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ثالثا :الخبرات العلمية واإلدارية :

 معلم اجتماعيات ،مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية ،بيروت/لبنان.1579-1577 ،
 معلم اجتماعيات ،مدرسة حوارة الثانوية ،نابلس.1591-1575 ،
 مساعد بحث وتـدريس ،كليـة التربيـة ،جامعـة أوهـايو-الواليـات المتحـدة األمريكيـة-1590 ،
.1591
 محاضر غير متفرغ ،كلية التربية ،جامعة أوهايو -الواليات المتحدة األمريكية.1591 ،
 عضــو هي ــة تــدريس(أســتام مشــار ) بجامعــة النجــاح الوطنيــة ،قســم أســاليب التــدريس ،كليــة
العلوم التربوية-1595،حتى اآلن.
 محاضر غير متفرغ ،جامعة القدس المفتوحة-1551 ،حتى اآلن.
 عضو مجلس كلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية.1550-1551 ،
 اإلشراف على أكثر من ( )99رسالة ماجستير 1559 ،حتى اآلن.
 عضو لجنة مناقشة داخلي لرسا ل الماجستير ألكثر من ( )91رسالة 1559 ،حتى اآلن.
 ممتحن خارجي عن أكثر من ( )11رسالة ماجستير ،جامعة القدس -1551 ،حتى اآلن.
 مق ـ ــيم للعدي ـ ــد م ـ ــن األبح ـ ــاث العلمي ـ ــة التربوي ـ ــة ،عم ـ ــادة البح ـ ــث العلم ـ ــي ،جامع ـ ــة النج ـ ــاح
الوطنية-1557،حتى اآلن.
 عميد كلية مجتمع النجاح الوطنية.1551-1559 ،
 اإلشـ ـراف والمش ــاركة ف ــي عـ ـداد وتجهي ــز مرك ــز ت ــدريب وتلهي ــل ومعالج ــة المع ــاقين الت ــابع
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،نابلس .1559
 اإلش ـراف علــى مســاق خدمــة المجتمــع فــي كليــة العلــوم التربويــة ،جامعــة النجــاح الوطنيــة،
.1111-1551
 منس ــق الفري ــق ال ــوطني الفلس ــطيني إلع ــداد من ــاهج العل ــوم اإلجتماعي ــة للمرحل ــة األساس ــية،
مركز المناهج الفلسطينية ،و ازرة التربية والتعليم ،رام اهلل.1555-1559،
 عميد كلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية.1111-1559 ،
 عميد كلية مجتمع النجاح الوطنية.1110-1111 ،
 عميد كلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية.1111-1110 ،
 مساعد نا ب الر يس األكاديمي لشؤون الكليات االنسانية-1111 ،حتى اآلن.

* مقيم خارجي متخصص لبرامج كليـات التربيـة ،مكلـف مـن قبـل مؤسسـة 1111 UNDPK
– حتى االن.

رابعا :المجالس واللجان:
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مستشار في اللجنة الفنية لمؤسسة أطفال الالج ين في العالم ،قطاع غزة.1551 ،



عضو لجنة نشاء قسم التنمية الريفية بكلية الزراعة ،جامعة النجاح الوطنية.1559 ،



عضو لجنـة وضـع نمـام خـاص للتعلـيم المهنـي والتقنـي فـي كليـات المجتمـع ،و ازرة التربيـة
والتعليم العالي.1559 ،



عضو لجنة عداد مشروع قانون لحقـوق المعـاقين فـي فلسـطين ،و ازرة الشـؤون االجتماعيـة
رام اهلل.1551 ،



عضــو اللجنــة االستشــارية لتصــميم وتقيــيم بطاقــة الطالــب التراكميــة ،و ازرة التربيــة والتعلــيم،
رام اهلل.1559 ،



عضو الفريق الوطني لتوحيد المناهج الفلسـطينية ،لجنـة الجغرافيـا ،مجلـس التعلـيم العـالي،
.1559



عضو اللجنة االستشارية لبرنامج تلهيل األسرى والمحررين ،رام اهلل-1559 ،حتى اآلن.



