
1 
 

 د. حسي رحبي حسي ههدي
 أستاذ تكنىلىجيا التعليم والمعلىمات المساعد

 جامعــــة األقصـــــــى –كليــــــة التربيـــــة 

 فلسطيــــــن –غـــــــزة              

  581385255 هاتف : –    5454591959موباٌل: 

  hm@hotmail.com-hr                   الكترونً: برٌد
                Hr.mahdi@alaqsa.edu.ps 

        : مولع الكترونً
Hrhmblog.wordpress.com  

Drhasanmahdi.blogspot.com 

 http://sites.alaqsa.edu.ps/hr-mahdi/ 

 التعلين

 جامعة عٌن شمس، مصر

 1591 دكتوراه الفلسفة فً التربٌة ، تخصص تكنولوجٌا التعلٌم من لسم تكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

المعرفة  رسالة دكتوراه. "فاعلٌة استراتٌجٌتٌن للتعلم التشاركً المائم على الوٌب فً تنمٌة مهارات تولٌد وتطبٌك

ضمن منحة دراسية كاملة للحصول على درجة الدكتوراة من منظمة األمم  لدى طلبة جامعة األلصى"

 المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"

 الجامعة االسالمٌة ، فلسطٌن

 1555 ماجستٌر فً التربٌة تخصص تكنولوجٌا التعلٌم

علمٌه على التفكٌر البصري والتحصٌل  فً التكنولوجٌا  لدى فاعلٌة استخدام برمجٌات ت رسالة ماجستٌر . "

 "عشرالحادي الصف  طالبات

 جامعة األلصى، فلسطٌن

 1559 العلوم الطبٌعٌة والتطبٌمٌة تربٌة فًبكالورٌوس 

 تخصص : الكمبٌوتر التعلٌمً

 اخلربة يف جمال التدريس

 1551-1559                           لاسم الثانوٌة للبنات مدرسة كفر–مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوٌة للبنٌن معلم ب .9

 1553-1551 مشرف تربوي فً جامعة األلصى .1

 1555 -1555  الجامعة االسالمٌة –محاضر بنظام الساعة  .2

 االن -  1551 جامعة األلصى –بمسم أسالٌب التدرٌس  محاضر أكادٌمً .3

 ة يف اؤمللاا اخلرب

 

   1594               كتاب جامعً : أساسٌات البحث التربوي          .9

 1594األردن                                     –دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  –نشر مؤلف بعنوان "تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم"  .1

 -تألٌف كتاب جامعً  .2
  1593 9، ط  1تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم، ط 

 محكم -المشاركة فً تألٌف كتاب جامعً  .3

  1555 تكنولوجٌا الحاسوب فً التعلٌم

 محكم -المشاركة فً تألٌف كتاب جامعً  .4

  1555 الموالف التعلٌمٌة المحوسبة

 األردن -دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  –المشاركة فً تألٌف كتاب  .5
 1555 طرق تدرٌس الحاسوب

 السرية الذاتية
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 اؤمٌشىرا  واألحباث

فً اكساب طلبة كلٌة التربٌة بجامعة األلصى لمفاهٌم تكنولوجٌا التعلٌم واالحتفاظ  SMS فاعلٌة التعلم النمال بخدمة(. 1594مهدي، حسن ) .9
 1594-59-92فً مجلة جامعة النجاح، تارٌخ التسلٌم  تم لبوله للنشر، بها

 المحتوى) اللفظٌة واللغة( البصري الشكل) اللفظٌة غٌر اللغة بٌن التكامل لمستوى تمٌٌمٌة دراسة(. 1594مهدي، حسن والعاصً، وائل ) .1
-15فً مجلة جامعة المدس المفتوحة، تارٌخ التسلٌم  تم لبوله للنشر، بفلسطٌن العلٌا األساسٌة للمرحلة الجغرافٌا ممررات فً(  التعلٌمً

53-1594 
 والمهارة للمعرفة بفلسطٌن األلصى بجامعة المعلمٌن الطلبة كسابا فً وأثرها الٌوتٌوب عبر تعلٌمٌة لناة توظٌف(. 1594مهدي، حسن ) .2

 والمتغٌرات الوطنٌة المتطلبات بٌن فلسطٌن فً التربٌة" بعنوان الخامس العلمً المؤتمر، الرلمٌة التفكٌر خرائط  وانتاج تصمٌم فً
 1594/ 18/95-19 الفترة فً فلسطٌن فً األلصى جامعة فً التربٌة كلٌة تنظمه الذي" العالمٌة

