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السيرة الذاتية
األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حسن شاهين
أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

متفرغ-جامعة القدس المفتوحة/كلية التربية
فلسطين 2011
أوال :معلومات عامة
االسم :محمد عبد الفتاح حسن شاهين.
الرتبة األكاديمية :أستاذ 2011/م
التخصص  :مناهج وطرق تدريس -تركيز أساليب علوم.
تاريخ الميالد 1911/01/11 :م  ،دو ار  -الخليل .
مكان اإلقامة  :فلسطين ـ الخليل ـ حلحول .
مكان العمل :جامعة القدس المفتوحة ـ فرع الخليل.
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رقم الهاتف الشخصي  00912222211202 :المنزل  /جوال . 00912199200121:
البريد اال لكترونيmshaheen@qou.edu :

فاكس0091222221191 :

ثانيا:المؤهالت العلمية
-1دكتوراه تربية ـ مناهج وطرق تدريس ـ جامعة عين شمس عام 2001م " .تقويم برنامج التربية
في جامعة القدس المفتوحة على ضوء المعايير العالمية للتعليم عن بعد واقتراح برنامج لتطويره.
 -2ماجستير تربية ـ مناهج وطرق تدريس ـ جامعة الخرطوم عام  1901م  .عنوان الرسالة "تحليل و
تقويم أسئلة امتحان الشهادة السودانية في مقرر األحياء طبقا لتصنيف بلوم لألهداف التربوية".
 -3دبلوم عال في التربية ـ جامعة الخرطوم عام 1902م .
 -1بكالوريوس علوم وتربية-كلية التربية ـ جامعة الخرطوم عام 1900م .
 -1شهادة الثانوية العامة /الفرع العلمي 1911م.

ثالثا :الخبرات العملية
 – 1عضو هيئة تدريس متفرغ في كلية التربية-جامعة القدس المفتوحة -فرع الخليل منذ مطلع
الفصل الدراسي الثاني الموافق  2001 /1/13م وحتى تاريخه.
 -2مدي ار لمنطقة ا لخليل التعليمية جامعة القدس المفتوحة في الفترة الواقعة ما بين  2001/1/ 1م ـ
 2001/1/1م.
 -3مدي ارً لدائرة القياس والتقويم  /جامعة القدس المفتوحة في الفترة الواقعة ما بين  2001/9/1م –
 2001/3/13م.

 -1مساعداً إداريا وأكاديميـاً – جامعـة القدس المفتوحـة  /منطقـة الخليل التعليمية في الفترة الواقعة
ما بين  1991/1/1م ـ  2001/ 1م.

 -1باحثا وعضوا في مركز التخطيط والتطوير في كلية الخليل الفنية الهندسية في الفترة الواقعة ما
بين  1901/2/1م 1991/1/1 -م.

رابعا :عضوية اللجان
 - 1رئيس فريق إعداد بنك األسئلة في جامعة القدس المفتوحة والذي تم انجازه وتجريبه
بنجاح خالل العام  2001م.
 - 2عضو لجان الجودة للمسار األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة  2001 – 2001م
 - 3عضو لجنة تحضيرية في مؤتمر النوعية والذي نظمته جامعة القدس المفتوحـة عـام
 2001م ) في رام اهلل.

خامسا :األبحاث واألدلة والنشرات المنشورة:
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أ  -في مرحلة الماجستير
 -1واقـــع ريـــاا األطفـــال فـــي محافظـــة الخليـــل ـ منشـــور -مركـــز أبحـــاث رابطـــة الجـــامعيين
 1901م.
 -2واقـــع التعلـــيم اإللزامـــي والثـــانوي فـــي الضـــفة ال ربيـــة-منشـــور ـ مركـــز أبحـــاث رابطـــة
الجامعيين  1990م.
 -3تاريخ التعليم في محافظة الخليل ـ بحث غير منشور .
 -1واقع األمية في األرا المحتلة  /بحث غير منشور .
 -1نشرة تربوية بعنوان التقويم التربوي الهادف-منشورة –  1990م.مركز أبحاث رابطة
الجامعيين.
 -1نشرة تربوية بعنوان نحو تحصيل دراسي أفضل-منشورة –  1990م  .مركز أبحاث رابطة
الجامعيين.

