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 .8;>0العام  الثانوية العامة فيعمى حاصل  -
العام  جدا فيتاريخ بتقدير عام جيد  –درجة البكالوريوس في التربية  -

 م.8>>0

درجة الماجستير في اإلدارة التربوية بحث بعنوان " واقع التخطيط  -
في العام االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير الجودة ". 

0229 

جامعة دمشق من   0200عام في الالدكتوراه في اإلدارة التربوية درجة  -
بحث بعنوان " دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي 

  دراسة تحميمية لمجامعات الفمسطينية النظامية" .–لمجامعات الفمسطينية 
 

 البياناث األكادمييت

. 9>>0-8>>0*موظف إداري برئاسة الجامعة في العام   

.;>>0-:>>0عام *مساعد مدير القبول والتسجيل في ال   
. 0223-;>>0*مدير الشئون األكاديمية في العام     

:022حتى  0223الشئون اإلدارية من مدير   *  

.0229-0223*عضو وحدة الجودة بالجامعة من العام    
:022-0228رئيس لجنة الجودة اإلدارية من العام   *  

  * ورئيس مجمس الجودة مدير الجودة اإلدارية  2008
اإلسالمية .يع الجودة في الجامعة رة مشار عضو إدا*    

0202-0228* عضو لجنة الموازنة العامة لمجامعة اإلسالمية   
>022-;022* رئيس لجنة جائزة التميز اإلداري لمعام   

 * رئيس لجنة إعداد دليل تقييم األداء اإلداري في الجامعة
حتى  -8>>0 * رئيس مجمس أمناء الييئة األىمية لرعاية األسرة

 اآلن
0204حتى – :022* أمين سر مجمس أمناء أكاديمية فمسطين   

 اخلرباث العمليت



حتى  0203* رئيس مجمس إدارة كمية العودة الجامعية من العام 
 تاريخو.

* رئيس فريق تقييم برامج اليندسة المعمارية بالجامعة اإلسالمية 
 وعضو المجنة التوجييية لتقييم األداء المؤسسي بالجامعة .

ية إلعداد الخطة االستراتيجية لمجامعة * رئيس المجنة الفن
وعضو المجنة التوجييية . >020-0208اإلسالمية لألعوام   

عضو لجنة تقييم أداء مسؤولي وقيادات اإلدارات بوزارة * 
3122 الداخلية  

* مدير مشروع إعادة ىندسة العمميات في الجامعة اإلسالمية 
  0200->022 الممول من البنك الدولي لدعم صندوق الجودة
في مساقات القيادة  * محاضر بكمية التربية وأكاديمية فمسطين

اإلدارة  –التخطيط االستراتيجي  –التربوية في اإلسالم 
 االستراتيجية

 * عضو المجنة التوجييية لمشروع التقييم الذاتي المؤسسي
0202 

* عضو المجنة التوجييية لمخطة االستراتيجية في الجامعة 
0204-0200اإلسالمية   

* محاضر برتبة أستاذ مساعد بكمية التربية بالجامعة 
 اإلسالمية

 * عضو تطوير معايير تقييم أداء المدرس الجامعي 
* رئيس لجنة التطوير والمناىج بكمية التربية بالجامعة 

حتى اآلن  0200اإلسالمية وعضو مجمس الجودة     
نائب عميد الجودة والتطوير بالجامعة اإلسالمية *  

لجنة تطوير معايير التقييم المؤسسي لدليل العام عضو 
0203/0208  

 إعداد اليياكل التنظيمية والوصف الوظيفيخبرة عممية في 
حتى اآلن -0228 لمجامعة اإلسالمية  

خبرة عممية في إعادة ىندسة العمميات واإلجراءات اإلدارية * 
022< 
مى ) اإلشراف ع خبرة عممية في إعداد الخطط االستراتيجية* 

ما يزيد عن ستين خطة استراتيجية لمنظمات المجتمع المدني 
 في إطار برنامج دبموم إدارة المؤسسات األىمية(

  خبرة عممية في إعداد أدلة تقييم األداء وصياغة المعايير * 



* تقديم استشارات في إعداد البنية التحتية لمجودة لجامعة 
 األمة وديوان الموظفين العام .

ة التوجييية والفنية لمتقييم الذاتي المؤسسي * عضو المجن
0203 

لمعيذذذد األمذذذل لأليتذذذام لمعذذذام المرحمذذذة األولذذذى مذذذن برنذذذامج تطذذذوير القذذذدرات تنفيذذذذ   *
 حيث تم اإلشراف عمى تنفيذ التقييم الذاتي المؤسسي لممعيد . 0208

لمعيذذد األمذذل  :020-0208* اإلشذذراف عمذذى إعذذداد الخطذذة االسذذتراتيجية لألعذذوام 
 يتام بغزة .لأل

* رئذذيس لجنذذذة تقيذذيم برنذذذامج األمومذذذة والطفولذذة المشذذذترك بذذين كميذذذة التمذذذري  ووزارة 
 الصحة .

