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 مكان الحصول عليها التخصص الشهادة
بلد 

الحصول 
 عليها

تاريخ 
الحصول 

 عليها
 المعدل

مدرسة بشير الريس  علمي الثانوية العامة 
 الثانوية أ للبنات 

 %88.. م1002 غزة 

-6-7 غزة  الجامعة االسالمية بغزة  تربية علوم  البكالوريوس
 م1002

.0807% 

مناهج وطرق تدريس  الماجستير 
 العلوم 

-21-6 غزة الجامعة االسالمية بغزة
 م1022

.2818% 

عنوان أطروحة 
 الماجستير

 8لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في غزة مستوى الوعي بمفاهيم الصحة االنجابية

-7-7 غزة  الجامعة اإلسالمية  مناهج و طرق تدريس  الدكتوراه 
1010 

21% 

عنوان أطروحة 
 الدكتوراه

تطوير مناهج العلوم والحياة بمرحلة التعليم األساسي العليا في فلسطين في ضوء مهارات 
 ين وفاعليته في تنمية مهارات التفكير التأملي والفهم العميقوالعشر  الحاديالقرن 
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 -األبحاث المنشورة: 

 أواًل: أبحاث منشورة باللغة العربية 
 مكان النشر السنة عنوان البحث             م
التصورات البديلة لمفاهيم البحث العلمي  - 1

التربوي لدى طلبة الدراسات العليا بكليات 
 .التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة

أبحاث مؤتمر الدراسات العليا الثاني الدراسات  3112
-العليا بين الواقع وآفاق االصالح والتطوير

  455-435غزة.   ص –الجامعة اإلسالمية 
االتجاهات نحو تعريب المناهج لدى طلبة  - 3

التخصصات العلمية في الجامعات 
 . الفلسطينية

 –)العربية( مجلة مجمع اللغة العربية الفلسطيني  3115
-عدد خاص  –نصف سنوية محكمة  –غزة 

 33-8ص وزارة التربية والتعليم العالي. 
الوطني لدى طلبة  مستوى االنتماء - 2

الجامعات الفلسطينية وعالقته باتجاههم 
 .نحو الهجرة بعد الحرب على غزة

 -الخامس لكلية التربية  مؤتمركتاب ال 3114
 -التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة

غزة.  ص  –الجامعة اإلسالمية   –الجزء األول 
514- 524 

مدى تضمن محتوى كتاب العلوم  - 5
الفلسطيني للصف الثامن األساسي لمعايير 

) TIMSS 2015)  

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية  2019
 والنفسية 
 ( 34( _ المجلد ) 2العدد ) 

 
 http://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/download/3497/2561 

تقويم كتب العلوم والحياة الفلسطينية  - 4
( في ضوء 8-4للمرحلة األساسية العليا )

 مهارات القرن الحادي والعشرين

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية  1012
 والنفسية 

 (3131) ( _ المجلد 1العدد )

 
 ثانيًا: أبحاث منشورة باللغة االنجليزية

-The junior high students’ awareness level of the reproductive health concepts in 
Gaza. 
Education Journal ,   2014; 3(2): 48-56 

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.edu.20140302.13.pdf 
 

 
-Evaluating the Palestinian Woman's Image in the Local Media from the  

University Female Students' Perspective in Gaza. 

Macrothink institute Journal of Public Management Research (2016)Vol 2, No 1:22-40 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/jpmr/article/view/9517/7707 
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 -المؤتمرات: 

 
 -مشاريع بحثية: 

مول من عمادة مشروع تقويم مبحثي العلوم والرياضيات بالمرحلة األساسية في فلسطين الم -
 البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية8

 -الدورات: 
عدد  تاريخ النهاية  تاريخ البداية  مكان انعقادها اسم الدورة م 

 ساعاتها 

 02 م1007 م1006 _ مديرية غرب عزةيبر مركز التد تهيئة المعلمين الجدد 2
 12 م.100 م1007 التدريب _ مديرية غرب غزة مركز القياس والتقويم   1
 20 م1007-1-22 م1007-1-27 التدريب _ مديرية غرب غزةمركز  المناهج الفلسطينية الحديثة  0

