التربية 

  " الجامعػة  –" دائػرة التػدريب الميػداني . كميػة التربيػة  آليات تطوير التدريب الميـداني  و المجنة العممية لميـو الدراسي
 . 14/5/2014اإلسالمية 

 

 ( واقع الترفيع اآللي .. حمول ومشكالت)اليـو الدراسي الذي نظمو قسـ المناىج وطرؽ التدريس بعنواف إل داد والتنسيؽ لتنفيذ ا 
 خاللو.المشاركة بورقة  مؿ . كمية التربية. الجامعة اإلسالمية بػزة .  23/12/2013بتاري  

 

 ورئيس المجنة   2013مايو  6والذي  قد بتاري    "في مراحل التعميم العامتعميم التفكير " اإل داد والتنسيؽ لميـو الدراسي بعنواف
  خاللو.والمشاركة بورقة  مؿ .  الجامعة اإلسالمية بػزة -التح يرية . قسـ المناىج وطرؽ التدريس . كمية التربية 

 

 سـ التعميـ األساسي بكمية التربية ق "إبداعية اليوم الدراسي المعنون: "التعميم األساسي.. خبرات " الح ور والمشاركة في– 
 . 2013إبريؿ 24الجامعة اإلسالمية و الذي  قد بتاري   

 
 قد  الذي (   أولويات البحث العممي في فمسطين )نحو دليل وطني لمبحث العممي مؤتمر الح ور والمشاركة في 

  خاللو .  وتقديـ بحث.   الجامعة اإلسالمية –. شئوف البحث العممي 2013مارس  26 – 25خالؿ الفترة 

 

  خالؿ   " نحو معممين متميزين من أجل االبتكار، والتأمل، والقيادةالمتتمر الفمسطيني األوؿ "الح ور والمشاركة في
 . وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية بالتعاوف مع منظمة اليونسكو واالتحاد األوروبي .  2013قبراير   21 – 20  الفترة 

 
 نظمتػو الشػئوف األكاديميػة الذي  مؤتمر الدولي لمتعميم العالي في الوطن العربي.. آفاق مستقبميةلمالعممية    و المجنة

.   2013ينػاير  17 -16 خػالؿ الفتػرة  اتحاد الجامعات العربية ووزارة التربية والتعميـ العػاليبالجامعة اإلسالمية بر اية 
 .الجامعة اإلسالمية بػزة 

 

 نظمتو الشئوف الذي  مؤتمر الدولي لمتعميم العالي في الوطن العربي.. آفاق مستقبميةالفي   الح ور والمشاركة
 17 -16 خالؿ الفترة  العالي   اتحاد الجامعات العربية ووزارة التربية والتعميـ األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بر اية 

 .. الجامعة اإلسالمية بػزة   2013يناير 
 

  مؤتمر فيالح ور والمشاركة Best Practices in Teaching Mathematics  أكتوبر 10 – 9 قد خالؿ الفترة  الذي 
في إطار مشروع بجنيف بمشاركة الجامعة اإلسالمية بػزة وجامعة القدس في إطار مشروع  ة. الجامعة العربية األمريكي 2012

 خاللو. ديـ بحث . وتق تطوير برامج إ داد معمـ الريا يات في الجامعات الفمسطينية

 
  ــي فمســطين"  ػػو المجنػػة التح ػػيرية لميػػـو الدراسػػي ــة األساســية ف ــم المرحم ــة مســتقبمية لمعم والػػذي  قػػد بتػػاري   "رؤي

 الجامعة اإلسالمية بػزة  –، قسـ التعميـ األساسي ، كمية التربية    8/4/2012

 

 ورئيس   2012أبريؿ  16والذي  قد بتاري    " لتعميم العامالتعمم النشط في مدارس ا"  اإل داد والتنسيؽ لميـو الدراسي بعنواف
 .خاللو. وتقديـ ورقة  الجامعة اإلسالمية بػزة -المجنة التح يرية . قسـ المناىج وطرؽ التدريس . كمية التربية 
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  " 31 – 30 " والمنعقػد بتػاري  التواصل والحوار التربوي ... نحو مجتمـع فمسـطيني أفضـل  و المجنة العممية لمتتمر 
 الجامعة اإلسالمية بػزة .  –، كمية التربية  2011اكتوبر 

 

  والمنعقد بتاري   التواصل والحوار التربوي ... نحو مجتمع فمسطيني أفضل" العممي  لمتتمرفي االح ور و المشاركة "
 الجامعة اإلسالمية بػزة . –، كمية التربية  2011اكتوبر  31 – 30

 

