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 ةـــــيرة ذاتيـــس
 علياء يحيى راضي العسالي. د

 فلسطين -نابلس
 2345113-09 :فتها

 2387982-09  :فاكس
 0597995424 :جوال

 alia_71@najah.edu    : ريد الكترونيالب      
                     aliaassali@yahoo.com 

 :المعلومات الشخصية
 1791بلس ان: مكان وتاريخ الوالدة
 .متزوجة    :الحالة االجتماعية

 .بنات  3   :عدد األبناء
 :الشهادات العلمية

 -جامعة األزهر– 0212مع درجة الشرف عام  التدريسطرق في المناهج و  الدكتوراه درجة -
ير مناهج التربية المدنية في المرحله األساسية العليا تطو " رية مصر العربية، عنوان االطروحةجمهو 

المعايير العالمية واحتياجات المجتمع الفلسطيني، وأثره على التحصيل وبعض بفلسطين في ضوء 
 "المهارات المدنية واالتجاهات نحو المادة

 .1771جامعة النجاح الوطنية  /بتقدير امتياز ماجستير في المناهج والتدريس -
 .1771 الجامعة االردنية /ع بتقدير جيدافرعي علم اجتم ةنجلييياللغة ال ب ابكالوريوس اد -

 .1719نابلس  -صرامدرسة جمال عبد الن /7201الفرع االدبي معدل  /الثانوية العامة -

 
 :الخبرات الدارية والفنية

 وحتى تاريخه 0212 -جامعة النجاح الوطنية -عميد كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين. 

  نذ بداية م جامعة النجاح الوطنية -في كلية العلوم التربوية المرحلة األساسية الدنيا معلمرئيس قسم
 .0211وحتى .0212العام الدراسي 

 وحتى تاريخه 0212جامعة النجاح الوطنية  -الدراسات العليا -منسقة برنامج دراسات المرأة. 

 النجاح الوطنيةجامعة  -معلم المرحلة األساسية الدنياقسم  -كلية العلوم التربوية/عضو هيئة تدريس 
 . تاريخهوحتى  -1779منذ عام 

 :الخبرات العملية والمهنية
 :وحدات تدريسية وأدلة للمعلم تصميم** 

 .0210جامعة بيرزيت،  -QIFصندوق تطوير الجودة . تطوير دليل شامل لمساق الفلسفة التربوية .1

، 2-1تطوير ادلة تدريسية حول التعلم المتمحور حول المتعلم، وبيئة التعلم االمنة، مشروع تأهيل المعلمين  .0
 .0210البنك الدولي، 

وحتى التاسـع اسساسـية م مـع تصميم إطار عام و وحدة من منهاج التربية المدنية للصفوف من السابع  .3
 .0202رسالة الدكتوراه في تطوير مناهج التربية المدنيةم. أدلة المعلم الخاصة بها

 .التعاون، برنامج تأهيل المعلمين، مؤسسة 0202" المناهج المدرسية"تصميم مساق  .2

 . 0202عضو فريق تطوير مناهج انجاز فلسطين،  .5
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 :برامج إعداد وتقييم ** 

 .0212عضو المجلس االعلى للجودة ، جامعة النجاح الوطنية،  .1

 .0217-0212عضو الجنة االكاديمية، الخطة االستراتيجية لجامعة النجاح الوطنية،  .0

 0217-0212عضو لجنة البحث العلمي، الخطة االستراتيجية لجامعة النجاح الوطنية،  .1

 .0217-0212، الخطة االستراتيجية لجامعة النجاح الوطنية، المسؤولية المجتمعيةعضو لجنة  .2

قطااع / لمديناة رام اه 0212عضو الفريق االستشاري العداد االطار التنموي االستراتيجي حتى العاام  .5
 .مالتعلي

قطااع التعلايم عضو الفريق االستشاري العاداد الخطاط االساترتيجية التنموياة لبلاديات محاففاة سالفيت،  .6
0211. 