ب  -في مرحلة الدكتوراه
 .1قلق االختبار لدى طلبة الثانوية العامة  .مجلة أبحاث جامعـة القـدس المفتوحـة عـدد ،)2
 2003م.
 .2دوافع ومعيقات استخدام شـبكة االنترنـت مـن قبـل العـاملين فـي جامعـة القـدس المفتوحـة .
مجلة أبحاث جامعة القدس المفتوحة  .العدد  2001 ،)1م.
 .3اتجاهــات طــالب الصــف العاشــر األساســي نحــو الحاســوب  2001م  -منشــور –مجلــة
البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية عدد 2001 ،)2م.
 .1اتجاهــات أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة القــدس المفتوحــة نحــو تطبيــق نظــام إدارة
الجودة الشاملة

 2000م )– المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعـد .المجلـد األول،

العدد  ،)2ص ص .192-111
 .1تقــويم برنـــامج التربيــة العمليـــة فــي جامعـــة القــدس المفتوحـــة - . )2001مجلــة جامعـــة
األقصى ،الجلد  ،)11عدد . )1ص ص2000 -111م.
 .1إعداد دليل المشرف األكاديمي إلعداد االختبارات التحصيلية  2001م).
 .7مقياس جودة األداء التدريسي للمعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات المنهاج الفلسطيني.منشور
في مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية العدد 2001010م.
 .0مستوى جودة الت ذية الراجعة المقدمة للدارسين في جامعة القدس المفتوحة .)2008منشور في
مجلة اتحاد الجامعات العربية .العدد.11ص ص.201-113
ج -أبحاث أنجزت بعد الترقية عام )2000
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 -1مؤشرات جودة البحث التربوي من وجهة نظر األكاديميين الفلسطينيين .مشترك.منشور
في مجلة اتحاد الجامعات العربية العدد 2009..13ص ص101-101.
 -2اتجاهات الفروق بين مستويات تحصيل دارسي جامعة القدس المفتوحة في ضوء بعا
المت يرات .مشترك .منشور .المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد .المجلد
الثاني.العدد الثالث2009 .ص ص.111-121
 -3تحليل نتائج طلبة الصف السادس األساسي في االختبار الوطني الفلسطيني لمقرر العلوم
العامة وفقا لبعا المت يرات.مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ع20
 ،2010.ص ص.19-11
 -1اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو استخدام تقنية الصفوف االفتراضية في التعليم
وعالقتها بمهاراتهم الحاسوبية .مجلة اتحاد الجامعات العربية.العدد .) 11
 -1مدى امتالك طلبة الثانوية لمهارات ما وراء المعرفة .مشترك مجلة جامعة الخليل للبحوث
في العلوم اإلنسانية.المجلد,1عدد)1
 -1معايير جودة التدفق الفيديوي في جامعة القدس المفتوحة .المجلة الفلسطينية للتعليم
المفتوح .المجلد الثالث .العدد السدس ص ص19-12 .
 -1مهارات ما وراء المعرفة وحل المشكالت وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة
القدس المفتوحة .مجاز للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية).
 -0واقع الممارسات التأملية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس المفتوحة وعالقتها
باتجاهاتهم نحو التطور المهني الذاتي منشور /جامعة األزهر).
 -9مدركات معلمي العلوم والرياضيات في المدارس الحكومية للتقويم البديل مرسل للنشر
مجلة جامعة البصرة )
-10اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو التعيينات اإللكترونية وعالقتها بمهارات التعلم
المنظم ذاتياً مجلة جامعة القدس المفتوحة .المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح المجلد  )1العدد
 )1ص.11

-11معتقدات معلمي العلوم للمرحلة الثانوية في محافظة الخليل حول تقويم أدائهم التدريسي
من قبل طالبهم.مجلة جامعة الخرطوم
 -12تحليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي في فلسطين في ضوء متطلبات
).)TIMSS
 -13التعليم عن بعد  :التحديات واآلفاق المستقبلية وفرص النجاح.
 -11أثر االختبارات التكوينية المتتابعة في مبحث العلوم العامة للصف التاسع األساسي
على التحصيل الدراسي ودافعية االنجاز والممارسة التأملية،

