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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ىالكلوةىالجامعوةىللعلومىالتطبوقوة

 قسم/العموم التربوية
 

ىىنجوىىفوزيىدوبىصالح
 

ىةـاتىالذخصوـأوال:ىالبوان
  شارع الصحابة. –غزة الدرج  * العنوان:

 42/4/1974 * تاريخ الميالد:
 فمسطين –غزة  : * مكان الميالد:

  nsaleh@ccast.edu.ps * البريد االلكتروني:
 859851878   / جوال :  18223821ت: * ىاتف:

 متزوجة           * الحالة االجتماعية:
 ربية : المغة األم    اإلنجميزية: جيد     العبرية: جيدالع * المغات:

 
ىلموةـالتىالعــؤهــثانوًا:ىىالم

دكتوراه فيي فمسي ة التربيية/ منياىر وطيري تيدريسة جامعية عيين شيمسة كميية التربييةة برنيامر                              4885/  3
ىجامعة األقصى _ غزة. –الدراسات العمياة المشترك مع كمية التربية 

 الجامعة اإلسالمية غزةتدريس: ماجستير في التربية: مناىر وطري     9/1997-18/1999
 غزةةالجامعة اإلسالمية  تدريس:الدبموم الخاص في التربيةة مناىر وطري      9/1995-7/1997
 فمسطين  غزةةليسانس في اآلداب والتربيةة كمية التربيةة وزارة التعميم العالية    6/1995 -18/1994
 غزة فمسطين–دبموم المعمماتة تخصص عموم ورياضياتة مديرية التربية والتعميم  6/1994 -1989/ 18
  .شيادة الثانوية العامةة عممية مديرية التربية والتعميم غزةة فمسطين     9/1988-6/1989

 
ىاألوامىالدرادوةثالثًا:ى
المشياركة بورقية عميل بعنيوان ن الينير الشيمولي التكياممي  فيي ريياض األط يالنة م دمية لمييوم  4814أبريل/
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 .الكمية الجامعية لمعموم التطبي يةبوية بالدراسي نكي نربي جيال ن الذي أقامو قسم العموم التر 
المشيياركة بورقيية عمييل بعنييوان نجييودة برنييامر التربييية التكنولوجيييا فييي الكمييية الجامعييية لمعمييوم  4818ديسمبر 

ر المينييية بييين يالتطبي ييية فييي ضييوا المعييايير المينييية لممعمييمنة م دميية لميييوم الدراسييي نالمعيياي
الكمييييية الجامعييييية لمعمييييوم لعمييييوم التربوييييية بالبكيييالوريوس بالييييذي أقاميييو قسييييم ا الواقيييع والتطبيييييين

 .التطبي ية
المشيياركة بورقيية عمييل بعنييوان نالرياضيية لممييرأة الحامييل بييين المسييموح والممنييوعنة م دميية لميييوم  4818ديسمبر 

الكميية الذي أقامو قسم التربية الرياضية ب الدراسي نالرياضة النسائية بين الحاضر والمست بلن
 .لمعموم التطبي ية الجامعية

لمشييياركة بورقييية عميييل بعنيييوان ندور وسيييائل اإلعيييالم فيييي تحسيييين التحصييييل الدراسيييي لييييدي ا 4889
نة في اليوم الدراسي األول نضعف التحصيل الدراسي في األط ال في مدارس محافظات غزه

برعايييية وتموييييل وتن ييييذ مؤسسييية إبيييداع ل بحييياث والدراسيييات  نقطييياع غيييزه عالواقيييع والطميييوح 
 شارع الوحدة -فمسطين غزه –التدريب و 

المشاركة بورقة عمل بعنوان ندور الت نية الحديثة في تنمية ث افة الط يل األدبييةنة م يدم لمييوم  38/3/4888
 شارع الوحدة-غزه-الدراسي عأدب األط ال في فمسطين:واقع ومست بل ة مركز ال طان لمط ل

الوسائل التعميمة في تحسين العممية التعميميية والتعمييم فيي المشاركة بورقة عمل بعنوان ندور  1/14/4888
المدرسييية صيييدي ة الط يييلنة م دمييية لمييييوم الدراسيييي عالمدرسييية صيييدي ة الط ل:أسيييس ومعيييايير  

 ة كمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية قسم العموم التربوية.1/14/4887السبتة
معب في ال كر التربوي اإلسالميةن  م دمة لميوم المشاركة بورقة عمل بعنوان نصور التعمم بال 2/4888