الصحة االنجابية صديقة  8
 الشباب 

 10 م1007-0-12 م1007-0-22 التدريب _ مديرية غرب غزةمركز 

 12 م1002-8-22 م1002-0-22 مدرسة كفر قاسم  االسعافات األولية  2
إدارة المواد الخطرة في  6

 المختبرات المدرسية 
 00 م1002-22-22 م1002-20-22 جامعة األزهر 

التحليل اإلحصائي باستخدام  7
SPSS 

 12 م1020-2-10 م1002-21-16 الجامعة اإلسالمية بغزة 

تاريخ  المؤتمر  م
 المؤتمر 

الجهة التي نظمته 
 ومكان انعقاده 

أسماء الباحثين الذين  عنوان البحث الذي تم عرضه 
 أعدوا البحث 

 مؤتمر الدراسات العليا بين - 1
 وآفاق اإلصالحالواقع 

 والتطوير
 

34-
21/5/

31
12

 م

الدراسات نظمته عمادة  -
العليا بالجامعة 
 اإلسالمية بغزة.

عقد بالجامعة  -
 اإلسالمية بغزة.

التصورات البديلة لمفاهيم  -
البحث العلمي التربوي لدى طلبة 

الدراسات العليا بكليات التربية 
 بالجامعات الفلسطينية بغزة.

 لسيد محمد أبوكميلاأ.ربا  -
 أ.د. فتحية صبحي اللولو -

3 
السنوي األول المؤتمر  -

لمجمع اللغة العربية 
 غزة –الفلسطيني 

 

35-5-
31

15
 م

نظمه مجمع اللغة  -
العربية الفلسطيني في 
 وزارة التربية والتعليم.

عقد في جامعة  -
 األقصى.

االتجاهات نحو تعريب  -
المناهج لدى طلبة التخصصات 

العلمية في الجامعات 
 . الفلسطينية

 لسيد محمد أبوكميلاأ.ربا  -
 أ.د. فتحية صبحي اللولو -

2 
التداعيات التربوية  مؤتمر -

 والنفسية للعدوان على غزة

13-
12-4-

31
14

 

كلية التربية بالجامعة  -
 االسالمية بغزة.

عقد بالجامعة  -
 اإلسالمية بغزة.

الوطني لدى  مستوى االنتماء -
طلبة الجامعات الفلسطينية 

وعالقته باتجاههم نحو الهجرة 
 .بعد الحرب على غزة

 لسيد محمد أبوكميلاأ.ربا  -
 أ.د. فتحية صبحي اللولو -



امتحان اللغة االنجليزية  .
 كلغة أجنبية ) توفل(

 80 م1021-2-18 م1022-21-. الجامعة اإلسالمية غزة 

رخصة قيادة الحاسوب  2
ICDL 

 20 م1021-.-.1 م1021-6-.2 المعهد الوطني للتدريب 

التعليم المفتوح والتعليم  20
 االلكتروني 

 21   جامعة القدس المفتوحة فرع غزة 

 -رخصة قيادة الحاسوب  22
 متقدم

 20 م1028-2-12 م1028-8-6 المعهد التربوي للتدريب و التأهيل 

اإلدارة الصفية وتعزيز  21
 االنضباط المدرسي

 

مدرسة  -وزارة التربية والتعليم العالي
 بشير الريس

 80 م1022-2-2 م1-2-1022

المهام اإلدارية والفنية لمدير  20
 و نائب المدرسة

 21 م1022-.-2 م1022-.-1 نقابة المعلمين

ة التنظيمية لنواب ر اإلدا 28
 مديري المدارس

وزارة ـأهيل التربوي بتاإلشراف وال
 التربية و التعليم 

 .1 م1022-22-11 م2-22-1022

ـأهيل التربوي بوزارة تاإلشراف وال ختبار التشخيصيالإعداد ا 22
 -التربية و التعليم

 8 م1026-1-. م1-1026-.

