
6من   1الصفحة   

 

 

 املعلومات الشخصية

 801552365 ة:ــم الهويـــــرق
 4653761 ر:ـواز السفــج
 خان يونس –فلسطين  ان الميالد:ـمك

 م1986نوفمبر،  05 تاريخ الميالد:
 فلسطين، محافظات غزة، خان يونس العنوان:

 00970599735041 وال:ــالج
 0097082070074 الهاتف:
 dr.h.agha@gmail.com :اإليميل

 املؤهالت العلمية

 المناهج وطرق تدريس الرياضيات دكتوراه -
 مصر  –جامعة عين شمس 

2014 – 2016 
 المناهج وطرق تدريس الرياضيات ماجستير -

 فلسطين  –جامعة األزهر 
2009 – 2011 

 الرياضيات وطرق تدريسها بكالوريوس -
 فلسطين  –جامعة األقصى 

2005 – 2008 

 جماالت التخصص العملية

 إعداد برامج التطوير المهني للمعلمين. -
 تدريب المعلمين تربوًيا وأكاديمًيا. -
 تأهيل المعلمين الجدد "تربوًيا وأكاديمًيا". -
 تعليم المتفوقين والموهوبين. -
 والعالمية.الخبرات التربوية  -
 اإلحصاء التربوي واالستداللي. -
 (.SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام ) -
 والتقويم.القياس  -

  هاني عبد القادر عثمان األغاالدكتور:/ 

 ج وطرق تدريس الرياضياتـاملناه

إعااداد برامج رعااايااة المتفوقين و التطوير المهني للمعلمين،  اإلعااداد و   مختص في مجااا 
والتحليل اإلحصااااااائي   التدريب في مجا  اإلحصاااااااء التربوي واالسااااااتدالليو   .والموهوبين

وإعااداد األدوات الثحةيااة   القياااس والتقويمفي مجااا   ، و (SPSSباااسااااااااااااااتخاادام برنااامج )
 .الخاصة بجمع البيانات، باإلضافة إلى إدارة المشاريع واألعما  الصغيرة والمتوسطة

 اخلربات العملية

 الرياضيات، الجامعات الفلسطينية. .ت .، ط(م)غ.  محاضر حالًيا  –  2015
 معلم رياضيات ثانوي، وزارة التربية والتعليم، فلسطين.  حالًيا  –  2010
 معيد بقسم الرياضيات، جامعة األقصى، فلسطين.  2008/2009

 العضويات واالعتمادات

2021 
2019 

 البورد العربي لالستشارات والتدريب والتنمية الثشرية. الزّمالة التدريبية:
 مجلة جامعة غزة، فلسطين عضو تحكيم:

 مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية، فلسطين. عضو تحكيم: 2018
منتدى معلمي خان يونس للتدريب والتطوير المهني  عضــــــــو م  ــــــــ : 2015

 للمعلمين، خان يونس، فلسطين.
ــو  2015 رخصااااااة التدريب الدولية لتنمية الموارد الثشاااااارية. باعتماد   معتمد:عضــ

 المركز الكندي للتنمية الثشرية، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
 مركز النخثة الفلسطيني للتطوير، فلسطين. رئي  مجل  اإلدارة: 2014

 عضوية اللجان التحضريية والعلمية للمؤمترات واأليام الدراسية

اليوم الدراساااااااايت إشااااااااراقات  لجنة البحث العلمي وتقييم األبحاث.عضـــــو  2019
 ". مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، غزة، فلسطين.4بحةية"

اليوم الدراساااااااايت إشااااااااراقات  عضـــــو لجنة البحث العلمي وتقييم األبحاث. 2017
 ". مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، غزة، فلسطين.2بحةية"

اليوم الدراسااااااايت تغيير التعليم في عالم متغير.   عضـــــو لجنة تحضـــــيرية. 2014
 غزة، فلسطين. ،نقابة المعلمين ومديرية التعليم خان يونس

 إعداداهااملشاريع التدريبية والعلمية اليت مت 

ــميم بمــا م اوتبــارال مســـــــــتوا للقبول الجــامعي  اوتبــارال  - 2021 تصـــــــ
ــيكومتريــة  المعاااالي للتوجياااي األكااااديمي والمجتمعي،  ـــــــ ، جمعياااة 