 الدراسي عالتعميم بالمعب ة أسس وتطبي ات  الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية .
دور التم يييياز كوسيييييط التعميمييييي ميييين بييييين الت نيييييات التربوييييية نالمشيييياركة بورقيييية عمييييل بعنييييوان  14/4888

الدراسيييي بعنيييوان عاإلعيييالم والط ييييل  ة م دميييية لمييييومنالمتكاميييل فيييي دعيييم المنييياىر ال مسيييطينية
 قسم العموم التربوية. - الكمية الجامعية لمعموم التطبي يةمست بمية ة  ال مسطيني رؤية

الحصار أبعياد عم دمة لميوم الدراسي  ناآلثار التعميمية لمحصارنالمشاركة بورقة عمل بعنوان  11/4887
 .وم المينية والتطبي يةمكمية مجتمع الع ة ونتائر

المشاركة بورقة عمل في يوم دراسي بعنوان ن العنف األسري ضيد األط يالن اليذي أقامية قسيم العميوم  7/4887
التربوية بكمية المجتمع بالمشاركة مع جمعية ح وي الط يل ال مسيطينية بغيزة وكانيت الورقية بعنيوان ن 

 دور التشريعات ال مسطينية في الحد من العنف األسري ضد األط ال ن.
المشاركة بورقة عمل في يوم دراسي بعنوان ن الصحة الن سية لمط ل ال مسيطينين اليذي أقامية  2/4887

اختصاص تربية الط ل بكمية المجتمع بالمشاركة مع اإلغاثة اإلسالميةة بغيزة وكانيت الورقية 
 بعنوان ن الت كك األسري وأثره عمى الصحة الن سية لمط لن.

 مجتمع بعنوان نال رااة مشكالت وحمولنشاركت بيوم دراسي بكمية ال 2/4886
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 رابعًا:ىالمؤتمراتىالعلموة
 

ت ويم برنامر إعداد معمم التربية التكنولوجية في الكمية الجامعية المشاركة ببحث  بعنوان ن                     49-38/18/4813
ة نمية المجتمعاألول  دور الكميات والجامعات في تلعممي المؤتمر ا ة فيلمعموم التطبي ية 

 ة فمسطين.خانيونس ةالكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا
المشاركة ببحث  بعنوان ن واقع البحث العممي بالكمية الجامعية لمعموم التطبي ية وسبل تطويره                     42-46/1/4814

لدراسات العميا من وجية نظر المسئولين األكاديميينة في المؤتمر العممي األول لعمداا ا
 والبحث العممية جامعة األقصىة غزةة فمسطين.

بحث بعنوان معوقات البحث العممي في الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية لمؤتمر العربي األول                 4811آذار 48-38
 ن الرؤية المست بمية لمنيوض بالبحث العممي في الوطن العربي    

                                 واقع  استخدام االنترنت في إثراا البحوث العممية واالتجاىات نحوه لدى طمبة                   48-2-4811
                الدراسات العميا بكميات التربية في محافظة غزة.

                   وجية في الكمية الجامعية نمستوى جودة برنامر إعداد معمم التربية التكنولبحث بعنوان       4818/ أكتوبر /48_47
لمعموم التطبي ية من وجية نظر الطمبة نة مؤتمر التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعميمة ضمن 
مشروع تحسين جودة برامر معمم التربية التكنولوجية بجامعات وكميات قطاع غزةة بدعم من 

ة فندي جراند بالسة لي واالتحاد األوروبيصندوي من تطوير الجودة والممول من البنك الدو 
 .غزة

عيييية لمعميييوم التطبي ييييةنة بحييث بعنيييوان نتصيييور م تيييرح لتطبييييي إدارة الجيييودة الشييياممة بالكميييية الجام 38-31/18/4888
العممي األولة عالتعميم الت نيي والمينيي فيي فمسيطين واقيع وتحيديات وطموحيات ة الكميية  المؤتمر

 غزة. -ةة الجمعية ال مسطينية لمعموم التربوية والن سية الجامعية لمعموم التطبي ي
بحيييييث بعنيييييوان نمسيييييتوي جيييييودة كتييييياب الرياضييييييات لمصيييييف الحيييييادي عشييييير ععميييييوم إنسيييييانية   16-17/14/4887

