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 المؤهالت العلمية:

 

 الجامعة التخصص المؤهل العلمى
سنة بداية 

 الدراسة

سنة 

 التخرج
 الدولة المعدل

 ماجستير
مناهج وطرق تدريس 

 تكنولوجيا 

-الجامعة االسالمية

 غزة
 فلسطين 86.71 2016 2014

فى تصميم وانتاج الوسائط المتعددة فى التكنولوجيا لدى  Web2عنوان رسالة الماجستير" فاعلية أدوات الجيل الثانى للويب 

 طالبات الصف الثامن بغزة"

 بكالوريوس
علوم تطبيقية وتكنولوجيا 

 التعليم )علوم حاسوب(

-الجامعة االسالمية

 غزة
 فلسطين 75.66 2008 2004

 

 المنشورة والمؤتمرات العلمية:األبحاث العلمية 

 

 اسم البحث
تاريخ النشر/ 

 المشاركة
 مكان المجلة/ المؤتمر اسم المجلة/ المؤتمر

المالمح المميزة لنظام 

التعليم التقني في ألمانيا 

وكيفية االستفادة منه في 

 (.دراسة تحليلية)فلسطين

 

تم القبول جارى 

تحديد موعد 

 المؤتمر

 -تمكين الشباب الفلسطيني مؤتمر

غزة  بعنوان: "تحديات الواقع 

 وطموحات المستقبل"

و  7والذي من المقرر عقده بتاريخ 

 ".2022أغسطس  9و  8

 

 جامعة اإلسراء

Educational risks 
for social media and 

ways to reduce it. 

2021-12-12 

International Journal of 
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Washington DC, USA 

http://www.ijeais.org/ijapr 
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توظيف برنامج 

Microsoft Teams  فى

التعليم عن بعد فى ظل 

 Covidجائحة كورونا 
19. 

13-11-2020 

المركز األكاديمى للمؤتمرات 

التعليم عن بعد -والنشر العلمى

ووظائف المستقبل فى ظل األزمات 

 عن األوبئة.العالمية الناجمة 

 ماليزيا

التحول الرقمى نحو التعليم 

االلكترونى فى مؤسسات 

 التعليم العالى بفلسطين

16-10-2020 

المركز الديمقراطى العربى 

الوسائل التكنولوجية فى  -للدراسات

التعليم الجامعى والبحث 

 واالكاديميين.

 ألمانيا

طرائق  -يوم التربية العملية

 واساليب التدريس الفعال
 الجامعة االسالمية ورقة بحثية 11-12-2019

دور التكنولوجيا الحديثة فى 

تطوير الوظائف المستقبلية 

من وجهة نظر العاملين فى 

 مصانع قطاع غزة.

26-9-2019 

المؤتمر الدولى األول لكلية 

التعليم التقنى  -الدراسات المتوسطة

 فى عصر العولمة

 غزة-جامعة فلسطين

الجيل فاعلية توظيف أدوات 

الثانى للويب فى تنمية 

مهارات تصميم وانتاج 

الوسائط المتعددة فى 

التكنولوجيا لدى طلبة 

 الصف الثامن بغزة.

2-6-2016 
 -المجلة الدولية للتربية وعلم النفس

 جامعة البحرين
 مملكة البحرين

 

 الدورات التدريبية:

 

 اسم الدورة المكان

عدد 

ساعات 

 الدورة

 تاريخ النهاية تاريخ البداية 

 قاعة الخليل -المشتلفندق 

تنفيذ جمعية مشروع نحو وصل امن لتعليم نوعى 

بالشراكة مع طفل الحرب انقاذ المستقبل الشبابى 

 هولندا واالتحاد االوروبى
15 13-12-2022 15-12-2022 

مركز شؤون 

حاضنة االعمال   -المرأة
 والتكنولوجيا

 دريب تقني حول "التصميم الجرافيكيت

 "ومهارات العمل الحر
85 5-6-2022 5-12-2022 

أحباء  -وزارة شؤون المرأة

 ماليزيا-غزة
 2022-3-24 2022-2-23 42 توثيق انجازات المرأة الفلسطينية

أكاديمية قطوف دورات 

اونالين أكاديمية قطوف 

 -مسجلة في بريطانيا لندن

مع مدرب أدوبى المعتمد ا. 