 م(.2021أغسطس،  –م 2021فلسطين، )يونيو، 
ــميم يقــائــر تــدريبيــة لم ـــــــــرو  ت وير مهــارال ال لبــة  ي  - تصـــــــ

ـــيال  وتـبار   جمعياة المعاالي للتوجياي األكااديمي ،  PISAالرـيايـــــــ
  م(.2021مارس،  –م 2020والمجتمعي، فلسطين، )أغسطس، 

mailto:dr.h.agha@gmail.com


6من   2الصفحة   

 

 و تأليفهاأالكتب اليت مت إعدادها 

 جامعة غزة، فلسطين. ،1ط .مثادئ علم اإلحصاء كتاب جامعي: - 2021
 احملاضرات والدورات وورش العمل اليت مت تنفيذها

أساااااات ة  الفئة المســـتهد ة:. المساااااتوى األو  –  (SPSSالتحليل اإلحصاااااائي للبيانات باساااااتخدام برنامج ) دورة تدريبية: - 2021
البورد العربي لالسااتشااارات والتدريب والتنمية   الجهة الم ـر ة:. الجامعات وطلثة الدراسااات العليا والثاحةين واإلحصااائيين

 م.2021ديسمبر،  1 –نوفمبر  27 ،(Zoomالثشرية، الكويت )تدريب افتراضي عبر 
معلمي  الفئة المســــــــتهد ة:(. PISAتدريب معلمي الرياضاااااااااااايات على التدريس وفد الدراسااااااااااااة الدولية ) دورة تدريبية: -

اإلدارة العامة لإلشاااراا والتأهيل التربوي بوزارة   الجهة الم ــر ة:  الرياضااايات للصاااش العاشااار بمديرية شااارق خان يونس.
 م.2021نوفمبر،  23التربية والتعليم، فلسطين، 

مختصاااين وطلثة دراساااات عليا.    الفئة المســتهد ة:.  التمهيديمساااتوى ال –  (SPSSالتحليل اإلحصاااائي ) دورة تدريبية: -
 م.2021سبتمبر،  27 –سبتمبر  2 فلسطين، شركة مي نايف تدريب واستشارات، الجهة الم ر ة:

مركز أبحاث الدولية    . الجهة الم ــــر ة:ت جمع البيانات في الثحوث والدراسااااااات العلمية وتحليلها إحصااااااائًيادورة تدريبية - 2020
 م.2020أبريل،  07 ، الكويت،الخليجيللتوظيف واالستشارات بدو  التعاون 

 مركز النخثة الفلساااااااطيني،  الجهة الم ـــــر ة:مربيات األطفا .  الفئة المســـــتهد ة:  العنش لدى األطفا . ورشـــــة عمل:  - 2019
 م.2019يناير،  9 فلسطين،

مركز النخثة    الجهة الم ـــــــر ة:مربيات األطفا .  الفئة المســـــــتهد ة:  الخصاااااااااااائص النمائية ل طفا . ورشـــــــة عمل: -
 م.2019يناير،  8 فلسطين، الفلسطيني،

المعلمين مشاارفو لجان    الفئة المسـتهد ة: جمع البيانات في الثحوث والدراسااات العلمية وتحليلها إحصااائًيا. لقاء تدريبي: -
 م.2019يناير،  6 فلسطين، مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، الجهة الم ر ة: الثحث العلمي.

 معلمات مدرساة الخنسااء الةانوية للبنات.  الفئة المـستهد ة: توظيف الثحث اإلجرائي في العملية التعليمية.لقاء تدريبي:  - 2018
 م.2018ديسمبر،  19 – 18 فلسطين، منتدى معلمي خان يونس، الجهة الم ر ة:

مركز المهارات  الجهة الم ـــر ة:طلثة دراسااااات عليا.  : الفئة المســـتهد ة(.  SPSSالتحليل اإلحصااااائي )دورة تدريبية:  -
 م.2018ديسمبر،  17 –نوفمبر  17 فلسطين،  التطبيقية التعليمي التابع ل كاديمية التطبيقية،

 الطلثة المعلمين بجامعة غزة. الفئة المســـــتهد ة:نحو مجتمع باحث "الثحوث الكيفية والثحث اإلجرائي".  ورشـــــة عمل: -
 م.2018ديسمبر،  10 ، فلسطين،جامعة غزة بالشراكة مع منتدى معلمي خان يونسجهة اإلشراف: 