 . 0210-0211عضو الفريق االستشاري العداد الخطة االسترتيجية لمحاففة سلفيت، قطاع التعليم،  .9

 .0210عة النجاح الوطنية، تطوير برنامج معلم المرحلة االساسية الدنيا في كلية العلوم التربوية، جام .1

 .0211بناء الخطة اإلستراتيجية لمركز شؤون المرأة واألسرة ضمن الهيئة اإلدارية للمركز،  .7
  .0211تقييم وثيقة أخالقيات مهنة التعليم، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،  .12

 والتوثياااق اليونساااكو لألبحااااثمركاااز المااارأة الفلساااطينية ، مقااادم ل" تأنياااث التعلااايم"إعاااداد مقتااارح مشاااروع  .11
0212.  

 لألبحااثمركاز المارأة الفلساطينية إعداد مشاروع البحاث اإلجرائاي مان منفاور الناوع االجتمااعي، مقادم ل .10
 .0212 والتوثيق اليونسكو

-0221رياااض األطفااال لكليااة العلااوم التربويااة فااي جامعااة النجاااح الوطنيااة  إعااداد مقتاارح برنااامج معلاام .11
0227. 

فااي  األساسااية الاادنيا فااي جامعااة النجاااح الوطنيااة ، لجنااة الجااودة والنوعيااة  تقياايم برنااامج معلاام المرحلااة .41
 .0227   القسم 

إعاااداد مشاااروع تااادريو معلماااات ومربياااات ريااااض األطفاااال ، مركاااز التعلااايم المساااتمر، جامعاااة النجااااح  .15
 .0221-0229الوطنية ، بتمويل من مؤسسة الشرق األدنى الدولية 

إعداد ومتابعة مشروع التفريغ النفسي لنساء محاففة نابلس، مركز المنهال الثقاافي بتمويال مان مؤسساة  .16
USAID 0225-0226. 

 
 :موادإعداد ** 

مادة تدريبية لشريحة من معلمي المدارس الحكومية في محاففة ناابلس حاول قضاايا الصاحة المدرساية  .1
 .09/11/0211-06جاح الوطنية فيها ، مركز المياه في جامعة الن جودور المناه

المارأة الفلساطينية  مادة تدريبية في البحث اإلجرائي من منفاور جنادري، مركاز التعلايم المساتمر ومركاز .0
 .0212 والتوثيق اليونسكو لألبحاث

مفااهيم "مادة تدريبية لمجالس أولياء األمور في مناطق طلوزة وبيت فوريك وحوارة ونابلس فاي موضاوع  .1
 .0227ة مدرسة األمهات ، جمعي" الجندر

ماااادة تدريبياااة لمجاااالس أوليااااء األماااور فاااي منااااطق طلاااوزة وبيااات فورياااك وحاااوارة وناااابلس فاااي موضاااوع  .2
 .0227، جمعية مدرسة األمهات "مهارات االتصال والتواصل الفعالين"
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ل ، مركز التعلايم المساتمر وبتمويا" طريقة منتسوري" مادة تدريبية لمربيات رياض األطفال في موضوع  .5
 .0221-0229من مؤسسة الشرق األدنى الدولية 

، مركاز التعلايم المساتمر "مادة تدريبية لمربيات رياض األطفال في موضوع مادخل إلاى ريااض األطفاال .6
 .0221-0229وبتمويل من مؤسسة الشرق األدنى الدولية 

تااه فااي األداء مااادة تدريبيااة لمااوففي وموففااات بلديااة نااابلس ومجلسااها البلاادي فااي مفهااوم الجناادر وعالق .9
 .0221الوفيفي والبعد التنموي، 

 
 

 :محاضرات و أوراق عمل** 
قدمت العديد من أوراق عمال العلمياة فاي موضاوعات مختلفاة أهمهاا المنااهج وتحليلهاا والتربياة المدنياة وذلاك فاي 

تربويااة  العدياد ماان الماؤتمرات المحليااة والعربياة ، وكااذلك العديااد مان المحاضاارات لجهاات مختلفااة فاي موضااوعات
 .0211-0222واجتماعية مختلفة 

 :والتقارير والمقالت اسبحاث
تطوير مناهج التربية المدنية في المرحلة األساسية العليا بفلسطين في ضوء " بعنوان رسالة دكتوراه .1

المعايير العالمية واحتياجات المجتمع الفلسطيني، وأثره على التحصيل وبعض المهارات المدنية 
 .0212جمهورية مصر العربية، ابريل -، جامعة األزهر"حو المادةواالتجاهات ن

