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 السيرة الذاتية

C.V 
 د.مجدي راشد نمر جيوس ي

 أستاذ مشارك  -الدرجة العلمية: دكتوراه 

 التخصص العام: التربية

 التخصص الدقيق: علم النفس التربوي 

 جامعة فلسطين التقنية / خضوري -كلية اآلداب والعلوم التربوية 

 م5/6/1976طولكرم/ شارع فرعون                          تاريخ امليالد: 

 متزوج وعدد األبناء خمسة

 فلسطيني الجنسية :

 901043836 هوية رقم:

 302929جواز سفر رقم: 

 الثانوية العامة الفرع األدبي.                   1994

 بكالوريوس تربية ابتدائية من الكلية الجامعية للعلوم التربوية.                   1998

 مدرس مرحلة أساسية أولى بمدارس وكالة الغوث الدولية/طولكرم. 1999  - 1998

 مدرس مرحلة أساسية أولى بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية/ مدرسة ارتاح الثانوية. 2002 - 1999

 في جمعية دار اليتيم العربي للفترة املسائية . 2002 -1999
ً
 نفسيا

ً
 مرشدا

( ملعلمي املرحلة األساسية األولى ) من الصف األول وحتى الصف الرابع مشر  2004 - 2002
ً
 )موجها

ً
فا تربويا

 -12/1/2002األساس ي وذلك ملختلف املواد الدراسية ملعلمي الصف ( في محافظة طولكرم من 

2004. 

. املاجستير في التربية تخصص إدارة   تربوية من جامعة القدس بتقدير                 2002
ً
 جيد جدا

 محاضر غير متفرغ في جامعة القدس املفتوحة في كلية التربية.                 2003

 مشرف تربوي في جامعة فلسطين التقنية / خضوري. 2005 - 2004

 رئيس قسم التربية التكنولوجية، )مؤسس القسم(. 2007 - 2004

 .GTZي ملراكز التدريب املنهي بالتعاون مع مدرب برنامج التأهيل التربو  2007 -2005
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 أستاذ مساعد في التربية وعلم النفس في جامعة خضوري./الدكتوراه في علم النفس التربوي                  2007

 رئيس قسم التربية التكنولوجية. 2012 -2007

 رئيس قسم الجودة األكاديمية )مؤسس القسم(. 2013 -2012

 رئيس قسم متطلبات الجامعة )قسم الثقافة العامة( )مؤسس القسم(. 2015 -2014

 محاضر أكاديمي في الجامعة في قسم التربية التكنولوجية. 2015-2017

 الحصول على ترقية علمية برتبة  أستاذ مشارك في علم النفس التربوي .                  2017

 متحانات في الجامعة.مدير دائرة ال  2017-2018

 رئيس قسم تكنولوجيا اإلعالم والثقافة العامة. 2019 -2018

 كلية اآلداب والعلوم التربوية/ خضوري. -لغاية اآلن    أستاذ مشارك في علم النفس التربوي  -2020

 (:أبحاثوندوات)تقديم مؤتمرات مشاركة في 

  م2007 اك األهالي  في العملية التعليميةمقال علمي في مجلة رسالة خضوري بعنوان إشر. 

  م. 30/10/2010عضو لجنة تحضيرية ملؤتمر " املنتدى التربوي العاملي " واملقام في طولكرم / مدرسة العدوية في 

  عضو لجنة تحضيرية ملؤتمر " تعليم التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين ما بين النظرية والتطبيق " واملقام

 م . 2012/ 24/10-21فلسطين التقنية خضوري في الفترة في جامعة 

  املشاركة في املؤتمر الدولي "التعليم العالي املفتوح في الوطن العربي تحديات وفرص" والذي عقد في مدينة رام

 م.2013هللا في شهر تشرين أول 

 

 : املشاركة في

 “Seminar on Quality Assurance in Higher Education in Southern Mediterranean Countries – A 

tool to promote international cooperation” واملقام في   Brussels اقعة ما بين    28-27في الفترة الو

/3/ 2014 م.   

