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 المهام العلمية واإلدارية:
 أواًل: المهام العلمية واإلدارية بالجامعة اإلسالمية:   

  الفترة الزمنية
 مدتها نوع الخبرة

  2017 – 2016 كلية التربيةنائب عميد 

 2018 – 2017 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

 حتى األن – 2015 مدير مركز التميز في تطوير تعليم الرياضيات والعلوم

 2015 – 2013 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

  2013 – 2011 نائب عميد فرع الجنوب

 2011 – 2007 فرع الجنوب –منسق كلية التربية 

 2011 – 2009 رئيس نقابة العاملين بالجامعة اإلسالمية غزة

 2016 - 2012 بكلية التربية مشاركأستاذ 

 2011 – 2007 يةأستاذ مساعد متفرغ بكلية الترب

 2006 – 2001 محاضر غير متفرغ بكلية التربية

أستاذ مساعد بكلية التربية منتدب من كلية العلوم إلى 
 كلية التربية

2007 

 2011 – 2007 أستاذ مساعد متفرغ بكلية التربية

 2011 – 2001 مشرف تربية عملية

 2006 – 1983 كيمياء – بكلية العلوم بالجامعة اإلسالمية مختبرات
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 أواًل: الخبرة اإلدارية:    
  الفترة الزمنية
  

 20092011  

 2013 

 20072010رئيس نادي العطاء الرياضي  

 20072011  

 20072011  

 20112013  

 19931998  

 20072016  

 19982001  

 20072011  

 20072011  

 2010 
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 حثالبا النشاط البحثي م.
  معلومات النشر

1 

تقويم األداء التدريسي للطلبة المعلمين 
بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية 

 بمحافظة جنوب غزة
 د. صالح الناقة

مجلة الجامعة اإلسالمية 
 سلسلة الدراسات اإلنسانية.

 م2009مايو 

 

2 

فاعلية التدريس القائم على استراتيجية 
وخريطة النموذج البنائي )دورة التعلم 

المفاهيم( على تحصيل طلبة الصف التاسع 
 في مبحث العلوم

 د. صالح الناقة

 د. إبراهيم شيخ العيد

مجلة القراءة والمعرفة كلية 
 التربية جامعة عين شمس.

 م.2009سبتمبر 

 

3 
إعداد المعلم وتنميته في ضوء التحديات 

 المستقبلية

 د. صالح الناقة

 أ. إيهاب أبو ورد

 وي المؤتمر الترب

"المعلم الفلسطيني الواقع 
 2009يونيو  والمأمول".
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تقويم الكفاءات المهنية التي يمتلكها 
أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية 

بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر طلبتهم 
 وفق معايير الجودة

 د. صالح الناقة

 د. حازم عيسى

 المؤتمر التربوي الثاني

"دور التعليم العالي في 
نوفمبر  لتنمية الشاملة"ا

2009 

 

5 
مدى امتالك طلبة المرحلة األساسية 

 لمهارات االستماع

 د. صالح الناقة

 د. إبراهيم شيخ العيد

مجلة القراءة والمعرفة كلية 
 التربية جامعة عين شمس.

 2009أبريل 

 

6 

مستوى التفكير اإلبداعي لدى طلبة الثانوية 
تشجيع العامة في الثقافة العلمية ودرجة 

 معلمي العلوم لهم من وجهة نظرهم.
 د. صالح الناقة

 –مجلة الجامعة اإلسالمية 
 سلسلة الدراسات اإلنسانية.

 2010يوليو 
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فاعلية خرائط المعلومات في تعديل 
التصورات البديلة لمفاهيم الضوء لدى 

 طالب الصف الثامن األساسي

 د. صالح الناقة

 

 –مجلة الجامعة اإلسالمية 
 ة الدراسات اإلنسانية.سلسل

2011 
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 الباحث النشاط البحثي م.
 مالحظات معلومات النشر

8 
أثر توظيف استراتيجية المفاهيم الكرتونية 
في تنمية مهارات التفكير البصري في مادة 
العلوم والحياة لدى طالبات الصف الرابع 