 منال يوسف

 2-1-2022 19-12-2021 12 تصميم اإلعالنات الرقمية

أكاديمية قطوف دورات 

اونالين أكاديمية قطوف 

 -مسجلة في بريطانيا لندن

مع مدرب أدوبى المعتمد ا. 

 منال يوسف

Motion Graphics Course 
 كورس موشن جرافيك

40 2020-8-17 2020-3-20 

فريق ميكروسوفت 

عبر برنامج  -الفلسطينى

MS Teams 

Cospace in Education  الواقع(

 االفتراضى(
5 17-10-2020 17-10-2020 

Attaa Digital- عبر تقنية

Zoom 
Augmented reality in distance 

education 
8 8-9-2020 9-9-2020 

Attaa Digital- عبر تقنية

Zoom 

3D Printing in Education  الطباعة(

 ثالثية األبعاد(
6 4-11-2020 4-11-2020 



Attaa Digital- عبر تقنية

Zoom 
 2020-12-10 2020-12-10 6 تأسيس موقع ويب الكترونى

 -مؤسسة األهرام الدولية

 -فريق تكنوجيك سوهاج

 MS Teamsعبر برنامج 

The Arab Forum for Digital 
Empowerment 

35 16-9-2020 16-10-2020 

فريق ميكروسوفت 

عبر برنامج  -الفلسطينى

MS Teams 

How to use white board 8 18-11-2020 18-11-2020 

Microsoft Educator 
Center- on line 

Certified Microsoft Innovative 
Educator )معلم مايكروسوفت المبدع( 

25 1-4-2020 10-4-2020 

Microsoft Educator 
Center- on line 

MIE Trainer Academy  مدرب أكاديمى(

 معتمد(

 

25 1-10-2020 16-10-2020 

الجمعية العلمية لجودة 

 -التعليم واالعتماد االكاديمى

 Zoomعبر تقنية 

استشراقات البحث العلمى فى ظل متغيرات 

 الثورة الصناعية الرابعة عربياً واقليمياً 
8 24-10-2020 24-10-2020 

منصة الباحثين 

 -ايفاد -واألكاديميين

Zoom 

الواقع  -البحث العلمى فى ظل جائحة كورونا

 والمأمول
8 21-12-2020 21-12-2020 

منصة الباحثين 

و  -ايفاد -واألكاديميين

المؤسسة الدولية للتطوير 

األكاديمى فى المملكة 

 Zoom-المتحدة

التكنولوجيا الرقمية الوظائف الجديدة فى عصر 

 الحديثة
8 16-12-2020 16-12-2020 

 -االسبوع العربى للبرمجة

Zoom 
 Wooclap 12 10-2-2020 12-2-2020منصة  -االسبوع العربى للبرمجة

مركز شؤون  -فندق المتحف

 المرأة الفلسطينية
Freelance an Economic 

Empowerment for Women 
8 12-12-2019 12-12-2019 

مركز بيكسل لتكنولوجيا 

 غزة -المعلومات

دبلومة التصميم الجرافيكى فى البرامج التالية 

)الفوتوشوب، االليستريتور، االندزاين، الفالش، 

 الكورل دروو(

شهور  5

 كاملة
9-1-2016 1-6-2017 

مركز بيكسل لتكنولوجيا 

 غزة -المعلومات

دبلومة مونتاج وإخراج الفيديو فى البرامج التالية 

 )اآلفترافيكت، البريمير برو، االوديشن(

2 

شهرين 

 متكاملين

12-12-2016 9-2-2017 

مركز التعليم المستمر 

 غزة -بالجامعة االسالمية
 IELETS 40 1-6-2019 1-7-2019الدورة التحضيرية المتحان اآليلتس 

-المركز األمريكى للغات

 الرمال
TOT 2015-7-15 2015-6-15 40 تدريب مدربين 

 2016-6-20 2016-6-6 30 اعداد مدرب محترف PPT غزة-أكاديمية تطوير الذات

 2016-6-5 2015-6-1 80 التخطيط االستراتيجى الشخصى غزة-أكاديمية تطوير الذات

الجمعية الفلسطينية للتنمية 

 بادر -واالعمار 

ادارة مشاريع، التسويق، ادارة مالية، دراسة 

االتصال الجدوى االقتصادية، مهارات 

 والتواصل
108 1-7-2012 18-7-2012 

قسم  -الجامعة االسالمية

 التدريب الميدانى
 2017-12-26 2017-12-3 100 تأهيل مشرف تربوى

 -الجامعة االسالمية

 الدراسات العليا

 -Microsoft Officeمهارات متقدمة  
Endnote- مقترحات الدكتوراة والنشر العلمى 

45 13-9-2020 28-10-2020 

 