  ورقة علمية بعنوان "دور اإلدارة املدرسية في تنمية اإلبداع من وجهة نظر املعلمين واملعلمات"، وذلك في املؤتمر

اقعة ما بين الو  م في  16/12/2014-14طني لإلبداع في التعليم والتعلم : من السياسة إلى املمارسة، في الفترة الو

 فلسطين ، جامعة فلسطين التقنية خضوري.

  ورقة علمية بعنوان " تأثير األلعاب اإللكترونية في حدوث بعض الضطرابات السلوكية لدى األطفال في مرحلة

ظر أولياء األمور في مدينة طولكرم. مؤتمر التعليم في الوطن العربي: نحو نظام تعليمي الروضة من وجهات ن

 م في الردن، مؤتمر علمي محكم مشترك بين الجامعة الردنية وجامعة القدس املفتوحة.26/4/2018-25متميز 

  م.2019عضو اللجنة العلمية ملؤتمر الرشاد التربوي في الجامعة العربية المريكية 
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 ،م في 2020 /21-19عضو اللجنة العلمية ملؤتمر الرشاد الرابع بعنوان األسرة ودورها في حماية الطفولة

 فلسطين، جامعة القدس املفتوحة.

 :محكمةعلمية مجالت املنشورة في ألبحاث ا

 :للميالدية 2014كاديمي ألاالعام 

 .ن وجهة النفسية التي يعاني منها الطلب الجامعي واستراتيجيات حلها م ات(. الضغوط2014) جيوس ي، مجدي

 .93-69 ،(1)34نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية. مجلة اتحاد الجامعات العربية، عمان، 

  ،(. دراسة مستعرضة لنمو مهارات عمليات العلم لدى طلبة التربية 2014) زيدان، عفيف.و جيوس ي، مجدي

وية التكنولوجية في جامعة فلسطين التقنية. مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات الترب

 .241-215 ،(9)3والنفسية، رام هللا، فلسطين، 

  ،(. أثر استخدام قبعات التفكير الست في تنمية 2014) .ميساء ،بوسعدةأو  ،زيدان، عفيفو جيوس ي، مجدي

التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر في مدينة طولكرم. مجلة البحوث النفسية والتربوية، جامعة 

 .72-52 ،(43)11بغداد، 

 .رس ي لدى طلبة املرحلة الثانوية في مدارس محافظة طولكرم من (. أسباب العنف املد2014) جيوس ي، مجدي

 .220-199 ،(52) 52 وجهة نظر املعلمين واملعلمات. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، القاهرة، مصر،

 .(. العوامل التي تؤثر على النسيان لدى طلبة الصف األول ثانوي بطولكرم. مجلة 2014) جيوس ي، مجدي

 .214-195 ،(2)15ية. السعودية، جامعة طيبة للعلوم التربو 

 Zedan, Afif; Jayousi, Majdi. (2014). Science Process Skills and Attitudes toward Science among 

Palestinian Secondary School Students, World Journal of Education, Canada, 5(1), 13-24.  

 

 :للميالدية 2015كاديمي األالعام 

 .(. التعلم باللعب وأهميته في النمو املعرفي والوجداني لدى طلبة املرحلة األساسية 2015) جيوس ي، مجدي

 .43-30 ،(1)3الدنيا في فلسطين من وجهة نظر معلميهم. مجلة جامعة فلسطين التقنية، طولكرم، فلسطين،

 .لدى طلبة جامعتي فلسطين التقنية والقدس  (. مستوى الوعي بالصحة النفسية2015) جيوس ي، مجدي

 .71-52 ،(1)45املفتوحة من وجهة نظر الطلبة. مجلة البحوث النفسية والتربوية، جامعة بغداد، 

 .اقع التواصل الجتماعي من وجهة نظر  (. 2015) جيوس ي، مجدي اقع العالقات األسرية املترتبة على مو و

-1 ،(2)17، سلسلة العلوم اإلنسانية -األردنية للعلوم التطبيقيةأولياء أمور الطلبة في مدينة طولكرم. املجلة 

30. 
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 :للميالدية 6201كاديمي األالعام 

 مدى تحقيق أسئلة المتحانات النهائية في جامعة فلسطين التقنية لألهداف  .(2016) .جيوس ي، مجدي

 لهرم بلوم في ضوء معايير الورقة المتحانية الجيدة، املجلة الدولية للعلوم التربوية، 
ً
-15 ،(8)5التعليمية تبعا

37. 