 األساسي بغزة

أ. د. صالح أحمد الناقة                      
 الء خليل أبو ليلةأ. أ

الجامعة اإلسالمية للدراسات 
 غزة -التربوية والنفسية 

29/1/2019 

9 
فاعلية برنامج قائم على نموذج سكامبر في 

تنمية مهارات التفكير الناقد في العلوم 
والحياة لدى تلميذات الصف الرابع األساسي 

 بغزة

أ.د. صالح أحمد الناقة                     
 مر صقر أ. نجالء ع
 

الجامعة اإلسالمية للدراسات 
 غزة -التربوية والنفسية 

 

24/1/2019 

10 
تقويم أسئلة اختبارات الكيمياء للصف 
الثاني عشر وفق معايير الجودة خالل 

 ( 2015الى   2007السنوات من ) 
 د. صالح الناقة

الجامعة اإلسالمية للدراسات 
 غزة -التربوية والنفسية 

 

11 

إستراتيجية حل المشكالت في  أثر استخدام
التفكير  مهارات تنميةمبحث العلوم ل

لدي طالبات  الصف التاسع  التباعدي
 األساسي

 
 د.صالح أحمد الناقة

   محمد فؤاد أبوعودةد. 
  

المجلة الدولية للبحث       
 -قي التربية وعلم النفس

 جامعة البحرين

 

12 
أثر استخدام استراتيجية الويب كويست في 

ريس العلوم علي تنمية مهارات التفكير تد
 الناقد لدي طالب الصف السادس األساسي.

 
 د.صالح أحمد الناقة

 
الجامعة اإلسالمية للدراسات 

 غزة -التربوية والنفسية 
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التمثيل الدقائقي للمادة  استراتيجيةفاعلية 
في تنمية المفاهيم  الكيميائية ومهارات 

دى طالبات التفكير البصري في العلوم ل
 الصف التاسع األساسي بغزة

 صالح أحمد الناقةد. 
 أمل حمدي رجبأ. 

 
مجلة جامعة صنعاء للعلوم 

 التربوية والنفسية.
 اليمن

 

14 

أثر توظيف األناشيد واأللعاب التعليمية في 
تنمية المفاهيم العلمية وبعض عمليات 
العلم األساسية لدى طلبة الصف الثالث 

 العامة بغزةاألساسي في العلوم 

 د.صالح أحمد  الناقة
 أ.أماني فتحي كلوب

 
مجلة الشارقة للعلوم 
 االنساتية واالجتماعية

 

15 

أثر إثراء محتوى منهاج العلوم بمضامين 
اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم في تنمية 
مهارات التفكير العلمي والمبادئ العلمية 
 لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة

 أحمد  الناقةد.صالح 
 أ. نضال رسمي العامودي

 
الجامعة اإلسالمية للدراسات 

 غزة -التربوية والنفسية 

 

16 The effect of using thinking    
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maps strategy to improve 
science processes in science 
course on female students of 

the ninth grade 
في  أثر استخدام استراتيجية خرائط التفكير

مبحث العلوم على تنمية عمليات العلم لدى 
 طالبات الصف التاسع األساسي

Salah A. Al-
naqa1, 

Mohammed F. 
Abu-Owda2 

Science Journal of 
Education 

17 
مستوي جودة أداء طلبة التدريب الميداني 

لكفايات التدريس في كليات التربية 
 بالجامعات الفلسطينية

 
 اقةد.صالح أحمد  الن

مجلة فلسطين لألبحاث 
 جامعة فلسطين –والدراسات 

 

18 
العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة لتخصص 

معلم صف ودور سوق العمل في هذا 
 االختيار

 
 د.صالح أحمد  الناقة

وحدة  –مجلة الزيتونة 
 البحث العلمي

 

19 
أثر برنامج تدريبي في تنمية قدرات الطلبة 

لأللعاب  بداعياإلالمعلمين على التصميم 
 التربوية في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوه

 د.صالح أحمد  الناقة
 د. حازم زكي عيسى

 
 –مجلة القراءة والمعرفة 

 عين شمس

 

20 
دور المعلم الفلسطيني في تعزيز اإلصالح 

 والتطوير  المجتمعي
 د.صالح أحمد  الناقة

إبراهيم سليمان شيخ  .د
 العيد

 -مجلة جامعة األقصى
 لة العلوم اإلنسانيةسلس
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 عمل مقدمة في أيام دراسية وندوات علمية:  أوراق
 " استراتيجيات التدريس .. محكاة وتقليد .. إبداع وتجديديوم دراسي بعنوان" ... 