سادسا :المشاركة في المؤتمرات
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أ ـ في مرحلة الماجستير :
 .1مشــاركة فــي المــؤتمر األول للتعلــيم فــي فلســطين والــذي عق ـد فــي رام اهلل عــام  1901م،
بدراسة عنوانها " واقع التعليم اإللزامي والثانوي في الضفة ال ربية.
 .2مشـاركة فــي مـؤتمر تطــوير التعلــيم عـن بعــد والـذي نظمتــه اليونســكو بالتعـاون مــع جامعــة
القدس المفتوحة عام  1993م بورقة مشتركة عنوانهـا " مقترحـات لتحسـين وتطـوير التعلـيم
عن بعد لدى الفلسطينيين ".
 .3مشاركة فـي مـؤتمر التسـرب مـن المـدارس والـذي نظمـه مركـز التطبيقـات التربويــة فــي رام
اهلل عـام  1991م ،بورقـة عنوانها " :دور وأثر عملية التقويم التربوي في التسرب"
 .1مشــاركة فــي مــؤتمر الشــبكة العربيــة للتعلــيم المفتــوح .والــذي عقــد فــي عمــان عــام 1991
بورقة عنوانها " :دور المشرف األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة ".
ب  -في مرحلة الدكتوراه :
 - 1مشاركة في مؤتمر جامعة اليرموك "التعليم العالي نماذج وتطبيقات" عام  2003م  ،بدراسـة
عنوانها  " :دور التعليم عن بعد في الحد من مشكالت التعليم العالي  .تجربة جامعة القدس المفتوحة
.
-2مشاركة في المؤتمر األول حول التعليم عن بعد والذي نظمته جامعة فيالدلفيا والمنعقد عام
 2003م ،بدراسة عنوانها  " :التعليم عن بعد فلسفته  ،مبرراته ونماذجه " .
 -3مشاركة في مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني والذي نظمته جامعة القدس المفتوحة
 2001م ،في رام اهلل بدراسة عنوانها  " :تطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس كمدخل لتحقيق
النوعية في التعليم الجامعي " .
 -1مشاركة بدراسة مشتركة في مؤتمر جامعة القدس المفتوحة والذي نظم عام  2001م ،في رام
اهلل بعنوان " :جودة التعليم من المنظور اإلسالمي “.
 -1مشاركة في مؤتمر تربية الطفل والذي نظمته الجامعة اإلسالمية ب زة  2001م ،بدراسة مشتركة
بعنوان " :تربية الطفل من منظور السنة النبوية المشرفة “.
 - 6مشاركة في مؤتمر الجودة والتميز واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي والذي نظمه اتحاد
نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية 2001.م.بدراسة عنوانها األسس النفسية
واالجتماعية لنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 -1مشاركة بدراسة مشتركة في مؤتمر الجودة في التعليم العام الفلسطيني كمدخل للتميز)والذي
نظمته الجامعة اإلسالمية عام  2001م عنوانها دور الت ذية الراجعة من الطالب للمعلم في تحسين
جودة أدائه التدريسي).
بعد الترقية ألستاذ مشارك في عام )2000
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 -1التعلم النقال  :مفهومه ,عالقته بالتعليم عن بعد ,خصائصه والتحديات التي تواجه تطبيقه.ورقة
علمية مقدمة لمؤتمر التعليم الجامعي المفتوح عن بعد .واقع وطموحات والذي نظمته جامعة
القدس المفتوحة في منطقة رفح التعليمية في الفترة الواقعة بين 2000/12/23 -22م.
منفرد).
 --9التربية اإلسالمية في المؤسسات التعليمية ودورها في تحقيق األمن االجتماعي والوحدة الوطنية
في المجتمع الفلسطيني .مقدم لمؤتمر القيم في العملية التعليمية الذي نظمه مركز التطبيقات التربوية
 ،رام اهلل  2009/1/21 ،منشور في كتاب المؤتمر) منفرد).
 -10مؤشرات جودة تقويم التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر
األكاديميين الفلسطينيين .مقدم للملتقى التربوي والذي نظمته االمديست بعنوان Academic
)Colloquium 2010. Building Partnership in Teaching Excellence
في الفترة الواقعة مابين  .2010/0-1-1/31مشترك ومنشور في كتيب المؤتمر).
 --11دور برامج العلوم االجتماعية في مؤسسات التعليم العالي في مواجهة تحديات العولمة .مقدم
لمؤتمر العلوم االجتماعية في الجامعات الفلسطينية  :الواقع والطموحات والذي نظمته جامعة الخليل
بتاريخ  ، 2011 /1/30منفرد).
 -12دور التعليم المفتوح عن بعد في تنمية الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين .والذي
نظمته جامعة فلسطين األهلية تحت عنوان تنمية الموارد البشرية والمنعقد في الفترة الواقعة مابين
 2011/1/21-23في مدينة بيت لحم .منفرد).
 -13العمل التطوعي من منظور إسالمي والذي نظمته جامعة القدس المفتوحة في بتاريخ
 2013/2/1في رام اهلل تحت عنوان العمل التطوعي في فلسطين  :واقع وطموحات.
مشترك).