عضو لجنة تطوير كلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية.1555 ،



عضو لجنة دراسة المتطلبات السابقة لمساقات الكليات ،جامعة النجاح الوطنية.1555 ،



عضو لجنة د ارسـة وتعـديل تعليمـات الد ارسـات العليـا المتعلقـة بمناقشـة رسـا ل الماجسـتير،
جامعة النجاح الوطنية.1555 ،



عضو لجنة معادلة مساقات كلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية.1555 ،



مق ــرر لجن ــة عط ــاء توري ــد مالب ــس وأدوات رياض ــية لقس ــم التربي ــة الرياض ــية ،كلي ــة العل ــوم
التربوية ،جامعة النجاح الوطنية.1111 ،



عض ــو لجن ــة ع ــداد حاج ــات الكلي ــات م ــن الكت ــب وال ــدوريات  ،جامع ــة النج ــاح الوطني ــة،
.1111



عضـــو اللجنـ ــة الفنيـ ــة لد ارســـة وتقيـ ــيم أوضـ ــاع كليـ ــة التربيـ ــة الحكومي ــة،غزة ،و ازرة التعلـ ــيم
العالي ،رام اهلل.1111 ،



عضو اللجنـة التحضـيرية لمـؤتمر التـدريس فـي عصـر االنترنـت ،جامعـة النجـاح الوطنيـة،
.1111



مقرر لجنة اسـتحداث تخصـص "فنيـو مختبـرات العلـوم" فـي كليـة مجتمـع النجـاح الوطنيـة،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.1111،



عضو لجنة التخطيط والتطوير لكلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية.1111 ،



عض ــو لجن ــة االمتح ــان الش ــامل لطلب ــة الد ارس ــات العلي ــا ف ــي كلي ــة التربية،جامع ــة النج ــاح
الوطنية.1110،

0



عضو لجنة الدبلوم العالي في التربية المدنية ،جامعة النجاح الوطنية.1110 ،



مقرر لجنة حفل الخريجين السنوي لطلبة كلية مجتمع النجاح الوطنية.1119 ،



مقرر لجنة الدبلوم العالي ببرنامج اإلرشاد األسري ،جامعة النجاح الوطنية.1119 ،



عضو لجنة التقييم الماتي لبرامج كلية العلوم التربوية.1119،



عضو لجنة االرشاد العليا ،جامعة النجاح الوطنية.1111،



عضــو لجنــة تقيــيم تخصــص معلــم صــف بجامعــة الزرقــاء االهليــة /االردن ،بتكليــف مــن
مؤسسة .1111/0/10-17 UNDP

خامسا :الورشات والدورات التدريبية:

حيث شاركت في العديد من الورشات والدورات التدريبية على مستوى الوطن ،ومنها:
 ورشــة عمــل "نحــو رؤيــة مســتقبلية لمنــاهج التعلــيم الفلســطيني فــي المرحلــة الثانويــة" ،مجلــس
التعليم العالي ،الفندق الوطني-القدس.1551 ،
 دورة تــدريب مــدربي اللغةالعربيــة ،مركــز اإلرشــاد التربــوي ،مديريــة التربيــة والتعلــيم-نــابلس،
1559م.
 ورش ــة عم ــل ح ــول "واق ــع كلي ــات التربي ــة ف ــي الجامع ــات والمؤسس ــات الفلس ــطينية وم ــدى
مساهمتها في عداد وتلهيل المعلمين للمراحل المدرسية :الحاضر والمستقبل" ،جامعة بيت
لحم.1559 ،
 دورة تــدريب معلمــي ومعلمــات مــدارس محافمــة نــابلس حــول "آليــات التربيــة الخاصــة نحــو
الطلبة المين يعانون من صـعوبات فـي التعلـيم" ،مدرسـة سـمير سـعد الـدين الثانويـة للبنـات،
نابلس 1551 ،م.
 ورش ــة عم ــل ح ــول "العن ــف األس ــري وأبع ــادج عل ــى المجتم ــع الفلس ــطيني" ،جمعي ــة االتح ــاد
النسا ي ،نابلس1551 ،م.
 ورشــة عمــل حــول "د ارســة ق ـوانين العمــل والعمــال" ،و ازرة العمــل ،جمعيــة الشــبان المســيحية،
أريحا.1557 ،
 دورة تــدريب معلمــي ومعلمــات المــدارس التــي شــملتها عينــة الد ارس ـة فــي محــافمتي نــابلس
وجنــين ضــمن برنــامج التعــاون بــين جــامعتي النجــاح الوطنيــة وجامعــة أوســلو ،مكــان الــدورة
جامعة النجاح الوطنية1559 ،م.
 ورشة عمل حول "المؤثرات في اداء طلبة التوجيهي" ،بالتعاون مع مؤسسـة فريـدرا ايبـرت
االلمانية ،سلفيت1559 ،م.

