
نحو معلم/ة يصنع المعاني
وطلبـــة ينتجــون المعرفــة

دليـل الملفات الشخصية
والمتدربـات للمتدربيـن 



برنامــج تدريــب المعلميــن والمعلمــات »رحلــة تعلميــة نحــو معلــم/ة يصنــع المعانــي وطلبــة ينتجــون المعرفــة«، هــو برنامــج تدريبــي مكثــف هــدف لتأهيــل الخريجيــن والخريجــات 
ليكونــوا قادريــن علــى العمــل فــي المجــال التربــوي كمعلميــن ومعلمــات بكفــاءة وفاعليــة.

تلقــى المتدربــون برنامجــا تدريبيــا مكثفــا لمــدة 7 أشــهر بمــا يعــادل 370 ســاعة تدريبيــة يتخللهــا 30 ســاعة تدريــب عملــي. وقــد عبــر المتدربــون والمتدربــات البرنامــج التدريبــي 
مــن خــال رحلــة تعلميــة متشــعبة لخمســة مســارات، وهــي كاآلتــي: 

مســار التكويــن التربــوي: فــي هــذا المســار انخــرط المتدربــون والمتدربــات فــي تجربــة تعلــم حقيقيــة تنقلــوا فيهــا بيــن محطــات تصميــم التعلــم والدرامــا والتقييــم والوســائط  	
المتعــددة والتعليــم الجامــع والتعلــم االلكترونــي. ومــن خــال محطــات المســار فقــد تــم العمــل علــى تطويــر قــدرة المتدربيــن والمتدربــات علــى تصميــم نمــاذج وحــدات 
ــر  ــى تطوي ــن عل ــب دوره، مركزي ــم والطال ــن المعل ــكل م ــي ل ــى يعط ــم ذو معن ــن تعل ــة تضم ــس حديث ــق أس ــي وف ــم الكترون ــدات تعل ــم وح ــم، وتصمي ــم وأدوات تقيي تعل
ــل  ــد عم ــا وق ــر. كم ــاءة الخبي ــا وعب ــتراتيجيات الدرام ــا اس ــن أيض ــع، وموظفي ــم الجام ــج التعلي ــار نه ــن االعتب ــن بعي ــة، آخذي ــة المعرفي ــة، وإنتاجي ــة للطلب ــارات الحياتي المه
ــة  ــة التعلــم فــي هــذه المســار بانتقــال المتدربيــن لمرحل المتدربــون والمتدربــات علــى تطويــر مصــادر تعلــم وأنشــطة مــن خــال توظيــف الوســائط المتعــدد، وانتهــت رحل

المشــاهدة والتطبيــق العملــي فــي الميــدان ســواء تعليــم وجاهــي أو الكترونــي بمــا يعــادل 30 ســاعة تدريبيــة. 

ــوالت  	 ــل، وبروتوك ــال والتواص ــل االتص ــم مث ــخصية له ــب الش ــة الجوان ــى تنمي ــز عل ــات ترك ــات محط ــون والمتدرب ــر المتدرب ــار عب ــذه المس ــي ه ــخصي: ف ــن الش ــار التمكي مس
وأخاقيــات العمــل المهنــي، والســيرة الذاتيــة. باإلضافــة لمحطــات تفتــح اآلفــاق أمامهــم لإلبــداع والتميــز فــي بيئــة العمــل مثــل التفكيــر التصميمــي والريــادة. وخــال هــذا 
المســار انخــرط المتدربــون فــي تجربــة تطويــر نمــوذج خطــة مشــروع بــكل مكوناتــه وشــاما لألمــور الماليــة، باإلضافــة لتطويــر مهــارات تتعلــق بالتواصــل الفعــال فــي مجــال 
العمــل والتحضيــر لاجتماعــات وكتابــة الرســائل الرســمية وكتابــة محاضــر االجتماعــات، ومهــارات التفكيــر النقــدي التصميمــي، وكذلــك كتابــة الســيرة الذاتيــة ورســالة التغطيــة 

الخاصــة بهــم والتحضيــر الجيــد لمقابلــة العمــل بطــرق متعــددة. 