سابعا:الدورات التي تلقيتها قبل الترقية:
 .1دورة في استخدام الحاسوب واالنترنت ـ جامعة القدس المفتوحة  1991م.
 .2دورة في التعليم االفتراضي 2000.م.
 .3دورة في تصميم التعليم االلكتروني باالشتراك مع جامعة منيتوفا الكندية  2000م.
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ثامنا :مجاالت االهتمام
 .1البحث في مجاالت التعليم عن بعد ـ التقويم وجودة التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم..
 .2التدريس الجامعي لمقررات في مجال المناهج وطرق التدريس والتقويم

تاسعاً  :خدمة الجامعة

 .1مدير منطقة الخليل التعليمية 2001/2001م.
 .2عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الجودة2001.م.
 .3عضو المسار األكاديمي في لجان الجودة في الجامعة.
 .1رئيس فريق بناء بنك األسئلة 2001-2001.م.
 .1إعداد دليل المشرف األكاديمي إلعداد االختبارات التحصيلية  2001م.
 .1المشاركة في تقويم أبحاث لمجلة أبحاث الجامعة قدمت لدائرة البحث العلمي.
 .1المشاركة بتقديم عرا في ورشة تطوير كفايات المشرفين األكاديميين والتي نظمت في منطقة
الخليل خالل العام الدراسي  2003م.
 .0األشراف والتدريب على آليات بناء االختبارات في الجامعة والتي نظمت في كل من مناطق الخليل
وبيت لحم ورام اهلل.
 .9إعداد النظام الداخلي لدائرة القياس والتقويم.
 .10إعداد دراسة تحليلية ألسئلة االمتحانات النهائية في الجامعة خالل العام الدراسي2001/2001
 .11إعداد وسيط تعليمي بعنوان مبادئ القياس والتقويم.
 .12المشاركة في ورشة عمل تطويركفايات المشرفين في مجال إعداد الوسائط والتي نظمت في رام
اهلل خالل العام الدراسي 2001م.
 .13اإلشراف على العديد من المقررات في برنامج التربية.
 .11تصميم الكتروني لمقرري القياس والتقويم وأساليب تدريس العلوم.
بعد الترقية  :ألستاذ مشارك في عام )2000
 .1تقديم محاضرات عبر تقنية التدفق الفيديوي لطالب الجامعة –برنامج التربية لمقرر المنهاج
التربوي)2000 .
 .2المشاركة في البرنامج التدريبي للمشرفين في موضوع تصميم التعليم االلكتروني.المرحلة السادسة
.2010/1/11-1/21باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية.
 -3مراجعة وتدقيق أسئلة مقرر المنهاج التربوي لبنك األسئلة)2009 .
 -1تحكيم أكثر من  )22بحث لمجالت الجامعة ومجلة جامعة األقصى.
 -1تدريب  )1مجموعات من أعضاء الهيئة التدريسية في منطقة الخليل على استخدام التعليم
االلكتروني وتقنية الصفوف االفتراضية.)2012 .
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 -1عضو اللجنة العلمية لمؤتمر رعاية إبداعات الشباب وتنميتها والذي نظمته جامعة القدس
المفتوحة في الفترة الواقعة ما بين .2012/1/30-29
 -1عضو هيئة تحرير المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح.منذ. 2012
 -0عضو اللجنة العلمية لمؤتمر التعليم العالي المفتوح في الوطن العربي.