المنعقتتتتد فتتتتي  "تخخطتتتتيب وابتتتتداع لتنميتتتتة الت كيتتتتر –استتتتتراتيجية شتتتتكا الئيتتتت  التتتتدا ر  "
 م16/4/2016

 " مديريتتة التربيتتة والتعلتتيمانويتةتنميتة اليتتيم اقخال يتتة والعلميتة  لتتدى طلبتتة  المر لتتة ال "- 
 دراسي " نحو مدرسة ثانوية ريادية"  يومم 26/5/2015غرب غزة ومدرسة زهرة المدا ن 

  " دور كليتتتتتة التربيتتتتتة بالجامعتتتتتة اإلسالميتتتتتة بتتتتتغزة فتتي تحقيتتن التنميتتة الم نيتتة المستتتدامة
 م يوم دراسي30/11/2015" الجامعة اإلسالمية لطلئت تتتا

 "يتتتوم  "أبتترز العوامتتتا ا ستتترية والمدرستتية المتتتمثرة فتتتي تتتتدني مستتتوى التح تتتيا الدراستتتي
  م22/4/2012دراسي بعنوان "تدني مستوى التح يا الدراسي لطلبة التعليم العام"

 م23/12/2013 ... يوم دراسي واقع الترفيع ا لي في فلسطين ....  مشاكا و لول 

 التاريخ الجهة المنظمة الباحث النشاط البحثي للمؤتمر م.

21 
ساسية الدنيا هات معلمي المرحلة األاتجا
توظيف التقويم الواقعي في مدارس  نحو

 .قطاع غزة

 د.صالح أحمد  الناقةأ.
 أ. سهير عزام

 2019 جامعة األقصى غزة

22 
"دور التعليم الجامع في دمج ذوي 

االحتياجات الخاصة مع أقرانهم في المرحلة 
 األساسية من وجهة نظر معلميهم "

 د.صالح أحمد  الناقةأ.
 أ. سهير عزام

 مقدم لمؤتمر كلية التربية
 غزة-الجامعة اإلسالمية

ابريل  30 - 29
2018 
 

23 

الناتج  الضجيجبمخاطر  المعرفي الوعي
على  طائرات االحتالل خالل العدوانعن 

 غزة لدى طلبة المرحلة الثانويةمحافظات 

 
 د.صالح أحمد  الناقة
 د. حازم زكي عيسى

مؤتمر  -الجامعة اإلسالمية 
التداعيات  –كلية التربية 

التربوية والنفسية للعدوان 
 على غزة

12/5/2015 

24 
معوقات التدريس اإلبداعي أثناء التدريب 
الميداني لدى الطلبة المعلمين تخصص 

 الجامعات الفلسطينيةعلوم ورياضيات في 

 
 د.صالح أحمد  الناقة
 د. حازم زكي عيسى

 غزة –جامعة األقصى 
 مؤتمر كلية التربية

3/6/2012 

25 
دور طلبة الدراسات العليا )الممارس من 
قبلهم( في مواجهة تحدبات العولمة )رؤية 

 مقترحة(

 د.صالح أحمد  الناقة
إبراهيم سليمان شيخ  .د

 العيد

 ة غز –جامعة األقصى 
 مؤتمر كلية التربية

 24/1/2012. 

26 
مهارات التواصل الصفي ومستوى أدائها 

اللغة العربية والعلوم بالمرحلة   لدى معلمي
 األساسية

 د.صالح أحمد  الناقة
إبراهيم سليمان شيخ  .د

 العيد

مؤتمر  -الجامعة اإلسالمية 
التواصل  –كلية التربية 

 والحوار التربوي 

 
30/10/2011 
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 ة بكليات التربية في ضتوء معتايير الجتودة الشتاملة" " ت ور مقترح لمساق التربية العملي
ضتتمن فعاليتتات اليتتوم الدراستتي الموستتوم ب اقتجاهتتات المعاصتترة  ومعتتايير الجتتودة فتتي 