9

 ورشـة عمـل حــول "صـعوبات وقلـق االمتحــان لطلبـة الثانويـة العامــة" ،مدرسـة الحاجـة رشــدة
الثانوية للبنات ،نابلس1559 ،م.
 ورشة عمل نحو الوصـول بالطفـل الفلسـطيني لمرحلـة اإلبـداع ،مكتـب المؤسسـات الوطنيـة،
أريحا -مقر الر يس1559 ،م.
 ورشة عمل حول "أي تربية نريد في القرن  ،"11قصرة ،نابلس.1555 ،
 ورشــة عمــل حــول "احتياجــات المجتمــع الفلســطيني مــن التعلــيم فــي المســتقبل" ،بانتــداب مــن
قبل جامعة النجاح الوطنية ،و ازرة التعليم العالي ،رام اهلل1555 ،م.
 دورة مشرفات رياض األطفال ،و ازرة التربية والتعليم-رام اهلل1555 ،م.
 ورشـــة عمـ ــل حـــول"احتياجـ ــات الطفولـــة الفلسـ ــطينية فـ ــي ض ــوء الواقـ ــع والمتوقـ ــع" ،نـ ــابلس،
1555م.
 ورشة عمل حول "اعتماد االمتحان الشامل التطبيقي لطلبـة كليـات المجتمـع فـي فلسـطين،
رام اهلل.1110،
 ورشــة عمــل حــول " نمــاما التقيــيم للحــاالت الفرديــة للمعــاقين عقليــا ،اإلغاثــة الزراعيــة ،رام
اهلل.1110 ،
 ورش ــة عم ــل لت ــدريب مشـ ـرفي العل ــوم االجتماعي ــة للمرحل ــة االساس ــية العلي ــا عل ــى المجم ــع
التدريبي ( محتوى واساليب) ،رام اهلل.1110،
 ورشة عمل حول " دور كليات التربية في حل مشكالت التعليم العام في فلسطين ،جامعـة
النجاح الوطنية.1119،
 ورشة عمـل حـول "التقيـيم الـماتي لبـرامج كليـات التربيـة فـي فلسـطين ،UNDP،فنـدق سـاس
رادسون ،عمان .1119،
 ورش ــة عم ــل ح ــول " التقي ــيم ال ــماتي لبـ ـرامج كلي ــات التربي ــة ف ــي فلس ــطين ،UNDP،فن ــدق
فنيسيا ،قمرت ،تونس.1119 ،
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سادسا :المؤتمرات والندوات:

لقد اشتركت في المؤتمرات التالية:
 الم ــؤتمر العلم ــي األول ،نح ــو رؤي ــة جدي ــدة لمش ــكالت المجتم ــع ف ــي قط ــاع غـ ـزة ف ــي م ــل
المتغيرات المعاصرة ،جامعة األزهر -غزة( 1550 ،ر يس جلسة).
 المــؤتمر الســنوي الثالــث ،دور التربيــة فــي تعزيــز الديمقراطيــة ،مركــز الد ارســات والتطبيقــات
التربوية ،رام اهلل( 1559 ،مشار ).
 الم ـ ــؤتمر الس ـ ــنوي ال ارب ـ ــع ،م ـ ــاهرة التس ـ ــرب وانعكاس ـ ــاتهاعلى الش ـ ــعب الفلس ـ ــطيني ،مرك ـ ــز
الدراسات والتطبيقات التربوية ،رام اهلل( 1559 ،مشار ).
 المـ ــؤتمر السـ ــنوي الخـ ــامس ،مـ ــاهرة العنـ ــف فـ ــي المـ ــدارس ،مركـ ــز الد ارسـ ــات والتطبيقـ ــات
التربوية ،رام اهلل( 1551 ،مشار ).
 مؤتمر نحو اتاحة فرص متنوعة في التربية الخاصة ،جامعة سترلنج-اسكتلندا1551 ،م.
 الم ــؤتمر الع ــالمي الثال ــث نح ــو دم ــج المع ــاقين ف ــي المجتمـ ـع والتعل ــيم ،أمس ــتردام-هولن ــدا،
1559م.
 مؤتمر التربية الخاصة للعام  ،111جامعة مانشستر ،بريطانيا.1111 ،
 مؤتمر التدريس في عصر االنترنت ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس( 1111 ،مشار ).
 م ـ ــؤتمر واق ـ ــع ص ـ ــعوبات التعلــ ــيم ف ـ ــي المجتم ـ ــع الفلسـ ـ ــطيني ،جامع ـ ــة النج ـ ــاح الوطنيــ ــة،
نابلس( 1111،مشار ).

سابعا :األبحاث العلمية المنشورة والمقبولة للنشر

 ع ــداد معل ــم التعل ــيم الث ــانوي ف ــي م ــل م ــروف الواق ــع وتص ــورات المس ــتقبل ،مجل ــة العل ــوم
التربوية ،جامعة القاهرة.1559 ،
 أثــر االنتفاضــة علــى الحالــة النفســية لطلبــة الصــف الثالــث الثــانوي ،مجلــة التقــويم والقيــاس
النفسي والتربوي ،جامعة األزهر.1559 ،
 أثر العوامـل الديموغرافيـة علـى تعـايا المصـابين مـع اإلصـابة مـن الشـباب الفلسـطيني فـي
األ ارض ــي الفلس ــطينية المحتل ــة ،مجل ــة التق ــويم والقي ــاس النفس ــي والترب ــوي ،جامع ــة األزه ــر،
1555م.
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 أثر التفاعل بين متغيري الجنس والحالة االجتماعية عنـد المعلمـين علـى األنمـاط اإلشـرافية
التــي يمارســها مــديرو المــدارس األساســية والثانويــة فــي محافمــة نــابلس ،مجلــة كليــة التربيــة
الحكومية (جامعة األقصى).1111 ،
 تصــورات معلمــي المــدارس الحكوميــة األساســية والثانويــة نحــو أنمــاط الضــبط الصــفي فــي
شمال فلسطين ،مجلة أبحاث النجاح للعلوم اإلنسانية.171-115 )19(،1111 ،
 أثـر الضـبط الصــفي والعوامـل الديمغرافيــة علـى أنمــاط السـلو لــدى الطلبـة مــن وجهـة نمــر
المعلمين ،مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي ،جامعة األزهر. 1111 ،
 اآلثـار النفســية للعــدوان اإلسـ ار يلي علــى المصـابين خــالل أحــداث انتفاضــة األقصــى ومــدى
تعايشهم مع اإلعاقة ،مجلة اتحاد الجامعات العربية.1111 ،
 أث ـ ــر انتفاض ـ ــة االقص ـ ــى ف ـ ــي مس ـ ــتوى الش ـ ــعور بقل ـ ــق الم ـ ــوت ل ـ ــدى طلب ـ ــة جامع ـ ــةالنجاح
الوطنية،مجلة الخليج العربي،1110،العدد(.)99
 اض ــطراب الض ــغوط التالي ــة للص ــدمة والتع ــايا معه ــا ل ــدى آب ــاء وأمه ــات ش ــهداء انتفاض ــة
األقص ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ــي محافم ـ ـ ـ ـ ــات ن ـ ـ ـ ـ ــابلس وط ـ ـ ـ ـ ــولكرم وقلقيلي ـ ـ ـ ـ ــة ،مجل ـ ـ ـ ـ ــة رس ـ ـ ـ ـ ــالة الخل ـ ـ ـ ـ ــيج
العربي،1110،العدد(.)95
 المشــكالت األكاديميــة التــي تواجــه أعضــاء هي ــة التــدريس بجامعــة النجــاح الوطنيــة ،مجلــة
ابحاث النجاح للعلوم اإلنسانية. 1110 ،
 الض ــغوط المهني ــة الت ــي تواج ــه معلم ــي الم ــدارس الثانوي ــة الحكومي ــة ف ــي فلس ــطين ،مجل ــة
دراسات (العلوم اإلنسانية) ،الجامعة األردنية.1119 ،
ثامنا  :المؤسسات والجمعيات:

 عضو هي ة دارية ،مركز تنمية األسرة-نابلس.1559-1551 ،
 عضو هي ة عامة ،جمعية الهالل األحمر-نابلس -1551 ،حتى اآلن.
 عضو هي ة عامة ،جمعية أصدقاء المريض الخيريةنابلس-1550،حتى اآلن.
 عضو هي ة دارية لنقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية1551-1550،م.
 عضو هي ة دارية ،جمعية عالا النطق واللغة-نابلس-1559 ،حتى اآلن.
 عضو هي ة دارية ،مركز األفق لتنمية الطفل الفلسطيني -نابلس.1559 ،
 عضو هي ة دارية ،مركز الدفاع عن الديمقراطية -نابلس.1551-1559 ،
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تاسعا :نشاطات أخرى

 المشاركة في العديد من الندوات الجمعيات والمؤسسات في محطات التلفزة المحلية.
 المشــاركة فــي العديــد مــن المــؤتمرات والمحاضـرات واألنشــطة التــي تحــدث بجامعــة النجــاح
الوطنية على مستوى الطلبة والجامعة.

عاش ار :المساقات التي تم تدريسها:
 التقويم في المدرسة.
 مدخل الى التربية.
 دارة الصفوف.
 أساليب تدريس مرحلة لزامية.
 مناهج وأساليب (.)1
 مناهج وأساليب (.)1
 أساليب تدريس اجتماعيات (.)1
 أساليب تدريس اجتماعيات (.)1
 العلوم االجتماعية وأساليب تدريسها (.)1
 العلوم االجتماعية وأساليب تدريسها (.)1
 الدراسات االجتماعية.
 التربية الخاصة.
 علم االجتماع التربوي.
 تصميم التدريس (جامعة القدس المفتوحة).
 التفكير اإلبداعي (جامعة القدس المفتوحة).
 مناهج البحث (جامعة القدس المفتوحة).
 الخدمة االجتماعية والتغيير االجتماعي (جامعة القدس المفتوحة).
 ط ار ق تدريس خاصة (جامعة القدس المفتوحة).
 مبادئ علم االجتماع (جامعة القدس المفتوحة).
 التكيف ورعاية الصحة النفسية (جامعة القدس المفتوحة).
 تربية عملية (جامعة القدس المفتوحة).
 التعليم االبتدا ي (جامعة القدس المفتوحة).
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 خدمة الفرد (جامعة القدس المفتوحة).
 علم االجتماع الريفي والحضري (جامعة القدس المفتوحة).
 حلقة بحث في علم النفس التربوي (دراسات عليا).
 حلقة بحث في رسا ل الماجستير (دراسات عليا).
 التخطيط التربوي ( دراسات عليا).
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Nablus –Palestine
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Education
1984-1987: Doctor of Philosophy, School of Curriculum and
Instruction, Ohio University, Athens, Ohio, USA, August,
1987.
Primary emphasis: Supervision of Secondary Education
Dissertation: Teachers’ Perception of Instructional Supervisory
Practices in the Existing Secondary Schools in the
Nablus Education District in the West Bank.
1982-1984: Master of Education, College of Education,Ohio
University, Athens, Ohio, USA, June, 1984.
Emphasis : Curriculum and Instruction.
Graduation Project: Individualized Instruction Programs in the
UnitedStates: Practical Strategies to Implement
Individualized
Instruction
Programs
in
Elementary Schools in the West Bank.
1977-1978 :Diploma in Education, School of Education/Section of
Geography,
Beirut
Arab
University,
Beirut,
Lebanon, July, 1978.
1973-1977
: Bachelor of art, Department of Geography, Beirut
Arab University, Beirut, Lebanon, December, 1977.
Academic And Professional Experience
2003-2006: Dean of The College of Education, An-Najah National
University, Nablus.
2006-Now: Assistant to Vice Presedent of the Academic Affairs for
the Humanistic Facultties, An-Najah National University.
Nablus.
2001-2003 : Dean of An-Najah National Community College,
Nablus.
1998-2001
: Dean of The College of Education, An-Najah
National University, Nablus.
1998-1999
: Director of the Palestinian National Group to
Implementing Social Sciences Curriculum, The
Palestinian Center of Curriculum, Ministry of
Education, Ramallah.
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1995-1996

