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 الوظيفة الحالية
 .نائب رئيس وحدة الجودة بالشئون األكاديميةو 1999منذ سبتمبر  كلية التربيةفي محاضرة في الجامعة اإلسالمية 

 
  العلميةرجات التعليم والد

 .1980 – لغة إنجليزية بتقدير جيد جدا من جامعة الكويت سبكالوريو   •
 Iowa State جامعة أيوا ستيت Research & Evaluation  وتقويم تربويبحثماجستير تربية تخصص    •

University –  والية أيوا Iowa - 1991 – الواليات المتحدة األمريكية. 
 Iowa   - جامعة أيوا ستيت -  تخصص مساند إحصاء - والتقويم التربويلبحثادكتوراه تربية من قسم    •

State University –   والية أيواIowa -  1995 –الواليات المتحدة األمريكية. 
 

  منح وجوائز تقديرية
وراه جستير والدكت الواليات المتحدة األمريكية لدراسة الما- من جامعة أيوا ستيت Assistantshipsعدة منح  •

 .1995 -1989ي السنوات ما بين من خالل العمل كمساعد باحث ومساعد مدرس ف
 -  Graduate Teaching Excellence Awardجائزة التميز في التدريس الجامعي لطلبة الدراسات العليا  •

 .1994 – الواليات المتحدة األمريكية - والية أيوا –جامعة أيوا ستيت 
من جامعة أيوا ستيت  ) المغتربين( من مجلس الطلبة األجانب Presidential Awardجائزة التقدير الرئاسية  •

 .1993 - ايوا  – Amesللمساهمات المتميزة في مجتمع الطلبة المغتربين في منطقة 
• MEPI Small Grant for a project titled "Program to Enhance Leadership Abilities for Palestinian 

Women Working in NGO's".  June 2005 . 
• Small Research grant awards from the Islamic University of Gaza in the academic years of  2003-

2004 , 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.  
 

 عالميةعربية وومحلية  أبحاث منشورة محكمة في مجالت ومؤتمرات
El-Islam , M. F. , Abou-Dagga, S. I., Malasi, T.,Moussa, M.A.A.  (1986). 

 Inter-generational conflict & Psychiatric Symptoms. British Journal of  Psychiatry, 149, 300-306. 
Emara, M. K., El-Islam, M.F., Abou-Dagga, S. I. and Moussa , M.A.A (1986). Type A Behavior in 

Arab patients with  Myocardial infarction. Psychosomatic Research, 30 (5), 553-558. 
El-Islam, M. F. Malasi,T. Abou-Dagga, S. I. (1988). Interparental differences in attitudes to cultural 

changes in Kuwait Soc. Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 23, 109 - 113. 
El-Islam, M. F., Malasi, T., Abou-Dagga, S. I. (1988). Oral Contraceptives, socio-cultural beliefs and 

psychiatric symptoms. Soc. Sci. Med., 27 (9), 941-945. 
El-Islam, M. F., Abou-Dagga, S. I. (1990). Illness behavior in mental Ill-health in Kuwait. 

Scand.J.Soc.Med., 18, 195-201. 
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El-Islam, M. F., Abou-Dagga, S. I. (1990). Marriage and fertility rates of schizophrenic patients. 
Medical Principles and Practice , 2, 18-26. 

Abou-Dagga, S.& Huba, M. (1997). Factors related to the adoption of two - way interactive distance 
education technology.  American Journal of Distance Education, (3), 4, 401-414.  

)بحث مأخوذ من رسالة الدكتوراه(    
Abou-Dagga, S. & Herring, M. (1997). Teachers’ training in distance education & their willingness to 

use the technology. In Encyclopedia of Distance Education Research in Iowa. M. Simonson, C. 
Schlosser & M. Anderson (Eds.) A publication of the Teacher Education Alliance of Iowa 
Distance Education Alliance , Iowa’s Star school Project. Ames , IA (2nd edition). 

