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قسم أساليب التدريس - كلية التربية -جامعة األقصى.  
ق تدريس العلومالمناهج وطر 

٩٧٣٢٢٠٢  
 

  .عضو الجمعية المصرية للتربية العلمية -
  .عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس -
  .عضو الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة -
  .لجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمعضو ا -
  . اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه -
  .تقييم العديد من األبحاث للعديد من المؤتمرات العلمية -
  .من األبحاث لمجالت علمية محكمة كثيرتقييم ال -
 
التربيـة فـي فلسـطين    مـؤتمر  . من الطلبة التحصيلتدريس مقترح في العلوم لدى فئات مختلفة  االستقصاء أسلوب .١

 .١٩٩٧وتحديات المستقبل في مؤتمر بكلية التربية الحكومية، 

مؤتمر البحث التربـوي فـي   . لمهارات البحث العلمي واتجاهاتهن نحوه أثر ثالث طرق تدريس في اكتساب الطالبات .٢
 .١٩٩٨الوطن العربي إلى أين؟ الجامعة األردنية، 

 .١٩٩٩ جامعة اليرموك، مؤتمر القيم والتربية في عالم متغير،. توازن القيم في مناهج العلوم الفلسطينية .٣

مؤتمر الجمعيـة المصـرية   . العة للمرحلة المتوسطة بفلسطينمستويات القيم البيئية في محتويات مناهج العلوم والمط .٤
   ٢٠٠٥للمناهج وطرق التدريس، 

فعالية الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية مهارة التخطيط للبحث العلمي لدى طلبة جامعة األقصى، المؤتمر العلمـي   .٥
 .٢٠٠٥التاسع للجمعية المصرية للتربية العلمية، 

نامج التربية العملية لدى طلبة تعليم المرحلة األساسية بجامعة األقصـى،  مـؤتمر تطـوير    تصور مقترح لتطوير بر .٦
 .٢٠٠٦جامعة الزقازيق،  -...برامج كليات التربية بالوطن العربي

القيم العلمية المتضمنة في محتويات المناهج المدرسية للمرحلة األساسية الدنيا بفلسطين، مجلة دراسات في المنـاهج   .٧
 ٢٠٠٦، دريسوطرق الت

تحليل كتب التكنولوجيا للصفوف من السابع إلى العاشر بفلسطين في ضوء معايير التنور التكنولوجي للجمعية الدولية  .٨
 ٢٠٠٦مؤتمر التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج، . للتربية التكنولوجية

 ٢٠٠٨جلة جامعة النجاح لألبحاث، م. مدى توافر عمليات العلم في كتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين .٩

 ٢٠٠٨مجلة الجامعة اإلسالمية، .  ٦و٥مدى توافر معايير االستنارة التكنولوجية في كتابي التكنولوجيا للصفين  .١٠

اللجنة الوطنيـة القطريـة للتربيـة     -مجلة التربية. مستوى ممارسة معلمي العلوم لمهارات التدريس في قطاع غزة .١١
 .٢٠٠٨والثقافة والعلوم، 



 ٢

مجلة جامعة الشـارقة،  . جودة النصوص في كتاب العلوم لتالميذ الصف الرابع األساسي ومستوى معرفة معلميهم بها .١٢
٢٠٠٩. 

مجلة الجامعة . مستوى ثقافة الليزر لدى طلبة الصف الحادي عشر المتضمنة في كتاب الثقافة العلمية بمحافظات غزة .١٣
 .٢٠٠٩اإلسالمية، 

مجلـة عجمـان   . أثر برمجية تعليمية ووحدة دراسية للتوعية بمرض السرطان لدى طالب الصف العاشر في غـزة  .١٤
 .٢٠١١للدراسات والبحوث، 

برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات التعليم االبتكاري لدى معلمات رياض األطفال ما قبل الخدمة وأثره فـي تنميـة    .١٥
 ٢٠١٣جامعة الكويت،  -جلة التربويةالم. المهارات الحياتية لدى األطفال

التفاعل بين خرائط التفكير ومركز الضبط لتنمية التحصيل والتفكير التأملي واالتجاهات في مادة العلوم لـدى تالميـذ    .١٦
 ٢٠١٣مجلة جامعة جازان بالسعودية، . الصف السادس بفلسطين

المعرفي في تنمية مهارات البحث العلمي والدافعية فاعلية التفاعل بين طريقة التعلم المتمركز حول المشكلة واألسلوب  .١٧
 .٢٠١٣مجلة جامعة الزرقاء، . نحو البحث العلمي لدى طلبة جامعة األقصى

فاعلية التصميمين األفقي والعمودي لموقع الويب التعليمي في اكتساب مهارات فرونت بيج والتعلم الـذاتي والتفكيـر    .١٨
 ٢٠١٣، القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية مجلة جامعة. البصري لدى الطلبة المعلمين

مجلـة جامعـة   . طبيعة علم الفيزياء وعالقته بطرائق التدريس لدى معلمي الفيزياء في المدارس الثانويـة بفلسـطين   .١٩
  .٢٠١٣األقصى، 

اتخاذ القرار في تدريس العلوم  فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية االستدالل العلمي والكفاءة الذاتية ومهارة .٢٠
 .٢٠١٤مجلة جامعة السلطان قابوس، . المعلمين/ لدى الطلبة

مجلـة  . العالقة بين القدرة على االبتكار وحل المسائل الرياضية الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي عشر في فلسطين .٢١
 ٢٠١٤، الزرقاء جامعة

مجلة البحوث التربويـة   .وتطبيقاتها في اإلرشاد المدرسي الهدهدالمضامين النفسية من حوار سليمان عليه السالم مع  .٢٢
 ٢٠١٥والنفسية، العراق، 

23. The Effectiveness of Blended E-Learning Forum in Planning for Science Instruction. 
Journal of Turkish Science Education (TUSED), 2014 

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسـات  . وتطبيقاتها في اإلرشاد المدرسي المضامين النفسية المستنبطة من سورة الشرح .٢٤
  ٢٠١٥التربوية والنفسية، 

 