: Member of the Palestinian National Group for
Unifying the Curriculum, Geography Committee, the
Palestinian Counsel of Higher Education, Ramalah.
1994-1996 :Dean of An-Najah National Community College, Nablus.
1995-Now :Evaluator for Many research Papers, Scientific
Research Deanship, An-Najah National University,
Nablus.
1996-Now :Outsider Examiner for MoreThan (15) Master Thesis.
1995- Now :Insider Committee member for More Than (45) Master
Thesis
1994 - Now :Committee Chairman and Advisor for More Than (50)
Master Thesis.
1992-1993 :Council Member, The College of Education, An-Najah
National University,Nablus.
1992-Now : Part-time Lecturer at Al-Quds Open University, Nablus
and Tulkarm Centers.
1989-Now :Associate Professor, Methods of Teaching Department
in the College of Education, An-Najah National
University.
1988
:Teaching Assistant, School of Curriculum and
Instruction, Department of Education, Ohio University,
USA, Athens, Ohio. Lectures, grading and counseling for
graduate and undergraduate courses.
1986
:Teaching Associate, provided lab assistance for students
in
the College of Education, Ohio University, USA,
Athens, Ohio. SAS, SPSS computer packages.
1979
:Social Studies Teacher, Al-Farouk Secondary School ,
Al-Mackased Schools, Beirut, Lebanon, Grades 7-12.
Councils and Committees :
1992
:Committee Counselor for “World Refugee Children
Organization”, Gaza Strip, Palestine.
1994
:Committee Member for Organizing a Rural
Development Department in Agriculture College, AnNajah National University, Nablus.
1995
:Committee Member for Organizing Vocational and
Technical System for Community Colleges, Ministry of
Higher Education, Ramallah.
1996
:Committee Member for Organizing a Law to Palestinian
Handicapped Rights, Ministry of Social Affais,
Ramallah.
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1998-Now :Committee Counselor in Rehabilitation of Detainees and
Liberated program, Ramallah.
1999
:Committee Member for Developing The College of
Education, An-Najah National University, Nablus.
1999
:Committee Member for Studying The Pre-Requisite
Requirements for the University Colleges, An-Najah
National University, Nablus.
1999
:Committee Member for Equalizing the College of
Education Courses, An-Najah National University.
2000 :Committee Director for Physical Tools to Physical Education
Department, the College of Education, An-Najah
National University, Nablus.
2000
:Committee Member for Providing the Colleges with ooks
and Journals, An-Najah National University, Nablus.
2000
:Committee Member for Studying and Evaluating, The
Governmental College of Education, Gaza, Palestine.
2001
:Committee Member for “Teaching in the Internet Age
Conference”, An-Najah National University, Nablus
2002
:Committee Director for Organizing Science Labs
Technicians Major, An-Najah Community College,
Nablus.
2002
: Committee Member for Planning and Developing the
Facuilty of Education Sciences, An-Najah National
University.
2003
: Committee Member for the Comrepensive Eam. for
Gradiate Students in the Faculty of Educational Sciences,
An-Najah National University,Nablus.
2003
: Committee Member for Higher Deploma in Civic
Education, An-Najah National University, Nablus.
2003
: Committee Directof for the Anual Graduation Germany