النشط المائم على التشارن عبر الوٌب على تحسٌن الكفاءة  التعلمفاعلٌة استراتٌجٌة فً (. 1594مهدي، حسن وحجازي، جولتان ) .3
 .صى ، وهو حالًٌا فً االعداد، تم لبوله للنشر بمجلة جامعة األل بجامعة األلصىاالجتماعٌة والدافعٌة للتعلم لدى طلبة كلٌة التربٌة 

صورة المستمبل والتفكٌر اإلٌجابً وعاللتهما باألزمات لدى الشباب ( . 1594حجازي، جولتان وأبوغالً، عطاف ومهدي، حسن ) .4
 .، تم لبوله للنشر بمجلة جامعة البحرٌن الدولٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة ، وهو حالًٌا فً االعداد للنشر، الفلسطٌنً فً محافظات غزة

طالبات الصف التاسع  إكسابفً المصص الرلمٌة فً  استراتٌجٌةفاعلٌة (. 1593عطا، والجرف، رٌم )مهدي، حسن ودروٌش،  .6
 حة ، وهو حالٌا فً االعداد للنشر.، تم لبوله لنشر بمجلة جامعة المدس المفتواألساسً بغزة للمفاهٌم التكنولوجٌة 

طلبتها،  لدى االلكترونً التعلم كفاٌات تنمٌة فً األلصى بجامعة التربٌة كلٌة برامج فاعلٌة(. 1594مهدي، حسن والحناوي، أشرف ) .7
 .مركز زٌن للتعلٌم االلكترونً  البحرٌن وبالشراكة مع معة الخامس لجاضمن فعالٌات المؤتمر العلمً 

8. Mahdi, H & Hijazi, G (2013). The Effectiveness of a Strategy in Blended Learning in Enhancing web collaboration 

motivation and web collaboration attitude among the College of Education Students at Al-Aqsa University, Fourth 

International Conference on e-Learning Best Practices in Management, Design and Development of e-Courses: 

Standards of Excellence and Creativity, From 7-9 may 2013 in university of Bahrain,  978-0-7695-5036-7/13 

$26.00 © 2013 IEEE 

9. Mahdi, H. (2014). Investigating Students’ Acceptance and Self-Efficacy of E-Learning at Al-Aqsa University 

Based On TAM Model, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 9(3), pp:37-52, 

July-September 2014. 

10. Mahdi, H. (2014). The Effectiveness of Mobile Learning SMS Service on Enhancing Mobile Learning Acceptance 

among the College of Education Students at Al-Aqsa University, International Journal of Learning Management 

Systems , 2(1), PP:45-69 , Jan. 2014 
 

 التفاوض إطار فً المعرفة لبناء والتولٌفً التشاركً التعلم فً ممترحة استراتٌجٌات(. 1591)ومهدي ، حسن  األستاذ، محمود  .99

االلكترونً والتعلٌم المدمج خٌار استراتٌجً للجامعات  التعلم، بحث مشترن تم نشره فً المؤتمر الدولً األول حول االجتماعً
                                                                                                                              .  1591نوفمبر 94-92د بتارٌخ المنعمالعربٌة بجامعة فٌالدلفٌا باألردن 

داخل المجموعات وبٌنها فً ممرر  التشارناستراتٌجٌتا (. 1591)مهدي، حسن والجزار، عبد الطٌف، واألستاذ، محمود  .91
بكلٌة التربٌة جامعة المشاركات: دراسة تجرٌبٌة ، وأثرهما على جودة 1إلكترونً لمناهج البحث العلمً عن بعد عبر الوٌب 

 .جامعة عٌن شمس –للجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌم  92المؤتمر  األلصى
  1التشاركً المائم على أدوات الوٌب  للتعلمإستراتٌجٌتان  (.1591)مهدي، حسن والجزار، عبد الطٌف، واألستاذ، محمود  .92

 لآلداب البنات مجلة كلٌة لدى طلبة كلٌة التربٌةلمعرفة وتطبٌمها بممرر إلكترونً عن بعد، وفاعلٌتهما فً تنمٌة مهارات تولٌد ا
 .جامعة عٌن شمس –والتربٌة والعلوم

 طالباتلدى  تكنولوجٌا التعلٌمفً  منظومًالتفكٌر ال علىخرائط المفاهٌم فاعلٌة (. 1558مهدي، حسن والعاصً، وائل ) .93
 .994-945(، ص ص 29)952، مجلة لطر للعلوم التربوٌة بالجامعة اإلسالمٌة، ة كلٌة التربٌ

تنمٌة التنور التمنً لدى طلبتها، بجامعة األلصى على  التربٌةفاعلٌة برامج كلٌة (. 1559نشوان، تٌسٌر ومهدي ، حسن ) .51
  .935-955(، ص ص 24)945، مجلة لطر للعلوم التربوٌة 

