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أستاذ دكتور : الدرجة العممية 
نائب رئيس جامعة غزة لمشئون األكاديمية وعميد البحث العممي والدراسات العميا : العمل الحالي

. بالجامعة 
. ورئيس المجنة التوجييية لنشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام بوزارة التربية والتعميم العالي 

  –جامعة غزة سابقا –عميد كمية التربية 
منسق برنامج التربية بجامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة سابقا 

وأستاذ المناىج وطرق التدريس جامعة القدس المفتوحة بغزة سابقا 
:- المؤهل العممي

- قسم مناىج وطرق تدريس - درجة الدكتوراه في التربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف .1
. م1999الخرطوم - جامعة أفريقيا 

-   قسم مناىج وطرق تدريس –درجة الماجستير في التربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف  .2
 .م1996غزة - الجامعة اإلسالمية 

- الجامعة اإلسالمية - درجة الدبموم الخاص في التربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف  .3
 .م1995غزة 

 .م1965رياضيات جامعة االسكندرية -  في العموم سدرجة البكالوريو .4

 (باالنتساب).م1974جامعة اإلسكندرية - محاسبة -  في التجارة سدرجة البكالوريو .5

 .(من أوائل القطاع  )م 1960الثانوية العامة قسم عممي  .6

 
:- المؤهل التربوي

. (سنة) 1989المممكة المتحدة - دورة تدريبية في اإلدارة واإلشراف  جامعة بريستول  .1
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 .(سنتين) 1990عمان - اليونسكو / معيد التربية - دورة تدريبية في اإلشراف  .2

 .(سنة) 1981عمان - اليونسكو / معيد التربية - دورة تدريبية في اإلدارة المدرسية  .3

 1970معيد التربية - دورة تدريبية تخصصية لمعممي الرياضيات في المرحمة االعدادية  .4

 .(سنتين  ) 1968عمان - دورة تدريبية عامة لمتأىيل التربوي معيد التربية  .5

 .دورات قصيرة في االدارة من تنظيم رئاسة االونروا فينا .6

دورات قصيرة متقدمة في المغة االنجميزية من تنظيم المركز الثقافي البريطاني ووكالة الغوث   .7
دورات قصيرة متقدمة إلعداد مدربين حول المعايير الدنيا لمتعميم وقت الطوارئ من تنظيم . 8   

م  2009مايو و أغسطس –اليونسكو 
_ :الخبرات

عميد البحث العممي والدراسات العميا جامعة غزة ورئيس المجنة التوجييية لنشر  .1
 ثقافة البحث العممي في التعميم العام بتكميف من الوزارة 

.  وال أزال 2014نائب رئيس جامعة غزة لمشئون األكاديمية من  .2
 .م2014 -2012جامعة غزة - عميد كمية التربية .3

أستاذ المناىج وطرق التدريس ومسئول المجنة المركزية لالمتحانات  جامعة القدس  .4
. 2012–2006غزة    -المفتوحة

 .2006-2002 جامعة القدس المفتوحة –منسق برنامج التربية لقطاع غزة  .5

 .2002-1999مشرف أكاديمي في جامعة القدس المفتوحة  .6

 .1999-1995 غزة –رئيس مركز التطوير التربوي بوكالة ىيئة األمم المتحدة  .7

 .1995-1991مساعد رئيس مركز التطوير التربوي بوكالة ىيئة األمم المتحدة  .8

 .1991-1981موجو تربوي لمادة الرياضيات لمدارس قطاع غزة  .9

 .1981-1979مدير مدرسة بوكالة الغوث الدولية  .10

. 1979-1965مدرس رياضيات في المرحمة اإلعدادية غزة  .11
شاركت في التخطيط والتنظيم والتنفيذ لدورات تدريبية لمعممي ومدراء مدارس ومشرفي  -

. المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية طيمة فترة عممي في مركز التطوير التربوي
برنامج المدرسة وحدة "شاركت في تدريب عدد كبير من معممي وزارة التربية والتعميم خالل  -

 " .تطوير وتدريب
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 –تم اختياري مستشارًا لمنظمة الالجئين النرويجية إلجراء دراسة حول التعميم في فمسطين  -
 . م2009أغسطس 

 إلجراء دراسة حول برامج التأىيل التربوي في USAIDتم اختياري مستشارًا لمنظمة  -
 . م2010الجامعات الفمسطينية وتدريب المعممين أثناء الخدمة، ابريل 

 تم اختياري مستشارا إلجراء دراسة تقويمية لمشروع تطوير الجوانب العممية لبرامج  -

م 2010يوليو –إعداد المعمم بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية 
تم اختياري مستشارًا لبرنامج شبكة المدارس النموذجية التابع لمؤسسة االميديست خالل الفترة - 

 . ومدربا لمعممي الرياضيات ومدراء المدارس2012 مايو 15 حتى 2011 فبراير 1من 

 ساعة حول تقويم 15قمت بتدريب أساتذة الجامعة اإلسالمية في دورتين مدة كل منيا -
 م2010أبريل –مخرجات التعمم 

 ساعة حول المعايير الدنيا 15قمت بتدريب أساتذة جامعة األزىر في دورة تدريبية مدتيا  -
 2010مايو -لمتعميم وقت الطوارئ

 م المساقات 2012 وحتى 2004قمت بتدريس طمبة الماجستير بالجامعة االسالمية منذ  -
 ." القياس والتقويم –إحصاء تربوي - مناىج البحث: " التالية 

 قمت وال أزال أشرف عمى رسائل طمبة الماجستير بالجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر بغزة -

 .وكذلك مناقشة الرسائل كمناقش خارجي ،  م وال أزال 2004منذ 

 . عضو لجنة إصالح وتقويم المناىج الفمسطينية -

 .عضو ىيئة تحرير مجمة التربية الفمسطينية عن بعد -

 .عضو جمعية البحوث التربوية الفمسطينية -

 .عضو لجنة التربية التابعة لجامعة القدس المفتوحة -

 .عضو مؤسسة التربية لمطفولة المبكرة الفمسطينية -

كتاب أساليب تدريس :   أىميا لي العديد من الكتب والمؤلفات والتعيينات الدراسية -
كتاب مناىج البحث العممي لطمبة الجامعة .، الرياضيات لطمبة جامعة القدس المفتوحة  

 وكتاب تصميم التدريس لطمبة جامعة األزىر ودليل المشرف بجامعة القدس ، اإلسالمية

 وكتاب ميارات التفكير في الرياضيات وكتاب دليل التعميم والتعمم وكتاب أساسيات المنياج -

 .وكتاب مناىج البحث العممي لطمبة جامعة األمة بغزة لمتعميم المفتوح  -

  بحثا ودراسة تربوية في العديد من المؤتمرات الدولية والمحمية 26شاركت بأكثر من  -
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 بحثًا في مجالت عممية محكمة 42لي العديد من األبحاث  المحكمة المنشورة ما يزيد عمى  -
 .محمية وعربية

 