 

 علمي  بحث.   مقترح نموذجأ –لألستاذ الجامعي وعالقته ببعض المتغيرات      تقويم الطالبات   ).   2003( ، سناء    ةأبو دق 
 نماذج وتطبيقات في الفترة ما -التعليم العالي :  بعنوانفي مؤتمر جامعة اليرموك للتعليم الجامعي  عرض محكم
 . 2003-10-10  إلى 2003-10-7بين 

واقع التربية العملية في كليات التربية والجامعـات  دراسة تقييمية ل.  )2004 ( ، سناء ةشخشير صبري، خوله و أبو دق     
 .239-219، )1(، العدد )12(المجلد .  مجلة الجامعة اإلسالمية. الفلسطينية
ه نظر  ه غزة من وج   - الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية       امجتقويم بر ).  2004( وأبو دقة، سناء     الحولي، عليان، 

 .424-391، )2(، العدد )12(المجلد . ةمجلة الجامعة اإلسالمي.  الخريجين
بحث علمـي محكـم     .    الفلسطيني األول للصف السابع األساسي     جتقويم أسئلة كتب المنها   ).  2004(، سناء   ةأبو دق 

في الفترة " التربية في فلسطين ومتغيرات العصر" بغزة بعنوان مؤتمر كلية التربية بالجامعة اإلسالميةعرض في 
 .هناك كتاب للمؤتمر.  فلسطين: غزة.  2004 نوفمبر 24-23بين 

 في  عرض بحث علمي محكم  .  التقويم وعالقته بتحسين جودة التعليم في برامج التعليم العالي         )2004(. ، سناء ةأبو دق 
 يوليو 5-3 الفترة بين  فىعقد  والذى مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة      

وقد تم وضعها على االنترنت     .   باألوراق التي قدمت في المؤتمر     CD  هناك    .فلسطين: غزة/ اهللا رام.  2004
 . القدس المفتوحةجامعةي موقع ف

اتجاهات طلبة الـتأهيل التربوي بالجامعة اإلسالمية بغزة نحو مهنة التعليم وعالقتها بكفايـة             ). 2005(، سناء   ةأبو دق 
 .1167 -1141،)4(عدد ، ال)19(المجلد .  لنجاح للعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة ا  .التدريب الميداني

ـ            ). 2005(أبو دقة، سناء     ـ ي  ـ  دراسة تقويمية ألسئلة كتب المواد االجتماعية وامتحاناتها للصف السابع األساس ي ف
نـوان   بغزة بعبحث علمي محكم عرض في مؤتمر كلية التربية بالجامعة اإلسالمية.   المنهاج الفلسطيني األول 

هناك .  فلسطين: غزة.  2005 نوفمبر 23-22في الفترة بين " حديات الواقع وآفاق المستقبلت: الطفل الفلسطيني"
 .كتاب للمؤتمر

الترابط بين المعدالت في امتحان شهادة الثانوية العامة الفلسطينية والتحصيل األكاديمي لطلبة ).  2006(، سناء ةأبو دق
-155، 8  العدد،  ،والدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث     . اإلسالمية بغزة  الكليات العلمية بالجامعة  

182. 
  في بحث علمي محكم عرض   .    برنامج أكاديمي  ييمنحو أنموذج عربي لتق   .  )2006(، سناء   ةالحولي، عليان و أبو دق    

 عقدته المنظمـة العربيـة    والذي)جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص واالعتماد( األول حول    يالمؤتمر العرب 
 . في الشارقة2006 نيسان 26-23للتنمية اإلدارية وجامعة الشارقة في الفترة من

معهد أبحاث السياسـات    .  سبل االرتقاء بمهنة التعليم في فلسطين      ).  2006(، سناء   ةشخشير صبري، خولة وأبو دق    
 )ابدراسة محكمة على شكل كت. (فلسطين: ، رام اهللا)ماس(االقتصادية 

مجلة .  دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعلم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية )  2007. (أبو دقة، سناء و اللولو، فتحية 
 .504-465، )1(، العدد )15(المجلد . الجامعة اإلسالمية
مجلـة الجامعـة      .دراسة تقويمية لجودة التعليم في رياض األطفال بقطاع غـزة         ).  2007(أبو دقة، سناء وآخرون     

 .978-925، )2(، العدد )15(المجلد . اإلسالمية
بحث علمي،  .  تقويم المدرسة الذاتي كإستراتيجية لتحسين الجودة في التعليم العام في فلسطين).  2007(أبو دقة، سناء 

 ديسـمبر  18-17  في الفتـرة بـين      مؤتمر النوعية في التعليم العام الذي عقدته وزارة التربية والتعليم العالي          
 .  فلسطين:  رام اهللا.  2007