  (. الذكاءات املتعددة لدى طلبة كليات العلوم في الجامعات 2016) زيدان، عفيف.و س ي، مجدي، جيو

 .28-3 ،(30)119الفلسطينية. املجلة التربوية، الكويت، 

 Majdi Jayousi. (2016). The Effect of the Internet on Students' Social Relationships from the 

Perspective of Teachers in Salfit Governorate School, International Journal of Education and 

Research, 4(6), 99.  

 

 :للميالدية 8201كاديمي األالعام 

  ،أثر استخدام أسلوب القصة في تنمية التحصيل الدراس ي في مادة  (.2018الجمل، سهى.)و جيوس ي، مجدي

ألساس ي في محافظة طولكرم. مجلة العلوم النفسية والتربوية، التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع ا

 .134-99، (2)20البحرين، 

 Jayousi, Majdi. (2018). The Effect of Using Educational Films On Achievement Among the 

Eighth-Grade Students in The City of Tulkarm. An-Najah University Journal for Research - B 

(Humanities). 35(2), 293-328. 

 

 :للميالدية 2020كاديمي األالعام 

 (. اتجاهات املعلمين نحو استخدام ملف اإلنجاز كأداة تقييم بديل في مدارس جنوب 2020جيوس ي، مجدي .)

 .86-60(، 4)47نابلس. مجلة دراسات، الجامعة األردنية،

 (.أثر األلعاب 2020جيوس ي، مجدي .) التعليمية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال امللتحقين برياض

 .92-70، (2)6العلوم النفسية والتربوية، الجزائر،  األطفال في مدينة طولكرم.مجلة

 Jayousi, Majdi. (2020). School Bullying Behavior among Adolescents in Palestinian Public 

Schools from their Teachers’ Perspective, Modern Applied Science; 14)9(,37-54. 
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 :للميالدية 2120كاديمي األالعام 

 ،فكير  . (2021) .سهىشديد، و  ؛مجدي جيوس ي
ّ
 للت

ً
كنولوجيا للمرحلة الثانوّية وفقا

ُ
تحليل محتوى كتاب الت

 .76-50(، 1)10، 2021معة فلسطين التقنية خضوري لألبحاث املنطقي، مجلة جا

  ،دراسة تقويمية ألسئلة امتحانات شهادة الدراسة  .(2021شناعة، هشام. )و زيدان، عفيف ، و جيوس ي، مجدي

ات املعرفية (  في ضوء املستوي2020- 2007الثانوية العامة الفلسطينية  في مبحث التربية السالمية لألعوام  )

 لهرم بلوم، مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث.

 Jayousi, Majdi; Jayousi, Mais. (2021). The Level of Psychological Care in Orphanages in 

Palestine from the Perspective of Inmates. Dirasat: Human and Social Sciences. (Acceptable). 

 

 

 :للميالدية 2220كاديمي األالعام 

  ودوره في  التعزيز (. 2022مبارك، أصالة؛ وأبوعودة، حنان. )و عبيد، حميدة؛ و جيوس ي، مجدي، وشحرور، ولء؛

للنشر  املجلة العربية. في محافظة طولكرم ضبط طالبات املرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر املعلمات

 .474-451 ،(5)45. رماح –واملوارد البشرية  مركز البحث لعلميا

  ،مور طالبات الصف التاسع في محافظة طولكرم أتصورات أولياء (. 2022الطويل، فاطمة. )و جيوس ي، مجدي

. )منشور باألعداد مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية. حول الدروس الخصوصية في الرياضيات

 القادمة(.