  عمادة الدراسات العميا ـ الجامعة  الدراسات العميا ودورىا في خدمة المجتمع العممي  لمتتمرافي الح ور و المشاركة ،
 .خاللو. وتقديـ بحث   2011أبريل  20 – 19 غزة ، خالل الفترة  –اإلسالمية 

 

  والاي  قع والمأمولالتعميم في مدينة بيت حانون بين الواالمتتمر العممي األوؿ لبمدية بيت حانوف " الح ور والمشاركة في "
  خاللو .  تقديـ بحث  و  2011مارس    31 – 30عقد خالل الفترة 

 
  قسـ اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي "نحو رؤية جديدة لمبحث العممي في عمم النفس الح ور والمشاركة في اليـو الدراسي  ،

 .  ـ2011مارس 6فمسطينية لمعمـو التربوية والنفسية  يـو بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية بػزة بالتعاوف مع الجمعية ال

 
 والتي تـ  التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعميملمؤتمر    و المجنة التح يرية ، و  و المجنة العممية ، ورئيس لجنة الصياغة

تحسين جودة طة مشروع والذي  قد  مف أنشورئيس أحد جمسات المؤتمر   (2010أكتوبر  28 – 27في الفترة مف ) قده 
واالتحاد    IDAوالمموؿ مف متسسة التنمية الدولية  برامج إعداد معممي التربية التكنولوجية في جامعات وكميات قطاع غزة

 .   ميو جامعة األقصى بمشاركة الجامعة اإلسالمية والكمية الجامعية وكمية فمسطيف التقنية   EUاألوروبي 

 

 28 – 27 خالؿ الفترة "التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعميم " المتتمر العممي والمشاركة في نسيؽ المشاركة في اإل داد والت 
مشروع تحسيف جودة برامج إ داد معممي التربية التكنولوجية في جامعات وكميات قطاع  أنشطة مف والذي  قد  2010أكتوبر 
 ميو جامعة األقصى بمشاركة الجامعة اإلسالمية    EUاألوروبي  واالتحاد   IDAمموؿ مف متسسة التنمية الدولية والغزة 

  . والكمية الجامعية وكمية فمسطيف التقنية

 
  2010أكتوبر  28 – 27خالؿ الفترة  " التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعميم "رئيس إحدى جمسات المتتمر العممي. 

 

 والذي أشرؼ  ميو قسـ اإلرشاد   2010يناير  10 زة وآثارىا النفسية "" الحرب عمى غ الح ور والمشاركة في اليـو الدراسي
 النفسي بكمية التربية ػ الجامعة اإلسالمية . 

 

  والذي أشرفت  15/2/2010يـو االثنيف الموافؽ "   متطمبات الجامعة وسبل االرتقاء بيا " الح ور والمشاركة في اليـو الدراسي
 لجامعة اإلسالمية ػ غزة .  ميو وحدة المتطمبات الجامعية با

 

  ميو وحدة الجودة ػ    توالذي أشرف  2010/  1/  10 " أسس بناء االختبارات الجامعية  "الح ور والمشاركة في المقاء العممي 
 الجامعة اإلسالمية بػزة . 

 

 أثظاءػاضططلػسيػجاططظػرجطانػضضطضومػواضتصظوضوجغاػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة:ػػ:ػ2
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  "  والتي  قدت  مف  المناىج المطورة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومخرجات التعمماإل داد والتنسيؽ لتنفيذ الندوة التقاربية "
  ا.خاللي . وتقديـ ورقة 2009/  5/  4فعاليات األسبوع التربوي السادس لكمية التربية والعمـو األساسية بتاري  

 
 ر الدولي إلعداد المعممين في العالم اإلسالميفي المؤتم  الح ور والمشاركة  ( ICTEM 2008 الق ايا والتحديات في " )

. وتقديـ  2008يوليو  16 – 14ماليزيا .    –الجامعة اإلسالمية العالمية  " العالـ اإلسالمي مف خالؿ إحياء وتفعيؿ إ داد المعمميف 
  بحث خاللو. 

 
 2006نوفمبر  16ػ  14"  . دبي ،  القَصر .. رعاية وتأىياًل واستثماراً لمقصر "  الح ور والمشاركة في متتمر دبي الدولي  . 