مهارات التفكير في الدراسات االجتماعية لطلبة الصف العاشر قياس  اختبار "بعنوان رسالة ماجستير .0
 .1771الوطنية،  جامعة النجاح، االساسي في المدارس الحكومية في محاففة نابلس

تقييم مناهج العلوم االجتماعية في فلسطين في ضوء المعايير العالمية وخصوصية "  دراسة بعنوان .1
 .2102، مؤتمر العلوم االجتماعية، جامعة الخليل "المجتمع الفلسطيني

دور الجامعات الفلسطينية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة " بعنوانمحكمة دراسة   .2
 .0210ايار 01-09، جامعة االستقالل "جا  جامعتي النجاح الوطنية واالستقالل نموذ"

 .0211، ديسمبر MENIT، " تصور مقترح لتربية المواطنة من منفور حقوقي"  دراسة اقليمية بعنوان .5

تحليل منفومة النوع االجتماعي في محتوى كتو المناهج الفلسطينية للصفوف من "دراسة وطنية بعنوان  .6
 .0211المؤسسات الوطنية، اكتوبر ، تجمع " األول وحتى الرابع األساسية

دور المساقات النفرية والعملية وأداء المعلمين بكلية التربية الرياضية في تنمية قيم "  بعنوان محكمة دراسة .9
 .0211، يوليو ( 1)مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث، ع ، "المواطنة لدى الطلبة

التعليم : المساواة في التعليم ما بين الممارسة والخطاو، مقدم في االيام التربوية التنويرية" دراسة بعنوان .1
 .2102ز ابداع المعلم، ككاداة لتحرير العقل واالنسان، وزارة التربية والتعليم ومر 

لى السلم مراجعة نقدية لمحتوى كتو المناهج الفلسطينية في ضوء مفهوم المواطنة وأثره ع": دراسة بعنوان  .7
، ، مقدم لمؤتمر كلية الشريعة السلم االجتماعي من منفور اسالمي ، جامعة النجاح الوطنية"االجتماعي

0211. 

وحتى الثالث تحليل للقيم والحقوق المدنية في كتو التربية المدنية  للصفوف األول " بعنوان  دراسة محكمة .12
، 10الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، ع ، مجلة  0211، مايو " األساسية في المنهاج الفلسطيني

 .جمهورية مصر العربية
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تحليل لألنماط المعرفية لمحتوى مادتي التاريخ والتربية الوطنية للصف السابع " بعنوان  دراسة محكمة .11
، مايو "األساسي في المنهاج الفلسطيني ومدى توافقه مع المستوى العقلي للمتعلم وفق نفرية بياجيه

 .، جمهورية مصر العربية10، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، ع  0211

المؤتمر التاسع ، "تحليل محتوى كتو التربية المدنية في ضوء اتفاقية حقوق الطفل العالمية" :بعنوان دراسة .10
 .0212للحركة العالمية للدفاع عن االطفال، 

مفهوم التربية اإلعالمية في كتو التربية المدنية والتربية الوطنية للمرحلة األساسية "بعنوان  دراسة مشتركة .01
، جامعة النجاح  العملية التربوية في القرن الحادي والعشرين، واقع وتحدياتمؤتمر " يفي المنهاج الفلسطين

01-01/02/0222.  

مؤتمر صورة المرأة في المناهج العربية ، منفمة " صورة المرأة في المناهج الفلسطينية " دراسة بعنوان .12
 .12/6/0221-11األسكوا والكونراد أديناور ومركز كوثر لدراسات المرأة، تونس 

تحلياال لألنماااط المعرفيااة لمحتااوى مااادتي التاااريخ والتربيااة الوطنيااة للصااف السااابع " بعنااوان  دراســة مشــتركة .15
ماؤتمر واقاع " األساسي في المنهاج الفلسطيني ومدى توافقه ماع المساتوى العقلاي للماتعلم وفاق نفرياة بياجياه

 .02/5/0221-01ابو ديس  –العملية التعليمية التعلمية أفاق وتطلعات، جامعة القدس 

صورة المرأة في كتو اللغة العربية والتربية المدنية للصفوف األول والثاني والثالاث األساساي " دراسة بعنوان .16
 .0229مدرسة االمهات  -مؤتمر واقع العملية التعليمية في المجتمع الفلسطيني" في المنهاج الفلسطيني