 م22/5/2012التدريب الميداني. جامعة ا ق ى 
  م 13/3/2014"معايير اختيار معلم المر لة ا ساسية ا ولية" جامعة ا ق ى 
 ية ا وليتتة فتتتي فلستتطين وتطلعات تتتا المستتتقئلية"  يتتتوم دراستتي فتتتي "واقتتع المر لتتة ا ساستتت

 م قسم التعليم ا ساسي16/12/2014الجامعة اإلسالمية 
  المشاركة بورشة عما بعنوان " وكمة ممسسات التعلتيم العتالي" وزارة التربيتة والتعلتيم– 

 م24/3/2013غزة الموافن 
  ضتتعا التح تتيا الدراستتي لتتدى الطتتالب" يتتوم دراستتي فتتي جمكيتتة ال قافتتة وال كتتر الحتتر"

 م25/11/2010
 

 الكتب:   
 الواقع والمأمول المنهاج المدرسي 
 مناهج البحث العلمي  

 
     العضوية في لجان مهنية:

  (.طرق التدريسمناهج و بكلية التربية ) الدكتوراه ر يس اللجنة اإلدارية وال نية إلعداد برنامج 
  م12/10/2014عضو لجنة الجودة والتطوير بكلية التربية   
  2013-2007عضو مجلس أكاديمي بالجامعة اإلسالمية فرع الجنوب. 
  2013 – 2007عضو لجان امتحانات بالجامعة اإلسالمية فرع الجنوب 
  2013عضو لجنة الجودة بالجامعة اإلسالمية فرع الجنوب 
 ضتتيرية لمتتمتمر كليتتة التربيتتة بالجامعتتة اإلستتالمية بعنتتوان  "التتتدا يات التربويتتة عضتتو اللجنتتة التح

 م13/5/2015=  12والن سية للعدوان على غزة" المنعقد بتاريخ 
  مقرر جلسة من جلسات الممتمر بعنوان  "التدا يات التربوية والن ستية للعتدوان علتى غتزة" المنعقتد

 م13/5/2015=  12بتاريخ 
 لعلميتتتة لليتتوم الدراستتي بالجامعتتتة اإلستتالمية المعنتتون ب "استتتتراتيجيات  دي تتة فتتتي عضتتو اللجنتتة ا

 م16/4/2016تجارب ميدانية" المنعقد بتاريخ  –التدريس 
 يس الجلستتتتتتة ال ال تتتتتتة لليتتتتتتوم الدراستتتتتتي بعنتتتتتتوان نحتتتتتتو من ومتتتتتتة إشتتتتتترا ية واعتتتتتتدة المنعقتتتتتتد فتتتتتتي ر تتتتتت

 م18/5/2015
  واقتتع الترفيتتتع ا لتتي فتتتي فلستتطين ....  مشتتتاكا ر تتيس اللجنتتة التحضتتتيرية لليتتوم الدراستتتي بعنتتوان
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 م23/12/2013و لول ... المنعقد في 
 

 الدورات التدريبية وورش العمل التي قمت بتنفيذها أو شاركت فيها: 
 أواًل: الدورات التدريبية:     

 غزة-دورة في الحاسوب بالجامعة اإلسالمية 
 غزة  -دورة في اقنترن  بالجامعة اإلسالمية 
  بالجامعة اإلسالمية غزة رة في ال  رسة والت نيف  سب ن ام ديو  العشر  التعليم المستمردو 
 غزة-دورة في اإلكسا بالجامعة اإلسالمية 
 غزة-دورة في التعليم اإللكتروني بالجامعة اإلسالمية 
  دورة في التحليا اإل  ا يSPSS غزة-بالجامعة اإلسالمية 
 غزة-معة اإلسالميةدورة في ت ميم المشاريع بالجا 
 غزة-دورة في الموديا بالجامعة اإلسالمية 
  غزة –دورة في ال وتوشوب بالجامعة اإلسالمية 
 غزة-دورة في التخطيب للبحث العلمي بالجامعة اإلسالمية 
 غزة -دورة في تطوير قدرات العاملين بالجامعة اإلسالمية 
 التطوووير والنهووول بالقسووم  قستتام ب تتد  المشتتاركة بالنقتتا  فتتي ورشتتة العمتتا الخاصتتة بر ستتاء ا