 
 

    ػفي الندوة التقاربية " الح ور والمشاركة ػاضجاططي /  12/  18" والتي  قدت بتارخ تغطغلػاضتطضمػاضظذطػسيػاضتطضغم
  خالليا.  وتقديـ ورقة  مؿبكمية التربية والعمـو األساسية بجامعة  جماف.   2005

 

 والتي  قدت  ادتراتغجغاتػتظطغظػاضتغصغرػاضظاشدػواإلبداريػضدىػطضبظػاضجاططظ" في الندوة التقاربية ػالح ور والمشاركة "
 خالليا ورقة  مؿ  وتقديـبكمية التربية والعمـو األساسية بجامعة  جماف .  2005/  4/  11بتارخ 

 
 الذي  قد في جامعة األقصى بػزة ػ فمسطيف في   " دور الجامعات في التنميةع " في المتتمر العممي الراب   الح ور والمشاركة

  . وتقديـ بحث خاللو ـ 2004/ مايو /  5ػ  3الفترة ما بيف 

 

 " طتطضباتػاصتدابػاضطاضبػضصغاغاتػططضمػاضطدتػبلػودورػبراطجػإردادػاضططضمػسيػاإل داد والتنسيؽ لتنفيذ الندوة التقاربية
مراجعة لبرنامج المشاركة بورقة  مؿ بعنواف " و بمقر شبكة الجامعة في العيف . 2004/  5/  18ي  قدت بتاري  " الت تحػغػؼا

  إعداد معمم العموم والرياضيات بكمية التربية والعموم األساسية بشبكة جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا "

 
  " مبــات اكتســاب الطالــب لكفايــات معمــم المســتقبل ودور بــرامج إعــداد متطمسػػئوؿ ومنسػػؽ لمنػػدوة التقاربيػػة التػػي  قػػدت تحػػت  نػػواف

 بمقر جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا  في العيف . 2004/  5/  18" بتاري  المعمم في تحقيقيا

 
 دادػاضذـبابػػدورػاضجاططظػسـيػإرـػػالندوة التقاربية التي نفذتيا كمية التربية والعمـو األساسية تحت  نواف "  في ةالح ور والمشارك

دورػاضجاططظػسيػإردادػاضطاضـبػاضططضـمػػػبورقة  مػؿ بعنػواف " والمشاركة  . 2003/  4/  7" بتاري   اضطربيػضتحدغاتػاضطوضطظ
 "  ضطصرػاضطوضطظ

 
 تػصيػاألدبابػاضظغدـغظػواالجتطارغـظػاضصاطظـظػوراءػضـطفػطضبـظػاضثاظوغـظػاضطاطـظػودـبلػػػػػػػػػفي نػدوة   ةالح ور والمشارك

والمشػاركة بورقػة  مػؿ بعنػواف " .   2002واليػة البريمػي ، سػمطنة  مػاف . مػارس   -ػ منطقة الظاىرة التعميميػة إثارةػاضداسطغظػ
 إثارة الدافعية لدى طمبة الثانوية العامة "

 
  ػ جامعػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة   اضطؤتطرػاضطضطيػاضطربـيػاـألولػضرراغـظػاضطوعـوبغنػواضطتغـوشغنػػػػػالمشاركة في الح ور و

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة –، العيف (  1998مايو  18ػ  16لتعاوف مع المجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف ) با
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  ػ جامعػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة      اضتطضغطـيػاـألولػضضطجضـسػاضـدوضيػضضطظـاعجػواضتطضـغمػػػػػػ اضطـؤتطرػالمشاركة فػي  الح ور و   

 .ولة اإلمارات العربية المتحدةد –العيف  ،(  1988أبريؿ  7 – 3) 

 
  الخرطػـو ، جميوريػة  . 1986 ينػاير 26 –  25والػذي  قػد بتػاري   ػ  جامعػة الخرطػـو طـؤتطرػػتطـوغرػاضطظـاعجػػػالمشػاركة فػي

 السوداف 

 
 
 
 
 

ػاضدوراتػاضتدرغبغظػوورشػاضططلػاضتيػذارصتػبؼاػسيػإطارػاضتظطغظػاضطؼظغظػضطضوػعغ ظػاضتدرغسػ:ػ
ػ
  " مادة الجودة والتطوير . الجامعة اإلسالمية 17/9/2013، بتاري   "يفية إعداد وتجييز الخطط التشغيميةكورشة العمؿ  .. 