، المسائً لتعلٌم الكبار فً جامعة األلصى من وجهة نظر الفئة المستفٌدةتموٌم البرنامج (. 1558حمدان، دمحم ومهدي، حسن ) .95
  .331 -355س، ص ص جامعة عٌن شم –مركز تعلٌم الكبار  -التصادٌات تعلٌم الكبار–المؤتمر السنوي الخامس 

المؤتمر السنوي ، "توظٌف التكنولوجٌا الحدٌثة فً تعلٌم الكبار كمدخل لضمان الجودة(. 1558مهدي، حسن والعاصً، وائل ) .57
  .195 -131س، ص ص جامعة عٌن شم –مركز تعلٌم الكبار  -التصادٌات تعلٌم الكبار–الخامس 

التجربة –مؤتمر التربٌة األول  ،ممترح أنموذج:  التكنولوجٌا فً التفكٌر مهارات(. 1559عسمول ، دمحم ومهدي، حسن ) .98
  .35- 1، ص ص جامعة األلصى المنعمد فًالمناهج الوالع والتطلعات الفلسطٌنٌة فً اعداد 

مستوى التكامل بٌن الشكل البصري والمحتوى التعلٌمً فً كتب الجغرافٌا للمرحلة (. 1559)والعاصً، وائل مهدي، حسن  .95
ى، المناهج الوالع والتطلعات المنعمد فً جامعة األلصالتجربة الفلسطٌنٌة فً اعداد –مؤتمر التربٌة األول  ،األساسٌة العلٌا

  .9553- 9534ص ص 
تمٌٌم األداء األكادٌمً بجامعة األلصى فً ضوء معاٌٌر الجودة من وجهة (. 1559ضمان الجودة بجامعة األلصى ) دائرة .15

 مؤسسات فً واالعتماد والتمٌز الجودة: الفلسطٌنٌة الجامعات وموظفً أساتذة نمابات التحاد الثالث المؤتمر ،الطلبةنظر 
 .18/2/1559-19 لمدس،ا جامعة – العالً التعلٌم

http://naturalspublishing.com/Article.asp?ArtcID=4177
http://naturalspublishing.com/Article.asp?ArtcID=4177
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المؤتمر العلمً لومات فً جامعة األلصى، تموٌم جودة توظٌف تكنولوجٌا المع(. 1555ومهدي، حسن )الخزندار، نائلة  .12
 .948-915ص ص ، جامعة الفٌوم –السابع 

 لدى المتعددة الوسائط فً والمنظومً البصري التفكٌر على الكترونً مولع (. فاعلٌة1555الخزندار، نائلة ومهدي، حسن ) .11
ٌة الجمع مناهج التعلٌم وبناء االنسان، المنعمد فً -المؤتمر العلمً الثامن عشر األلصى، بجامعة التربٌة كلٌة طالبات

 .534 -519، ص ص المصرٌة للمناهج وطرق التدرٌس

األساسٌة من وجهة نظر المعلم فً ضوء المعاٌٌر  للمرحلة(. تموٌم منهاج التكنولوجٌا 1554الخزندار، نائلة ومهدي ،حسن ) .12
 .545-521وفمبر، ص ص ن 12-11المنعمد فً الجامعة االسالمٌة  –مؤتمر الطفل الفلسطٌنً المٌمٌة لتكنولوجٌا التعلٌم، 

 حبىث ضوي اجزاءا  الٌشز
 

 :أوراق حبثية

ممارسات ورؤى ابداعٌة فً التدرٌس"، لسم أسالٌب التدرٌس بكلٌة التعلم التشاركً ممابل التعاونً، ٌوم علمً بعنوان" مهدي، حسن.  .9
                                                                                                            1592ماٌو  94التربٌة بجامعة األلصى، عمد ٌوم 

          ة بعنوان "موالف تعلٌمٌة بتمنٌات حدٌثة" ، مركز تكنولوجٌا التعلٌم، الجامعة االسالمٌةالخرائط الذهنٌة الرلمٌة، ندوة علمٌ. مهدي، حسن  .1
،  22/07/2013، ورلة عمل منشورة ، مجلة التعلٌم االلكترونً ، االجتماعً والتفاوض للتشارن طرٌك االلكترونً التعلم. مهدي، حسن  .2

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=24                                                                                1592 
ٌم ، ورلة بحثٌة عرضت فً الٌوم الدراسً "الوسائل وتكنولوجٌا التعلٌم " الذي نظمته النظرة الشمولٌة لتكنولوجٌا التعل. مهدي، حسن  .3