 ،الخرائط املفاهيمية والذهنية اإللكترونية  توظيف استراتيجيةأثر  .(2022) .ولء، شحرورو  جيوس ي، مجدي

. والنفسية مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية. رطالبات الصف العاش على تحصيل  األحياء  منهاج في

  )تم قبول النشر(.

 

 Jabsha, Abed; Jayousi. Majdi. (2022). The Status and the Specifications of the Questions of an 

Achievement Exam from the Points of View the Teaching Staff-members of Palestine Technical 

University- Kadoorie (PTUK)\Tulkarm-Campus.  Global Journal of Human-Social Science 

(GJHSS). 22 (9),5-21. 

 Jayousi, Majdi; Saeedi, Munther & Dweikat, Loai. (2022). Reasons for Students’ Violent 

Behavior Against Teachers and Administrators in Upper Primary and Secondary Schools from 

The Point of View of Teachers and Administrators: Nablus Governorate as A Model. (RIMAK) 

International Journal of Humanities and Social Sciences.4(6), 1-37. 
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 :ليف كتاب علمي محكمأت

  ،(. تأليف كتاب مهارات التصال بين النظرية 2020) شناعة، هشام.و خضر، إبراهيم، و جيوس ي مجدي

 والتطبيق، الردن، عمان، )طبعة تجريبية(،منشورات دار الشروق للنشر والتوزيع.

  ،بين النظرية (. تأليف كتاب مهارات التصال 2021) شناعة، هشام.و خضر، إبراهيم، و جيوس ي مجدي

 ، منشورات دار الشروق للنشر والتوزيع.1والتطبيق، الردن، عمان، ط

 

 :خارجيكممتحن ماجستير  رسائل مناقشة املشاركة في  

 افرة لدى معلمي الرياضيات  :ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس بعنوان املهارات التدريسية املتو

 م.2013لديهم يا في محافظة الخليل وعالقتها بالكفاءة الذاتية للمرحلة األساسية العل

 درجة ممارسة املشرفين التربويين للكفايات  :ماجستير / جامعة القدس بعنوان ممتحن خارجي لرسالة

افية  املعلمين واملعلمات في محافظة بيت لحم وعالقتها بدرجة التزامهم باألخالقيات املهنية من وجهة نظر اإلشر

 م.2014

 تقدير الذات لدى عينة من األطفال املتعلمين وغير  :ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس بعنوان

 م.2014املتعلمين للموسيقى في محافظتي أريحا ورام هللا )دراسة مقارنة( 

 لجمود الذهني مستوى ما وراء املعرفة وعالقته با :ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس بعنوان

 م.2015طلبة جامعة القدس لدى 

 فاعلية قصص كليل ودمنة في تنمية بعض املهارات  :ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس بعنوان

 م.2017اللغوية والقيم األخالقية لدى طلبة الصف الثالث األساس ي في محافظة "رام هللا والبيرة" 

  اقع توظيف طلبة جامعة القدس لشبكات  :جامعة القدس بعنوان /ممتحن خارجي لرسالة ماجستير و

 م.2017الجتماعي في التعلم وعالقته بذكائهم الجتماعي التواصل 

  تقييم أداء معلمات رياض الطفال في بعنوان:  -ماجستير / جامعة القدس أبو ديسممتحن خارجي لرسالة

 م.NAEYC 2018ية للطفولة املبكرة ضوء معايير الرابطة القوممدينة القدس في 

  تصورات املعلمين املقيمين في محافظة  بعنوان:  -أبو ديس -ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس

 م.2018املعلم املساند في تطوير العملية التعليمية وفق النظريات املعرفية بيت لحم لدور 

 ساليب املعاملة الوالدية أبعنوان:  -أبو ديس -امعة القدسممتحن خارجي لرسالة ماجستير / ج

 م.2018 سر مخيم الشاطئ لالجئين بغزةأبناء أثقافة املواطنة لدى  ثرها على تعزيز أيجابيةو إل ا

 درجة التزام املرشدين التربويين بأخالقيات  :القدس املفتوحة بعنوان ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة

 .م2019مهنة الرشاد وعالقتها باملهارات اإلرشادية وفاعلية الذات لديهم 

 اقع توظيف التقنيات الحديثة في رياض  :القدس املفتوحة بعنوان ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة و

 .م2019 طفال في محافظة رام هللا والبيرة وتصورات املعلمات نحو توظيفهاأل ا

  سلوكي في تحسين  –ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس املفتوحة بعنوان: فاعلية برنامج معرفي

 م.2020عور بالخجل لدى الطلبة املراهقين في القدس املهارات الجتماعية وخفض الش
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  ممارسات معلمات رياض األطفال في  :بعنوان –أبو ديس  –ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس

 م.2020تنمية مها ارت القرن الحادي والعشرين لدى األطفال في جنوب الخليل 

 ونروا أل اتجاهات معلمي ومرشدي مدارس ا :نوانممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس املفتوحة بع

 م.   2021نحو دمج ذوي الحتياجات الضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعليم الجامع 

  ممتحن خارجي لرسالة ماجستير / جامعة القدس املفتوحة بعنوان: تقدير صورة الجسد وعالقتها بالصالبة

 م.2021حافظة رام هللا والبيرة النفسية لدى مريضات السرطان في م

 :أبحاث علمية تحكيم ملشاركة فيا

 افق النفس ي الجتماعي لدى املسنين املقيمين مع  :تحكيم بحث علمي بعنوان "الغتراب النفس ي وعالقته بالتو

 م.2016خضوري لألبحاث -أسرهم في محافظة طولكرم" / مجلة جامعة فلسطين التقنية

 مجلة جامعة   "األنشطة الطالبية بجامعة الخليل في ضوء آراء طلبة كلية التربية ":تحكيم بحث علمي بعنوان

 م.2016خضوري لألبحاث   -فلسطين التقنية

 مستوى الولء الوظيفي لدى العاملين في الوزارات الحكومية وعالقته ببعض  :تحكيم بحث علمي بعنوان"

 م.2016خضوري لألبحاث -قنيةاملتغيرات في فلسطين " / مجلة جامعة فلسطين الت

 معايير اختيار شريك الحياة لدى الشباب الفلسطيني في محافظة طولكرم " /  :تحكيم بحث علمي بعنوان"

 م.2017خضوري لألبحاث   -فلسطين التقنيةمجلة جامعة 

 ه بالتفكير "مستوى التفكير الناقد لدى معلمي التاريخ في منطقة القصيم وعالقت :تحكيم بحث علمي بعنوان

 م.2017خضوري لألبحاث  -مجلة جامعة فلسطين التقنيةالتاريخي" / 

  أثر توظيف التعليم املتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل/ مجلة

 م.  2018جامعة فلسطين التقنية خضوري لألبحاث 

  افق النفس ي :تحكيم بحث علمي بعنوان الفاقدات ألقربائهن والجتماعي لدى النساء الفلسطينيات  "التو

خضوري -الشهداء في الضفة الغربية واملحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام" / مجلة جامعة فلسطين التقنية

 م.  2018لألبحاث 

 فتوحة لصمود النفس ي وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة الجامعات الفلسطينية/ مجلة جامعة القدس املا

 م.2018

  العالقة بين الدافعية األكاديمية والتجاهات نحو املدرسة لدى عينة  من طلبة املدارس األساسية في محافظة

 م.2019أربد 

  اإلسهام النسبي للمساندة الجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة والعتزاز بالذات لدى أمهات شهداء

 م. 2020مسيرات العودة بقطاع غزة 

   مستوى الطموح لدى عينة من املطلقات قبل الدخول وعالقته بالتفاؤل لديهن في محافظة رام هللا والبيرة

 م.2020

 مسيرات العودة بقطاع  الصدمة والعتزاز بالذات لدى أمهات شهداء املساندة الجتماعية وعالقتها بنمو ما بعد

 م.2020غزة،"
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 " طفال في املدارس الحكومية في محافظة رام أل سرة في حماية األ في تعزيز دور ا الدور التوعوي للمرشد التربوي