 
  2012 مارس    15 – 5خالؿ الفترة المركز الوطني إل داد المعمميف" "    مف مشروع   "الميارات الحياتيةعمل  "ورشة   

 .بػزة جامعة األزىر
  

  تم  اتخالل زيار  " بتطوير برامج إعداد معمم الرياضيات وتطوير تعميم الرياضيات" بوية خاصة مجمو ة ورش  مؿ ولقاءات تر
و  2012أبريؿ  28 – 22خالؿ الفترة مابيف  IOE University of Londonالقيام بيا إلى معيد التربية التابع لجامعة لندن 

مشروع برنامج تطوير إعداد ل ي وأ  اء المجنة التوجييية مف وفد منسق 2011يونيو /   17  -يونيو  13خالؿ الفترة مابيف 
 . معمم الرياضيات التي تشرع عميو الجامعة العربية األمريكية بمشاركة الجامعة اإلسالمية بغزة وجامعة القدس

 
  الجامعات "  مف مشروع تطوير برنامج إ داد معمـ الريا يات ب  طرق مستحدثة في تدريس الرياضياتالعمؿ بعنواف "   ورشة

الفمسطينية التي تديره الجامعة األمريكية  بال فة الػربية  باالشتراؾ مع الجامعة اإلسالمية بػزة وجامعة القدس في القدس  خالؿ 
شارؾ في تقديميا اثنيف مف أساتذة تدريس  2011نوفمبر   24 -23و خالؿ الفترة بيف   2012اكتوبر  16 – 15الفترة 

  IOE University of Londonة في جامعة لندف الريا يات بمعيد التربي
 
 مف مشروع تطوير برنامج إ داد معمـ العمـو بالجامعات   طرق مستحدثة في تدريس العمومالعمؿ بعنواف "   ورشة  "

  21 -17و خالؿ الفترة بيف   2012مايو   12 -10الفمسطينية التي تديره جامعة بير زيت  بال فة الػربية  خالؿ الفترة بيف  
 IOE University of. شارؾ في تقديميا اثنيف مف أساتذة تدريس العمـو بمعيد التربية في جامعة لندف  2011نوفمبر 

London  
  
 ورشة  مؿ التي نظميا المركز الوطني لتطوير أداء المعمميف بعنواف " Active Learning"    31 – 24خالؿ الفترة ما بيف 

بالواليات   Massachusetts University    ا اثنيف مف أساتذة التربية بجامعة ماساتشوستس شارؾ في تقديمي 2011اكتوبر 
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المتحدة األمريكية في إطار مشروع المركز الوطني لتطوير أداء المعمميف الذي تديره جامعة األزىر بػزة باالشتراؾ مع الجامعة 
 اإلسالمية وجامعة األقصى .

 
   جامعة بيت وىو المشروع التي تشرؼ  ميو  "تطوير برنامج معمم الصع مشروع " بلى الخاصة المشاركة في ورشة العمؿ األو

 بعنوافوالمموؿ مف البنؾ الدولي   2011/ يونيو  11ل  6لحـ بمشاركة خالؿ الفترة ما بيف 
    “New Learning” and Holistic Integrated approaches والتي أشرؼ  مى تنفيذىا أساتذة مف جامعة            

 .بريطانية      
 
 بجامعة األزىر والمموؿ مف"  تحسين وتدريب المعممين قبل الخدمة"  مشروع ورشة العمؿ الخاصة ب   

 ـ05/6/2011-03الفترة  خالؿالبنؾ الدولي        
 
  ووضع الخطوط   الخاصة بمناقشة أىداع المركز الوطني لمتطوير األكاديمي و الميني لممعممينورشة العمؿ التربوية

 مف فعاليات مشروع   . العريضة لالحتياجات التدريبية لمييئة التدريسية في كميات التربية في الجامعات الفمسطينية
كمية التربية وبالتعاوف مع  –تشرؼ  ميو جامعة األزىػػر   ألكاديمي و الميني لممعمميف والذيالمركز الوطني لمتطوير ا

ػ.غزة –جامعة األزىر  17/5/2011الثالثاء الموافؽ  األقصى وذلؾ يـوإلسالمية وجامعة الجامعة ا
 

  بيرزيت والمموؿ  والتي تشرؼ  ميو جامعة تطوير برامج تعميم العموم في الجامعات الفمسطينيةالورشة التدريبية لمشروع
  2011/  3/  24مف البنؾ الدولي وذلؾ يـو 

  "  والذي تشزف عليه والجاهعت العزبيت األهزيكيت   لزيبضيبت"مشزوع تطويز بزنبمج إعداد معلم اورشت عول

 م  13/01/2011بجنين وهشاركت الجاهعت اإلسالهيت بغزة و جاهعت القدس يوم  

 

  بػزة    والذي تشرؼ  ميو جامعة األزىر  مشروع تحسين إعداد وتأىيل المعممينورشة  مؿ خاصة بإطالؽ
  2011/  11/  10وي براـ اهلل ، يـو بالتعاوف مع المعيد الوطني لمتدريب الترب

 

 ( ورشة المشروع الفمسطيني الفنمندي النيائيةPALFE في المعيد الوطني لمتدريب براـ اهلل، وذلؾ ) لعرض أبحاث
 ـ 20/10/2010يـو األربعاء نو ية  ف المناىج الفمسطينية  وذلؾ 

 
  " دارة المشاريعالدورة التدريبية جوانب العممية في برامج إ داد المعمميف. كمية التربية مشروع تطوير الػ " تصميم وا 

 .  2010يونيو  26مايو ػ  20سا ة تدريبية .  50بالجامعة اإلسالمية بالمشاركة مع  كميات التربية بقطاع غزة  . 