مســار التوعيــة والثقافــة: فــي هــذا المســار شــارك المتدربــون والمتدربــات فــي سلســلة مــن النــدوات التربويــة الحواريــة فــي موضوعــات مختلفــة بالمجــال التربــوي مثــل البحــث  	
االجرائــي، التعلــم القائــم علــى المشــروع، الصحــة النفســية للمعلــم والطالــب والتعليــم والتعلــم فــي المســتقبل.  

مســار التفكــر والتأمــل: يعــد هــذا المســار امتــدادًا للمســار التربــوي والــذي مــن خالــه انخــرط المتدربــون والمتدربــات فــي سلســلة مــن المحطــات التدريبيــة الحواريــة التفاعليــة  	
والتــي مــن شــأنها فتــح اآلفــاق لهــم فــي مجــال تصميــم التعلــم والتنويــع فــي األنشــطة وتطويــر مصــادر تعليميــة مبنيــة علــى فيلــم أو روايــة مثــل األفــام والمناهــج، أدب 
األطفــال، المعلــم فــي الســينما، الطفــل فــي فيلــم، فيلــم وروايــة. ومــع نهايــة هــذا المســار انخــرط المتدربــون فــي تجربــة تصميــم مصــادر تعلــم مبنيــة علــى فيلــم أو روايــة أو 

قصــة، والتخطيــط لــدروس بســيطة باالســتعانة بأفــام، موظفيــن مــا اكتســبوه مــن معرفــة ومهــارات خــال رحلــة التعلــم فــي هــذا المســار. 

مقدمة:



مســار التعلــم الذاتــي: جــاء هــذا المســار لتعزيــز ثقافــة التعلــم الذاتــي المســتمر لــدى المتدربيــن والمتدربــات، مــن خــال تحفيزهــم علــى البحــث فــي منصــات التعلــم العربيــة  	
والعالميــة عــن مســاقات ودورات تدريبيــة الكترونيــة واختيارهــم للمحتــوى والموضــوع المائــم الهتماماتهــم والمشــاركة فيهــا. مــع نهايــة هــذا المســار تمكــن كل متــدرب 
ومتدربــة مــن التســجيل والتعلــم الذاتــي فــي مســاق الكترونــي بمــا يناســب ميولــه والحصــول علــى شــهادة تثبــت انهــاءه للمســاق، تلــي هــذه العمليــة لقــاءات حواريــة لتبــادل 

الخبــرات والتأمــل فــي التجربــة. 

يذكــر أن مشــروع »توظيــف المعلميــن والمعلمــات« يأتــي بالشــراكة مــع »فاينانــس فــور جوبــس« للخدمــات االستشــارية، الُمنفــذة لبرنامــج ســندات األثــر اإلنمائــي الخــاص بتوظيــف 
الشــباب فــي فلســطين، بتمويــل مــن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني، والبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، وبنــك التنميــة الهولنــدي، و»Invest Palestine« مــن خــال 

صنــدوق االســتثمار التشيلي-الفلســطيني )بــذور الزيتــون(. 



ملفات السيرة الذاتية الخاصة بالمتدربين والمتدربات
الذين أنهوا برنامج تدريب المعلمين والمعلمات

»رحلة تعلمية نحو معلم/ة يصنع المعاني وطلبة ينتجون المعرفة«

للفوج األول والثاني.



اختر منطقة:





اللغة اإلنجليزية وآدابها
 رزان عبد الله زيادة

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 أنا شخصية شغوفة وطموحة للوصول ألعلى المراتب العلمية وتعلم كل ما يخدم العملية التعليمية
ليس لدي خبرة سابقة في أنه  ... صحيح  التعلم   الصحيحة مما يجعل طالبي شغوفين مثلي بحب 
 السلك التعليمي لكن هذا لمصلحتي ألنه مع مركز التعليم المستمر تعلمت أساسيات التعلم الصحيح
التعليم مهنة  وأن  لطالبي  قدوة  معلمة  أكون  كيف  تعليمي  على  وأشكرهم  ولطالبي  لي   اإللهامي 
 مهنة سامية وتحتاج لكثير من التعب والتحضير إلنتاج خطة درس إنتاجي للطالب وإشراكهم في العملية