 الخبرات:

 



عدد  تاريخ النهاية تاريخ البداية المهام الوظيفية المسمى الوظيفى المؤسسة

سنوات 

 الخبرة

مؤسسة األهرام 

فريق  -الدولية

 -تكنوجيك سوهاج

جمهورية مصر 

 العربية

مدرب برامج 

حاسوب وسائط 

متعددة )فريق 

تطوعى للتدريب 

 MSاون الين عبر 
Teams) 

تدريب اون الين لبرامج حاسوب 

ووسائط متعددة )موشن جرافيك 

 3dتصميم  -برنامج االفترافيكت

 )برمجة سكراتش -برنامج الماكس

سنة  24-8-2021 10-8-2020

 ونصف

 -جامعة فلسطين

 الزهراء-غزة 

محاضر بنظام 

كلية  –الساعة 

 -الدبلوم المتوسط

قسم تكنولوجيا 

 الوسائط المتعددة

تدريس مساقات تخصص) الخدع 

السينمائية والموشن جرافيك برنامج 

االفترافيكت، التصميم الثالثى االبعاد 

3d max وسائط متعددة تفاعلية ،

برامج االليستريتور والفوتوشوب 

 .3d maxوالـ 

  6 حتى االن 20-2-2016

 -الجامعة االسالمية

 غزة

 -مشرف تربوى

قسم التدريب 

 الميدانى

االشراف على الطالبات المعلمات 

ميدانيا فى تخصص تكنولوجيا 

المدارس أو تدريب مصغر 

 بالجامعة.

 4 حتى اآلن 1-12-2018

رؤيانا للتصميم 

واالنتاج الفنى 

 -)وسائط متعددة(

حاضنة االعمال 

 -والتكنولوجيا

 الجامعة االسالمية

عضو فريق رؤيانا 

 للوسائط المتعددة

الدراسية  تصميم الدروس والمناهج

المحوسبة وعقد الورش التدريبية 

على الدروس المحوسبة بمدارس 

 قطاع غزة.

 سنة1 6-10-2016 6-10-2015

مركز غزة للثقافة 

والفنون ومركز 

 غزة-الديوان الثقافى

لقاءات تدريبية 

بعنوان "بصمة 

 ابداع" 

تدريب طالبات جامعيات على 

مهارات االتصال والتواصل 

 الستراتيجىوالتخطيط الشخصى ا

يوم  13-9-2015 12-9-2015

 تطوعى

اتحاد لجان المرأة 

 غزة -الفلسطينية

 شهور 3 2012-5-1 2012-2-2 اعمال مكتبية وتصميم . سكرتاريا

اتحاد لجان العمل 

شمال -الزراعى

 غزة

مدربة برامج 

حاسوب )وسائط 

 متعددة(

تدريب طالبات على برامج الوسائط 

المرأة المتعددة ضمن مشروع تمكين 

 الريفية.

 شهور3 23-11-2013 26-8-2013

اتحاد لجان العمل 

شمال -الزراعى

 غزة

ادخال بيانات االحصاءات ضمن  مدخل بيانات 

 مشروع المسح الزراعى واالحصاء.

 شهور4 1-12-2008 1-9-2008

 االشخاص المعرفون :

 رقم الجوال مكان العمل المسمى الوظيفى اسم الشخص
 0599994713 الجامعة االسالمية ماجستير -رئيس قسم المناهج وطرق التدريس د. مجدى عقل
م. يوسف ابو 

 حصيرة
 0595606630 جامعة فلسطين رئيس قسم الوسائط المتعددة

 0595136896 جامعة فلسطين مدير كلية الدبلوم المتوسط ا. غدير بكر
 0599779127 االسالميةالجامعة  مدير قسم االشراف التربوى  د. اسالم الطهراوى 

 0592954595 جامعة فلسطين مدير كلية التربية ا.سندس شبات
 