 . م1027-.-7 م1027-.-6 مركز التدريب–مديرية شرق غزة  التقويم الذاتي 16

 12 1022-1-18 1022-1-1 غزة  –الجامعة اإلسالمية  البحث العلمي االحترافي  27

 20 1010-0-6 1010-1-18 مدريرة التربية و التعليم شرق غزة  أمن المعلومات التقنية  22

 

 -الخبرات:
 

 مكان العمل 
المسمى    

 الوظيفي
 

 الفترة الزمنية             
 

 المساق                  
 
 
 

          اإلسالميةالجامعة 
 

 
 
 

 محاضر
 
 

  

 مناهج البحث العلمي  - 1027-1026الفصل الدراسي األول لعام 
 مناهج البحث العلمي - 1026-1022الفصل الدراسي األول لعام 

 أساسيات المناهج -
 مناهج البحث العلمي - 1022-1028لعام  ثانيالفصل الدراسي ال

 أساسيات المناهج  - 1022-1028الفصل الدراسي األول لعام 
 مهارات تدريس عملي  - 1028-1020لعام الفصل األول للعام الدراسي 
 مهارات تدريس عملي  - 1020-1021الفصل الدراسي الثاني لعام 
 مهارات تدريس عملي  - 1020-1021الفصل الدراسي الثاني لعام 
 مهارات تدريس عملي  - 1020-1021الفصل الدراسي األول لعام 

الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   
102./1022 

 تصميم التدريس -
 أساليب تدريس العلوم -



 
 
 
 

جامعة القدس 
 المفتوحة 

 
 
  

محاضر 
 بالساعة 

ول من العام الدراسي الفصل الدراسي األ
1027/102. 

 المنهاج التربوي  -

 التعليم األبتدائي - 1027-1026الفصل الصيفي الثاني للعام 
 طرائق التدريس والتدريب العامة -

 المنهاج التربوي  - 1027- 1026الفصل الصيفي األول للعام 
 المنهاج التربوي  - 1027-1026الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 أساليب تدريس العلوم -
 تصميم التدريس - 1027-1026لفصل الدراسي الصيفي الثاني لعام ا
 التربية والتنمية و المجتمع - 1027-1026الدراسي الصيفي األول لعام لفصل ا
 المنهاج التربوي  - 1026-1022لفصل الدراسي األول لعام ا

 طرائق التدريس والتدريب العامة - 1022-1028لعام الثاني  الفصل الدراسي الصيفي
 القياس والتقويم في التعلم والتعليم  - 1022-1028لعام  األول الفصل الدراسي الصيفي

 التعايش مع التكنولوجيا -
 القياس والتقويم في التعلم والتعليم  - 1022-1028الفصل الدراسي األول للعام 

 التربية البيئية  -
مناقشة مشاريع تخرج لطلبة  -

 البكالوريوس8
 مناهج البحث العلمي - 1028-1020الفصل الدراسي الصيفي لعام 

 مع التكنولوجياالتعايش  -
 تصميم التدريس - 1028-1020الفصل الدراسي الثاني لعام 

 التربية البيئية  -
مناقشة مشاريع تخرج لطلبة  -

 البكالوريوس8
 تصميم التدريس  -  1028-1020الفصل الدراسي األول لعام 

 أساليب تدريس العلوم -
 لتكنولوجياالتعايش مع  - 1020-1021الفصل الدراسي الصيفي لعام 

 طرائق التدريس والتدريب العامة  -
 القياس والتقويم   - 1020-1021الفصل الدراسي الثاني لعام 
 تصميم التدريس  - 1020-1021الفصل الدراسي األول لعام 