 

  " اإلحصائية برنامجالالتحميل اإلحصائي باستخدام الدورة التدريبية  SPSS   وLISREL   -   دورة متقدمة    "
مشروع تطوير الجوانب العممية في برامج إ داد المعمميف. كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بالمشاركة مع  كميات التربية 

 . 2010يونيو  30مايو ػ  28سا ة تدريبية .  30بقطاع غزة  . 
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 "  التحميل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإلحصائي ػالدورة التدريبيةSPSS  " تطوير الجوانب العممية في .  مشروع
سا ة تدريبية .  30برامج إ داد المعمميف. كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بالمشاركة مع  كميات التربية بقطاع غزة  . 

 .  2010يناير  25يناير  ػ  9

 

 "  في برامج إ داد المعمميف. كمية "   مشروع تطوير الجوانب العممية  التعميم اإلليكتروني والتقويم المحوسب الدورة التدريبية
 .  2010مايو   5 -مارس   25سا ة تدريبية .  30التربية بالجامعة اإلسالمية بالمشاركة مع  كميات التربية بقطاع غزة  . 

 
 "  29سا ة تدريبية .   15غزة .  –"   وحدة الجودة بالجامعة اإلسالمية  مخرجات التعميم وتصميم البرامج الدورة التدريبية 

 .  2010مايو   6أبريؿ ػ 
 
 
 
 

 
 :وفرق العمل المجــان 

 
ػاضضجانػوسرقػاضططلػسيػاضجاططظػاإلدالطغظػبعزةػػ:أواًل

ػ
  " حتى تاريخو 2018-9-1" كمية التربية ل الجامعة اإلسالمية بػزة .  والدراسات العميا البحث العممي  و لجنة 

  2014/2015والعاـ الدراسي  2013/2014العاـ الدراسي .. الجامعة اإلسالمية  مجمس الجودة والتطوير  و 

  2014/2015. الجامعة اإلسالمية .العاـ الدراسي  مجمس البحث العممي والدراسات العميا  و 

  والعػػػاـ الدراسػػػي  2013/2014العػػػاـ الدراسػػػي  . الجامعػػػة اإلسػػػالمية . المجنـــة االستشـــارية لمقبـــول والتســـجيل  ػػػو
2014/2015. 

  2014/2015الجامعة اإلسالمية خالؿ العاـ الدراسي  – بحث العممي بكمية التربيةلجنة الرئيس 

  والعػػاـ الدراسػػي  2013/2014الجامعػػة اإلسػػالمية خػػالؿ العػػاـ الدراسػػي  – لجنــة الجــودة والتطــوير بكميــة التربيــةرئػػيس
2014/2015 

  ـــــة التربيـــــةرئػػػػػيس ـــــة المراكـــــز بكمي والعػػػػػاـ الدراسػػػػػي  2013/2014سػػػػػي الجامعػػػػػة اإلسػػػػػالمية خػػػػػالؿ العػػػػػاـ الدرا – لجن
2014/2015 

  والعػػاـ الدراسػػي  2013/2014الجامعػػة اإلسػػالمية خػػالؿ العػػاـ الدراسػػي  – لجنــة معادلــة المســاقات بكميــة التربيــةرئػػيس
2014/2015 

  ػػزة بالتنسػيؽ مػع كميتػي العمػـو ا داب بالجامعػة اإلسػالمية ب لجنة تطوير خطط برامج إعداد المعمـم بكميـة التربيـة  و
  2013/  2012العاـ الدراسي 

  2012الجامعة اإلسالمية منذ سبتمبر  –بكمية التربية  لجنة الجودة والمناىج  و  

  2012الجامعة اإلسالمية منذ سبتمبر  –بكمية التربية  مجمس الدراسات العميا  و  

  2011غزة منذ سبتمبر  –. كمية التربية . الجامعة اإلسالمية   والبرامج األكاديمية لجنة الجودة  و  . 

  2010بكمية التربية ل الجامعة اإلسالمية بػزة منذ يناير  مجمس التدريب  و  . 
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  2011وحتى سبتمبر  2010بكمية التربية ل الجامعة اإلسالمية بػزة منذ أكتوبر  البحث العممي  و لجنة. 