 الشائعة في تربية األطفال من وجهه نظر طلبـة الدراسـات    األسرةخطاءأ). 2008(أبو دف، محمود وأبو دقة، سناء    
 .375-327، )2(، العدد )16(المجلد .  مجلة الجامعة اإلسالمية.)تطوير أنموذج (العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة
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تقويم جودة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية مـن وجهـه نظـر     ).   2008 ابريل في    للنشر قبل(ناء  أبو دقة، س  
 . مجلة العلوم التربوية والنفسية في البحرين.  الخريجين

 
 علمية وأدله كتب 

لسطينية بمحافظـات   في علم النفس بالجامعات الف    " ماجستير ودكتوراه "دليل الرسائل العلمية     ).  2009(أبو دقة، سناء    
 .مكتبة آفاق:   غزة .غزة

الكتاب (مكتبة آفاق :  غزة.  المفاهيم واإلجراءات لتعلم صفي فعال:  القياس والتقويم الصفي).  2008(أبو دقة ، سناء 
 ).محكم

 الجامعـة .   في البحث التربـوي والنفسـي  SPSSتطبيقات باستخدام   :1دليل مبسط  رقم     ). 2003(،  سناء    ةأبو دق 
  .فلسطين. غزة. اإلسالمية

 
 وأوراق عملوتقارير مقاالت ودراسات 

Whitt, J. & Abou-Dagga , S. (1994). NASPA Salary Surveys, 1979-1994: What do they tell us?  
Report to the NASPA Board of Directors, Ames, IA. 

Abou-Dagga, S. (1996).  An evaluation study for the  present curricula.  Statistical results for the field 
study.  In The comprehensive plan for the development of the first curriculum for general 
education.  Abu Lughod, I. (Ed.).  PCDC, Ramalla, Palestine. 

Abou-Dagga, S. (1996).  Teachers' opinions about the English curricula in Palestine: field study.  In 
The comprehensive plan for the development of the first curriculum for general education.  Abu 
Lughod, I. (Ed.).  PCDC, Ramalla, Palestine. 

 

الصف (مستوى التحصيل في اللغة العربية لدى طلبة نهاية المرحلة األساسية الدنيا            ).  1998(وزارة التربية والتعليم    
 .  فلسطين- رام  اهللا -وزارة التربية والتعليم . في فلسطين) السادس األساسي
الصف (المرحلة األساسية الدنيا    مستوى التحصيل في الرياضيات  لدى طلبة نهاية         ).  1998(وزارة التربية والتعليم    

 .  فلسطين- رام  اهللا -وزارة التربية والتعليم . في فلسطين) السادس األساسي
السادس األساسي في فلسطين للعام الدراسي   لدى طلبة العلوممستوى التحصيل في ).  2000(وزارة التربية والتعليم 

 . فلسطين - رام  اهللا -وزارة التربية والتعليم . 1998-1999
 .فلسطين. غزة.  المؤتمر النسائي الثالثقدمت في .   األسرة وتأثيرات العولمة).  2000(، سناء ةأبو دق
 علميةورقة  ). تشكيل السلوك الثقافي  (اثر المساعدات الخارجية في تشكيل السلوك األسري        ).  2001(، سناء   ةأبو دق 

 .فلسطين. غزة. ة الفلسطينية في انتفاضة األقصىالمؤتمر النسائي الرابع بعنوان دور المرأ قدمت في
  قـدمت فـي  علميةورقة .  عملية تقويم األستاذ الجامعي من قبل الطلبة بين مؤيد ومعارض).  2002(، سناء ةأبو دق 

  .فلسطين. غزة. 2002 فبراير 7-6 التعليم العالي في فلسطين بين الواقع والطموحورشة عمل 
وحدة العدد األول، .   التعليم العاليفي الجودة مجلة.  تقويم عملية تعلم الطلبة، مفاهيم حديثة.   )2004(،  سناء ةأبو دق

     .فلسطين  .غزة، اإلسالميةالجودة، الجامعة 
مقدمـة للمـؤتمر األول للمـرأة     علميةورقة .  المشكالت االجتماعية للمرأة في قطاع غزة     ).  2004(، سناء   ةأبو دق 

 .فلسطين.   رفح.2004اة في مايو المسلمة لرابطة الدع
قدمت   علميةورقة.  استراتيجيات عملية لتطوير أسلوب المحاضرة: تحسين عملية تعلم الطلبة).  2004(، سناء ةأبو دق

الجامعة .  وحدة الجودة.  2004-5-30 في  التعليم العالي الفلسطيني في حول الجودة    األولليوم الدراسي   ا في
 ). غزة- الجامعة اإلسالمية - في مجلة الجودة في التعليم العاليةمنشور.  (ينفلسط. غزة. اإلسالمية

  علميةورقة  .اآلليات والطرق العملية التي تحقق مفهوم الجودة في القطاع التعليمي الفلسطيني).  2005(، سناء ةأبو دق
-11 في الفترة ما بينلتعليمي  مؤتمر التربوي األول حول نظم ومفاهيم الجودة الشاملة في القطاع ا          قدمت في ال  

 . فلسطين–غزة .  2005 مايو 12
 قدمت في علمية  ورقة  .  التقويم الذاتي ودوره في تحقيق الجودة في برامج الدراسات العليا           ).  2005(، سناء   ةأبو دق 

الجامعـات  الدراسـات العليـا ب  " بعنوان ليوم الدراسي األول لعمادة الدراسات العليا بالتعاون مع وحدة الجودة       ا
 منشورة في كتاب خاص باليوم      . فلسطين –غزة  . 2005-5-17الفلسطينية في ضوء التحديات المعاصرة في       

 .الدراسي
ليوم الدراسي  اقدمت في  علميةورقة.  تقويم المخرجات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي  ).  2005(، سناء   ةأبو دق 

 مـايو   22في    " التقويم في الجامعة  " بعنوان      بالجامعة اإلسالمية  ربيةالثاني لوحدة الجودة بالتعاون مع كلية الت      
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وحدة الجـودة، الجامعـة   العدد الثاني، .   الجودة في التعليم العاليمجلة منشورة في  . فلسطين –غزة  .  2005
     .فلسطين.  غزةاإلسالمية، 

لميـة  " لبرامج إعداد المعلم االعتماد وضمان الجودة).  2007فبراير،  (أبو دقة، سناء وعرفة، لبيب       عا .   "تجـارب 
:  العالقة التكاملية بين التعليم العالي والتعليم األساسـي "ورشة العمل التي تحمل عنوان       لمية قدمت في    ورقة ع 

 مشروع التعليم –الفلسطينية منشورة على موقع وزارة التربية والتعليم العالي      .  "برامج تدريب وإعداد المعلمين   
 com.tep.wwwالعالي 

ورقـة  .  اآلثار النفسية واالجتماعية للحصار والوضع الراهن على الطفل الفلسطيني        ). ، يوليو 2008(أبو دقة،  سناء     
.  وزارة شئون المرأة.   ورشة عمل حول دور المرأة وانعكاسات الحصار على الطفل الفلسطيني قدمت في عمل  
 .ين فلسط–غزة 

.  التى خلفتها الحرب على المرأة بغزة وخطة مقترحة للتدخلاآلثار النفسية االجتماعية ). ، مارس2009(أبو دقة،  سناء 
ورقة عمل قدمت في ورشة عمل حول اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية للحرب على المرأة في 

 . فلسطين–غزة .  وزارة شئون المرأة.  غزة 

 
 
  اسات تقييميةدر

وزارة الصحة الفلسطينية في  / دراسة تقييمية لنشاطات فريق تطوير جودة الرعاية الصحية         ).  1997(، سناء   ةأبو دق 
 .فلسطين:    غزة.1997 وحتى أكتوبر 1996الفترة ما بين بداية المشروع في إبريل 

Abou-Dagga, Sanaa. ( 2000). Evaluation study of the Literary Bridge Building for youth project.  
Norwegian People's Aid (NPA) and the Arab Friends Association. CFTA: Gaza, Palestine. 

Abou-Dagga, Sanaa.  (2001).  Evaluation study of Future Makers- Teenagers Center.  Norwegian 
People's Aid (NPA) and the Culture and Free Thought Association.  CFTA: Gaza, Palestine. 

Abou-Dagga, Sanaa (2003).  Impact assessment: :  Al-Amal Rehabilitation Center.  Tamkeen & Al-
Amal Rehabilitation Center.  Gaza: palestine. 

Abou-Dagga, Sanaa & Engineering and Management Consulting Center (2004). Final Evaluation of 
the Community Psychosocial support project CPSP.   Save the Children Federation.  Gaza: 
Palestine. 

Abou-Dagga, Sanaa (2004). Evaluation study of project titled  "enhancing democracy & civil society 
concepts among university students in south Gaza".  Society for developing the Palestinian 
refugee camps (the project is funded by Tamkeen).  Gaza: Palestine. 

Abou-Dagga, Sanaa & Engineering and Management Consulting Center (2005). Emergency 
Employment Generation Program Wadi Gaza Development Project.  Project funded by USAID.   
Gaza: Palestine. 

Abou-Dagga, Sanaa & Others (2005).   Needs Assessment Study Titled:  Assessing The Quality Of 
Preschool Education In The Gaza Strip.   IUG Community Service & Continuing Education  
Deanship & ANEARA.  

Abou-Dagga, Sanaa (2006). Evaluation for the training program of the Gaza school project.  
ANEARA. Gaza: Palestine. 

Abou-Dagga, Sanaa (2008). Impact Evaluation for the training program of the Gaza school project.  
ANEARA. Gaza: Palestine. 

  عـام صـيف  ( بغـزة القران الكريملتحفيظ  جربة مشروع النجباء  تقويم ت ).  2008(والحولى، عليان   ، سناء   ةأبو دق 
 .فلسطين:  غزة).  2007

في إعداد تقرير تقييم مساق أساسيات اإلدارة والريادة  بالجامعة اإلسالمية الممول            )  2008يونيو  (اشتركت مع فريق    
 .من قبل مؤسسة أنيرا

 
 

  رية وإداخبرات أكاديمية
 . وحتى اآلن2005 الجامعة اإلسالمية بغزة من سبتمبر – الشئون األكاديمية –نائب رئيس وحدة الجودة  •
 .2004-2003،  2002-2001رئاسة قسم علم النفس في الجامعة اإلسالمية في العام الدراسي  •
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 :  عضوه في عدد من لجان ومجالس الجامعة اإلسالمية األكاديمية وهى •
  2006-2005 و2003-2002لمي  مجلس البحث الع -
 2005-2004مجلس الدراسات العليا في الجامعة  -
  وحتى اآلن2005-2004المجلس األكاديمي لبرنامج علوم التأهيل  -
  وحتى اآلن2006لجنة تقييم أداء العاملين في الجامعة اإلسالمية  -
  وحتى اآلن 2007اللجنة التوجيهية لمشاريع الجودة بالجامعة اإلسالمية  -

المساقات التي . وحتى اآلن  1999عام  حاضرة في الجامعة اإلسالمية في كلية التربية في قسم علم النفس منذ             م •
 اإلحصـاء  -القياس والتقـويم  :  والدبلوم العام والماجستير وهى سأقوم بتدريسها كانت على مستوى البكالوريو     

 علم نفس نمـو     –مناهج البحث العلمي     - متقدم   نفسيقياس   – علم النفس التربوي     –) عدة مستويات (التربوي  
 .نصوص نفسية باللغة اإلنجليزيةقراءات و –وصحة نفسية 

عضو لجنة تحرير مجلة الجودة في التعليم العالي والتي تصدر عن وحدة الجودة في الجامعة اإلسالمية منـذ          •
 .  وحتى اآلن2004

 .ات الماجستيرعلى عدد من طالباألكاديمي اإلشراف  •
 1997-1996بير زيت للعام الدراسـي     مناهج البحث العلمي لطلبة علم النفس في جامعة في            مساق تدريس •

 .1999-1998ومساق إحصاء تربوي لطلبة الماجستير في جامعة األزهر في العام الدراسي 
 
 ةرات تدريبيخب

تعليم في فلسطين   في وزارة التربية وال    ساعة   30 التربويين لمدة    إعداد المادة التدريبية وتدريب المتخصصين     •
 .1996 وتطبيقاته في الميدان التربوي في عام SPSSعلى برنامج 

أطبـاء وفنيـين وإداريـين    (إعداد المادة التدريبية مع فريق الجودة وتدريب العاملين في القطـاع الصـحي       •
ي  مشروع تطوير الجودة ف    –في وزارة الصحة الفلسطينية على مبادئ تطوير الجودة في العمل           ) وممرضين

 .1997-1996 وزارة الصحة الفلسطينية في الفترة ما بين -القطاع الصحي
علـى  ) الضفة الغربيـة وغـزة  (إعداد المادة التدريبية وتدريب مدربين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية   •

-1998ما بين ترة ف مركز القياس والتقويم في ال– "االختبارات التحصيلية -ية مهارات القياس والتقويم التربو"
1999. 