التعلمية وليس فقط تكديس معلومات في أدمغة تنسى كل شيء بعد االمتحان

أقول المدربين
سماح عودة

 هذه المشاركة مميزة حًقا في قدرتها على إنجاز المهام المطلوبة، فهي منظمة للغاية ومصممة، وهي تشارك
 بسعادة في المبادرات الجديدة ولديها مستوى عاٍل من االستعداد للمساهمة في نجاح فريقها على الرغم من

أنها قد تحتاج إلى وضع المزيد من المجهود. كما أن ممثلها اإليجابي ملحوظ ويضيف الكثير إلى روح الفريق

جورج يورسيس
 كانت مساهمتها في عمل الفريق قّيمة. تحب هي وزمالؤها المشاركة في إنشاء دروس ملونة وممتعة. يركزون

على تجربة الطالب في إبداعاتهم



ميرفت عبد اللطيف رابي

دير غسانة

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

على قدرة  وذات  مؤثرة  أكون  بأن  وأطمح  تأليفي  من  رواية  بنشر  وأحلم  شغفي  والتأليف   القراءة 
 التغيير في مجال التعليم في المجتمع وأن أترك بصمة قوية في مسيرتي المهنية بأن أحصل على

لقب أفضل معلمة عالميا
أفضل تعليم مادة العلوم وكل مايتعّلق بها ففيها شغفي وقدرتي على اإلبداع والعطاء الفعال

 من تجاربي السابقة في مجال التعليم باإلضافة إلعطاء دروس خصوصية على مدى ثالث سنوات فقد
 قمت بالتعليم لدى وزارة التربية والتعليم - رام الله والبيرة كمعلمة بديلة في كل من مدرستي زياد أبو عين

األساسية العليا ومدرسة ذكور برقا األساسية
 أما في مايتعّلق بتجربتي في التدريب فقد كانت تجربة مفيدة تفاعلية ذات أثر قوي في تقوية قدراتي

التعليمية والتعلمية وإثراء خبرتي وأساليبي على عدة أصعدة مختلفة

أقول المدربين
رانيا جبر

ُتظهر ميرفت موقًفا إيجابًيا واستعداًدا للمساهمة، فهي موثوقة ودقيقة وتضيف إلى العمل الجماعي

جورج يورسيس
 كانت مساهمتها في عمل الفريق قّيمة. ساهمت مع زمالئها في إنشاء دروس ملونة وممتعة تركز على تجربة

الطالب في إبداعاتهم

التربية-تعليم العلوم



إيناس محمود صالح

مزارع النوباني

بكالوريوس

عام ٢٨

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 أنا فتاة طموحة احب أن اطور من نفسي باستمرار، لدي مهارات في االشغال اليدوية والفنون ،أفضل  
 التعليم في مجال تخصصي وهو االجتماعيات أو في مجال التربية، قمت بالتدريب باكثر من مدرسة

على مدى عامين وتطوعت لفترة قصيرة كمعلمة للمرحلة االساسية بسبب غياب احد المعلمات
 بالنسبة لتجربتي في تدريب *معلمون يصنعون المعاني لطلبة ينتجون المعرفة* فقد كانت تجربة فريدة

 عملت على اثراء خبراتنا في اساليب التعليم، وتخطيط الدروس، ودمج ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها
  اضافة الى طرح مواضيع دعمتنا على صعيد الصفات الشخصية.. كما ازالت بعض الغموض والتخوف الذي
 كان لدينا بسبب عدم التجربة وقلة الخبرة واتوقع باننا اصبحنا جاهزون لخوض تجربة مميزة في سلك التعليم

ذو المعنى

وسيم الكردي
طاقة عالية، حيوية، شخصية إيجابية تشارك بنشاط وبفاعلية 

سماح عودة
 تتمتع إيناس بمستوى عاٍل من الوعي الذاتي ، وإيماًنا كبيًرا بأفكارها ، مما يسهل عملية إقناع اآلخرين ، فهي

محاورة ومقدمة برامج جيدة جًدا

تعليم اجتماعيات

أقول المدربين



هبة فهمي البراغثه

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٨

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 عندما توجهت للتعليم المهني بعد أن عملت ٤ سنوات في مجال المقاوالت واالنشاءات ادركت ان
االعمال رائعة فيه، ألنني أحب  اؤمن فيه حاليا فقد كانت تجربتي  الذي  المجال  المهني هو   التعليم 
 اليدوية واؤمن بأن التعليم باستخدام التجارب والمشاريع والمحاولة هو التعليم الذي ينمي ذاكرة وذكاء