 غزة -الشئون ا كاديمية بالجامعة اإلسالمية 2012سئتمئر  4، المنعقد بتاريخ األكاديمي
  الحضتتور والمشتتاركة فتتي ورشتتة  العمتتا بعنتتوان "معتتايير جتتودة الوستتا ا التعليميتتة" ضتتمن أنشتتطة

ة مشتتروع تطتتوير الجوانتتب العمليتتة مشتتروع تطتتوير الجوانتتب العمليتتة فتتي بتترامج إعتتداد المعلمتتين، إدار 
 م. 2010مارس  31الجامعة اإلسالمية، -بكلية التربية

  التجمتع التوطني لل كتر وال قافتةالمشاركة في ور  عما تدريئية  ول التنمية البشرية لتدى جمكيتة 
 بخان يونس.

 " الكتلتتة اإلستتتالميةكيوووف تسوواعد علوووى الموووذاكرة والتفووووق المشتتاركة فتتتي ورشتتة عمتتتا بعنتتوان " –
 م. 2016مارس  22الجامعة اإلسالمية فرع الجنوب، 

  ضتمن التحضوير إلنتواج بورامج تعليميوة محوسوبة" الحضور والمشاركة في ورشتة عمتا بعنتوان "
أنشتتطة مشتتروع تطتتتوير الجوانتتب العمليتتة فتتتي بتترامج إعتتداد المعلمتتتين، إدارة مشتتروع تطتتوير الجوانتتتب 

 م. 2010يناير  18 غزة-العملية بكلية التربية الجامعة اإلسالمية
 .دورات في الييادة والريادة 
  م، دار القتترمن الكتتريم، ختتان يتتونس، 2010متتارس  12دورة  تتول مشتتكالت تحاتتيآ القتترمن الكتتريم

  وشرق خانيونس
  م، دار القرمن الكريم، غزة. 2010مايو  25دورة  ول مشكالت تحايآ القرمن الكريم 
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  م ات ا ط ال فتي ريتاا ا ط تال التابعتة للجمكيتة المشاركة في تقديم سلسلة من المحاضرات 
 اإلسالمية.

  المشاركة في تقديم مجموعة من المحاضرات التربويتة للطلبتة وأم تات م تتعلتن بالتح تيا الدراستي
 وسئا تحسينه.

  مختتاطر وستتا ا اقت تتال الحدي تتة عتتن فضووائية القوودس بعووض الحلقووات فووي شتتارك  فتتي تقتتديم
 م. 2016 فئرايربتاريخ  تر .....الخ الايس بوك والواتس والتو 

 " فتي معترا ريتاا ا ط تال بعنتوان أطفالنا في ظول االنتفاضوةشارك  في عقد ندوة بعنوان "–
 يث قام بإلقاء الندوة مجموعتة متن ا ستاتاة المتخ  تين فتي  -معرا الط لة الش يدة إيمان  جو

مختل تة م تمتة بالط ولتة بتتاريخ  مجال تربيتة الط تا تتم استضتافت م متن ختارج الجامعتة متن ممسستات
 م. 2001مايو  15

 

 

 

 المشاركة في نشاطات القسم: 
شتتارك  فتتي القستتم بعتتدة نشتتاطات مختل تتة متتن معتتارا ونتتدوات يتتتم متتن خالل تتا دعتتوة الممسستتات 
الخارجيتتتتة المعنيتتتتة بالحضتتتتور والمشتتتتاركة، وبتتتتتوراق عمتتتتا فتتتتي اللقتتتتاءات التتتتتي تييم تتتتا الجامعتتتتات 

 ي عرضًا  هم هاه ا نشطة:ال لسطينية، وفيما يل
  عضتتو اللجنتتة التحضتتيرية لمتتمتمر كليتتة التربيتتة بالجامعتتة اإلستتالمية بعنتتوان  "التتتدا يات التربويتتة

 م13/5/2015=  12والن سية للعدوان على غزة" المنعقد بتاريخ 
 ر تتيس اللجنتتة التحضتتتيرية لليتتوم الدراستتتي بعنتتوان واقتتع الترفيتتتع ا لتتي فتتتي فلستتطين ....  مشتتتاكا 