                                                                                                         م 1592-3-99مدٌرٌة شرق غزة ٌوم الخمٌس الموافك 
فً المنهاج الفلسطٌنً، ورلة بحثٌة عرضت فً المؤتمر التربوي  الدٌممراطٌةحمدي الفرا لتضمٌن رؤٌة أ.د.فاروق مهدي، حسن .  .4

"الخطاب التربوي لدى أعالم التربٌة فً فلسطٌن " الذي نظمته كلٌة التربٌة بجامعة األلصى ممثلة بمسم أسالٌب التدرٌس ٌوم الخمٌس 
                                                                                                                                      م   1592 -3 – 14الموافك 

المصص الرلمٌة : كاستراتٌجٌة تدرٌس فاعلة، ورلة بحثٌة عرضت فً الٌوم الدراسً "استراتٌجٌات التدرٌس بٌن النمطٌة مهدي، حسن .  .5
                             م   1593 -54 – 53تحدٌث " الذي نظمه لسم أسالٌب التدرٌس بكلٌة التربٌة بجامعة األلصى ٌوم األحد الموافك وال

، ٌوم دراسً بعنوان "بٌئات التعلم االفتراضً" الذي نظمه نظرٌات التعلم وعاللتها بتصمٌم بٌئات ومواد التعلم عبر الوٌبمهدي، حسن .  .9
                                                                          م   1593مارس  95ز تكنولوجٌا التعلٌم بالجامعة االسالمٌة ٌوم مرك

، والتطبٌمٌة لٌة مجتمع غزة للدراسات السٌاحٌةكها للعرض فً ً ، تم لبولالتمن المهنً التعلٌم جودة معاٌٌر فً راءةلحسن،  ،مهدي .8
 1595ماٌو  25المؤتمر العلمً األول للتعلٌم والتدرٌب المهنً والتمنً فً لطاع غزة وذلن ٌوم اإلثنٌن الموافك 

 :اللغا  
 اللغة األم –العربٌة  .9

 نمطة 459جامعة عٌن شمس –توفٌل محلً  –اإلنجلٌزٌة  .1

 بتمدٌر ممتاز-غزة –االمٌدٌست  – 9دورة محادثة  -اإلنجلٌزٌة .2

 بتمدٌر ممتاز -غزة –االمٌدٌست  –مستوى ثامن  – اإلنجلٌزٌة .3

   واللجاىالعضىيا

 الجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌمعضو  .9

 1593عضو اللجنة العلمٌة فً الٌوم الدراسً الذي نظمته كلٌة مجتمع األلصى : "المنهج الفلسطٌنً وتربٌة الطفل"   .1

-1591فً العام بمدرسة الشٌخ عبد اللطٌف الخزندار النموذجٌة الخاصة عضو لجنة ممابالت التوظٌف للمعلمٌن الجدد  .2

1592 

 م1592 -جامعة األلصى -عضو لجنة تطوٌر الخطط األكادٌمٌة بكلٌة التربٌة .3

 1592- جامعة األلصى -عضو لجنة جودة االمتحانات بكلٌة التربٌة .4

 1592 -األكادٌمٌة لبرامج اعداد المعلم بكلٌة التربٌة عضو لجنة اعداد الخطط  .5

 1592 –مسؤول لجنة تصمٌم بروشور لسم أسالٌب التدرٌس بكلٌة التربٌة  .9

د.احسان خلٌل األغا وأ.د.فاروق رئٌس اللجنة التحضٌرٌة لمؤتمر الخطاب التربوي لدى أعالم التربٌة فً فلسطٌن )أ. .8

 م1592-3-14ة بمسم أسالٌب التدرٌس بجامعة األلصى ٌوم الخمٌس الموافك الفرا( الذي عمدته كلٌة التربٌة ممثل

( الذي عمدته كلٌة التربٌة ممثلة التدرٌس فً إبداعٌة وخبرات ورؤى عضو اللجنة التحضٌرٌة للٌوم العلمً )ممارسات .5

 م1592-4-94بمسم أسالٌب التدرٌس بجامعة األلصى ٌوم األربعاء الموافك 

 م1592التعلٌم بمسم أسالٌب التدرٌس ، كلٌة التربٌة ، جامعة األلصى ،  منسك تخصص تكنولوجٌا .95

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=24
http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=24
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 م1592منسك مساق : الدراما واأللعاب التربوٌة بمسم أسالٌب التدرٌس ، كلٌة التربٌة، جامعة األلصى،  .99

 م 1593-1592لٌم والمعلومات على مستوى كلٌة التربٌة بجامعة األلصى، عضو  لجنة تكنولوجٌا التع .91