الطالب، ومع القراءة واالطالع على ما هو جديد دوما استطيع أن اعطي خيالي المساحة لالبداع
 التدريب خلق لي فرصة ومجاالت عدة الفكار جديدة واساليب مميزة استطيع النهوض بها ودمجها مع

طموحي واهدافي بأن استمر بهذا المجال واستطيع االضافة عليه ايجابا

وسيم الكردي
شخصية لها حضورها، دمثة جدا، عميقة المعرفة، عملية، تشارك بدأب وبطاقة عالية. معلمة مميزة

يحيى حجازي
 من المشاركات األكثر تفاعال ودافعية، لديها معرفة بالموضوع الذي تم تناوله باللقاءات. تظهر اهتمام ورغبة

بالتعلم. لديها رأي في شتى المواضيع. مبادرة

هندسة ميكانيك

أقول المدربين



 كيمياء/دبلوم تربية
ليلى يوسف عاروري

عبوين

بكالوريوس

عام ٢٥

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 لطالما أحببت أن ُأدرس تخصصي (الكيمياء/الكيمياء الحيوية) بطريقٍة جذابٍة، ممتعٍة، تحاكي جميع
 القدرات العقلية، بعيدًا عن األساليب التقليدية المتبعة في أغلب المدارس، إلنتاج طلبة مبدعين ومنتجين
التربوية وحصولي على العملية  المتواضعة جدًا في  لها فقط، فبالرغم من خبرتي   للمعرفة ال حافظين 
،(       ) بيرزيت  بنات  ومدرسة  الثانوية،  عبوين  ذكور  مدرسة  في  وتدريبي  الثانوي،  للتأهيل  التربية   دبلوم 
على الموجودة  المهن  أصعب  التعليم هي  أن مهنة  أدركُت  أنني  إال  الصحة،  وزارة   وتدريبي في مختبرات 
 اإلطالق، فكم أردُت أن أعرف كيف يصبح المعلم معلمًا ناجحًا، مبدعًا، منتجًا لطالب صانعي قرار، يفكرون
الرائعة والشيقة، التي أظهرت لي بدايًة أنه يجب على التعليميَة   خارج الصندوق، حتى إشتركُت بهذه الرحلَة 
 المعلم المبدع أن يبني درسُه ليكون مالئم إلحتياجات الطلبة وإهتماماتهم (لبنات التعلم)، فكل طالب لُه الحق
والقدرات اإلجتماعي،  النوع  عن  النظر  بغض  طاقاتهم  كامل  لبلوغهم  الكافي  الدعم  على  الحصول   في 

واإلعاقة والحالة الصحية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، وحتى اإلحتياجات النفسية
 فِلأن عملية التعليم هي عملية تفاعلية (إتصال وتواصل)، فيجب على المعلم أن يتسم بأخالقيات العمل
 المهني وبروتوكوالت العمل، وأن يعرف المعلم مدى تقدِمه وتقدم طالبه في المسيرة التعليمية وذلك
 من خالل أدوات التقييم األصيل، فهو قادر على تطوير نفسه وقدراته بشكل مستمر من خالل التعلم
 الذاتي، وقادر على تطوير وتنويع أساليبه كتوظيف الدراما والقصص واألفالم في العملية التعليمية،
العملية التكنولوجيا في  له من توظيف  بد  التكنولوجيا فال  أي في عالم  العشريني  القرن   وألننا في 

التربوية ليتم رسالته

أقول المدربين

وسيم الكردي
شخصية متزنة، عملية، مبادرة، نشيطة، تشارك في العمل الفردي والمجموعات بهمة، لها سمات معلمة جيدة

سماح عودة
 مشاركة مبتكرة للغاية، تتمتع بمستوى عاٍل من الطموح والقدرة على تحقيق األشياء على أرض الواقع ، والعمل

الجاد ، والذكاء ، والعمل الجماعي ، ولديها رؤية واضحة

UN



مرحلة أساسية أولى
أنسام عماد ترتير

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٥

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 أفضل تعليم اللغة العربية والرياضيات والعلوم
 ألني قد قمت بتعليم هذه المواد في مدرسة الجنان عندما تم تعيني معلمة مساند