غيزة  –بمحافظات غزةنة المؤتمر التربوي عنحو نوعية التعمييم فيي فمسيطين ة فنيدي الكومييدور 
 فمسطين.  –

ن نتحسييين دور المشيييرف التربييوي فيييي محافظيييات غييزة فيييي ضييوا م ييييوم الجيييودةنة بحييث بعنيييوا 38-31/18/4887
بحث م دم إلى المؤتمر التربوي الثالثة عالجودة في التعميم في فمسطين ميدخل لمتميييز  اليذي 

 ع د في الجامعة اإلسالمية. 
ةنة المؤتمر العممي بحث بعنوان نالتخطيط االستراتيجي في المدارس الثانوية في محافظات غز  16-17/7/4887

فييي الييوطن العربييية معيييد ك ييااة المعيييد التربييوي لمتطييوير والتييدريب  -األول لمتطييوير التربييوي
فنيييدي  4887األمريكيييي لمتطيييوير التربيييوي عواشييينطن ة    AEDبييياألردن بالتعييياون ميييع مركيييز

 المممكة األردنية الياشمية. –عمان  –الراديسون ساس 
تمر العممي األول لكمية التربية التجربة ال مسطينية في إعداد المناىر عالواقع المشاركة في المؤ  9-18/1/4887

 والتطمعات .جامعة األقصى بغزة.
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بحث بعنوان نبرنامر حاسوبي قائم عمى الوسائط المتعددة لتنمية االستعداد لم رااة لدى أط ال  11/4885
الجامعية اإلسيالمية  -سيت بل  الرياض بمحافظة غزةنة مؤتمر عالط ل ال مسطيني وتحديات الم

 غزة. -
ىخامدًا:ىمجـــــاالتىالبحث

4882 
 

بحييث بعنيييوان نبرنيييامر م تيييرح لتنميييية االسيييتعداد لم ييرااة ليييدي أط يييال الريييياض بمحافظييية غيييزةن  
 4885 –جامعة األقصى  –رسالة دكتوراه 

 

1999 
محافظيات غيزةة بحث بعنوان نالم اىيم المتضمنة في ال صص الم دمة ألط يال الريياض فيي 

 رسالة ماجستيرة الجامعة اإلسالميةة غزة.
 

ىداددًا:ىأبحاثىمنذورةىفيىالمجالتىالعلموة

 4818يونيو 18
نتصور م ترح لتحسين المكانة االجتماعية لممعمم بوكالة الغوث الولية بمحافظة غزةنة مجمة 

بداعة الجزا التاسع والخمسين يوليو   .  4818رابطة األدب الحديثة فكرة وا 
 فمسطين –جامعة االزىر 

 المجمد الحادي عشر 

47/1/4818 
مجتمييييع العمييييوم المينييييية  بكميييييةبحييييث بعنييييوان نتصييييور م تييييرح لتطبيييييي إدارة الجييييودة الشيييياممة 

 .4889والتطبي يةنة مجمة األزىر بغزة عسمسمة العموم اإلنسانية ة المجمد الحادي عشرة

46/2/4889 
المييييارات ال رائيييية األساسيييية ليييدي أط يييال الصيييف األول تصيييور م تيييرح لتنميييية بحيييث بعنيييوان ن

جيييية نظييير المعمميييين و األساسيييي بالمرحمييية األساسيييية ليييدينا فيييي ميييدارس محافظيييات غيييزه مييين 
 ة العموم اإلنسانيةة المجمد الرابعة العدد الثاني.والمعمماتنة مجمة جامعة الخميل

1/14/4888 
لمصيييف الخيييامس األساسيييي فيييي ضيييوا بحيييث بعنيييوان ندراسييية ت ويميييية لمحتيييوى مييينير العميييوم 

 مصر.  -المعايير العالميةنة مجمة ال رااة والمعرفة 

بحييث بعنييوان نت ييويم برنييامر تربييية الط ييل بكمييية مجتمييع العمييوم المينييية والتطبي ييية ميين وجييية  18/6/4887
 4887–نظر الطالبات الخريجات ن مجمة الجامعة اإلسالميةة غزة 

   

ىدابعًا:ىالخبرةىالفنوة
الدروس العالجية المشاركة في تدريب مدربين حول ميارات التنشيط الص ي ضمن مشروع  13/11/4813

 فمسطين  –مؤسسة إن اذ الط ل تن يذ  مؤسسة التعاون  من بدعم ألط ال محافظة خانيونس
 عبد المحسنمؤسسة تن يذ المشاركة في تدريب مدربين حول التخطيط  التربوي في الروضة  15/9/4813