ى واقاع التعلايم فاي المجتماع الفلساطيني مان عهاد األتاراك وحتاى قاراءة فاي أثار االحاتالل علا"  دراسة بعنوان .19
 .، مركز رام اه لدراسات حقوق اإلنسان99-57ص( 19)، مجلة تسامح ،ع 0229حزيران " اليوم

" صورة المرأة في منهاج التربية المدنية من الصف السابع وحتى التاسع االساسي"بعنوان  دراسة محكمة .11
 .  1ع- 02مجلة الجامعة للعلوم االنسانية، م -جاح الوطنيةجامعة الن 0226كانون أول 

، حزيران "صورة المرأة في منهاج التربية المدنية من الصف االول وحتى السادس االساسي" دراسة بعنوان .17
 . ، مركز رام اه لدراسات حقوق اإلنسان421-401ص، (5)مجلة تسامح، ع  - 0222

 0221 كانون ثاني "الفلسطينيلم في المجتمع التعليمية على شخصية المتعثر العملية أ " دراسة بعنوان .02
 .مركز رام اه لدراسات حقوق االنسان،  125 - 77، ص(1)، ع  مجلة تسامح

 :المقالت
 -( 9) ، عنشارة تعلايم حار، 0222كاانون الثااني  " نااهج المدرسايةور المجتمع في تقييم ومتابعاة المد" .1

 .حقوق االنسان مركز رام اه لدراسات

، محاضارة لألمهاات الدارساات فاي جمعياة مدرساة 0221" طرق التادريس العاماة فاي المرحلاة االلزامياة" .0
 . األمهات، اتحاد لجان العمل النسائي

مركااز رام اه لدراسااات حقااوق  -، (12) ، عنشاارة تعلاايم حاار ،0225آذار  ،" اس والتقااويم التربااويالقياا" .1
 .االنسان

تحصااايل طاااالو الماااادارس مااان خاااالل االمتحاناااات الوطنياااة لمركاااز القياااااس  مؤشااارات حاااول معااادالت" .2
 .مركز رام اه لدراسات حقوق االنسان -(19) ، عنشرة تعليم حر ، 0225حزيران " والتقويم

مركاز رام  - (17) ع،نشارة تعلايم حار ،0225آو  ،الاى ايان -واقع مهناة التادريس فاي عالمناا العرباي" .5
 .اه لدراسات حقوق االنسان

، الموقع الخاص ونشرت في الموقع الخاص " مناهجنا المدرسية الفلسطينية، ما بين المؤيد والمعارض" .6
 .www.Tarbya.net ،2/12/0225آفاق تربوية 

http://www.tarby.net/
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 فاااااق تربويااااةونشاااارت فااااي الموقااااع الخاااااص آ الموقااااع الخاااااص" ويق فااااي  رفااااة الصاااافشااااالدافعيااااة والت" .9
www.Tarbya.net ،02/11/0222. 

، www.Tarbya.net لموقاع الخااص ا فايونشارت  ،"واقعنا التربوي العرباي و منهااج التربياة المدنياة" .1
11/2/0226. 

 -(11)، نشاارة تعلاايم حاار ، ع0225، فبراياار "تقياايم تربااوي لالمتحااان الموحااد للصااف العاشاار األساسااي" .7
 .مركز رام اه لدراسات حقوق اإلنسان

، ، نشارة تعلايم حار0222، كاانون أول "مدرسو وموففو وكالة الغوث يعلنون اإلضراو الطلبي المفتوح" .12
 .مركز رام اه لدراسات حقوق اإلنسان –( 11)ع 

ص آفااااااااااق تربوياااااااااة ، الموقاااااااااع الخااااااااااص ونشااااااااارت فاااااااااي الموقاااااااااع الخاااااااااا"عالقاااااااااة المدرساااااااااة بالبيااااااااات" .11
www.Tarbya.net ،9/2/0222. 