 اضاف لي التدريب مهارات جديدة في عملية التعليم

رانيا جبر
تتمتع أنسام بروح الفريق، وتحترم آراء اآلخرين وتدعم أقرانها

جورج يورسيس
 لدى أنسام مهارة العمل مع الفريق ضمن الوقت المحدد وهو داعم للغاية إلنجاز المهام والمشاريع. إنها واثقة

من عملها وال تتردد في تولي المهام التي تنطوي على تحديات

أقول المدربين



أحياء / دبلوم التأهيل التربوي
 حلوة عمر لدادوة

المزرعة القبلية

بكالوريوس

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 طموحي هو أن أعمل بمجال تخصصي معلمة
 وأكسب خبرات كثيرة من تعاملي مع الطالب ومع األكادميين بالمدرسه اطور من قدراتي بالتعامل مع
 الطالب... وأن أبقى معلمة جديرة بمهنتها لتبقى مكرسة بحياة طالبي... أريد أن أتعلم وأعلم من حولي
ألتطلع اطمح  وبتخصصي..  بحياتي  يفيدني  مجال  بكل  والتدريب  والتعلم  بالتعليم  عمري  سنين   أمضي 
 لمجاالت اكثر الكمل ماجستير في علم األحياء الدقيقة الطبية تخص األمراض واالوبئة واعمل دراسات وابحاث
ينتجون وطالب  المعاني  تصنع  معلمة  أكون  كيف  التدريب  من  أيضًا  وتعلمت  سابقة..  ابحاث  من   واطور 

 المعرفة

وسيم الكردي
هادئة، عميقة التفكير ومبادرة، تعمل بهدوء، منتجة، وتشارك المجموعة عملها بدأب

يحيى حجازي
 مشاركة هادئة جدًا. في المرات القليلة التي شاركت تحدثت عن نقاط لم يتطرق إليها أحد. تستطيع رؤية ما

بعد األشياء بالرغم من صغر جيلها (باعتقادي) مقارنة باألخريات

أقول المدربين



تغذية / دبلوم تربية طفل
سالي نبيل جلدة

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

هذا  عن  اكثر  التعرف  طفل  تربية  دبلوم  وعملت  كثير  االطفال  أحب  ألنني  اطفال  رياض  مرحلة  أحب 
المرحلة، وعملت كمعلمة بديلة لصف تمهيدي (٥ سنوات) في المدرسة اإلنجيلية االسقفية وفي مدرسة 

راهبات ماريوسف.
 البرنامج كان ممتع جدا ومفيد كثير لنا كمعلمات ومربيات اجيال وكثير اعطاني معلومات قيمة وخصوصا 

االبتعاد عن التقليد وابتكار اشياء جديدة لجعل االطفال هم من ينتجون المعرفة.
التلقيني  (التعليم  المدارس  بأغلب  الدارج  التعليم  تغيير  خالل  من  وذلك  البلد  تطوير  أستطيع  أن  طموحي 
التقليدي) والذي يعتمد على المعلم والطفل يكون فقط متلقي الى التعلم الذي يعتمد على الطفل والمعلم 

يكون فيها صانع المعاني والطالب منتج للمعرفة

يحيى حجازي
 مشاركة مهتمة، في البداية ظهرت وكأنها تفحص ما إذا كان هذا مكانها، ولكن سرعان ما أظهرت جانب آخر
 مهتم، أظهرت دافعية للتعرف على الموضوع. ال تقبل األمور كما هي من دون االستفسار، تظهر تفكير حاد،

تناقش وتبدي رأيها باألمور بصوت عال

اسماء حمدان
 مشاركة نشطة مبادرة مرحة، تشارك بجميع األنشطة بشكل فعال، تعمل وتناقش ضمن المجموعة، آراءها بناءه
 دائما. الخطة التي تم تطويرها ضمن مجموعتها كانت رائعة كمحاولة أولى من حيث التصميم أظهر فيها

تناغم كامل لجميع محاور التصميم

أقول المدربين



التربية االبتدائية
سجود ماهر البرغوثي

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

التعليم  أطمح ان اكون فرد له أثر في المجتمع يساعد في التغير نحو األفضل /الموضوع المفضل في 
  االجتماعيات ورياضيات كان هناك تجربة في المدارس  في عملية التعليم / تجربتي في التدريب رائعة