 تصميم التدريس  - 1020-1022الفصل الدراسي الثاني لعام  
رسة فهمي الجرجاوي مد

 المشتركة 
  إلى اآلن  .102-2-2 نائب مديرة 

مدرسة صبحي أبوكرش 
 األساسية للبنات

 علوم صحة و بيئة  - .102-.-02إلى  م  1022-2-20 نائب مديرة 

مدرسة بشير الريس أ 
 الثانوية للبنات

 الثقافة العلمية للثاني عشر  - م1022-2-2ى إل  م 1006-2-1 معلمة 
 أحياء حادي عشر  -
 صاد  تادارة واق -

 علوم عامة للصف العاشر  - م1002-.-10إلى   م 1002-1-27 معلمة  مدرسة كفر قاسم 
مدرسة بطريركية الروم 

 األرثوذوكس
علوم عامة للصف الرابع والسادس  - م1006-2-02إلى م 1002-2-2 معلمة 

 والسابع 
 رياضيات خامس  -
 تربية مدنية خامس  -



 
  -األيام الدراسية: 

 

 الدورات المنفذة : 

 عدد الساعات تاريخ انعقادها الفئة المستهدفة  مكان انعقادها  الدورة  م
مديرات و مربيات  مركز القطان للطفل التخطيط التربوي  1

 رياض األطفال
3-13-3114 4 

 

 

 

 

تاريخ  اليوم الدراسي م 
 انعقاده

الجهة التي نظمته ومكان  البحث الذي تم عرضهعنوان 
 انعقاده

أسماء الباحثين الذين أعدوا 
 البحث

تكنولوجيا التعليم  - 1
دعوة للخروج عن 

 المألوف

20/2/
10

20
 م

مستوى اتجاهات المعلمين نحو 
استخدام التعليم اإللكتروني في 

 المدارس الثانوية بقطاع غزة8

نظمته مدرسة زهرة  -
 المدائن 

 عقد في مركز رشاد الشوا  -

 لسيد محمد أبوكميلاأ.ربا  -
 هالة أبوعمرة -

 

توظيف  - 3
استراتيجيات التعلم 
النشط في مواقف 

 تعليميمة هادفة

20/0/
10

26
 

عرض لثالث استراتيجيات تدريس  
وهي فايجوتسكي، و بايبي  
 )الياءات الخمسة( ، و بوليا

مديرة التربية و التعليم  -
 شرق غزة

 محمد أبوكميلأ. ربا السيد  -

المناهج  - 3
الفلسطينية الجديدة 

( 8-2للصفوف )
 واقع و تحديات

21/8/
10

27
 م

تقويم محتوى كتاب العلوم 
الفلسطيني للصف الرابع األساسي 

 TIMSS2015)في ضوء معايير )

وزارة التربية و التعليم  -
 العالي 

 أ.ربا السيد محمد أبوكميل -

تطبيقات  
التكنولوجيا الرقمية 

/8/.1 التعليمفي 
10

2.
 م

فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية 
تنمية المفاهيم  فيSTSتوظف 

لدى طلبة  العلمية في منهاج العلوم
 8السابع بغزة الصف

102. 

 –كلية التربية  و عمادة البحث العلمي 
 الجامعة اإلسالمية بغزة 

 

كلية التربية  و عمادة 
الجامعة  –البحث العلمي 
 اإلسالمية بغزة 

-  

 د. ربا السيد محمد أبوكميل
 د. منى عبد الفتاح الصادق



 

 مقاالت منشورة: 

 المنهاج بين دقة التعبير وصعوبة التفسيرالصورة في  -
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 3118-2-4تاريخ النشر : 
 اه_ أبحاث الدكتوراه8الجامعة اإلسالمية _ كلية التربية_ برنامج الدكتور : طريقة الوصول إلى المقالة
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 :اللغات

 تحدث كتابة  قراءة  اللغة  م 
 ممتاز ممتاز ممتاز  اللغة العربية  2
 دجدا  يج ممتاز ممتاز اللغة االنجليزية  1
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