، الموقاع الخااص " أسسه االجتماعياة والفلسافية ماا باين المفهاوم التقليادي والحاديث.. المنهج المدرسي " .10
 .www.Tarbya.net  ،10/2/0225ونشرت في الموقع الخاص آفاق تربوية 

، الموقاااع الخااااص ونشااارت فاااي الموقاااع الخااااص آفااااق تربوياااة "المااانهج وعالقتاااه باااالتغير االجتمااااعي"  .11
www.Tarbya.net  ،25/25/0222. 

، الموقاااع الخاااااص ونشااارت فاااي الموقااااع الخااااص آفااااق تربويااااة "حماياااة األطفاااال والنسااااء ماااان العناااف " .12
www.Tarbya.net ،01/0/0225 وقااادمت هاااذه الورقاااة فاااي برناااامج تااادريبي لشاااريحة مااان عناصااار ،

 .األجهزة األمنية في محاففة طوباس، بتنفم زتمويل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

 .0212افظة نابلس، ، مجلة مح" ماهية مجالس أولياء األمور وموقعها في العملية التربوية"  .15

 :وتلفييونية إذاعية لقاءات
-0222المشااااركة فاااي عااادد كبيااار مااان اللقااااءات اإلذاعياااة والتلفزيونياااة التاااي تتنااااول قضاااايا تربوياااة متنوعاااة 

0211. 
 :اللجان والفرق

  وحتى تاريخه 0212نابلس دورة  –رئيسة اللجنة االدارية لمركز شؤون المرأة واالسرة. 

 0210-0211نابلس دورة  -رئيسة الهيئة االدارية لجمعية الدفاع عن االسرة. 

 فلسطين -عضو مجلس مجلس االمناء للحركة العالمية للدفاع عن االطفال. 

  0221مركز رام اه لدراسات حقوق االنسان  -"تعليم حر"عضو هيئة تحرير النشرة  التربوية التعليمية-
0226. 

  0212وحتى  0220المنهل الثقافي للمرأة والطفل عضو هيئة ادارية لمركز. 

 وحتى تاريخه 0212 األسرة المرأة و عضو هيئة ادارية لمركز شؤون. 

  جمهورية مصر العربية –عضو الجمعية التربوية للدراسات اإلجتماعية . 

 عضو مجلس أمناء في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. 

  اتحاد لجان العمل النسائي/ مدرسة األمهات عضو مجلس أمناء في جمعية. 

 عضو مجلس أمناء مركز رام اه لدراسات حقوق اإلنسان. 

 عضو هيئة عامة في جمعية التضامن الخيرية. 

 محاففة نابلس -عضو لجنة النهوض بواقع المرأة في االنتخابات. 

 عضو لجنة مركز مفتاح لدعم المرأة في االنتخابات. 

  للمرأة الفلسطينيةعضو االتحاد العام. 

http://www.tarby.net/
http://www.tarby.net/
http://www.tarbya.net/
http://www.tarbya.net/
http://www.tarbya.net/
http://www.tarbya.net/
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  0221-1771رئيس لجنة تنمية المجتمع المحلي محاففة نابلس. 

  ًعضو لجنة تنمية وتطوير قرية سبسطية اقتصاديًا وسياحيا. 

  االتحاد / وزارة شؤون المرأه-"تواصل"عضو لجنة سكرتاريا للمؤسسات النسوية في محاففة نابلس لمركز
 .االيطالي

  معلم المرحلة األساسية الدنيا، جامعة النجاح الوطنيةة الطالبية لقسم مشرف على لجنة األنشطمؤسس و. 

  ،0212مشرف على مشروع تدريو وتأهيل مربيات رياض األطفال، بالشراكة مع األنيرا.  

  0211عضو اللجنة االستشارية للخطة االستشارية لمحاففة سلفيت. 

 

  التوجيه في كل من نية لجاعضو: 
 .لتطوير كفايات التعليم للدراسات العليا TEMPUSعضو مشروع   -

 QIFمشروع تطوير برامج معلم الصف في الجامعات الفلسطينية،   -
 QIFمشروع تطوير برامج أساليو التكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية،  -
 تصميم استمارات تقييم برامج أساليب التربية التكنولوجية في الجامعات الفلسطينية*  
   QIFوير برامج أساليو العلوم االجتماعية في الجامعات الفلسطينية، مشروع تط -
منساااقة ”البناااك الااادولي -مشاااروع تأهيااال المعلماااين بنااااء علاااى إساااتراتيجية وزارة التربياااة والتعلااايم الفلساااطينية -

 ."المشروع
 QIFمشروع تطوير التربية العملية في برامج معلم الصف،  -
 
 :تلجان تحضيرية لمؤتمراعضوية ** 

  التعليم في فلسطين، تحديات العصر وآفاق المستقبل" رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التربوي الدولي 

"0215. 