 م23/12/2013و لول ... المنعقد في 
  عضتتو اللجنتتة العلميتتتة لليتتوم الدراستتي بالجامعتتتة اإلستتالمية المعنتتون ب "استتتتراتيجيات  دي تتة فتتتي

 م16/4/2016تجارب ميدانية" المنعقد بتاريخ  –التدريس 
 

 

 

شاركت  المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية والندوات التي أشرفت على اإلعداد والتنسيق لها أو
 فيها: 
 
  واقع المرحلة األساسية األوليوة فوي فلسوطين وتطلعاتهوا " الحضور والمشاركة في اليوم الدراستي
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-دا تترة التتتدريب الميتتداني بكليتتة التربيتتة بالجامعتتة اإلستتالمية 2014ديستتمئر  16" بتتتاريخ المسووتقبلية
 غزة.
 " 2014متايو  17" بتتاريخ يودانيآليات تطوير التودريب المالحضور والمشاركة في اليوم الدراسي 

 بدا رة التدريب الميداني بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة.
 " ديستمئر  23" بتتاريخ واقع الترفيع اآللي... حلوول ومشوكالتالمشاركة في اليوم الدراسي بعنتوان

 غزة. -م، قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية2013
 تعلويم التفكيور فوي مراحول د والتنستين ور تيس اللجنتة التحضتيرية فتي اليتوم الدراستي بعنتوان "اإلعدا

م، قستتتتم المنتتتتاهج وطتتتترق التتتتتدريس بكليتتتتة التربيتتتتة بالجامعتتتتة 2013متتتتايو  6" بتتتتتاريخ التعلوووويم العووووام
 غزة. -اإلسالمية

 " إبريتتا  24 " بتتتاريخالتعلوويم األساسووي ... خبوورات إبداعيووةالحضتتور فتتي اليتتوم الدراستتي بعنتتوان
 غزة. -م، قسم التعليم ا ساسي بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية2013

 " نحوو دليول وطنوي -موؤتمر أولويوات البحوث العلموي فوي فلسوطينالحضور والمشاركة ببحتث فتي
 غزة. -م، شئون البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية2013مارس  25،26" بتاريخ -للبحث العلمي

  التحصوويل ر تتيس اللجنتتة التحضتتيرية وتقتديم ورقتتة بح يتتة لليتتوم الدراستتي بعنتوان "اإلعتداد والتنستتين و
 غزة. -" قسم أصول التربية بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية2012الدراسي بين الواقع والمأمول 

 " التواصول والحووار التربووي ... نحوو مجتموع فلسوطيني الحضتور والمشتاركة فتي المتمتمر العلمتي
 غزة. -م، كلية التربية بالجامعة اإلسالمية2011أكتوبر  30،31" بتاريخ أفضل

 " ينتاير  15" بتتاريخ أسس بناء االختبارات الجامعيةالحضور والمشاركة في اللقاء العلمي بعنتوان
 غزة. -م، والا  أشر  عليه و دة الجودة بالجامعة اإلسالمية2010

 

إطار التنمية المهنية لعضو هيئة الدورات التدريبية وورش العمل التي شاركت بها في 
 التدريس: 

 " م، عمادة 2013سئتمئر  17" بتاريخ كيفية إعداد وتجهيز الخطط التشغيليةورشة عما بعنوان
 الجودة والتطوير، الجامعة اإلسالمية،غزة. 

 " ضتمن مشتتروع "المركتز التتوطني إلعتداد المعلمتتين" عموول المهوارات الحياتيووةورشتة عمتا بعنتتوان "
 م، جامعة ا زهر، غزة. 2012مارس  15إلى  5 ترة من خالل ال

  المشتتاركة فتتي مشتتروع تطتتوير الجوانتتب العمليتتة بئرنتتامج إعتتداد المعلتتم لكليتتات التربيتتة بالجامعتتات
 ساعة تدريئية. 24بواقع  2010ال لسطينية فئراير 

  2010يونيتتو المشتتاركة فتتي دورة "الت تتميم التعليمتتي" والتتتي عقتتدت فتتي الجامعتتة اإلستتالمية بغتتزة 
 ساعة تدريئية. 30بواقع 