منتدى معلمي خان  الجهة الم ـر ة:   معلمي وزارة التربية والتعليم.  الفئة المسـتهد ة:  التعلم عبر المشارو..ورشـة عمل:  -
 م.2018أكتوبر،  27 فلسطين، ية خان يونس،يونس بالشراكة مع المكتثة العامة لبلد

الجهة  معلمي مدرساااة القرارة الةانوية للبنين.  الفئة المســتهد ة:  تحليل الدروس وإعداد جدو  المواصااافات. لقاء تدريبي: -
 م.2018أكتوبر،  6 ، فلسطين،مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس الم ر ة:

مديرية   الجهة الم ــــــر ة:  أمناء المكتثات.الفئة المســــــتهد ة:   واإلبدا.". قراءة موجهة في كتاب "الخياورشــــــة عمل:   -
 م.2018مايو،  10 ، فلسطين،التربية والتعليم شرق خان يونس ومنتدى معلمي خان يونس

معلمات مدرسااة الفئة المســتهد ة:  قراءة موجهة في مقا  "نوار نيسااانت طالب ومعلم في مسااارات التعلم".ورشــة عمل:   -
 م.2018مارس،  22 ، فلسطين،منتدى معلمي خان يونس الجهة الم ر ة:المعري الةانوية للبنات. 
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معلمي مدرساة القرارة  الفئة المسـتهد ة:  توظيف اساتراتيجيات التعلم النشاف في تدريس الرياضايات والعلوم. لقاء تدريبي: -
 م.2018مارس،  10 – 9 ، فلسطين،رة الةانوية للبنينإدارة مدرسة القرا الجهة الم ر ة:الةانوية للبنين. 

معلمي مدرساااة  الفئة المســتهد ة:  قراءة موجهة في مقا  "نوار نيساااانت طالب ومعلم في مساااارات التعلم". ورشــة عمل: -
 م.2018فبراير،  27 ، فلسطين،منتدى معلمي خان يونس الجهة الم ر ة: المعري األساسية المشتركة.

معية بجالمعلمات  الفئة المستهد ة: قراءة موجهة في مقا  "نوار نيسانت طالب ومعلم في مسارات التعلم".  ورشة عمل: -
 م.2018يناير،  20 ، فلسطين،منتدى معلمي خان يونس الجهة الم ر ة: طالئع فلسطين.

معلمي ومعلمات مدرساااة فلساااطين   الفئة المســتهد ة:  أساااس ومعايير تدريس الطلثة المتفوقين والموهوبين. دورة تدريبية: - 2017
، ( للموهثة واإلبدا.CORTإدارة مدرسااااااااة فلسااااااااطين للموهوبين بالتعاون مع م سااااااااسااااااااة )  الجهة الم ــــــر ة: للموهوبين.
 م.2017أكتوبر،  24 – 23 فلسطين،

ــتهد ة: = إبدا.(.5×5×5قراءة موجهة في كتاب )  ورشــــة عمل: - ــر ة:  الج  أمناء المكتثات. الفئة المســ مديرية هة الم ــ
 م.2017أغسطس،  29 ، فلسطين،التربية والتعليم شرق خان يونس بالتعاون مع منتدى معلمي خان يونس

ــتهد ة:(.  SPSSالتحليل اإلحصاااااائي ) دورة تدريبية: - ــر ة:  معلمات الرياضااااايات والعلوم. الفئة المسـ مركز   الجهة الم ـ
 م.2017مارس،  29 –فبراير  25 ، فلسطين،النخثة الفلسطيني، خان يونس

الجهة  معلمي مدرسااة العودة الةانوية للبنين.  الفئة المســتهد ة:تحليل الدروس وإعداد جدو  المواصاافات.  لقاء تدريبي:  - 2015
 م.2015مارس،  2 – 1 ، فلسطين،إدارة مدرسة العودة الةانوية الم ر ة:

  معلمي الرياضيات بوزارة التربية والتعليم. الفئة المستهد ة:  معايير الرياضيات للمتفوقين بالمرحلة الةانوية.  ورشة عمل: -
 م.2015فبراير،  24 ، فلسطين،جامعة غزة الجهة الم ر ة:

 الدورات التدريبية اليت مت احلصول عليها )بشهادة معتمدة(

2021 
 

2020 

ــت دا    - (. داينمكس للتدريب Online) .  AMOSالتحليل العاملي التوكيدي والتحليل العاملي التوكيدي البعدي با ــــــ
 م.2021، واالستشارات. جمهورية مصر العربية

 م. 2020،  المعهد الوطني للتدريب، وزارة التربية والتعليم العالي، غزة، فلسطين  تدرير عن ُبعد.  :أمن المعلومال التقنية -
 م.2020، المعهد الوطني للتدريب، وزارة التربية والتعليم، فلسطين. In Designتصميم الم بوعال با ت دا  بربامج  -
 م؟2020، الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، فلسطينإدارة الصفوف ا  ترايية.  -

 م.2019، وزارة التربية والتعليم، غزة، فلسطينالتعلم الن ط والمهارال الحياتية.  - 2019
 م.2018، اإلدارة العامة لإلشراا والتأهيل التربوي، وزارة التربية والتعليم العالي، غزة، فلسطين مهارال البحث العلمي. - 2018

 م.2018، اإلدارة العامة لإلشراا والتأهيل التربوي، وزارة التربية والتعليم، غزة، فلسطين الدراما التكوبية  ي التعليم. -
 م.2015، رية، القاهرة، مصرالمركز الكندي للتنمية الثش التنمية الب رية. - 2015

 .م2015، المركز الكندي للتنمية الثشرية، القاهرة، مصر تدرير المدربين. -
 .م2015، المركز الكندي للتنمية الثشرية. القاهرة، مصر إدارة األعمال المصغرة. -
 .م2015، الكلية الجامعية، خان يونس، فلسطين  .SPSSتحليل اإليصائي  ال -
 .م2015، (، غزة، فلسطينAMIDESTاألمديست )  .TOEFELالتويفل   -

 .م2013، المنتدى التربوي، فلسطين   .ICDLالروصة الدولية لقيادة الحا وب   - 2013
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 احملاضرات والدورات وورش العمل اليت مت حضورها )دون إفادة/ شهادة(

ــة يوارية: - 2021 ــر ة:    إعادة البنااء لتجناب الفااقد التعليميت الواقع والماأمو . جلســـــــ أكاديمياة الملكاة رانياا لتادريب الجـهة الم ـــــــ
 م.2021سبتمبر،  25، (Zoom)جلسة افتراضية عبر  المعلمين، األردن

 م.2019يناير،  13منتدى معلمي خان يونس.  الجهة الم ر ة: عثاءة الخبير في منحى تكاملي. ورشة عمل: - 2019
مركز التميز في    الجهة الم ـــر ة: إضاااااءات حو  دراسااااات التقويم الوطني "الرياضاااايات والعلوم نمو ًجا".  ورشـــة عمل: - 2018

 م.2018ديسمبر،  17تطوير تعليم الرياضيات والعلوم. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
  7  –  4مديرية التربية والتعليم شاااارق خان يونس.    الجهة الم ـــر ة:  مشاااارو. الثحث العلمي في المدرسااااة. عمل:  ورشـــة -

 م.2018نوفمبر،  
مركز القطان للثحث والتطوير   الجهة الم ـــــــر ة: اهجنا الفلسااااااااااطينية.توظيف نهج عثاءة الخبير في من  ورشـــــــة عمل: -

 م.2018أغسطس،  19ومنتدى معلمي خان يونس بالتعاون مع المكتثة العامة لبلدية خان يونس. 
مركز القطان للثحث والتطوير بدعم من الوكالة السااويساارية للتنمية   الجهة الم ــر ة:نزهة في دماغ معلم.   ورشــة عمل: -

(، ضااااامن مشااااارو. "الةقافة والفنون والمشااااااركة المجتمعية". مركز التدريب التابع لمديرية التربية والتعليم  SDC)  والتعاون 
 م.2018يونيو،  28 – 27خان يونس. 