 فمسطين  – ال طان
الدروس العالجية المشاركة في تدريب مدربين حول ميارات وت نيات التعمم النشط ضمن مشروع  15/18/4814

 –مؤسسة إن اذ الط ل المساعدات الشعبية النرويجية تن يذ  من بدعم ألط ال محافظة خانيونس
 فمسطين 

أنيرا بالتعاون مع مؤسسة تن يذ يات التعمم النشط المشاركة في تدريب مدربين حول ميارات وت ن 38/5/4813
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 فمسطين  – معيد كنعان
و قسيم العميوم اليذي أقاميرئيس المجنة العممية فيي الييوم الدراسيي ن ريياض األط يال فكير وممارسيةنة  4811ديسمبر 

 التربوية بالكمية الجامعية لمعموم التطبي ية.
ات التييدريس الجييامعي لممدرسييين الجييددة التعميييم المسييتمر بالكمييية المشيياركة فييي التييدريب لييدورة ميييار  4811ديسمبر/

 الجامعية.
وزارة التربيييية ن حيييول مشيييروع إقيييرار ىيئييية وطنيييية لمط ولييية المبكيييرة ب مسيييطينن المشييياركة بيييورش عميييل 49/6/4811ة 12،19،44،46

 والتعميم العالي بدعم من اليونسكوة عمطعم أبو حصيرة 
وزارة ن تحديييد احتياجييات رييياض األط ييال فييي محافظييات غييزةحييول مشييروع ن المشيياركة بورشيية عمييل 5/4811

 التربية والتعميم العالي بدعم من اليونسكوة عمطعم السماك 
المشاركة بحضور  ورش عمل وتيدريب المتيدربين ضيمن مشيروع  ن مين أجيل ط ولية سيعيدةن مركيز  4811

يتمييين بالط وليية فييي األردن والمبنييان ال طييان لمط ييل ومؤسسيية التعيياون ععبيير ال يييديو كن ييرنس مييع الم
  .   28والض ة الغربية وعرب أراضي 

و قسم العموم التربوية بالكمية الذي أقام رئيس ميرجان فمسطين لمط ولة والتربية الحادي عشر 2/4811
 الجامعية لمعموم التطبي ية.

 مدربة في مشروع ن أخي الصغير معممينة شركة رواد بتمويل من مؤسسة سالم يا صغار. 4818
استشارية في مشروع  نمن أجل ط ولة سعيدةنة مؤسسة عبد المحسين ال طيانة بتموييل مين مؤسسية  4818

 التعاون.
شيط نمشيروع محاضرة ومنشطة مشروع تحسين جودة اليتعمم فيي ريياض األط يال باسيتخدام اليتعمم الن 5/6/4889

 مدعوم من مؤسسة التعاون بالكمية الجامعية لمعموم التطبي ية.
المشاركة بورشة عمل بعنوان نالمرأة ال مسطينية في قطاع غزة بعد الحيربن التيي أقامتييا وزارة شيئون  1/3/4889

 المرأة في مركز رشاد الشوا.
ينية بعنيييوان عيييرض م ييييوم اليييدورة الرابعييية المشييياركة بورشييية عميييل لمؤسسيييات التعمييييم العيييالي ال مسيييط 18/8/4888

 عشركات حول تحديث برامر إعداد المعممين في مؤسسات التعميم العالي في فمسطين .
المشاركة بورش عمل إلعداد خطط الختصاصات جديدة دبموم وبكيالوريوس لمكميية الجامعيية  4888

 التربية التكنولوجية .خطة  – سلمعموم التطبي ية مثل خطة االقتصاد المنزلي ن بكالوريو 
 خطة السكرتارية ال انونية /دبمومة خطة الكترونيات السيارات /دبموم .....الخ– سبكالوريو 

 المشاركة بورش عمل لت ييم خطط االختصاصات المختم ة في الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية. 4888
 ل ضائيات ال مسطينية. المشاركة في برامر خاصة بالط ل واألسرة في اإلذاعات وا 4888

محاضرة ومنشطة في مشيروع بعنيوان نبنياا اليذات لزوجيات الشييداان اليذي ع يد فيي جمعيية الشيموع  7/4887
المضييييئة بغيييزة. وذليييك بضعطييياا محاضيييرة بعنيييوان ناالتصيييال والتواصيييل ال عيييالنة ومحاضيييرة أخيييرى 

 سية ل بناان.بعنوان نفن التعامل مع األبناا في مرحمة المراى ةن ونالتربية الجن
إعداد معرض الط ولة السابع بعنوان نمعًا ألجمكن الذي أقامية اختصياص تربيية الط يل بكميية  2/4887
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 المجتمع بالمشاركة مع اإلغاثة اإلسالميةة بغزة.
المشيياركة بورشيية عمييل حييول ن الييتعمم النشييط فييي رييياض األط ييال ال مسييطينية ن التييي أقامتيييا  2/4887

 ة.مؤسسة التعاونة بغز 
إعداد معرض الط ولة السابع بعنوان نمعًا ألجمكن الذي أقامية اختصياص تربيية الط يل بكميية  2/4887

 المجتمع بالمشاركة مع اإلغاثة اإلسالميةة بغزة.
خبيييرة فييي مجييال الط وليية لت ييييم مشييروع بعنييوان نالتييدخل البيتييي والييدعم الن سييي واالجتميياعي  11/4886

 ية الشابات المسممات بغزة.  ل يتامنة  الذي ع د في جمع
محاضرة ومنشطة في دورة بعنوان نميارات التدريس ال عيال لمربييات ريياض األط يالن التيي ع يدت فيي  5-13/8/4886

 مخيم المغازي. -كمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية بالتعاون مع مركز برامر المرأة
البيتي والدعم الن سي واالجتماعي ل يتام الذي محاضرة ومنشطة في مشروع بعنوان نالتدخل  5/4886

ع د في جمعية الشابات المسممات بغزة.  وذلك بضعطاا ورشة عمل بعنوان نالزييارات البيتيية 
 آداب والتزامن.

إعداد معرض الط ولة السادس بعنوان نبحبك يا وطنين الذي أقامة اختصاص تربية  الط يل  2/4886
 بكمية المجتمع.

داد معرض الط ولة الخامس بعنوان نبسيمة ال تغييبن اليذي أقامية اختصياص تربيية الط يل إع  2/4885
 بكمية المجتمع.

 

إعييداد معييرض رييياض األط ييال الرابييع بعنييوان نشييموع ال تنط ييه ن الييذي    أقامييو اختصيياص         15/11/4884
 تربية الط ل بكمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية بغزة .

مدربة : دائرة التدريب والمشاريعة عمادة خدمة المجتمع والتعمييم المسيتمرة الجامعية اإلسيالمية    5/4884-6/4884
 غزة في دورة إنتاج الوسائل التعميمية لمط لة فمسطين–

المشيياركة فييي نييدوة بعنييوان نأط النييا فييي ظييل االنت اضيية ن فييي معييرض رييياض األط ييال الثالييث          15/5/4881
لط مة الشييدة إيمان حجون الذي أقامو اختصاص تربية الط ل بكمية مجتمع بعنوانن معرض ا

 العموم المينية والتطبي ية بغزة.
 إعداد معرض رياض األط ال الثالث بعنوان نمعرض الط مة الشييدة إيمان حجون        5/4881/ 13
 موم المينية والتطبي ية منس ة ل سم إعداد مربيات رياض األط ال: كمية مجتمع الع 18/4888-9/4881
إعطييياا نيييدوة لمربييييات وميييديرات ريييياض األط يييال بعنيييوان نأدب وث افييية الط يييل ن فيييي المعيييرض           15/5/4888

 الثاني لرياض األط ال.
إعداد معرض رياض األط يال الثياني اليذي أقاميو اختصياص تربيية ط يل بكميية مجتميع العميوم            15/5/4888

 ي ية بغزة.المينية والتطب
ى:ىىالخبــرةىاألكـــادوموةثامنًا

 .بالكمية الجامعية لمعموم التطبي ية رئيس قسم العموم التربوية 38/8/4811 -38/8/4889
 عضو لجنة مجمس البحث العممي. 12/11/4889
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 عضو لجنة التعيينات والترقيات واالبتعاث. 4889
 رات رئيس وحدة تطوير المناىر والم ر  4889 -4/4887
 منس ة اختصاص تربية تكنولوجية بالكمية الجامعية لمعموم التطبي ية. 4889 -4/4887
نائييييب رئيييييس قسييييم العمييييوم التربويييييةة اختصيييياص تربييييية الط ييييل بكمييييية مجتمييييع العمييييوم المينييييية       4/4887 -9/4886