   

 
 

 
 

*إعداد مادة تدريبية  ومدرب في التحميل االستراتيجي والتفكير 
 المنظم

 * إعداد مادة تدريبية ومدرب في الجودة اإلدارية
يط االستراتيجيمدرب في التخطو  إعداد مادة*  

 *إعداد مادة تدريبية ومدرب إعادة ىندسة العمميات والتفكير 
  المنظم
إعداد مادة تدريبية ومدرب في قيادة التغيير *  

 * مدرب في إعداد اليياكل التنظيمية والوصف الوظيفي
المشاركة في إعداد مادة تدريبية في التقييم المؤسسي ومدرب في 

 التقييم الذاتي المؤسسي

خلرباث التذريبيتا  

 الجودة اإلدارية 
  دورة في التخطيط االستراتيجي

 تنمية الموارد البشرية
 اليياكل التنظيمية والوصف الوظيفي

 المغة االنجميزية
 ميارات اإلبداع والتفكير المنظم
 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
 إعداد مقترحات المشاريع

 إدارة األزمات وميارات حل المشكالت

ذوراث التذريبيتال  



( تجربة الجامعة اإلسالمية في تطوير نظام تقييم 0202الدجني، إياد ) -0
 مجمة الجامعة اإلسالمية .األداء اإلداري كمدخل لتطوير الجودة 

(، نموذج مقترح إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية 0202الدجني، إياد ) -0
 ة ذ دراسة حالة()الجامعة اإلسالميوحوسبتيا في مؤسسات التعميم العالي"

دور عممية التقييم المؤسسي في نشر ثقافة الجودة في جامعات قطاع  -4
 .غزة من وجية نظر فريق التقييم

التقييم  الذاتي المؤسسي والتخطيط االستراتيجي ودورىما فى ضمان  -3
الجودة  في الجامعات الفمسطينية  )الجامعة اإلسالمية بغزة كدراسة 

 حالة(

تجربة تطوير معايير التقييم المؤسسي ( 0200ن )وآخرو الدجني ، إياد  -8
)الجامعة االسالمية بغزة الذاتى واستخداميا فى الجامعات الفمسطينية 

  كدراسة حالة(
دور مساقات برامج الدراسات العميا ( 0200، رشا )األعورالدجني ، إياد و  -9

الموارد  في كميتي التربية والتجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة في تنمية ميارات
 البشرية

دور مديري المدارس الخاصة ( 0203الدجني إياد ، وشاىين، نرمين ) -:
  بمحافظات غزة  في تعزيز ثقافة اإلنجاز لدى معممييم وسبل تطويره

 ) مدارس دار األرقم أنموذجا( .

( تعزيز دور قيادة مؤسسات التعميم العالي 0203الدجني ، وعبد العال ) -;
 ج مقترح "في ضمان الجودة " أنموذ

  0200المشاركة في مؤتمر ضمان الجودة في القاىرة  ->
 0202المشاركة في مؤتمر جامعة الدول العربية بعمان  -02

المشاركة في مؤتمر الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية بغزة في  -00
 0204العام 

 –مدخل في العموم التربوية  –تدريس مساقات اإلدارة الصفية  -00
 ة البكالوريوسلطمب التربية الوطنية

 لطمبة الماجستير تدريس مساقات القيادة التربوية -04

 –تدريس مساق القيادة اإلدارية لطمبة كمية اإلدارة والسياسة  -03
 دراسات عميا

 التخطيط االستراتيجي التربوي لطمبة الماجستيرتدريس مساق  -08
تدريس مساق التخطيط االستراتيجي لمؤسسات المجتمع المدني  -09

إدارة مؤسسات المجتمع المدني  بالجامعة  ضمن دبموم عالي في
 اإلسالمية بغزة

األحباث العلميت 
  واملؤمتزاث احملكمت



اإلشراف على ومناقشة العديد من رسائل الماجستير في مجاالت  -:0
 التقييم الذاتي والخارجي –ادارة التميز  –االستراتيجي التخطيط  – القيادة

 
 

   MS Word                 MS Excel 
 Internet & E-mail       .  برنامجSPSS 

 .طباعة عربي ذ إنجميزي 
 

 مهاراث الكمبيىتز

 

  .المغة العربية 

 .المغة اإلنجميزية 
 اللغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