عاش ارً  :خدمة المجتمع

أ  -رسائل ماجستير تمت مناقشتها
 - 1مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان " :مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
المدارس الثانوية في محافظتي الخليل وبيت لحم " – للطالبة  :ريم شحده زامل بتاريخ2001/1/3
م.
 - 2مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان  " :اتجاهات معلمي ومديري المدارس
الثانويـة فـي محافظة الخليل نحـو تقارير اإلشراف التخصصية للطالب

:

شفيق أبو عياش

بتاريخ 2001/1/1م .
 - 3مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان":معوقات توظيف البحوث التربوية من وجهة
نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية" للطالبة منال حنا زكريا
قسيس بتاريخ  2001/1/23م.
 - 1مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس":مبادئ إدارية تربوية مستنبطة من القران الكريم
وأمثلة من تطبيقاتها في السنة النبوية"للطالب محمود عبد الكريم مهنا.بتاريخ  2000/1/1م .
-1مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان  :اثر استخدام إستراتيجية الذكاءاات المتعددة
في تحصيل طلبة الصف الخامس في العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم.للطالب إبراهيم الشدفان.
 2000م.
بعد الترقية  :ألستاذ مشارك في عام .)2000
 -1مناقشة رسالة ماجستير

في جامعة القدس بعنوان :اإلرشاد األسري في المحاكم الشرعية

الفلسطينية من منظور إسالمي ودوره في الحد من حاالت الطالق.للطالب منجد الجعبري2000،م.
 -1مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان :تحليل كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي في
فلسطين.للطالبة نسرين دحدول 2009.م.
-0مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان  :فاعلية لعب األدوار في تحصيل طلبة المرحلة
األساسية الدنيا في الل ة العربية في مدارس وكالة ال وث بمحافظة الخليل  ،للطالب طارق عبد
العزيز موسى 2010،م.
ب  -أنشطة مجتمعية
 .1مــدرب فــي مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي برنــامج المدرســة وحــدة تــدريب فــي الفتــرة
الواقعة بين 2001-2002م .لمقررات المنهاج ,القياس والتقويم وأساليب التدريس.
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 .2تقــديم العدي ـد مــن النــدوات و المشــاركة فــي ورش عمــل فــي مجــاالت تربويــة  ،فــي
المدارس والجمعيات واالتحادات..
 .3عضو في العديد من المؤسسات المدنية خالل العام  2001م.
 .1تقديم استشارات لطلبـة الدراسـات العليـا تخصـص التربيـة فـي الجامعـات الفلسـطينية.
 .1عضــو لجنــة تحضــيرية لمــؤتمر التنميــة واإلصــالح والــذي عقـــد فــي محافظــة الخليــل
 2001م) .
 .1مدرب لمعلمات رياا األطفال بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل  2003م).
 .1مدرب لدورة في مجال إعداد فرق العمل ،وزارة التربية والتعليم  2002م).
 .0مدرب بالتعاون مـع دائـرة التعلـيم المسـتمر لـدورات المؤسسـة األلمانيـة  GTZفـي
مجال التدريس والتدريب والتقويم وتكنولوجيا التعليم  2001 /2001م.

