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المؤهالت العلمية
اسم الجامعة

المدينة

الدولة

اسم المؤهل

مجال التخصص

البدء  -االنتهاء

جامعة فلنسية

فلنسية

اسبانيا

دكتوراه

التربية /تجديد التعليم و التنظيم
المدرسي

0221-9555

جامعة فلنسية

فلنسية

اسبنيا

ماجستير

التربية/طرق تدريس و تنظيم
مدرسي

9555 -9559

الجامعة
االسالمية-

غزة

فلسطين

بكالوريوس

تربية/علوم

فلنسية

اسبانيا

بكالوريوس/معادلة

تعليم أساسي

جامعة فلنسية

9550-9519

الخبرات العلمية و اإلدارية
أسم الشركة/المؤسسة

الوظيفة

البلد
عميد كلية التربية

جامعة فاسطين

فلسطين-غزة رئيس قسم التعليم األساسي

تاريخ البدء

تاريخ
االنتهاء

 0299إلى االن
 0292إلى اآلن

فلسطين-غزة
جامعة القدس المفتوحة/فرع
الشمال

جامعة القدس المفتوحة /غزة

عضو هيئة تدريسية غير متفرغ

فلسطين-غزة عضو هيئة تدريسية غير متفرغ/اشراف تربوي

المدرسة العربية /المركز
االسالمي

0291

اشراف تربوي على التربية العملية

جامعة األزهر
جامعة األمة

0290

0299

غزة فلسطين اشراف تربوي على التربية العملية/قسم
التعليم األساسي
غزة-فلسطين
عضو هيئة تدريسية
فلنسية/
اسبانيا

اشراف و ادارة تربوية

0299
0290
0290
9555

0290
0299

األبحاث المنشورة و المؤتمرات العلمية

رة باللغة االسبانية
 -نشر ورقة عمل في المؤتمر الحادي عشر للطفولة و الشباب بعنوان" دراسة مقارنة في األساليب

التربوية لألطفال بين األسرة اإلسبانية و األسرة المسلمة في مدينة فلنسية"

Fuerteventura (Canarias island) “INFAD” 2003

 نشر مقال في جريدة "دياريو فلنسية  "DIARIO VALENCIA /بعنوان" :التكيف االجتماعي ألبناءالجالية الفلسطينية في مدارس مدينة فلنسية و الصعوبات التي تواجههم" فلنسية1002/

 -ممثلة للمرأة الفلسطينية و مشاركة بورقة بحثية بعنوان "وضع المرأة الفلسطينية النفسي و االجتماعي

تحت اإلحتالل اإلسرائيلي" في "المنتدي العالمي ضد العنف على المرأة" فلنسية  1000مركز الملكة
صوفيا في فالنسية_ اسبانيا

_منسقة و رئيسة جلسة في اليوم الدراسي المنظم من قبل الهيئة اإلسبانية لألنروا "التضامن في الفصل

الدراسي /تقريب واقع الالجئين الفلسطينين للشباب الفلنسي" دورة موجهة للمعلمين و التربويين اإلسبان
بالتعاون مع مركز التدريب المستمر التابع لو ازرة التربية و التعليم في فلنسية ،وباستضافة بيت الثقافة في

بلدية منطقة ليليانا /فلنسية /اسبانيا1022

ورشة عمل عن المرأة المسلمة في المناهج االسبانية" دراسة تحليلية لمنهاج التاريخ للصف الثامن"ضمن برنامج التعليم متعدد الثقافات" لطالب المستوى الرابع تخصص بيداغوجيا /علوم التربية /جامعة

فلنسية /اسبانيا 1020

باللغة العربية
_ بحث بعنوان " دور المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة األوقاف بغزة في نشر ثقافة الوسطية لدى

طالبها من وجهة نظر المعلمين" مقدم للمؤتمر العلمي لو ازرة األوقاف و الشؤون الدينية" أزمة الفهم و
عالقتها بظاهرة التطرف و العنف  8/7مارس 1027و الذي عقدته و ازرة األوقاف و كلية أصول الدين

في الجامعة االسالمية.

بحث بعنوان" واقع تطبيق برنامج الصحة المدرسية في مدارس مدينة بيت حانون " مقدم للمؤتمر

الخامس لبلدية بيت حانون" الصحة و البيئة في مدينة بيت حانون واقع و تطلعات" المنعقد بتاريخ -12
 00مارس 1027
_ ورقة بحثية بعنوان" الرواية اليهودية الولد ذو البيجاما المخططة" في المدارس اإلسبانية" دراسة حالة"
مقدم لليوم الدراسي " القدس منارة أدبية و حاضنة تربوية" الذي نظمته كلية التربية في جامعة فلسطين
بتاريخ .1022/5/4
_ بحث بعنوان " دور المرأة الفلسطينية في تنمية المجتمع" مقدم إلى المؤتمر العلمي " الشباب و
التنمية" الذي نظمته بلدية بيت حانون بتاريخ .1022/0/02/00
_ ورقة بحثية بعنوان " تصور مقترح لتطوير نظام التوجيهي" مقدم إلى اللقاء التربوي الذي عقدته شبكة
منيت لالبداع في التعليم و التعلم بمشاركة و ازرة التربية و التعليم و باستضافة على الفيديو كونفرنس من

جامعة فلسطين بتاريخ 1025 /22/2

 -بحث بعنوان " مدى توظيف األستاذ الجامعي الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس بعض

المتطلبات الجامعية في جامعات غزة " مقدم الى المؤتمر العلمي في جامعة فلسطين" المتطلبات
الجامعية بين الحاجات الراهنة و المستقبلية" 1024
 بحث بعنوان " الرضا الوظيفي لدى معلمي و معلمات المرحلة األساسية في مدينة بيت حانون"مقدم إلى اليوم الدراسي التربوي "تطوير مستوى التعليم في مدينة بيت حانون" الذي نظمته بلدية بيت

حانون بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية و مديرية محافظة شمال غزة 1024

 -بحث مقدم إلى المؤتمر األول لكلية التربية /جامعة األمة بعنوان " التجربة االسبانية في توجيه

تخصصات طلبة الثانوية العامة وكيفية االستفادة منها"2102
ورقة بحثية في المؤتمر الثاني للمرأة المسلمة في إسبانية بعنوان " تربية األبناء من القرآن و السنة"المركز الثقافي اإلسالمي ,بلنسية /اسبانيا2111 /
 -ممثلة للمدرسة العربية التابعة للمركز االسالمي في مدينة بلنسية ،في المنتدى األوروبي األول

للنهوض بتدريس اللغة العربية في الغرب ،إيسيسكو  /يونيسكو ,باريس -فرنسا1002 ,
تنظيم المؤتمرات العلمية و األيام الدراسية

تنظيم أيام دراسية و مؤتمرات
رئيس المؤتمر األول لكلية التربية " القيم في المجتمع الفلسطيني واقع و تحديات" الذي تنظمه كليةالتربية/جامعة فلسطين بتاريخ 1027/2/00
_ رئيس اليوم الدراسي " القدس منارة أدبية و حاضنة تربوية" الذي نظمته كلية التربية /جامعة فلسطين
بتاريخ 1027 /5/4
_اإلشراف على تنظيم اليوم اللغوي " مستجدات تدريس مهارات اللغة االنجليزية و لغوياتها" كلية التربية
جامعة فلسطين بتاريخ 1027/0/28
 عضو لجنة علمية و رئيسة جلسة في مؤتمر فلسطين الدولي للشباب الذي استضافته جامعةفلسطين بتاريخ  1027/1/12و بتنظيم من أكاديمية الياسر للبناء و التأهيل الشبابي و المجلس األعلى

للشباب و الرياضة .
عضو لجنة تحضيرية "للمؤتمر العلمي في جامعة فلسطين" المتطلبات الجامعية بين الحاجات الراهنةو المستقبلية" 2102
_عضو اللجنة التحضيرية" لمؤتمر المرأة المسلمة الثاني في إسبانيا" في المركز الثقافي اإلسالمي /
مدينة فلنسية  /إسبانيا/
 منسق اللقاء التربوي من غزة بالمشاركة مع "منيت" شبكة الشرق األوسط لإلبداع في التعليم و التعليم ،بعنوان" تطوير نظام التوجيهي" 1022 /22/2
_ مشاركة في الجلسات التقويمية لمشروع "تطوير المعلم" المنعقد في جامعة األزهر بمشاركة وفد و ازرة
التربية و التعليم من رام اهلل و الجامعات المحلية في غزة بتاريخ 1022/7/14/10
_مشاركة في برنامج التربية و حقوق االنسان مع وكالة الغوث الدولية الغاثة و تشغيل الالجئين /األونروا

الهيئة االسبانية /فلنسية 1022/1020

تنظيم ورشات عمل و لقاءات تربوية و مهرجانات ثقافية -
منظمة للعديد من ورشات العمل و اللقاءات التربوية في كلية التربية:
تنظيم لقاء تربوي بعنوان " معايير اختيار المعلم الناجح" و ذلك ضمن فعاليات األسبوع العالمي

-

للتعليم تحت شعار "ردم الفجوة في نقص المعلمين المؤهلين" و بالتعاون مع مركز إبداع المعلم
بتاريخ 1020/4/18
تنظيم ورشة عمل بعنوان" دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع

الخاص بالتعليم" ضمن فعاليات أسبوع التعليم العالمي تحت شعار" دافع عن التعليم اآلن وقت التنفيذ"
بتاريخ / 1027/4/00جامعة فلسطين.
تنظيم ندوة دينية بعنوان " نفحات إيمانية و همسات تربوية من السيرة النبوية العطرة" بتاريخ /21/25
/ 1022جامعة فلسطين
و كذلك العديد من المهرجانات الثقافية منها :

 منظمة" لألسبوع الثقافي الفلسطيني" في جامعة فلنسية /ممول من جامعة فلنسية  /إسبانيا1000/_ منظمة للمهرجان الوطني " في أرضنا متجذرون " الذي نظمته كلية التربية /جامعة فلسطين بتاريخ
1027/4/2
 عضو لجنة تحضيرية للمهرجان الثقافي "ريحة البالد" الذي نظمته و ازرة الثقافة بغزةبتاريخ 1027/0/7في قرية الفنون و الحرف
عضويات و نشاط ثقافي اجتماعي
_ عضو لجنة استشارية في لجنة المرأة و الطفولة  /و ازرة الثقافة
عضو لجنة تحكيم جائزة امرأة فلسطين للعام  1025الذي نظمته و ازرة شؤون المرأة بتاريخ 1022/0/02عضو مؤسس التحاد الطالب المسلمين في جامعة فلنسية-إسبانيا 1000عضو مجلس ادارة التحاد الطالب المسلمين في جامعة فلنسية-إسبانيا من عام 1000-1001عضو مؤسس في جمعية اتحاد الطلبة الجامعيين من أجل كرامة المهاجر/جامعة فلنسية 1001 عضو فعال في المركز الثقافي االسالمي في مدينة فلنسية /اسبانيا حتى 1022 -ناشطة ثقافية و ممثلة للمرأة الفلسطينية و المرأة المسلمة في العديد من اللقاءات و ورش العمل و

الندوات باللغة اإلسبانية.

لغات
لغة اسبانية /مستوى عالي/ممتاز قراءة و كتابة و محادثة
لغة انجليزية /مستوى متوسط قراءة و كتابة و محادثة

المنح الدراسية
حاز مشروع الدكتوراة على منحة و ازرة الخارجية اإلسبانية للتعاون الدولي لمدة  0سنوات.-منحة مؤسسة التعدد الثقافي بالتعاون مع قسم الحقوق الدينية في الجامعة الوطنية االسبانية للتعليم عن

بعد للحصول على شهادة خبير في الشئون القانونية و االجتماعية للمسلمين في اسبانيا.
لقاءات اذاعية و تلفزيونية
لقاء على اذاعة صوت التعليم /و ازرة التربية و التعليم لمدة  54دقيقة للحديث عن برامج كلية التربية و
تخصصاتها و إرشاد لطلبة الثانوية العامة شهر يوليو 7102

/

يوليو 7102

/

يوليو

7104
_لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة في برنامج "بانوراما" على تلفزيون فلسطين للحديث عن دعم المعلم و
اإلبداع في المجتمع الفلسطيني بمناسبة تنظيم جامعة فلسطين لفعاليات دعم المعلمة األولى عالميا أ.
حنان الحروب لمدة  54دقيقة 7102/3/02
_لقاء تلفزيوني في برنامج شؤون جامعية  ،تلفزيون فلسطين .للحديث عن كليات التربية في الوطن و
مشكلة البطالة و اقتراحات لمعالجتها  .مايو 7102/
المهارات الخاصة
2

اسم المهارة

مهارة استخدام الحاسوب على كل المستويات األساسية

1

اسم المهارة

مهارة االتصال و التواصل

0

اسم المهارة

مهارة العمل في فريق و العمل تحت الضغوط

اللغات
مستوي التحدث

اللغة

مستوي القراءة

مستوي الكتابة

االسبانية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

االنجليزية

جيد

جيد

جيد جدا

الدورات التدريبية
2

اسم الدورة
مدتها

_ شهادة خبير في الشئون القانونية و االجتماعية للمسلمين في اسبانيا
 922ساعة 0299

مكان انعقادها

1

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها

0

اسم الدورة
مدتها

مكان انعقادها

مدريد/

 شهادة مدربة في الوساطة المجتمعية و التعدد الثقافي 0225فصل دراسي  222ساعة

مركز الدراسات اإلجتماعية /و ازرة المواطنة والمهاجرين ،فلنسية
_ دورة في التعايش و الوساطة المدرسية.
 5ساعات

قسم تجديد التأهيل التربوي لمعلمي الثانوي /قسم التدريس و التنظيم
المدرسي /كلية التربية جامعة بلنسية/اسبانيا
المعرفون

اسم المعرف
د .محمد موسى شبات

الوظيفة

العنوان

تليفون

نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي الجامعة االسالمية/غزة 2955922292

E-mail