 والتطبي ية. 
 تل اليواة –غزة  -محاضرة بالكمية الجامعية لمعموم التطبي ية        اآلن - 9/1999
 رئيسة قسم العموم التربويةة اختصاص تربية الط ل بكمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية.           9/4882
 مدرسة في مدرسة الشيخ خميل األساسية العميا لمبناتة مديرية التربية والتعميمة غزة.   9/1996-18/1999

 

ى
ى

ىراذرًا:ىالمؤلفاتىالعلموةى

 الدوراتىالتدروبوةدادداًً:ى

عدد  دورةاسم ال

 ساعاتها

 فرتة انعقادها مكان انعقادها

 84/86/4814 -31/83/4814 الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية 38 المغة االنجميزية مستوى األول
 82/87/4814 -11/86/4814 الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية 38 المغة االنجميزية مستوى الثاني
 3/8/4818 – 46/5/4818 مركز خدمة التعميم المستمر/الكمية الجامعية  ساعة 28 راضيةنظام إدارة التعمم وال صول االفت

 9/11/4818 – 45/18/4818 مركز خدمة التعميم المستمر/ الكمية الجامعية  ساعة 38 الوسائط المتعددة الرقمية التعميمية
 6/5/4818_49/2 اإلسالمية بغزةالتعميم المستمر/ الجامعة  15 مخرجات التعمم وتصميم البرامر اإلذاعية

مركز شؤون المرأةة منظمة اليونسكوة الكمية  15 المعايير الدنيا لمتعميم وقت الطوارئ
 الجامعية لمعموم التطبي ية

3/5_8/5/4818 

 4/4/4818_43/1 التعميم المستمر/ الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية 15 التخطيط االستراتيجي
Microsoft Office Outlook 6 48/9/4889_8/9 الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية 
 3/9/4888_9/8 كمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية 48 الجودة في مؤسسات التعميم العالي

 4/8/4888_38/6 كمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية 41 ميارات الحاسوب اإلدارية
 45/18/4887_9/9 كمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية 34 والكتابة م ترحات المشاريع وتدبير األم
 48/3/4887_15/1 كمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية 66 الرخصة الدولية ل يادة الحاسب اآللي

 46/18/4886_7/18 كمية مجتمع العموم المينية والتطبي ية 18 برنامر التحميل اإلحصائي
مي في مجال الرعاية تدريب أفراد المجتمع المح

 الصحية الطارئة قبل الوصول إلى المستش ى
 17/4/4882_17/1 التعميم المستمر/ الجامعة اإلسالمية بغزة 68

 12/7/4884_43/6 التعميم المستمر/ الجامعة اإلسالمية بغزة 12 استخدام االنترنت والبريد االلكتروني
عثالثة  74 م دمة الحاسب اآللي وتنسيي الكممات

 شيور 
 46/11/1997 مركز البعموجي لمكمبيوتر

  4889دليل التعمم النشط لمربيات رياض األط ال ع -1

الطبعة األولىةمكتبة الطالب الجامعية الكميية  تدريس المغة العربية ن طرين  4889صالحةنجوى ع  -4
       الجامعية لمعموم التطبي ية.
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  نوسيييييائل إعيييييالم الط يييييل بيييييين النظريييييية والتطبييييييي ن الطبعييييية 4888ع صيييييالحةنجوى ومطرةيوسيييييف -3
 .األولىةمكتبة الطالب الجامعية الكمية الجامعية لمعموم التطبي ية

ةمكتبة ثانيةن الطبعة ال أدب الط ل وث افتو  ن4888ومطرةيوسف عو اليازجية ابتسام صالحةنجوى  -2
 ومطبعة الكمية اإلسالمية.

ميييم ال ييرااة والكتابيية لمط ييل ن الطبعيية الثانيةةمكتبيية ومطبعيية الكمييية   نطييري تع4888صييالحةنجوى ع -5
 اإلسالمية.

  مذاركاتىمجتمعوةرذر:ىالحاديىى

  .المشاركة في برنامر عأط ال صغار  عمى إذاعة األقصى بنصيحة تربوية دائمة ل ط ال .1

ب األط ييال فييي الشييوارع بييين المشيياركة فييي برنييامر علمسييات تربوييية  عمييى فضييائية األقصييى بحم يية تربوييية عيين لعيي .4
 . 18/7/4811االيجابية والسمبية.