  المشتتتتاركة فتتتتي دورة مخرجتتتتات التتتتتعلم وت تتتتميم الئتتتترامج ا كاديميتتتتة والتتتتتي عقتتتتدت فتتتتي الجامعتتتتة
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 ساعة تدريئية. 15بواقع  2010اإلسالمية بغزة أبريا 
  المشتتاركة فتتي  دورة نمتتوؤج الممسستتة ا وروبيتتة إلدارة الجتتودة للتميتتز للتعلتتيم العتتالي والتتتي عقتتدت

 .2009الجامعة اإلسالمية بغزة مايو في 
  المشتاركة فتي دورة معتايير التقيتيم ا لممسستي فتتي ممسستات التعلتيم العتالي والمنعقتدة فتي الجامعتتة

 ساعة تدريئية. 27بواقع  2009اإلسالمية بغزة مارس 
  المشتتاركة فتتي دورة تدريئيتتة لتطتتوير معلمتتي العلتتوم بجامعتتة بيرزيتت  بالمشتتاركة متتع مع تتد التنميتتة

 م.15/4/2011تتتتتتتتتت  10/4بلندن عئر ال يديو كن رس بالجامعة اإلسالمية بغزة في ال ترة من 
  المشاركة في دورة الدفاع المدني التتي عقتدت فتي الجامعتة اإلستالمية بالتعتاون متع مديريتة التدفاع

 ساعة تدريئية. 30المدني بواقع 
 دورة عليا في تالوة القرمن الكريم . 
 تربية الرياضية والتحكيم الرياضي.دورات في ال 
 .دورة في الئوربوين  و اإلكسا 
 دورة في استخدام اقنترن  و الئرد  اقلكتروني 
  المشتتاركة فتتي مشتتروع تطتتوير الجوانتتب العمليتتة بئرنتتامج إعتتداد المعلتتم لكليتتات التربيتتة بالجامعتتات

 ساعة تدريئية. 24بواقع  2010ال لسطينية فئراير 
 2010ورة "الت تتميم التعليمتتي" والتتتي عقتتدت فتتي الجامعتتة اإلستتالمية بغتتزة يونيتتو المشتتاركة فتتي د 

 ساعة تدريئية. 30بواقع 
  المشتتتتاركة فتتتتي دورة مخرجتتتتات التتتتتعلم وت تتتتميم الئتتتترامج ا كاديميتتتتة والتتتتتي عقتتتتدت فتتتتي الجامعتتتتة

 ساعة تدريئية. 15بواقع  2010اإلسالمية بغزة أبريا 
 

 غزة:  -العمل في الجامعة اإلسالميةتطوير البرامج األكاديمية أثناء 
  بكليتة التربيتة   قسم المناهج وطرق التتدريسعضو " لجنة التقييم الااتي لئرنامج الماجستير في– 

 . 2015/ 2014. العام الدراسي ية الجامعة اإلسالمية . الشئون ا كاديم
   بكليتتة التربيتتة   قستتم المنتاهج وطتترق التتدريساإلشترا  علتتى تطتوير برنتتامج الماجستتير فتتي  "– 

 . 2012/2013غزة . العام الدراسي  –الجامعة اإلسالمية 
  بكليتة التربيتة   قستم المنتاهج وطترق التتدريسفي   دكتوراه ئرنامج الل وضع خطة اإلشرا  على  "
 . 2014 /2013غزة . العام الدراسي  –الجامعة اإلسالمية  –
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 تحكيم البحوث: 
   والدول العربية .لمجالت علمية محكمة ولمؤسسات تربوية في فلسطين تحكيم العديد من البحوث  
 تحكيم بحوث التر ية. 

 تحكيم بحوث الممتمرات العلمية.
 تحكيم جا زة الجامعة.
 تحكيم منحة الجامعة

 
  اإلشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها:
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 المشاركة في لجان وفعاليات من خالل التعاون مع مؤسسات المجتمع :
2012

 2013 
 

 حاصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير من الجامعة االسالمية ومؤسسات تربوية أخرى .
 د . صالح أحمد عبد الهادي الناقة أ..         

 الجامعة اإلسالمية و غزة
 التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  التربية و عضو هيئة كلية 

 قطاع غزة و فلسطين
 snaqa@iugaza.edu.psالبريد اإللكتروني :

 م2018يوليو 
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