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 السيرة الذاتية

 
ةالبيانات األساسي  

المصري /حكمت عايش شعبان عليان  االسم:    م21/21/2191 الميالد:تاريخ   

فلسطينية الجنسية: : مسلمة الديانة   

مناهج وطرق تدريس –التخصص العام: التربية   

 التخصص الدقيق: مناهج وطرق تدريس العلوم

hekmatmasri0@gmail.com : البريد اإللكتروني  

0011919900 جوال: 1190029/00 المنزل:تليفون    

 المؤهالت العلمية: 

األقصى.جامعة  –كلية التربية  –بتقدير جيد م 1002عام وجيولوجيا  أحياء بكالوريوس-2  

.األقصىجامعة  –كلية التربية  –م بتقدير جيد جدا 1002الخاص في التربية عام  دبلوم -1  

بعنوان " برنامج محوسب لتنمية التنور البيولوجي لدى  مناهج وطرق تدريس العلوم ماجستير -2
 م 02/9/1000بتاريخ  الطلبة المعلمين بجامعة األقصى واتجاهاتهم نحو المستحدثات البيولوجية "

جامعة عين شمس. –جامعة األقصى  –متاز كلية التربية بتقدير م  

 والمسئوليةالصحي برنامج لتنمية الوعي دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم بعنوان "  -1
مع التوصية والتبادل  م  بتقدير ممتاز02/0/2910" بتاريخ  االجتماعية لتالميذ المرحلة اإلعدادية بغزة

.العريشجامعة  –كلية التربية  ، بين الكليات والجامعاتوالنشر   

جامعة  –بتقدير جيد جدا ، كلية العلوم المتوسطة  1009عام دبلوم صحافة وعالقات عامه  -0
.األزهر  

 

 
من المجموعة العربية لالستشارات والتعليم حاصلة على بطاقة عضوية ك مستشار تربوي  -0

21-1029-002المستمر رقم العضوية   

بتدريسها تالدراسية التي قامقائمة بالمقررات   

جامعة القدس المفتوحة /شمال غزة                                                       تكنولوجيا التربية   

جامعة القدس المفتوحة /شمال غزة                                                  مناهج وطرق التدريس  

جامعة القدس المفتوحة /شمال                                                    هج البحث العلمي امن
 غزة

mailto:hekmatmasri0@gmail.com
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جامعة القدس المفتوحة /شمال غزة                                                           2عملي تربية   

جامعة القدس المفتوحة / غزة                            منهاج تربوي                                       
 

 مهارات القيادة واالتصال                                                    جامعة فلسطين / فرع الشمال 
 
 

وتقويم                                                             جامعة القدس المفتوحة /غزةقياس   
 

 
فلسطين / فرع الشمال بشرية                                                             جامعة تنمية   

 

  واألبحاث التي تم نشرها  المشاركة في المؤتمرات العلمية
  

المعدية باستخدام السبورة الذكية  فاعلية وحدة مقترحة لألمراض " بحث مشترك
قدم لمؤتمر  "لتنمية الوعي الصحي الوقائي لدى لطالبات الصف العاشر

الدولي الثامن ، التعليم النوعي في  –، المؤتمر السنوي الحادي عشر 
والتطوير" جامعة المنصورة ، كلية التربية  تالتحديا“مصر والعالم العربي 

م.1029لأبري 21-22النوعية ، الفترة   

برنامج في التربية الصحية قائم على استخدام الفصول االفتراضية " بحث فردي
" تمت لطالب المرحلة األساسية العليا لتنمية المسئولية االجتماعية 

م ونشر في 11/0/1029الموافقة على صالحيته للنشر بالمجلة بتاريخ 
مجلة القراءة والمعرفة. .م1029( شهر مارس سنه 200العدد)  

فاعلية استخدام البالك بورد في تدريس العلوم لتنمية الوعي الصحي " بحث فردي
لدى تالميذ المرحلة األساسية العليا " تمت الموافقة على صالحيته 

( شهر مارس 200م ونشر في العدد)11/0/1029للنشر بالمجلة بتاريخ 
.م. مجلة القراءة والمعرفة1029سنه   