of An-Najah Community College, Nablus.
2004
: Committe Director for Higher Deplama in Familly
Conselling Program, An-Najah National University,
Nablus.
2005
: Committee Member for Self-Evalauation Program in the
Faculty of Educational Sciences, An-Najah National
University, Nablus.
2006
: Committee Member for the Sinior Councslling Committe,
An-Najah National University, Nablus.
2006
:
Committee Member for Evaluating the Zarqa Private
University Program in class-Teacher Major, Appointed
by the UNDP, from 17-23/3/2006,Zarqa-Jordan.
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Workshops and Training Seminars:
I had been participated in many workshops and training
seminars on the country level, as follows:
1992
: workshop: “Toward A future Vision to the Palestinian
Curriculum in Secondary Stage, Higher Education
Council, The National Hotel, Jerusalem.
1994
:Training The Arabic Language Trainers, The
Educational Guidance Center, The Directory of
Education, Nablus.
1995
:Workshop: “The Present Position of the Colleges of
Education in the Palestinian Universities and Institutions
and Their Shares in Training and Rehabilitation of
Teachers in Schools: Present and Future, Beithlehem
University, Palestine.
1996 :Training Teachers in Nablus Governorate “The Mechanisms
of Special Education Toward Student with Learning
Difficulties”, Sameer Sa’d Edeen Secondary School,
Nablus .
1996
: Workshop: “Family Violence in the Palestinian
Society”, The Women Union Association, Nablus.
1997
: Workshop : “laws of Working and Workers”, Ministry
of
Labor, Y.M.C.A, Jericho , Palestine..
1998
: Workshop: “Training Teachers in Nablus and Jenin
Throughout An-Najah National University and
University of Oslo”, An-Najah National University
Nablus.
1998
:Workshop: “the Effects of “Tawjihi” Exam on
Students Performance”, Fredresh Ibert Inc., Salfeet,
Palestine.
1998
: Workshop: “Difficulties and Exam Anxiety of the
General Secondary Exam Students”, Rushda Almasry
Secondary School, Nablus.
1998
:Workshop: “ Toward Reaching the Palestinian Child to
Creativity, Office of National Organizations, Jericho,
The President Palace.
1999
:Workshop: “which Education we need in the 21st Century”,
Qusra, Nablus.
1999
: Workshop: “the Needs of the Palestinian Society for
Education in the Future”, Ministry of Higher Education,
Ramallah.
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1999

2003

2003
2003
2004

2005
2005

: Workshop: “the Palestinian Childhood Needs in the light
of the Present and the Future”,Pleasing Chilhood.
Center, Nablus.
:Workshope:"Accreditation of the Pratical Comprehensive
Examfor the community College Students in Palestine"
Ramallah.
:Workshop: " Evaluation Models For Mintally-Retanded
Individuals, Agricultural Relief, Ramallah.
:Workshop: " Trainning Social Studies Supervisors on
Trainning Modules ( Content and Instruction", Ramallah.
: Workshop: " The Role of Colleges of Education in
Solving the General Teaching Problems in Palestine",
An-Najah National University, Nablus.
: Workshop: Self Evaluation for Colleges of Education in
Palestine", UNDP, Sas Radeson Hotel, Amman.
: Workshop: " Self Evaluation for Colleges of Education in
Palestine", UNDP, Thinsia Hotel, gammart,Tunis.