 م.2017سبتمبر،  16غزة.  برنامج الثحث والتطوير التربوي. الجهة الم ر ة: التعلم عبر المشرو.. ورشة عمل: - 2017

 املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمةاألحباث 

 .قيد الن ر، PISA2022برنامج تدريبي مقترح لتنمية قدرات الطلثة على حل المسائل الرياضية وفًقأ إلطار  - 2021
( لتنمية المهارات الحياتية والمعرفة  TASCوحدة دراسااااااااية مقترحة في الرياضاااااااايات قائمة على نمو ) التفكير النشااااااااف ) -

، األردن،  مجلة العلماء العرب للعلو  اإلبسـابية وا جتمايية. الرياضاية لدى الطلثة المتفوقين بالصاش العاشار األسااساي
 م.2021(، 1العدد )

مجلة العلو  العالقة بين مهارات التفكير العليا ومسااااتوى التحصاااايل الدراسااااي في الرياضاااايات لدى طلثة الةانوية العامة.   - 2020
 م.2020الجزائر، سبتمبر،   تمايية،اإلبسابية وا ج

اسااتراتيجية مقترحة لتحسااين مسااتوى امتال  طلثة الصااش العاشاار األساااسااي للمهارات الرياضااياتية الالزمة لهم في ضااوء  - 2019
 م.2019(، 4العدد ) فلسطين،مجلة جامعة غزة،  متطلثات المنهج الدراسي.

مجلة جامعة النجاح االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الةانوية في ضااااااوء الكفايات الالزمة لرعاية الطلثة المتفوقين.  -
 م.2019(، 6) 33فلسطين، لألبحاث،  

 تقويم محتوى كتاب الرياضاااايات الفلسااااطيني للصااااش العاشاااار األساااااسااااي وفًقا لمدخل المقاربة بالكفايات "دراسااااة تحليلية". - 2018
 م.2018جامعة الخليل، فلسطين،   جلة جامعة ال ليل للبحوث.م

أثر بعض المتغيرات في اتجاه طلثة الصاش العاشار نحو االلتحاق بمساار التعليم الةانوية المهني والتقني بفلساطين وسابل  -
 م.2018(، 2جامعة الكوفة، العراق، العدد ) مجلة كلية التربية للبنال للعلو  اإلبسابية.تعزيزه.  

  دور القولثة الةقافية في تشكيل المنظومة القيمية لدى الطلثة المراهقين بمحافظات غزة وتصور مقترح لضثف  لك الدور. - 2017
 م.2017(، 24(، العدد )8فلسطين، المجد  ) مجلة جامعة القدس المفتوية.

رؤية مقترحة لتادريب معلمي مرحلاة التعليم قبال الجاامعي ألجل االحتراا على ضااااااااااااااوء بعض المعاايير المهنياة العاالمياة.   -
 م.2017(، 19كلية البنات، جامعة عين شمس، مصر، العدد ) مجلة البحث العلمي  ي التربية.
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 األحباث وأوراق العمل املقدمة يف املؤمترات واأليام الدراسية

تقييم جودة كتاب الرياضاايات الفلسااطيني للصااش العاشاار في ضااوء المعايير العالمية لتصااميم الكتب المدرسااية من وجهة  - 2019
كلية التربية،   الم تمر التربوي الســادس: المنا ج الفلســ ينية الجد"دة حامويال وتحديالح.  نظر المعلمين والمشااارفين.

 م.2019جامعة األقصى، فلسطين، ... 
  تحليل أثر بعض المتغيرات في عزوا الطلثة عن االلتحاق بالتعليم المهني والتقني باستخدام تحليل االنحدار اللوجستي. - 2018

. الكلية  الم تمر العلمي الثابي: مســـــــتقبل التعليم المهني والتقني بمدارس التعليم العا   ي  لســـــــ ين  م تمر محكم 
 م.2018الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم خان يونس، فلسطين، مايو 

اليو  الدرا ـــــي: رياف األافال بين التقليد    األطفا  "خبرات تعليمية". اتجاهات تربوية معاصاااااااارة في تربية طفل ريا  - 2017
 م.2017مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، فلسطين، مايو   والتجد"د.