 .17/7/4811المشاركة في برنامر خاص باحت االت الكمية عمى فضائية الكتاب حول قسم العموم التربوية  .3
 . 5/4811المشاركة في إذاعة األقصى في برنامر ننسيم الصباحن في ف رة عن حسن استيالل الحديث  .2

 .11/2/4811خاص عن ممف االنجاز عمى فضائية الكتاب المشاركة في برنامر  .5

المشييييياركة فيييييي برنيييييامر خييييياص بميرجيييييان فمسيييييطين لمط ولييييية والتربيييييية الحيييييادي عشييييير عميييييى فضيييييائية األقصيييييى  .6
43/3/4811. 

المشييياركة فيييي برنيييامر علمسيييات تربوييييية  عميييى فضيييائية األقصيييى بحم ييية تربوييييية عييين احتياجيييات الط يييل الن سييييية  .7
 .44/4/4811 اوالماديةةة وسبل إشباعي

  عالم حواان في إذاعة األقصى بعنوان نبرنامر و  ننسيم الصباح نالمشاركة في ف رة دائمة في برنامر .8
 نأسرتين كل حم ة تتناول موضوع مختمف لو عالقة بالط ل وأسرتو. 

 المشاركة في بعض البرامر ال ضائية مثل :برنامر المرأة بعد اجتياح غزهن في فضائية ال دس. .9
 أخرى في فضائية األقصى خاصة بالط ل وبالتربية مثل برنامر نمبدعون. وبرامر .18
 إلى اآلن 4889 واألسري واإلرشادنائب رئيس مجمس اإلدارة في جمعية السعادة لمدعم  .11
 .4888طموح في جمعية  مجمس إدارة عضو .14
 .4887 في جمعية السعادة مجمس إدارة عضو .13

   م ة مثل محاضرة بعنوان نالشباب والحبنة إعطاا محاضرات في المؤسسات المجتمعية المخت .12
 نالتربية الجنسية ل بناا.......الخ

 الخبرةىالفنوةالثانيىرذر:ى
رئيس المجنة التحضيرية لمؤتمر آفاي تعميم ال انون في الجامعات ال مسطينيةن المنع د بالكمية الجامعيية بتموييل  8-4813

 4813-9- 49-48بتاريخ  UNDPمن 
س لجنة االست بال لمميؤتمر اليدولي األول لمعميوم التطبي يية نحيو بيئية تكنولوجيية تنمويية المنع يد بالكميية رئي 18-9-4813

 .4813-9-45-42الجامعية بتاريخ 
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 رئيس لجنة م ابالت لوظي ة مدرس تدريب ميداني اختصاص خدمة اجتماعية.  8/8/4811
 . مدرس خدمة اجتماعيةرئيسة لجنة م ابالت لوظي ة  19/1/4811
 مدرس تدريب ميداني اختصاص خدمة اجتماعية.رئيسة لجنة م ابالت لوظي ة  48/8/4818
 م ابالت لوظي ة مدرب عممي عتربية ط ل  لجنة اً عضو  42/4/4889
 .ةعضوًا لجنة م ابالت لوظي ة مدرس تربية تكنولوجي 42/4/4889
 يو فيد جرئيسة لجنة م ابالت لوظي ة وسائط متعددة عمونتا 18/4/4889
 رئيسة لجنة م ابالت لوظي ة مدرب تمريض عام. 14/4/4889
 رئيسة لجنة م ابالت لوظي ة مدرب تمريض نساا ووالدة. 14/4/4889
 عضوا في  تشكيل لجنة لتن يذ مشروع تحسين جودة التعميم في رياض األط ال. 48/9/4888
 والترقيات واالبتعاث. تالتعييناعضوا في لجنة  2/9/4888
 رئيسة لجنة إعداد مشروع جودة التعميم األساسي لممعاقين بصرياً   17/8/4888
 عضوا في لجنة م ابالت لوظي ة مدرس أمن صناعي. 11/8/4888
 عضوا في لجنة م ابالت لوظي ة مدرس فيزياا. 18/8/4888
ى

ى:ىمكاراتىأخرىالثالثىرذر
 ال درة عمى تحمل ضغط العمل.    
 العمل مع ال ريي.    
 اطةالخي   
 إنتاج الوسائل التعميمية والترفييية لمط ل   

 
 