غيرت الكثير من المفاهيم واكتساب مهارات جديدة وتطوير الذات

سماح عودة
مشاركة جيدة ، إنها تبذل جهوًدا معترف بها لدعم فريقها

رانيا جبر
 تظهر سجود التزاًما قوًيا بالتنمية ، ولديها إتقان شفهي وسمعي جيد للغة اإلنجليزية. إنها تقدم مساهمة قيمة

في المناقشة

أقول المدربين



موسيقى واجتماعيات
فارس كمال أمين

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية

أنا انساٌن شغوف، دائمًا أسعى وراء شغفي، وأسعى وراء طموحي وأحالمي

سماح عودة
 فارس هو مشارك حاذق ، لديه مجموعة متنوعة من األفكار التي يمكنه تقديمها في تسلسل جيد ومنظم ،

هادئ ، فعال ولكن يمكنه مواجهة التحدي في التكيف مع تفضيالت اآلخرين

هبة برقان
 لديه تفكير نقدي ، إنه مبدع للغاية ، استباقي للغاية ، العب جماعي ، لديه طاقة إيجابية ، ولديه إمكانات كبيرة

للتطور والتعلم

أقول المدربين



 رياضيات تطبيقية في اإلقتصاد
سارة اسحق مناصرة

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية
شغفي بالحياة المغامرة والمثابرة والتحدي للوصول ألهدافي

احببهم  اني  واألهم  الطالب  عند  حلو  وطابع  أثر  وأترك  مغامرة   قيادية  معلمة  أكون  طموحي   ومن 
بالرياضيات وما تكون الرياضيات بالنسبة لهم علم مجرد بل عكس محتوياتها على الواقع والحياة

 خبرتي كان قصيرة بمجال التعليم درست اسبوع بمدرسة جمالة الثانوية المختلطة وبعدها اخبروني بقبولي
بالبرنامج، وقررت التحق بالبرنامج

كمساعدة  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  في  عملت  واإلحصاء  األبحاث  مجال  في  كانت   خبرتي 
إحصائية، وفي معهد األبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني- ماس مساعدة بحث، وغيرها كتير

المجتمعية وحصلت عن طريقهم على شهادة للتنمية  التطوع، تطوعت بجمعية عطاء   والني بحب 
مختص بالعمل التعاوني، وشاركت كقيادية في مخيم صيفي وشتوي في المدارس الحكومية

اتعامل مع اكبر، وكيف  التربوي بصورة  الجانب  اكبر، طور لي  البرنامج صقل شخصيتي بصورة   واخيرا 
الطالب واحل المشكالت، وكيف ادمج الدراما مع التعليم

وسيم الكردي
مشاركة، نشيطة، فعالة في المجموعات، وتساهم في تطوير األفكار فيها

رانيا جبر
تظهر سارة التزاًما قوًيا بالتنمية ، فهي تقدم مساهمة قيمة في المناقشة

أقول المدربين



 علوم طبيه مخبريه
دالل فتحي سروجي

رام الله

ماجستير

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية

وافضل المعلومات  تطوير  بهدف  باالحياء  المتعلقة  الجديدة  والدراسات  االبحاث  قراءة  في   االستمرار 
 هواية الرسم ورياضة الصباح، افّضل تدريس االحياء بكافة فروعه، قمت بتدريس مادة االحياء اوال ثم انتقلت
 لتدريس مادة الفيزياء وكان الجهد مضاعف للوصول الى المفاهيم بكل سهولة وعلى الرغم من نجاحي في
 تدريس هذه المادة، فضلت الرجوع لتخصصي ومادتي االحياء، واخيرا كان من دواعي سروري انه تم قبولي
 في هذا التدريب الن المعلومات التي تمت اضافتها لسريان العملية التعليمية كانت مختلفة جدا ومتطورة
 ورائعة ومدروسة بعناية واختيارهم  للمسارات الخمس لضمان تطور المعلم، وياحبذا ان ُيصبح النهج المّتبع