اليو  الدرا ـي: ت وير أداء البة الدرا ـال العليا و   . EndNote X7تنظيم وإدارة المراجع العلمية باسااتخدام برنامج  -
 م.2017كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين، مارس  العلمي.مستجدال البحث 

وزارة الةقافة،   م تمر ثقا ة اإلبدا .دور م سااااسااااات التعليم الةانوي في تنمية اإلبدا. لدى طلبتها وتصااااور مقترح لتفعيلي.  - 2013
 .2013فلسطين، ديسمبر 

 وااللكرتونيةاملقاالت املنشورة يف اجملالت احملكمة 

 م.2018أغسطس  موقع تعليم جد"د. العالقة التكاملية بين حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضيات. - 2018

 م.2016ديسمبر   موقع تعليم جد"د. رسم الستراتيجيات المستقبل أم حبيسة أدرا) تنتظر الفر)؟ .توصيات الم تمرات. - 2016

 اليت مت حتكيمها يف اجملالت واملؤمترات العلميةالبحوث واألوراق العلمية 

الضاااااااااغف النفساااااااااي وعالقتي باالغتراب الزواجي والتوجي الديني لدى عينة من الطالثات    لســــــ ين: –مجلة جامعة غزة  - 2020
 م.2020أبريل،  08المتزوجات بجامعة األقصى. 

معوقات توظيف المعلمين ل هداا الوجدانية في التدريس من وجهة نظر المشاااااااااااارفين     لســــــــ ين: –مجلة جامعة غزة  -
 م.2020مارس،  04التربويين في فلسطين. 

التكامل بين الم سسات التربوية في تعزيز قيمة المواطنة لدى طلثة مرحلة التعليم الةانوي    لس ين: –جامعة غزة  مجلة -
 م.2020فبراير،  01بفلسطين )رؤية مستقبلية(. 

مهارات التفكير التأملي المتضاااامنة في محتوى كتب العلوم الحياتية للصااااش العاشاااار في     لســـ ين: –مجلة جامعة غزة  - 2019
 م.2019ديسمبر،  24فلسطين. 

تحليل محتوى كتب الرياضااايات الفلساااطينية المطورة للصاااش الساااادس في ضاااوء المعايير    لســ ين: –مجلة جامعة غزة  -
 م.2019ديسمبر،  16(. CFBTالبريطانية )

فاعلية اسااااتخدام وسااااائل التواصاااال االجتماعي بين    لســ ين: –مية للدرا ــال التربوية والنفســية مجلة الجامعة اإل ــال -
 م.2019أغسطس،  14معلم الرياضيات وأولياء األمور في تحصيل تالمي  الصش الرابع في الرياضيات. 

فاعلية توظيف معمل الرياضاايات في تنمية مهارات     لسـ ين: –مجلة الجامعة اإل ـالمية للدرا ـال التربوية والنفسـية  -
 م.2019فبراير،  02التفكير الهندسي لدى طالثات الصش السابع بمحافظة رفح. 
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 دكتوراه( -ماجستري  -الرسائل العلمية اجلامعية اليت متت مناقشتها )بكالوريوس 

دور برنامج الدكتوراه، كلية العلوم اإلنساانية للتنمية الثشارية وعلوم الطاقة.   –جامعة ليدز المهنية   ر ـالة دكتوراه مهنية: - 2021
ــع  ي مدارس غزة من   ــف التا ـ ــت دا  ال رائط الي نية  ي تنمية المفا يم العلمية  ي مادة العلو  لدا االب الصـ ا ـ

 م.2021يوليو،  05 .المعلمينوجهة بظر  

 املساقات اجلامعية اليت مت تدريسها

 جامعة األقصى، الفصل األو . ، 1التفايل والتكامل  اسم المساقت  - 2009/2010
 جامعة األقصى، الفصل األو .مبادئ الرياييال. اسم المساقت  -
 الةاني.جمعة األقصى، الفصل  . 2التفايل والتكامل  اسم المساقت  -

 .جامعة غزة، الفصل الةاني .الرياييال العامةاسم المساقت  - 2018/2019

 جامعة غزة، الفصل األو .  . 1الرياييال وارق تدريسها  اسم المساقت  - 2019/2020
 جامعة غزة، الفصل األو .  .مبادئ اإليصاء واإليصاء اإلعالمياسم المساقت   -
 جامعة غزة، الفصل الةاني.  . 2تدريسها  الرياييال وارق اسم المساقت  -
 جامعة غزة، الفصل الةاني.   .اإليصاء التربوي اسم المساقت  -

 جامعة غزة، الفصل األو .  .اإليصاء الحيوي مبادئ اإليصاء و اسم المساقت  - 2020/2021

 
 


