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 ة األكاديمية:   الخبر
 

عضو هيئة التدريس )أستاذ مساعد( لمدة سنة واحدة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وذلك في قسم     -1

 (.1997-1996هـ( الموافق )1418-1417كلية التربية ) –التربية اإلسالمية والمقارنة 

اإلمارات العربية  -الكائنة في دبيالعمل لمدة سنتين في مشروع تقويم مناهج المدرسة اإلسالمية     -2

 المتحدة، مع فريق من أساتذة كلية التربية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة .

 .2010حتى 1997عضو هيئة تدريس )أستاذ مساعد( في الجامعة اإلسالمية بغزة منذ عام     -3

 .م2011عضوهيئة التدريس "أستاذ مشارك"في الجامعه االسالمية بغزة عام  -4

 

 

 الدورات التي حصلت عليها :
 

من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة  Dos, Windows, WinWordدورة في برنامج     

 .1998اإلسالمية سنة 

دورة في استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة     

 .2001اإلسالمية سنة 

في التعليم الجامعي من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة  WEBCTدورة في استخدام     

 م .2002اإلسالمية سنة 

من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة  2000ومعالجة النصوص  2000دورة في النوافذ     

 .2002اإلسالمية سنة 

 .2003من عمادة التخطيط والتطوير بالجامعة اإلسالمية ” لتعليميةتقييم البرامج ا“دورة في     

 

  الدورات التي شاركت في تقديمها :



 

دورة تأهيل مربيات األطفال المنعقدة في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية     

2001. 

جتمع والتعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية دورة مهارات التدريس الجامعي التي نظمتها عمادة خدمة الم    

 .2003-2002في العامين الدراسيين 

التي نظمتها مؤسسة القلوب الرحيمة للتنمية البشرية ” إعداد قادة نوادي القلوب الرحيمة الصيفية“دورة     

 .2003بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي 

 

 الخبرات اإلدارية:

 

 سات العليا بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية لمدة سنة .مشرف الدرا*    

 رئيس قسم أصول التربية بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية لمدة سنتين .*    

 .2000عضو جمعية القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية منذ العام *    

 .2002العام عضو مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة النبوية منذ *    

 .2003-2002عضو نقابة العاملين في الجامعة اإلسالمية منذ العام *    

 .2003الجامعة اإلسالمية خالل العام الدراسي  –عضو لجنة الجودة في كلية التربية *    

 . 2003مشرف الدراسات العليا في كلية التربية خالل العام الدراسي *    

ة المنبثقة عن الشئون األكاديمية بالجامعة اإلسالمية من مطلع العام الدراسي عضو لجنة متطلبات الجامع*    

 حتى تاريخه . 2003

 م.2004/2005عضو مجلس البحث العلمي عن كلية التربية خالل العام الدراسي *    

 م2007 – 2005مشرف الدراسات العليا في كلية التربية في العام الدراسي *    

 . 2008/2009التربية  نائب عميد كلية*    

 .2/8/2010وحتى  8/1/2009اعتقال إداري من قبل االحتالل اإلسرائيلي من تاريخ *    

 

 مساهمات ومشاركات علمية :
 

المرأة الفلسطينية بين األصالة “، تحت عنوان 1998مشاركة في المؤتمر النسائي األول المنعقد في غزة *    

 ” .المرأة بين الرؤية الغربية والرؤية اإلسالمية”بورقة عمل عنوانها” والمعاصرة

واقع  تربية األجيال:“مشاركة في المؤتمر التربوي التعليمي األول المنعقد في غزة تحت عنوان *    

 .1999في العام ” مبادئ وممارسات –التقوى وأمانة التعليم “بورقة عمل عنوانها ” وطموحات

مشاركة في ورشة العمل التي نظمتها كل من الجمعية اإلسالمية والجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين *    

” في انتفاضة األقصى واقع الطفولة المبكرة”وملتقى خان يونس الصحفي في مدينة خان يونس تحت عنوان 

 م.2001وذلك في شهر إبريل من عام ” اإلسالم والطفولة المبكرة“بورقة عمل عنوانها 

دور المرأة “مشاركة في المؤتمر النسائي الرابع الذي نظمته دائرة العمل النسائي في غزة تحت عنوان : *    

” وظائف األسرة المسلمة المعاصرة“: ، بورقة عمل عنوانها2001في آب ” الفلسطينية في انتفاضة األقصى

. 

التحصيل الدراسي لدى “مشاركة في اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة اإلسالمية تحت عنوان : *    

ديسمبر ” الدور الديني والتحصيل الدراسي“بورقة عمل عنوانها ” الطالبات في ضوء المشكالت القائمة

2002. 

 ”المعلم القدوة“، بعنوان: 2003في المؤتمر التربوي األول للمعلمين المنعقد في غزة عام  مشاركة*    

مشاركة في المؤتمر القرآني األول للعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنعقد في الجامعة *    

محفظ القرآن الدور التربوي ل“، بورقة عمل عنوانها: 2003اإلسالمية بغزة في شهر رمضان من العام 

 ”.الكريم



اإلعجاز “مشاركة في المؤتمر الذي نظمه مركز القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بورقة عمل عنوانها: *    

 . 2003-2002وذلك في العام الدراسي ” التربوي في القرآن الكريم

سالم الذي يقدمه المشاركة في حوالي عشر حلقات دينية وتربوية وثقافية من برنامج في رحاب اإل*    

 التلفزيون الفلسطيني.

اإلشراف على العديد من أطروحات الماجستير في الجامعة اإلسالمية ومناقشة العديد من األطروحات *    

 العلمية في الجامعة اإلسالمية بغزة وجامعة النجاح بنابلس.

نت لدى فئة الشباب" بحث بعنوان:تصور تربوي مقترح لمواجهة أخطار استخدام شبكة اإلنتر *      

 (      981-947، ص)2004نوفمبر 24- 23 -الجامعة اإلسالمية   –،المؤتمر التربوي األول 

بحث بعنوان: "دالالت سورة الفاتحة التربويةفي ضوء التفسير القيم"، مجلة كلية التربية، جامعة عين  *

 (95-51(، ص)2006شمس، العدد الثالثون، الجزء األول)

مفهوم نفع اآلخرين في اإلسالم ومدي تمثله لدي طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة،مجلة “بعنوان:: بحث   *    

 (1097-1065،ص)4،2009،اإلصدار 23المجلد -العلوم اإلنسانية-جامعة النجاح لألبحاث

لة بحث بعنوان: "الوظائف العقلية المستفادة من آيات العقالن في القرآن الكريم ـ رؤية تربوية مج*    

 (.65-33، ص)1،2011، العدد19المجلد -الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية

بحث بعنوان: الخصائص العقلية ألولي األلباب في ضوء القرآن الكريم رؤية تربوية. مجلة الجامعة *

 (47-35ص)-2016أكتوبر  -العدد الرابع-المجلد الرابع والعشرون-اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية


