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 معلومات شخصية

 :فلسطينيةالجنسية 

 الضفة الغربية  –مكان األقامة : نابلس 

 1961\تموز  \30تاريخ الميالد : 

 الجنس :أنثى

 الحالة اإلجتماعية :متزوجة من د.عالء الدين عواد 

 الهدف من الوظيفة 

 لتطوير مهاراتي الشخصية وتنمية ذاتي وقدراتي والعمل في بيئة تتناسب مع إمكانياتي 

 

 الشهادات العلمية 

 التخصص السنة

تقدير جيد  –جامعة القدس المفتوحة –بكالوريوس تربية إبتدائية  1999

 (82.55بمعدل )-جدا  

 (82.7بمعدل )–جامعة النجاح الوطنية –ماجستير ادارة تربوية  2005

 دكتوراه إدارة وتنمية األفراد 2011
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 اللغات : 

 اإلجادة اللغة

 ممتاز –اللغة األم  اللغة العربية

 جيد جدا اللغة األنجليزية 

 

 العضويات :

 عضو هيئة إدارية في أتحاد المعلمين الفلسطينين 

 عضو لجنة مبحث في وزارة التربية والتعليم

 ) امين سر المركز ( بيرك  –عضو هيئة إدارية في مركز التنوع البيئي والحيوي 

 نسوية فاعلة()قيادة التحادات المعلمين عضو في األمانة العامة 

 عضو في المكتب الحركي لمعلمي فتح ) منسقة لجنة المرأة في المكتب الحركي ( 

 

 

 معلومات إضافية :

 إجادة لغة الحاسوب والتعامل مع برامجه المختلفة

 القدرة على العمل تحت ضغط

 القدرة على العمل بروح الفريق 

 امتالك روح القيادة ومهارات األتصال والتواصل 

 القدرة على تدريب األفراد

 القدرة على إدارة الجلسات والحوارات

 قيادة امتالك  رخصة 

 

 

 المعرفين :

 0599674227أ.د. محمد سليم شتيه    

    092345153عبد العفو عساف   د . أ

 092341277د. علي حبايب            

 



 العلمية الخبرة

 2005 – 1999-سنة  –معلمة للصف األول األبتدائي 

 2007 – 2005مديرة مدرسة أساسية 

 2010 – 2007مديرة مدرسة ثانوية 

 2016 /1 /13ولغاية تاريخه   2011\8 \23مشرفة مرحلة اساسية في وزارة التربية والتعليم ابتداء من 

 

 

 الدورات والمؤتمرات :

 الصفوف األساسية -تدريب معلمين -1دورة التعليم التكاملي 

 تدريب معلمين للصفين األول والثاني األساسيين . -2التكاملي دورة التعليم 

 انتاج وتوظيف الوسائل التعليمية –دورة مصادر التعلم 

  3دورة التعليم التكاملي 

 اساليب تدريس األطفال  –دورة عن المنهاج الجديد 

 1دورة في األدارة الصفية 

  2دورة في األدارة الصفية 

 الحد من اثار العنف  –دورة في التربية المدنية 

 عامة.تربية  –دورة في تدريب معلمي الصفوف 

 الحديثة.دورة في المناهج 

 .دورة في ممارسة التفكير واألبداع والعالج باللعب

 للمعلمين.األمريكي  االتحاددورة تدريبية مع 

 الطفل.دورة تدريبية حول اتفاقية حقوق 

 سيأسين.دورة إعداد قادة 

 “.وان "القدس الى أين دورة تدريبية بعن

 تدريب كوادر ثقافية مع مركز أبداع الطفل لثالثين معلم ومعلمة 

 مدربة لورشة عمل "األداء الفني لمديري المدارس "

 المشاركة في وضع المعايير المهنية للمعلم

 ساعة لعدة مدارس. 36 بواقع التعليم(في  عمل )الدراماورشة مدربة ل

 نابلس.مدربة لورشة الموسيقى بالتعليم لمدارس جنوب 

 الفساد. )مكافحةدورة في مدونة السلوك 



 المساند.تدريب في موضوع التعليم 

  ومعلمينوالتعلم النشط والفئة المستهدفة مشرفين  مدربة في مجال األشراف التربوي

 تدريب دورة مدراء المدارس حول المدير مشرف مقيم 

 ( ساعة تدريبية12)( لقاءات 3مدارس في جنوب نابلس حول )الصف النشط( بواقع )تدريب معلمو ال

 في مديرية صحة حافظة نابلس 9-18المشاركة في ورشة عمل تدريبية بخصوص مرض األيدز 

 المشاركة في اعداد امتحان التوظيف للمعلمين الجدد وكلجنة تحكيم إلعداد معايير األمتحان 

 ) في النرويج ( بالنرويج ارسالمشاركة في تبادل األراء والمعلومات كتوأمة مد

 المشاركة في مؤتمر القدس وحق العودة المنعقد في سوريا 

 جامعة النجاح الوطنية –المشاركة في مؤتمر التعليم للجميع 

 المشاركة في مؤتمر البيئة والصحة جامعة النجاح الوطنية

 

 

 البحثية: االهتمامات

 األطفال.بحث عن األحتياجات التدريبية الخاصة لمدراء رياض 

 .أهمية اللعب في تكوين شخصية الطالبتقرير بحث عن 

األحتياجات التدريبية الخاصة بمدراء المدارس في ضوء الكفايات الخاصة وأثرها في تنمية المرؤوسين لديه من وجهة نظر المدراء 

 الشمال.في محافظات  أنفسهم

 المفتوحة.عن واقع البيئة المدرسية في منطقة األغوار الشمالية بالتعاون مع جامعة القدس  بحث مقدم

 .بحث حول المظاهر السلوكية للطلبة المدموجين بسبب صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمات غرف المصادر في محافظة نابلس

 نابلس.دارس الثانوية في محافظة بحث حول قلق األختبار من وجهة نظر طالبات التوجيهي أنفسهن في الم

 الوطنية.( مع جامعة النجاح 4-1بحث مقدم حول )أهمية الموسيقى في زيادة تحصيل طلبة المرحلة )

 بحث مقدم حول )الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة عند تقديم حصة الرياضة( .

 

 

 