 Portfolio" التقـويم باسـتخدام حقائـب العمـل    " إعداد المادة التدريبية وتدريب معلمين فـي موضـوع   •
Assessment غزة–مركز القطان .  2002يوليو  في . 

 في نوفمبر   غزة- وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في  ومدراء دوائرإعداد المادة التدريبية وتدريب مشرفين •
   ."كيفية إعداد االختبارات التشخيصية"في  2003

القياس والتقويم المتعلقـة بالـدروس   عمليات "إعداد المادة التدريبية وتدريب معلمين لمدة يومان في موضوع       •
  .)2005 ،يناير(مركز التعليم المستمر في الجامعة اإلسالمية  ."المساندة

لتقيـيم فـي   أدوات المتابعـة وا " في موضـوع لمدة يومان    إعداد المادة التدريبية وتدريب خريجي الجامعات      •
التفاعالت الديمقراطية وأخالقيات المهنـة فـي المنظمـات غيـر      مشروعضمن  " مؤسسات المجتمع المدني  

 .)2005 ،فبراير( غزة -ز الديمقراطية وحل النزاعاتمرك.  الحكومية
 أحـد   فـي  ساعات   8المحاكم الشرعية لمدة    ي  دوائر اإلصالح ف   فيإعداد المادة التدريبية وتدريب العاملين       •

الجامعة مركز التعليم المستمر،  .الزواج وسيكولوجية الرجل وامرأة -موضوعات اإلرشاد واإلصالح األسرى 
 ).2005 فبراير(اإلسالمية 

ي تنمية القدرات اإلدارية والفنية لمـدير "إعداد المادة التدريبية وتدريب مديرات المدارس بغزة حول موضوع    •
 .)2006ديسمبر " (المدارس

ربية وزارة الت ).   2007ابريل  (تدريب مدربين في القياس والتقويم وبناء االختبارات        إعداد المادة التدريبية و    •
 .والتعليم العالي، غزة، فلسطين

.   )2008 يونيـو    –مايو   ( النفسي  في مناهج البحث العلمي    متخصصين نفسيين تدريب  إعداد المادة التدريبية و    •
 .، غزة، فلسطينUNRWAوكالة الغوث الدولية 

 على إعداد تقارير األقصى بتدريب أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة  مع فريقالمشاركةإعداد المادة التدريبية و •
 .غزة.  جامعة األقصى.   )2008ديسمبر (التقييم الذاتي 
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 إعـداد  على   اإلسالميةلتدريسية بالجامعة    الهيئة ا  أعضاءتدريب  بمع فريق   المشاركة  إعداد المادة التدريبية و    •
 . بغزةاإلسالميةالجامعة .   )2008ديسمبر (تقارير التقييم الذاتي 

 
 

   خبرات مهنية
).  2008-2007(عضو في اللجنة الوطنية الفينة لتطوير إستراتيجية إعداد تأهيل المعلمين فـي فلسـطين                  •

 . فلسطين. رام اهللا.  والتعليم العالي في فلسطين المشروع ممول من اليونسكو وتنفذه وزارة التربية 
برنامج غزة للصحة   .  2008.  الحواجز والجسور :  عضو لجنة استشارية لمؤتمر الحصار والصحة النفسية       •

 .فلسطين.  غزة.النفسية
.  عضو في الفريق الوطني إلنشاء النظام الموحد لمتابعة خريجي مؤسسات التعلـيم العـالي فـي فلسـطين                  •

وع  تنفذه عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة اإلسالمية ويموله البنك الدولي مـن خـالل             المشر
 2007 .فلسطين.   مشروع التعليم العالي–وزارة التربية والتعليم العالي 

 –ن  عضو في فريق التقييم الخارجي لبرامج التدريب أثناء الخدمة لوزارة التربية والتعليم العالي في فلسـطي                •
 .2007 مايو –مؤسسة معا في رام اهللا بتمويل من الحكومة النرويجية 

شاركت ضمن فريق مهني متخصص يعمل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتقييم األكاديمي لبرنامج الـدبلوم           •
-28 في جامعة الخليج العربي بالبحرين وذلك في الفترة ما بين) تخصص تربية الموهوبين(العام في التربية   

 .  2006-5-2 إلى 4-2006
التابع للهيئـة الوطنيـة  للجـودة     QIF  للتمويل من صندوق تطوير الجودة ة مقدمشاركت في تقييم مشاريع •

