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 : ةالعلمي تالمؤهال

 جامعة النجاح الوطنية  –% (  50) معدل عام  – 7559 –أساليب تدريس علوم    -ماجستير تربية  -** 

        جامعة النجاح  الوطنية  –% (  11: ) معدل عام  – 7551 -تخصص فيزياء    -    البكالوريوس -** 

 نابلس  – مدرسة قدري طوقان  % (   5945) : معدل عام   -7511          الثانوية العامة -**   

 

  :الخبرات العملية 

 

---  7555          -تربوية كلية العلوم ال –س يدرت عضو هيئة   :   جامعة النجاح الوطنية   - 7

 0229_  0222         -           جامعة النجاح الوطنية –العلوم التربوية  مساعد عميد كلية - 0

 0229_  0229                        -جامعة النجاح الوطنية  -رئيس قسم التربية االبتدائية    - 3

  7555 –  7559                 كلية العلوم    / ء مختبر قسم الفيزيا: جامعة النجاح الوطنية  – 9

  7559 – 7551                       --تنظيم المعلومات وأرشفتها :  مكتبة بلدية نابلس العامة –9

 

 :الندوات والمؤتمرات العلمية 

الة المعرفية الح" تقديم ورقة عمل بعنوان  -        7551 -جامعة بير زيت  –مؤتمر تعليم الفيزياء  -7

 "لمعلمي العلوم في المفاهيم الفيزيائية التي يدرسونها لطالبهم 

    7555 -جامعة النجاح الوطنية   - األولمؤتمر  الفيزياء  – 0

 العلمية والثقافيةالعديد من الندوات  -3

نتائج  دور الجامعات الفلسطينية في رفع مستوى اداء طلبة المدارس في ضوء" ورشة عمل بعنوان  – 9

               0229 – 9 -01 جامعة النجاح الوطنية  -"    الدراسة الوطنية والدولية لتقييم تحصيل الطلبة

      (واالعداد للورشة  والقاء كلمة باسم رئيس قسم التربية االبتدائية  المشاركة في التنظيم) 

  اإلسكوا منطقة دول في التصاالتوا المعلومات لتكنولوجيا مختارة تطبيقات في القدرات بناء - 9
  7002-تشرين أول 

 

 :األبحاث المنشورة 

 

وقائع المؤتمر 4 الحالة المعرفية لمعلمي العلوم في المفاهيم الفيزيائية التي يدرسونها لطالبهم  – 7

 جامعة بير زيت  – 7551 –تشرين ثاني  -الفلسطيني الثاني لتعليم الفيزياء  

موافقة على النشر في مجلة 4 للصف السابع األساسي من وجهة نظر المعلمين وم تقويم كتاب العل – 0

  0229 –النجاح لألبحاث 

الصعوبات التي تحول دون تحقيق الواجبات البيتية ألهدافها من وجهة نظر " بحث قيد النشر بعنوان  – 3

 " المعلمين 



 

 

 األنشطة االجتماعية والعامة 

 

 :معيات والنوادي والمؤسسات مثل عضو في العديد من الج –أ  

نادي شباب تل الرياضي ، جمعية تل الخيرية ، جمعية حماية البيئة الفلسطينية ، جمعية أصدقاء جامعة  

لموظفي جامعة ، الجمعية االستهالكية ( جامعة النجاح ) النجاح الوطنية ، جمعية العامرية لالسكان 

   4النجاح الوطنية 

 :ية في المؤسسات التالية عضو الهيئة االدار –ب

  7559 - 7550    --  (رئيس النادي ) نادي تل الرياضي   - 7

 –تشرين أول  –مدريد  -لمفاوضات السالم  ( داري ا) المشترك الفلسطيني  -األردني عضو الوفد  – 0

7557 4 

 0229 – 0222  --                                           جامعة النجاح /االستهالكية  جمعيةال  - 3

 

 مام مجاالت األهت

 4البيئة والحفاظ عليها  – 7

 4ة لالطاقة البدي – 0

 األنشطة االجتماعية  – 3

 

 المساقات التي أعلمها  وعلمتها 

 

 74العلوم والصحة وأساليب تدريسها  – 7

 04العلوم والصحة وأساليب تدريسها  - 0

 4 7الرياضيات وأساليب تدريسها  – 3

 4 0الرياضيات وأساليب تدريسها  - 9

 4التقويم في المدرسة  – 9

 4االحصاء الوصفي  – 9

 4مناهج البحث العلمي  – 9

 4التربية البيئية  – 1

 4الثقافة الصحية  –1

 4التربية والمجتمع الفلسطيني  –5

 ةاالبتدائي قضايا واتجاهات معاصرة في التربية – 5

 4التربية والتعليم في فلسطين  – 72

 أساليب تدريس العلوم لطلبة كلية العوم  – 77

 تصميم ونتاج الوسائل التعليمية  – 70

 العلوم الطبيعية لطلبة كلية التربية  – 73

 التعليم االبتدائي – 79

 أساليب تعليم العلوم والرياضيات لطلبة كلية المجتمع – 79
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