  الػذى انعقػدت فعالياتػو فػي مقػر الجامعػة  الثـاني المجنة التحضيرية لمعرض الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعمـيم  ػو
  2009ديسمبر  9إلى  7بالجنوب خالؿ الفترة مف 

  والػذي قػدـ بالتنسػيؽ مػع وحػدة الجػودة بالجامعػة إلػى صػندوؽ إعداد مشـروع تطـوير برنـامج التربيـة العمميـة   و لجنة
. الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني  QIFطػػار مشػػروع تحسػػيف الجػػودة العػػالي الممػػوؿ مػػف البنػػؾ الػػدولي واالتحػػاد األوروبػػي فػػي إ

2010 . 
  2010كمية التربية ل الجامعة اإلسالمية بػزة منذ يناير  ،   مجمة ثقافتنا التربوية  و ىيئة تحرير . 

 

ػ:ػبدوضظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة:ػاضضجانػوسرقػاضططلػسيػجاططظػرجطانػضضطضومػواضتصظوضوجغاػثاظغًاػ
  ــرئػػيس لجنػػة ــدبموم العــام فــي التربيــةإعــداد وثيق ــامج ال جامعػػة  جمػػاف لمعمػػـو  –، كميػػة التربيػػة والعمػػـو األساسػػية  ة برن

 . 2008ل  نوفمبر والتكنولوجيا 

  كميػة التربيػة والعمػـو األساسػية ػ جامعػة  جمػاف  دراسة احتياجات الميـدان التربـوي مـن البـرامج األكاديميـةرئيس لجنػة .
  .  2009/ 2008 دراسي العاـ اللمعمـو والتكنولوجيا . 

 بكمية التربية والعمـو األساسية ػ جامعة  جماف لمعمػـو والتكنولوجيػا . منػذ سػبتمبر  والتدريب العممية  لجنة التربية مسئوؿ
 .  2009يوليو وحتى  2006

  لػذي  قػد تحػت وا األسبوع التربوي السادس لكمية التربية والعمـوم األساسـيةرئيس لجنة التنسيؽ واإلشراؼ  مى فعاليات
 . 2009مايو  10ل  3شعار " التمّيز واالرتقاء بمخرجات التعميـ لدى الطمبة " في الفترة 

 دارة جمسػػاتيا  االعتمــاد األكــاديمي لممؤسســات التعميميــةلمنػػدوة التقاربيػػة التػػي  قػػدت تحػػت  نػػواف "  مسػػئوؿ ومنسػػؽ " وا 
بمقػر شػبكة الجامعػة فػي  2009/  5/  3ـ األساسػية بتػاري   مف فعاليات األسبوع التربوي السػادس لكميػة التربيػة والعمػو 

  جماف .

  المنـاىج المطـورة بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ومخرجـات لمندوة التقاربية التػي  قػدت تحػت  نػواف مسئوؿ ومنسؽ "
ــتعمم بمقػػر شػػبكة  2009 / 5/  4"  ػػمف فعاليػػات األسػػبوع التربػػوي السػػادس لكميػػة التربيػػة والعمػػـو األساسػػية بتػػاري    ال

 الجامعة في  جماف .

  ( ألعضـاء ىيئـة التـدريس بالكميـة والتطـوير المينـيالتـدريب  رئيس فريؽ البحػث والعمػؿ  )  2007  العػاـ الدراسػي  /
 . ، كمية التربية والعمـو األساسية ػ جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا 2008

  كميػة التربيػة والعمػـو  2008/  2007العػاـ الدراسػي خػالؿ  لتربويـةإعداد برنـامج الماجسـتير فـي القيـادة ا  و لجنة ،
 . األساسية ػ جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا

 2008/  2007خػالؿ العػاـ الدراسػي ( وضع آليات لتطوير كمية التربية والعموم األساسيةلبحث والعمؿ )   و فريؽ ا 
 .   لمعمـو والتكنولوجيا، كمية التربية والعمـو األساسية ػ جامعة  جماف 

  كميػة  . 2008/  2007خػالؿ العػاـ الدراسػي  إعادة االعتماد األكاديمي لبرنامج إعداد معمـم المغـة اإلنجميزيـة  و لجنة
 التربية والعمـو األساسية ػ جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا  .