بعد الترقية لدرجة أستاذ مشارك في عام 2000
 .1مدرب لدورة التقـويم التربـوي .التـي نظمتهـا مـدارس الجمعيـة الخيريـة اإلسـالمية فـي
محافظة الخليل 2009/1/-19-12.م.
.2المشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول جــودة االختبــارات التحصــيلية فــي جامعــة فلســطين
األهلية.بتاريخ 2009/12/13م.
 -3مشــاركة فــي مــؤتمر ريــاا األطفــال األول فــي الخليــل تحــت عنـوان ريــاا األطفــال
والتعلـــيم للمســـتقبل بعـــرا تقـــديمي حـــول أهـــداف ريـــاا األطفـــال مـــن منظـــور الواقـــع
الفلسطيني.بتاريخ2009/1/9
 -1المشاركة في ورشة عمل في مدرسة بنات العروب الثانوية حول اثر العنف األسـري
والتكيف المدرسي والتحصيل الدراسي بتاريخ 2010./3/3
-1استضافة على تلفزيون فلسطين حول المناهج الفلسطينية لمدة ساعة كاملة بتـاريخ
.2010/1/19
 -1استضــافة علــى تلفزيــون فلســطين لمــدة ســاعة كاملــة حــول ســلبيات وايجابيــات اســتخدام الج ـوال
واالنترنت.2011/1/11
-1استضافة على قناة مكس حول المناهج الدراسية  .ما لها وما عليها.بتاريخ 2012/3/1
 -0المشاركة في ورشة عمل تربية الجنوب حول مقترح الثانوية العامة .2012/3/2
 -9المشاركة في ورشة عمل في تربية شـمال الخليـل حـول االختبـارات الوطنيـة .تحليـل تـأملي لنتـائج
االختبارات الوطنية .والمنعقدة بتاريخ 2012./3/22
 -10المشاركة في ندوة حول مقترح الثانوية العامة فبـدعوة مـن اتحـاد المعلمـين والمنعقـدة فـي رام اهلل
يوم االثنين الموافق 2012./1/11
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 -11المشــاركة فــي ورشــة عمــل فــي المجلــس التشــريعي حــول مقتــرح الثانويــة العامــة الجديــد بتــاريخ
.2012/9/1
--12قيادة ورشة عمل حول تحسين ممارسـات تقـويم التحصـيل الدراسـي .مدرسـة الفريـر – بيـت لحـم
بتاريخ .2013/3/11
-13تدريس بعا المقررات الدراسية على حساب العمل اإلضافي بكلية التربية في جامعة الخليل.
 -11المشاركة في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالقضايا االجتماعية في المجلس التشريعي
حول الوضع التعليمي في فلسطين.
 -11إدارة ورشة عمـل حـول موضـوع التفكيـر وحـل المشـكالت فـي مدرسـة وداد ناصـر الـين الثانويـة
للبنات بتاريخ .2011/2/20
-16تقديم عرا لمعلمي المدارس الشرعية بعنوان الممارسات التأملية في التدريس بتاريخ
.2011/3/11
واهلل ولي التوفيق

قائمة باإلنتاج العلمي المنشور والمقبول للنشر
د.محمد عبد الفتاح شاهين
11

جامعة القدس المفتوحة/كلية التربية
2013-2000

عنوان البحث

الحالة

أوعية النشر

منشور/
مجاز

للنشر
 -1مؤشرات جودة البحث التربوي من وجهة نظر األكاديميين

مشترك

منشور

 -2اتجاهات الفروق في مستويات تحصيل دارسي جامعة

مشترك

منشور

المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن

-3تحليل نتائج طلبة الصف السادس األساسي في االختبار

منفرد

منشور

مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية

الفلسطينيين

القدس المفتوحة في ضوء بعا المت يرات

الوطني الفلسطيني لمقرر العلوم العامة وفقا لبعا المت يرات
-1اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو تقنية الصفوف
االفتراضية في التعليم وعالقتها بمهاراتهم الحاسوبية
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مجلة

اتحاد

الجامعات

.ع.13ص101-101

العربية )2009

بعد . )2009ع .3ص111-121

 ، )2010العدد  ، 20ص19-11
مشترك

منشور

مجلة اتحاد الجامعات العربية  )2011 ،العدد
،11ص11-1

 -1مدى امتالك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة

مشترك

منشور

مجلة جامعة الخليل للبحوث في العلوم اإلنسانية

-1معايير جودة التدفق الفيديوي في جامعة القدس المفتوحة

مشترك

منشور

المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح )2012 ،

 -1مهارات ما وراء المعرفة وحل المشكالت وعالقتها بالتحصيل

مشترك

مجاز

مجلة اتحاد الجامعات العربية

-0مدى إدراك معلمي العلوم والرياضيات في المدارس الحكومية

مشترك

قيد

التحكيم

العراق

-9اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو التعيينات

مشترك

منشور

المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح )2013 ،

مفرد

مقبول

مجلة جامعة األزهر ،مجلد،11العدد2012/3

الدراسي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

الفلسطينية للتقويم البديل

االلكترونية وعالقتها بمهارات التعلم المنظم ذاتيا .