Conferences Participation .
I have Participated in the following conferences:
1993
: The First Scientific Conference, “Toward a New Vision
of
The Society Problems in Gaza Strip in the light of
the Present Variables”, Al- Azhar University, Gaza Strip.
1994
: The 3rd Annual Conference, “The Role of Education in
Reinforcement of Democracy”, Center For Applied
Research in Education (Care), Ramallah.
1995
: The 4th Annual Conference, “Dropout Phenomena
and its Reflection on the Palestinian Society”, Center for
Applied
Research in Education (Care), Ramallah.
1996
: The Fifth Annual Conference, “Violence Phenomena
in Schools”, Center for applied Research in Education
(Care) , Ramallah.
1996
:Conference:
“Variant Opportunities in Special
Education,Streling University”, Schottland, England.
1998
:The 3rd International Conference, “Toward In clusionary
of Handicapped in the Society and Education”,
Amsterdam,
Holland.
2000
: The Special Education Conference for The Year of
2000, Manchester University, England.
2001
:The Conference of Teaching in The age of the Internet,
An-Najah National University, Nablus.
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2002

:The Conference of the Present of Learning Difficulties in
the Palestinian Society, An-Nasjah National University,
Nablus.
Bublished and Accepted Research Papers
1994
: Preparing secondary school teachers in the light of the
present circumstances and the future, Journal of
Educational Sciences, Cairo University.
1995
: Effects of intifada on the Psychological state of
secondary school students, Journal of Psychological and
Educational Measurement and Evaluation, Al-Azhar
university, Gaza, 2(5) 53-71.
1999
: Effect of demographic factors for coping with injury of
the Palestinian gouths, Journal of Psychological and
Educational Measurement and Evaluation, Al-Azhar
University, Gaza, 2(7)69-85.
2000
:Effects of interaction between sex and social status
variables of teachers on supervisory modes that practiced
by elementaryand secondary principals in Nablus
Governorate,Journal of Governmental College of
Education (Al-Aqsa University), Gaza.
2001
: Classroom discipline modes practices as perceived by
elementary and secondary school teachers and students in
Palestine, An-Najah National University Journal for
Research, Nablus,15(7)229-276.
2002
:The effect of classroom discipline and the demographic
factors on students” behavior Modes from teachers” point
of view, Journal of Psychological and Educational
Measurement and Evaluation, Al-Azhar university,Gaza,
(Accepted for
Publication).
2002
: The psychological impact of Al-Aqsa intifada on the
Palestinian physically disabled and their process of
adjustment of their injury, Journal of Union of Arab
Universities, Amman (Accepted for Publication).
2002
:Posttraumatic stress disorder and coping with it for
fathers and mothers martyrs of Al-Aqsa intifada in
Nablus, Tulkarm, and Qalqilia governorates, Journal of
Dirasat Al-Khaleej Al-Arabi, Riyad (Accepted for
Publication).
2003
: The Academic Problems that Facing Faculty Members at
An-Najah National University. An-Najah National
University Journal for Research, Nablus, 2.(17) 271-417.
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2004

: Sources of Occupational Stresses Facing Secondary School
Teachers in Palestine, Dirassat Journal, Jordan
University, 2(31)281-303.

Organizations and Societies:
1991-1995
Member in the center of family development,
Nablus.
1992-Now
Member in the society of Red Crescent, Nablus.
1993-Now
Member in Patient Freinds Society, Nablus.
1993-1996
Member in Union of Teachers and Employees of
University and Private Institutes, An-Najah
National University, Nablus.
1994
Member in Al-Ofoq Center for Palestinian Child
Development, Nablus.
1994-1996
Member in the Center of Defending Democracy,
Nablus.
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