 .م2020 ،التربية والتعليمة زار و ،"سرة ودورها في حماية الطفولةأل ا "رشاد التربوي الرابع إل مؤتمر ا ، "هللا والبيرة

 نة من) طلبة جدارا( في ظل جائحة كورنا،  مجلة جامعة فلسطين التقنيةمستوى التفكير اإليجابي لدى عي-

فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا على التحصيل األكاديمي لدى طلبة م. 2020خضوري لألبحاث 

 م.2021خضوري لألبحاث-جامعة خضوري من وجهة نظرهم، مجلة جامعة فلسطين التقنية

 م.2021تعليم األساس ي في الحد من ظاهرة التنمر دور معلمي مرحلة ال 

  مساهمة أنماط التواصل الزواجي والتعلق غير اآلمن بأسرة املنشأ في التنبؤ بالنفصال العاطفي لدى الزوجات

 م.2021املراجعات للمحاكم الشرعية في األردن 

 ( في تحسين تأكيد الذات وخفض فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى العالج متعدد الوسائل )نموذج لزاروس

 م.2021خضوري لألبحاث، -مجلة جامعة فلسطين التقنية قلق املستقبل لدى طالبات الصف العاشر،

    مستوى مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية 

 نهي والتقني في فلسطين، مجلة جامعة فلسطين التقنيةمقترح ملنظومة تصنيفات متكاملة خاصه بالتعليم امل-

 م.2021خضوري لألبحاث،

 مجلة جامعة  -دور عباءة الخبير في تنمية الذكاء الطبيعي لدى امللتحقين برياض الطفال في مدينة القدس

 م.2021 -أبو ديس –القدس 

  خضوري -امعة فلسطين التقنيةمجلة ج –انعكاسات النقسام على منظومة القيم في املجتمع الفلسطيني

 م.2021لألبحاث 

 :كمتدربتدريبية  علمية  دورات  

 في مبنى كلية خضوري  8/8/1998-1/4/1998دورة حول التثقيف املدني والتطوير الديمقراطي من تاريخ

 طولكرم.

  اقع  .3/5/1999إلى  10/3/1999ساعة من تاريخ  36دورة برامج حاسوب مكتبية في مركز بلدية طولكرم بو

 دبلوم منهي متخصص في إدارة النزاعات والصراعات بين املجتمعات من( British Council)  21/6/2001من – 

اقع  19/10/2001  ساعة تدريبية. 120بو

 

 

 

 

 

 



 
9 

 كمدرب : تدريبية علميةودورات  ورشات عمل

 ملعلمي املرحلة األساسية األولى من الصف األول وحتى ال -أول
ً
 ( للمواد التدريبية اآلتية:2000صف الرابع )مدربا

 . تحليل محتوى املنهاج الفلسطيني الجديد للصفوف األول والثاني والثالث والرابع 

 . التعليم التكاملي 

 . التربية العامة 

 : برنامج املدرسة وحدة تدريب واشتملت على املواضيع اآلتية 

  تاح الثانوية .القياس والتقويم التربوي أعطيت في ذكور ار 

 . إدارة الصف أعطيت في مدرسة بنات شويكة الثانوية 

 ( اإلرشاد التربوي في معهد اإلعالم والدراسات الفلسطينيةMAS Press. ) 

 . طرائق التدريس والتدريب العامة أعطيت في مدرسة ذكور زيتا الثانوية 

 
ً
رائق تدريس رزمة تعليمية تعنى بمفاهيم الديمقراطية والسالم في املشاركة في الدورة التدريبية املكثفة حول ط -ثانيا

اقعة ما بين   .21/8/1997 -18الفترة الو

 
ً
دورة اإلرشاد التربوي لطلبة الخدمة الجتماعية سنة رابعة بجامعة القدس املفتوحة والتي بلغ عدد ساعاتها  -ثالثا

 (.2003( ساعة تدريبية )40)

 
ً
إلعالم والتنسيق التربوي في محافظة طولكرم ملادة الجندر والتي أعطيت ملعلمي ومعلمات مدربا ملشروع ا -رابعا

 محافظة طولكرم بمختلف تخصصاتهم.