 م1593-1592جنة تمٌٌم االختبارات بمسم أسالٌب التدرٌس، كلٌة التربٌة، جامعة األلصى، رئٌس ل .92

 1593-1592عضو لجنة امتحانات الفترة الثالثة فرع الجلٌل بجامعة األلصى للفصل الدراسً الثانً  .93
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 ٌة الفترة األولى طالب خانٌونسالنهائ 1595-1594عضو لجنة امتحانات الفصل األول  .11

 قام بتدريسها  هقزرا 
 

 (.9طرق تدرٌس الحاسوب ) .9

 (.1طرق تدرٌس الحاسوب ) .1

 تكنولوجٌا الحاسوب فً التعلٌم. .2

 الموالف التعلٌمٌة المحوسبة. .3

 تمنٌات التعلٌم. .4

 المٌاس والتموٌم .5

 بحث تخرج فً التربٌة. .9

 استراتٌجٌات التدرٌب المحوسبة. .8

 أساسٌات المناهج. .5

 تنمٌة التفكٌر. .95

 مبادئ التدرٌس. .99

 مناهج البحث العلمً. .91

 أساسٌات البحث التربوي .92

 حوسبة المناهج المدرسٌة .93

 ههارا  حاسىبية:
 

 Course Lab  ،Lecture Maker ،adobe captivate ،adobe Flash Cs5 خالل البرامج :   تصمٌم مواد التعلم االلكترونً .9

 والخرائط الذهنٌة الرلمٌة تصمٌم خرائط التفكٌر وخرائط المفاهٌم .1

 تصمٌم المدونات االلكترونٌة .2

 Camtasia , FreeMind, Ispring, Picasaاستخدام أدوات التألٌف لعناصر التعلم االلكترونً مثل  .3

 وخاصة نظام موودل  توظٌف نظم ادارة المحتوى والتعلم االلكترونً .4

 تصمٌم الوسائط التعلٌمٌة  .5

 إنتاج الوسائل التعلٌمٌة .9

 SPSSخالل برنامج  التحلٌل اإلحصائً .8

 الدورا  التي ًاذتها :



ربحً حسن مهديد. حسن    

 

5 

 
 فالش  ماكرو مٌدٌا دورة  .9
 دورة تصمٌم صفحات انترنت على برنامج فرونت بٌج وبرنامج درٌم وٌفر .1
 دورة صٌانة حاسوب .2
  5دورة لغة برمجة فٌجول بٌسن  .3
 لغات البرمجٌة باسكال وسً++  .4
 مهارات التفكٌر. .5
 spssالتحلٌل االحصائً بالحاسوب  .9
 توظٌف تكنولوجٌا المعلومات فً االدارة. .8
 تكنولوجٌا المعلومات فً التواصل والتدرٌس توظٌف .5

 

 الدراسا  العليا:
 

 جامعة األزهر، غزة. -، كلٌة التربٌةماجستٌر  ثالثة رسائلعلى  االشراف .9
 والماجستٌر محلٌاً ودولٌاً. المشاركة فً تحكٌم العدٌد من األدوات الخاصة برسائل الدكتوراة .1
 1593الجامعة االسالمٌة  -كلٌة التربٌة – والباحثة مرام الضبة عضو لجنة منالشة الباحثة دعاء دمحم أبو خاطر .2
 1594الجامعة االسالمٌة  -كلٌة التربٌة –عضو لجنة منالشة الباحثة لمٌاء المشوخً  .3
 1594جامعة األزهر  -كلٌة التربٌة –عضو لجنة منالشة الباحثة روال بدر  .4
 1595الجامعة االسالمٌة  -كلٌة التربٌة –عضو لجنة منالشة الباحثة امال حمٌد  .5

 

 أًشطة أخزي:
 المشاركة فً ٌوم دراسً حول الحوسبة التعلٌمٌة بورلة عمل بعنوان " التعلٌم االلكترونً". .9
 األكادٌمً .المشاركة فً ٌوم دراسً حول معٌمات أداء األستاذ  .1
 المشاركة فً إعداد الجداول الدراسٌة وجداول المالحظات فً كلٌة التربٌة بجامعة األلصى. .2
عضو اللجنة التحضٌرٌة واللجنة الفنٌة وسكرتٌر مؤتمر كلٌة التربٌة األول )التجربة الفلسطٌنٌة فً إعداد المناهج( الذي  .3
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تحكٌم عدد من البحوث فً العدٌد من المجالت العلمٌة المحلٌة والدولٌة ومنها بحث لجامعة األزهر بغزة،  .94
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