  عداد معمم المغة العربيـة والدراسـات إعادة االعتماد األكاديمي لبرنامجي إعداد معمم الرياضيا  و لجنػة ت والعموم ، وا 
 كمية التربية والعمـو األساسية ػ جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا  . . 2007/  2006خالؿ العاـ الدراسي  اإلسالمية

  سػػبتمبر  ػ جامعػػة  جمػػاف لمعمػػـو والتكنولوجيػػا . منػػذ العالقــات الخارجيــة  بكميــة التربيــة والعمــوم األساســية  ػػو لجنػػة
   . 2009يوليو وحتى  2006
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  الدراسي  مف بداية العاـػ جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا  .   المجنة االمتحانية بكمية التربية والعموم األساسية  و
 .  2009/  2008وحتى نياية العاـ الدراسي  2007/  2006

  ــيم المســتمررئػػيس فريػػؽ  مػػؿ ــدريب والتعم  2005فػػي العػػيف منػػذ أكتػػوبر  معمػػـو والتكنولوجيػػا جامعػػة  جمػػاف لبمقػػر  الت
 .  2006وحتى يوليو 

  الرابـع لمتـدريب والتوظيـع الثاني واألسـبوع الثالـث واألسـبوع األسبوعمسئوؿ المجنة المشرفة والمنظمة لمشاركة الجامعة في فعاليػات  
 مػػى  2005/  2004،  2004/  2003،  2003/  2002األ ػػواـ الدراسػػي  الػػذي تنظمػػو جامعػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة خػػالؿ

  التوالي .

  2005 / 2004خالؿ العاـ الدراسي ممثاًل  ف كمية التربية والعمـو األساسية   التكنوسفير  و فريؽ  مؿ  . 

  2005/  2004خالؿ العاـ الدراسي ممثاًل  ف كمية التربية والعمـو األساسية    اإلعالم والترويج  و فريؽ  مؿ  . 
 7ػ  4الذي نفذتو كمية التربية والعمـو األساسية خػالؿ الفتػرة  أسبوع الطالب المعممس لجنة اإلشراؼ العاـ  مى أنشطة وفعاليات رئي  /

5  /2003 . 

 بمقر جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيػا " والتي  قدت تقويم أداء الطالب المعمم في التربية العممية"  التقاربية مندوةل مسئوؿ ومنسؽ  
 . 2002/  3/  16بتاري   في العيف

  وحتػػى يوليػػو  2002رئػػيس لجنػػة االن ػػباط الطالبػػي بمقػػر جامعػػة  جمػػاف لمعمػػـو والتكنولوجيػػا فػػي العػػيف  منػػذ نػػوفمبر
2006 . 

   2002/ 2001،  2001/2000  و لجنة االن باط الطالبي خالؿ األ واـ الدراسي . 

 

 عضوية ىيئة تحرير في مجالت عممية محكمة 
 حتى تاريخو .  2017 -9-23مف  مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية -
 حتى تاريخو .  2015منذ   عضو الييئة االستشارية لممجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث -
  2015 -2010 في المجمة  مجمة الزيتونة لمعموم التربوية  وعضو لجنة التحكيم -
 

ػعدد من المؤسسات والمجالت العممية المحكمةوكتب في  تحكيم بحوث
ػ

 مارات العربية المتحدة ودول أخرىدولة اإلفمسطين و تحكيم العديد من البحوث لمجالت عممية محكمة ولمؤسسات تربوية في أواًل : 
 مثل : 

 غزة ، فمسطيف . – لمعمـو التربوية والنفسية مجمة الجامعة اإلسالمية  .1
 مارات العربية المتحدة اإل –مجمة جامعة الشارقة  .2
 غزة ، فمسطيف . –مجمة جامعة األقصى  .3
 غزة ، فمسطيف . –مجمة جامعة األزىر  .4
 غزة ، فمسطيف . –مجمة جامعة الخميؿ  .5
 غزة ، فمسطيف . – مجمة كمية الزيتونة.6

 جامعة الجوع ، المممكة العربية السعودية .ثانيا : تحكيم كتب من أجل الترقية 
 

 ئز عمى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة :تحكيم الجوا    
  2009. الدورة األولى ػ أبريؿ  جائزة اإلمارات لمعمماء الشباب في الرياضيات  و المجنة الفنية المنظمة لػ  . 
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 . جمعية اإلمارات لر اية الموىوبيف ، دبي
  2009. الدورة األولى ػ أبريؿ  اضياتبجائزة اإلمارات لمعمماء الشباب في الريرئيس لجنة و ع األسئمة الخاصة  . 

 . جمعية اإلمارات لر اية الموىوبيف ، دبي

 في مجال المشاريع والبرامج  التربوية المبتكرة) وسارة شئون الزئبسة بدولة اإلمبرات( جبئشة خليفة التزبوية     و لجنة التحكيـ . 

 . 2009/  2008  الدورة الثانيت.  دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجيا 

  في مجبل التعليم العبلي  جبئشة خليفة التزبوية ) وسارة شئون الزئبسة بدولة اإلمبرات(  التحكين  و لجنة. 

 . 2008/  2007 الدورة األولى، وخارجيا دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 2002ة المتحدة ، دورة دولة اإلمبرات العزبي –جبئشة حمدان التزبوية  ، دبي  عضو لجنت تحكين بحوث  . 

 
 
 
 

ػ
  :اإلشراع عمى الرسائل العممية

      2019 أبريػػؿبمػػع  ػػددىـ حتػػى  فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة وفمسػػطيف لمطمبػػة اإلشػػراؼ  مػػى العديػػد مػػف رسػػائؿ الػػدكتوراه والماجسػػتير
ىج وطػػرؽ التػػدريس  امػػة ومنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الريا ػػيات ، ومناقشػػة العديػػد مػػف الرسػػائؿ العمميػػة فػػي مجػػاؿ المنػػا طالبػػا وطالبػػة ( 60) 

 رسالة  ممية (  70)  2019 أبريؿبمع  ددىـ حتى خاصة 
 
 : من خالل التعاون مع مؤسسات المجتمعالمشاركة في لجان وفعاليات  

 
  " تربيػة والتعمػيـ العػالي ، " وزارة ال تعميمات التعميم والتقـويم بالكميـات الحكوميـة  و المجنة االستشارية والمحكمة لػدليؿ

 . 2017/  2016دولة فمسطيف  العاـ الدراسي 

 

  ــة الشــيادات غيــر الفمســطينية  ػػو ــا لمعادل مػػايو  مػػف  ،. وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ، دولػػة فمسػػطيف  المجنــة العمي
 .حتى تاريخو 2017

  وزارة التربيػة والتعمػيـ  التربويـة والنفسـية محـور الدراسـات –المجنـة الفرعيـة لعادلـة الشـيادات غيـر الفمسـطينية رئيس .
 .حتى تاريخو  2017مايو  ، مفالعالي ، دولة فمسطيف  

  والمتعمقػة بإجػازة وتػرخيص الػدوريات العمميػة المحكمػة والنشػر  تدقيق ومراجعة النشر العممي بـالتعميم العـالي  و لجنة
  2016/  2015العاـ الدراسي  العممي  . وزارة التربية والتعميـ العالي ، دولة فمسطيف 

 

  منػدوبًا مقابالت بديوان الموظفين العام لممرشحين لمعمل في الجامعات والكميات الفمسطينية في قطـاع غـزة   و لجنػة
 .  2015 ف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية . اكتوبر 

  

  منػدوبًا لكميات الفمسطينية في قطـاع غـزة مقابالت بديوان الموظفين العام لممرشحين لمعمل في الجامعات وا  و لجنػة
 .  2014 ف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية . يونيو 

ػ
 المقابالت اإلعالمية :
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مػػارات المشػػاركة فػػي العديػػد مػػف المقػػابالت الصػػحفية واإلذا يػػة والتمفزيونيػػة ذات العالقػػة بػػالبرامج واألنشػػطة التربويػػة واألكاديميػػة فػػي دولػػة اإل
 وفمسطيف مثؿ :

   2016/   9/  22التكنولوجيا في العممية التعميمية وسيمة ال ىدؼ . صحيفة فمسطيف بتاري . 

   2016/  8/  4نظاـ التوجييي الجديد ... ىؿ سيطبؽ في غزة ؟  صحيفة االستقالؿ بتاري . 

 
 : والمغة اإلنجميزية ميارات الحاسوب واإلنترنت  

 . 2005/  7/  7بتاري   لحاسوبالرخصة الدولية لقيادة ا. حاصؿ  مى شيادة  1

 ػ. مستوى جيد جدًا في ميارات الحاسوب األساسية واستخداميا في البحث والتدريس .  2

 استخداـ اإلنترنت في مجاؿ البحث العممي . . 3

 في التحميؿ اإلحصائي .  SPSSاستخداـ البرنامج اإلحصائي  . 4

 ، وقراءة ، وكتابة ( . مستوى جيد جدا في ميارات المػة اإلنجميزية ) محادثة  5
 

 خطابات الشكر والتقدير :
 جامعة  جماف لمعمـو والتكنولوجيا ومتسسات تربوية أخرى .الجامعة اإلسالمية بػزة و حاصؿ  مى العديد مف شيادات الشكر والتقدير مف 

ػػػػػػ
ػ
ػ

 دػ.ػإبراعغمػحاطدػاألدطلػػػ

ػ
 ضغظػاضتربغظػصرطغدػ

 اضجاططظػاإلدالطغظػـػززة
 قطاع غزة ـ فمسطين

            s.pihastal@iugaza.eduالبريد اإللكتروني :                                        
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