 
ً
 لورشة عمل كيف تحترم قدرات األطفال . -خامسا

ً
 معدا

 
ً
اقعة ما بين   Education For Peace Project املشاركة في  -سادسا  م15/9/2000-14في الفترة الو

 
ً
 ملعلمي املرحلة األساسية العليا ملركز في مركز اإلعالم والتنسيق التربوي لطرق توظيف أسلوب حل  -سابعا

ً
مدربا

 املشكالت في عمليتي التعليم والتعلم.

 
ً
تم إعداد عدة برامج منها تكنولوجيا التعليم واإلعالم ودبلوم التأهيل التربوي )والذي تم اعتماده في جامعة  -ثامنا

دارة املدرسية عام وماجستير اإل  ،م ( 2014/2015ين التقنية خضوري من قبل هيئة العتماد والجودة عام فلسط

 .م2021
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 :لجانعضو في 

  م2011اإلبداع في جامعة فلسطين التقنيةعضو في مشروع إنشاء مركز تكنولوجيا التعليم و. 

  (عضو في مشروع إنشاء مركز( Multimedia and Educational Resource Center  في جامعة فلسطين

 .م2012بالتعاون مع البنك الدولي  التقنية

 .)عضو لجنة تحكيم للمشاريع الريادية في مؤسسة التربية العاملية )إلهام فلسطين 

  م.2021-2018عضو لجنة دعم القرآن الكريم التابعة لوزارة الوقات واملقدسات السالمية 

 م.2019 للعام  ينيةعضو لجنة تقييم جامعة الزيتونة بتكليف من هيئة العتماد والجودة الفلسط 

 م.2019 لعام ل عضو هيئة تحرير مجلة جامعة القدس املفتوحة للعلوم النفسية والتربوية 

  م2019 للعام مريكيةالجامعة العربية األ  ،رشاديلجنة  علمية في املؤتمر اإل عضو. 

  التربية والتعليمة زار و  ،"سرة ودورها في حماية الطفولةأل ا "رشاد التربوي الرابعلجنة علمية في مؤتمر اإل عضو 

 .م2020

 م.2021 للعام  عضو هيئة تحرير مجلة جامعة القدس املفتوحة للعلوم النفسية والتربوية 

  دارة البحوث والعمليات في الشرطة الفلسطينية والشرطة إلجنة املجتمع والجريمة بالشراكة مع عضو

 .م2021 للعام  جامعة فلسطين التقنية خضوري ،وروبيةأل ا

 

 
ً
 : اآلتيةللمساقات العليا والدراسات البكالوريوس لطلبة التربوية للمساقات محاضرا

 مهنة التدريسات خالقيّ أ. 

 .إدارة الصف وتنظيمه 

 .)التربية العملية )نظري 

 .القياس والتقويم التربوي 

 .التوجيه واإلرشاد في مختلف مراحل العمر 

 .التعليم البتدائي مراحله، تطوره 

 .طرائق التدريس والتدريب العامة 

 .تعديل السلوك 

 .تصميم التدريس 

 .حل املشاكل التربوية 

 .علم النفس التربوي 

 علم النفس التطوري. 

 .علم النفس الصناعي 

 .علم الجتماع التربوي 
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 .مناهج البحث العلمي 

 .مدخل إلى علم النفس 

 .مكافحة الفساد 

 .مدخل إلى التربية 

 .مهارات التصال 

 مشروع تخرج. 

 سنوات 3ملدة  منسق التدريب امليداني باملدارس لطلبة سنة ثالثة ورابعة بقسم التربية بكلية العلوم واآلداب. 

 .نظريات اإلرشاد 

 

 

 

 :املراسلةعنوان 

 جامعة فلسطين التقنية / خضوري

 كلية اآلداب والعلوم التربوية

 00970 -0568348380   موبايل رقم:

 00970 092685665   تلفون البيت :

 mrjayousi@yahoo.comلكتروني :  إلالبريد ا

                                                       m.jayousi@ptuk.edu.ps                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

mailto:m.jayousi@ptuk.edu.ps