 

 األزمات" فاعلية وحدة مقترحة لتنمية الوعي البيئي واألمني وقت  بحث مشترك
" لدي طالبات الصف العاشر في مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات 
تم الموافقة عليه في المؤتمر العلمي الخامس لبلدية بيت حانون 

" الصحة والبيئة في مدينة بيت حانون واقع وتطلعات" والذي بعنوان 
.1029سنه من مارس  20-11عقد في الفترة ما بين   

 

في لدعم النساء ذوات اإلعاقة  األهليةتصور مقترح لتفعيل دور المؤسسات " ورقة عمل
ورقة  "مصر( –لبنان  –اليابان  –شمال غزة في ضوء خبرات بعض الدول )أمريكا 

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في عمل قدمت لليوم الدراسي بعنوان 
محافظة شمال غزة والذي نظمته جامعة القدس المفتوحة بتاريخ 

م.21/1/1029  
 

 
، مكتبة 1029 2ط

 دار األرقم 

 
 إعداد كتاب دليلك إلى عالم التدريب 
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 بحث فردي

جودة مخرجات التعليم العالي أثر تطبيق معايير التميز للتعليم التقني على "
في قطاع التعليم التقنياالستدامة والبيئة اإلبداعية  إلى مؤتمر "الفلسطيني   

م9/21/1029-9، كلية فلسطين التقنية ، دير البلح  
 
 

 
مشترك حث ب  

واالتجاه في العلوم التحصيل  تنمية في   دمودوأ التعليمية المنصة فاعلية"
إلى المؤتمر والمعرض الدولي  "بة الصف العاشر في فلسطينطل لدى هانحو

 19_ 10الثاني عشر للتعلم الذكي والتكنولوجيا الذكية في الفترة ما بين 
تون رمسيس، القاهرةفي فندق هيل 1020سبتمبر  . 

 

التدريبية التي تم الحصول عليها الدورات   

بواقع ساعة تدريبية 20 دورة إعداد قادة-2 1002  

 ساعة تدريبية. 210بواقع دورة تأهيل مدراء حمالت انتخابية -1 1000

   تدريبية. ساعة 20لغة اإلنجليزية بواقع كتابة الدورة مهارات  -2 1009

.ساعة تدريبية 100دورة صناعة األفالم الوثائقية بواقع  -1 1000  

.ساعه تدريبية 10الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بواقع   1001 IDCL دورة  -0  

 10دورة في صناعه العاب الدمي واستخدامها في تدريس األطفال بواقع -9 1001
.ساعه تدريبية  

دورة كتابة التقارير باللغة اإلنجليزية                          -9 1020  

بجامعة القدس للمشرفين دورة كيفية استخدام الفصول االفتراضية  -0 1020
ساعة تدريبية. 91بواقع  المفتوحة  

1021 
 

ساعة تدريبية . 09دورة توفل باللغة اإلنجليزية بواقع  -1  

ساعة تدريبية                           10دورة إسعافات أولية بواقع  -20 1020  

1029  APA 22-  ساعة  20دورة التوثيق في الرسائل التربوية والنفسية بواقع
 تدريبية 

ساعة تدريبية  20دورة الحكم على جودة رسائل الماجستير والدكتوراه  -21 1029  

ساعة تدريبية  20بواقع    1029 APA دورة في كيفية استخدام اوبي فالش  – 22 
 بلير

  

 الوظائف

1009 -1002صوت الحرية في الفترة  تقديم وإعداد برامج تربوية بإذاعة    
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1000شهور  1منسقة مشروع وحدة التغذية في المناطق المهمشة اليونسيف لمدة     

   منسقة مشروع التوعية الصحية والتغذوية في المناطق المهمشة بقطاع غزة تمويل   
م1022-1001الخيرية من  اإلنسانديزوم سويسرا تنفيذ جمعية ارض   مؤسسة تير   

1022-1001غزة من محاضرة بجامعة القدس المفتوحة /شمال    

1029/0102 / فرع غزة معة القدس المفتوحةمحاضرة بجا   

م1029/0102محاضرة بجامعة فلسطين فرع شمال غزة   

 