 -10واقع الممارسات التأملية ألعضاء الهيئة التدريسية في

جامعة القدس المفتوحة وعالقتها باتجاهاتهم نحو التطور المهني

الذاتي.

 -11اثر االختبارات التكوينية المتتابعة في مبحث العلوم العامة

منفرد

للنشر

للنشر

منشور

على التحصيل الدراسي ودافعية االنجاز والممارسة التأملية لدى

 )2011 ،المجلد  ،1ع . ،1
المجلد  ،3ع ، 1ص11

مجلة جامعة البصرة

المجلد  ،1ع ، 1ص11

مجلة جامعة األقصى
مجلد،11ع2013 ،3

طلبة الصف التاسع األساسي

 -12معتقدات معلمي العلوم للمرحلة الثانوية في محافظة الخليل

منفرد

قيد

التحكيم

جامعة الخرطوم

 -13تحليل كتاب العلوم العامة للصف الرابع األساسي في

منفرد

مقبول

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

حول تقويم أدائهم التدريسي من قبل طالبهم

فلسطين وفقا لمتطلبات دراسة التوجهات الدولية.(TIMSS) .

للنشر

مجلة كلية التربية

التربوية والنفسية

للرياضيات والعلوم
 -11التعليم عن بعد  :التحديات واآلفاق المستقبلية وفرص
النجاح .مقال موثق
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مشترك

حاصل على المرتبة الثانية في المسابقة التي
نظمتها جامعة القدس المفتوحة.

قائمة باألبحاث التي تم تقديمها في مؤتمرات علمية
د .محمد عبد الفتاح شاهين

جامعة القدس المفتوحة
2013-2000

14

عنوان المؤتمر

عنوان البحث
-1التعلم النقال:مفهومه ,عالقته بالتعليم عن
بعد  ,خصائصه والتحديات التي تواجه

الجهة المنظمة

التعليم الجامعي المفتوح عن بعد

جامعة القدس المفتوحة/

..واقع وطموحات

منطقة رفح التعليمية/غزه
2000/12/23-22

تطبيقه منشور في كتاب المؤتمر)
منفرد)
 -2التربية اإلسالمية في المؤسسات

مؤتمر القيم في العملية التعليمية

مقدمه لمؤتمر القيم في

التعليمية ودورها في تحقيق األمن االجتماعي

العملية التعليمية والذي نظمه

والوحدة الوطنية في المجتمع

مركز التطبيقات التربوية

الفلسطيني .منشور في كتاب المؤتمر)

2009/1/21/

منفرد)

رام اهلل – فلسطين
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 -3مؤشرات جودة تقويم التحصيل
الدراسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من
وجهة نظر األكاديميين الفلسطينيين.

Academic Colloquium
2010. Building
Partnership in Teaching
Excellence

AMIDEAST.
Ramallah,31july1August/2010.

مشترك)
 -1دور برامج العلوم االجتماعية في مؤتمر العلوم االجتماعية في
مؤسسات التعليم العالي في مواجهة تحديات الجامعات الفلسطينية  :الواقع

جامعة الخليل /كلية التربية
2011/1/30

العولمة .منفرد) والطموحات
 -1دور التعليم المفتوح عن بعد في تنمية

تنمية الموارد البشرية

الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين.

جامعة فلسطين األهلية
 .2011/1/21-23بيت لحم

منفرد).