  التعليم في فلسطين، تحديات العصر وآفاق المستقبل" عضو اللجنة العلمية للمؤتمر التربوي الدولي 

"0215. 

  0211اكتوبر  –عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الصحة النفسية بالشراكة مع وكالة الغوث. 

  بل  "مؤتمر لعضو لجنة علمية س وار و ي األغ ية ف لم ع ت ع ال ية واق يم ل ع ت ية ال ل عم ال
ها هوض ب ن  .21/1/1122أريحا، م  ال

  0211اكتوبر  –عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الصحة النفسية بالشراكة مع وكالة الغوث. 

  0210_عضو لجنتين تحضيرية وعلمية للملتقى التربوي الرابع. 

  كلية " مؤتمر العملية التربوية التعليمية آفاق وتطلعات"عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التربوي األول
 .0227جامعة النجاح الوطنية -العلوم التربوية

 لجنة النهوض بواقع المرأه في  -امعة النجاحج-عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المرأة الفلسطينية
 .0222االنتخابات 

 جامعة العملية التربوية في القرن الحادي والعشرين، واقع وتحديات عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر ،
 .01/02/0222-01كلية العلوم التربوية  –النجاح الوطنية 

  لفعاليات 11/12/0212-01في فلسطين في عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى التربوي العالمي المنعقد ،
 .اليوم الثاني في محاففة نابلس
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  06عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع الحركة العالمية لحماية األطفال ، جامعة النجاح الوطنية-
09/12 /0211. 

 :ساقات قمت بتدريسهام

 :مساقات لمرحلة الماجستير
 .وطرق التدريس برنامج المناهج/ تصميم المناهج وتطورها

 .برنامج المناهج وطرق التدريس/ الفلسفة التربوية
 .برنامج أساليو التدريس/ تصميم التدريس

 .برنامج دراسات المرأة/مهارات البحث العلمي
 .برنامج دراسات المرأة/ صورة المرأة في المناهج الفلسطينية

 .برنامج دراسات المرأة/ النوع االجتماعي
 :ماجستيراشراف على رسائل 

 . دراسات المرأة و المناهج وطرق التدريس برنامجي االشراف على عدد من رسائل الماجستير في
 :مساقات لمرحلة البكالوريوس

مقدمة في المناهج، التربية المدنية، التربية والتعليم في فلسطين، تعلم كيف تتعلم، تعلم مهارات التفكير، مناهج 
ل إلى التربية، مدخل إلى علم النفس، التربية والمجتمع الفلسطيني، أساليو ، مدخ0، مناهج وأساليو1وأساليو

ات معاصرة صفوف، مدخل الى التربية، التقويم في المدرسة، قضايا واتجاه إدارةتدريس في المرحلة االلزامية، 
 .دنيااخالقيات مهنة التدريس، طرائق التدريس العامة للمرحلة االساسية الفي المرحلة االبتدائية، 

 :عامة  مهارات
 .اجستير في مجال المناهج والتدريس ودراسات المرأةاالشراف على رسائل م .1
 .تحكيم االبحاث العلمية .0
 : Word- Excel- PowerPoint-SPSS and Internetاستخدم الحاسوو .1
دارتها .2  .بناء مقترحات المشاريع وا 
 .للمراحل المختلفةمناهج الوتقييم بناء وتطوير  .5
 .األكاديمية البرامج والخططتقييم  .6

 .التخطيط االستراتيجي .9

 .تطوير ادلة تدريس في مساقات تربوية جامعية .1

 .التحضير لمؤتمرات وعضوية لجانها العلمية .7

 .البنك الدولي/  12-5ومن  2-1التدريو في برامج تأهيل المعلمين من  .12

 .التدريو في موضوعات تربوية متنوعة .11
 