 .2006 –) دورة تكنولوجيا المعلومات(، 2008 – )دورة التربية (والنوعية في فلسطين
 .فلسطين. غزة . ) حتى االن2008( لجمعية الفلسطينية للعلوم التربوية والنفسيةا إدارةعضو مجلس  •
 . فلسطين. خان يونس– ) حتى االن2007 (عضو مجلس أمناء كلية تنمية القدرات •
 .فلسطين. غزة . عضو لجنة تحضيرية لعدد من االيام الدراسية والمؤتمرات العلمية •
 .فلسطين.  غزة.  عضو لجنة علمية لعدد من المؤتمرات العلمية •
-2006  للعـام   والدكتوراهلطلبة الماجستير Fulbright نهائية في غزة لبرنامج  عضو في لجنة المقابلة ال •

  فلسطين- غزة - 2006 سبتمبر 26-25 والتي عقدت في 2007
لطلبـة   (IFP)برنامج الزمالة العالمي  لمنحة  – النهائية في غزة AMID EASTفي لجان مؤسسة   عضو •

  2008، 2006، 2005، 2004، 2003، 2002 في األعوام والدكتوراهالماجستير 
منسقة مشروع مركز القياس والتقويم في الضفة الغربية وغزة في وزارة التربية والتعليم في القترة مـا بـين     •

علـى  وتفعيله وإعداد االختبارات المقننة     ) الضفة الغربية وغزة  ( إلنشاء المركز في فلسطين      1999 -1998
 .وتطبيقها وتفسير نتائجهامستوى فلسطين 

مديرة برنامج األبحاث في مشروع تطوير جودة العمل في القطاع الصحي في فلسطين في الفترة مـا بـين                    •
1997-1998. 

 .1996 – مركز تطوير المناهج الفلسطينية –منسقة تربوية في وزارة التربية والتعليم في فلسطين  •
 .1995-1989في الفترة ما بين  الواليات المتحدة األمريكية –مساعد باحث ومساعد مدرس في جامعة ايوا  •
 1989 -1980قسم الطب النفسي في الفترة ما بين  –مساعد باحث في جامعة الكويت  •

 
 حصلت عليهاالدورات التدريبية التي 

 . ساعة15عدد الساعات .   الجامعة اإلسالمية–  مركز التعليم المستمر).2009، فبراير (العالج النفسي  طرقدورة في
 

 . ساعة14عدد الساعات .   الجامعة اإلسالمية–  مركز التعليم االلكتروني ).2007، يناير( التعليم دورة في تصميم
 
A Training Workshop on Assessing the Quality and Impact of Academic Programs in Arab 
Universities (Academic Subject Review) for Education Studies representatives from Arab Universities; 
11 - 14 July, 2005, Amman . Conducted by UNDP / Regional Bureau for Arab States UNDP/ RBAS 
HE Project Phase 2 Enhancement of Quality Assurance and Institutional Planning at Arab Universities. 
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Two Training Workshops on Assessing the Quality and Impact of Academic Programs in Arab 
Universities:  The first on reviewing progress made in preparing the Program Specification   document 
and the related Data Annex. The second on the academic external reviewing process      . From 12 - 17 
Dec.,2005, Tunis. Conducted by UNDP / Regional Bureau for Arab States UNDP/ RBAS HE Project . 
 
(14) hours training on project proposal development using Logical Framework Approach,  The Islamic 
university of Gaza.  Community Service & Continuing Education Deanship.  From 22- to 23-3-2006.  
Gaza. 
 

حضور ورشة العمل التدريبية الخاصة بمعايير تقويم المؤسسات والتي عقدتها الهيئـة الوطنيـة لالعتمـاد والجـودة                  
 .21/5/2006-20سبت واألحد الموافق لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وذلك في القاهرة يومي ال

 
وزارة .  1996-4-16 إلـى    1996-4-13مـن   )  ساعة 24(يثة وفن صناعة القرار     دورة تدريبية في اإلدارة الحد    
 .فلسطين. غزة.  المركز الوطني لإلدارة العامة وتنمية الموارد البشريةالتخطيط والتعاون الدولي و

 
 – United Nations University  التابع لجامعة األمم المتحدةدورة تدريبية لبرنامج األكاديمية الدولية األول للقيادة 

International Leadership Academy   عمان، األردن.  1997-7-3 إلى 1997-6-1من. 