 -1العمل التطوعي من منظور إسالمي
مشترك)

العمل التطوعي في فلسطين  :واقع جامعة القدس المفتوحة
وطموحات

خدمة الجامعة والمجتمع
د .محمد عبد الفتاح شاهين
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 2013 /2/1رام اهلل

جامعة القدس المفتوحة

2013-2000

أوال :خدمة الجامعة بعد الترقية عام )2000
 .-1تقديم محاضرات عبر تقنية التدفق الفيديوي لطالب الجامعة

–برنامج

التربية لمقرر المنهاج التربوي خالل العام الدراسي .)2009/ 2000
 .2المشاركة في البرنامج التدريبي للمشرفين في موضوع تصميم التعليم االلكتروني.المرحلة السادسة
.2010/1/11-1/21باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية.
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 -3مراجعة وتدقيق أسئلة مقرر المنهاج التربوي لبنك األسئلة)2009 .
 -1تحكيم أكثر من  )22بحث لمجالت جامعة القدس المفتوحة ومجلة جامعة األقصى.
 -1تدريب  )1مجموعات من أعضاء الهيئة التدريسية في منطقة الخليل على استخدام التعليم
االلكتروني وتقنية الصفوف االفتراضية.)2012 .
 -1عضو اللجنة العلمية لمؤتمر رعاية إبداعات الشباب وتنميتها والذي نظمته جامعة القدس
المفتوحة في الفترة الواقعة ما بين ..2012/1/30-29
 -1تدقيق ومراجعة كتاب المنهاج التربوي بتكليف من كلية التربية2013
 -0عضو هيئة تحرير المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح.منذ. 2012
-9عضو اللجنة العلمية لمؤتمر التعليم العالي المفتوح في الوطن العربي.
-10تقويم أسئلة االمتحانات النهائية لعدة فصول لمقررات القياس والتقويم والمنهاج التربوي
ومناهج البحث العلمي.
 -11إجراء دراسة ل كلية التربية /قسم التربية اإلسالمية "حول أسباب ضعف طلبة تخصص التربية
اإلسالمية في إتقان مهارات التالوة والتجويد.
ثانيا  :خدمة المجتمع بعد الترقية لدرجة أستاذ مشارك عام )2000
 .1مدرب لدورة التقـويم التربـوي .التـي نظمتهـا مـدارس الجمعيـة الخيريـة اإلسـالمية فـي
محافظة الخليل 2009/1/-19-12.م.
.2المشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول جــودة االختبــارات التحصــيلية فــي جامعــة فلســطين
األهلية.بتاريخ 2009/12/13م.
 -3مشــاركة فــي مــؤتمر ريــاا األطفــال األول فــي الخليــل تحــت عنـوان ريــاا األطفــال
والتعلـــيم للمســـتقبل بعـــرا تقـــديمي حـــول أهـــداف ريـــاا األطفـــال مـــن منظـــور الواقـــع
الفلسطيني.بتاريخ2009/1/9
 -1المشاركة في ورشة عمل في مدرسة بنات العروب الثانوية حول اثر العنف األسـري
والتكيف المدرسي والتحصيل الدراسي بتاريخ 2010./3/3
-1استضافة على تلفزيون فلسطين حول المناهج الفلسطينية لمدة ساعة كاملة بتـاريخ
.2010/1/19
 -1استضــافة علــى تلفزيــون فلســطين لمــدة ســاعة كاملــة حــول ســلبيات وايجابيــات اســتخدام الج ـوال
واالنترنت..2011/1/11
-1استضافة على قناة مكس حول المناهج الدراسية  .ما لها وما عليها.بتاريخ 2012/3/1
 -0المشاركة في ورشة عمل تربية الجنوب حول مقترح الثانوية العامة 2012./3/2
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 -9المشاركة في ورشة عمل في تربية شـمال الخليـل حـول االختبـارات الوطنيـة .تحليـل تـأملي لنتـائج
االختبارات الوطنية .والمنعقدة بتاريخ 2012./3/22
 -10المشاركة في ندوة حول مقترح الثانوية العامة فبـدعوة مـن اتحـاد المعلمـين والمنعقـدة فـي رام اهلل
يوم االثنين الموافق 2012./1/11
 -11المشــاركة فــي ورشــة عمــل فــي المجلــس التشــريعي حــول مقتــرح الثانويــة العامــة الجديــد بتــاريخ
2012./9/1
-12قيـادة ورشـة عمـل حـول تحسـين ممارسـات تقــويم التحصـيل الدراسـي .مدرسـة الفريـر – بيـت لحــم
بتاريخ 2013./3/11
 -13تدريس بعا المقررات الدراسية على حساب العمل اإلضافي في جامعة الخليل.
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