في هذا التدريب مطّبق  على جميع مدارس فلسطين لنهضة البلد باالجيال القادمة

وسيم الكردي
 لديها طاقة جيدة في العمل في المجموعات، يمكن لها أن تحملها إلى المجموعة الكلية، تشارك بفعالية 

وتظهر اهتمام وتعبر عن أفكار بصورة جيدة

رانيا جبر
ُتظهر دالل التزاًما قوًيا نحو التطور، وتحترم رأي اآلخرين وتدعم أقرانها. يقدم مساهمة قيمة في المناقشة

أقول المدربين



 أحياء/ دبلوم تربية
أسماء يوسف موسى

نعلين

ماجستير

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 أرى أن المعنى في الحياة هو أن تجد الحافز الداخلي الذي يجعلك تقوم بأي عمل في يومك، وأن تعمل
 وتنجز برغبة نابعة من حبك لشيء، طموحي أن ُأَكِوَن استقاللية خاصة بأسماء موسى بعد هذا الجهد
 الكبير الذي بذلته في تعليم نفسي وتطوير ذاتي من مدرستي لحين تخرجي ومتابعة تدريبي. ال أجد في
 نفسي هواية محددة وتبرز في شخصيتي ولكنني متعددة الهوايات بحسب الظروف. وجدت نفسي في
 تعليم وحب المتعلمين وخصوصًا األطفال منهم، لم أحظى بفرصة العمل كمعلمة ولكنني تدربت وشعرت
 بثقل المهنة وقيمتها العالية وكم يحتاج المعلم أن يتعلم حتى يتقنها، وأيضًا مارست التعليم بطريقة غير
 مباشرة في منزلي مع اطفال العائلة فكانوا يتعلمون مني ويسمعونني دون أن يشعروا بأنهم بمدرسة ويكون
 نتاج تعليمي مثري ومميز لهم بحيث ال ينسوه ويبقى معهم ألنه يالمس حياتهم وحياتي. ضمن التدريب
 في مركز التعليم المستمر، خطوت خطوة مميزة نحو طريقة التعليم الملهمة والتي سوف تنقذ وتغير
التدريب، وأيقنت أن أفكاري حول التعليم الحالي في المستقبل وتعلمت الكثير ومن خالل   من واقع 
التعليم كانت صحيحة وما أراه في المدارس هو الخاطئ فالحمد الله الذي وفقني لإللتحاق بالتدريب

أسماء حمدان
 مثابرة ومتابعة جيدة، خجولة، لكنها عندما تتحدث تعبر عن رأيها بطريقة واضحة مرتبطة بالسياق. ايجابية
جدا جيدة  درس  خطة  قدمت  التفكير   وطريقة  التصميم  طريقة  في  واضحا  تقدما  أبدت  وبناءه،    بالنقاش 

كمحاولة ألول مرة

وسيم الكردي
 لها شخصية مميزة، أعتقد سيحبها األطفال كثيرا، ذكية، وفعالية وذات طاقة عالية، تقدم مساهمات نوعية في

عمل المجموعات

أقول المدربين



اساليب تعليم علوم
 والء عماد عوض الله

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 أسعى لتسخير ما املكه من إحساس قوي من المسؤولية، التفاني في العمل، والدافع القوي للعمل في
 المدرسة أو المؤسسة التعليمية واالستفادة من المؤهالت والمهارات التي حصلت عليها من خالل خبرتي

٤ سنوات في الهيئة التعليمية لخدمة وتطوير العمل لديكم

 رانيا جبر
والء تعمل ضمن الفريق بشكل جيد وهي تساهم بشكل جيد في المناقشة

وسيم الكردي
هادئة، تشارك في عمل المجموعات، يمكن لشخصيتها أن تنمو لتغدو معلمة جيدة

أقول المدربين



اللغة االنجليزية
وأساليب التدريس 

احمد عبد الحكيم صالح

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية
مراعاة مع  للتكيف  وقابل  إبداعي  بطابع  بها  أقوم  مهمة  أي  ألخذ  ومسؤوًلا  ناضًجا  نهًجا  طورت   لقد 

التفاصيل

أسماء حمدان
التي يتم آرائه في القضايا  النقاش، لديه طاقة عالية، بعمل مع المجموعة بجدية، يعبر عن   مشارك نشط في 
 إثارتها بشكل واضح وضمن السياق ، يضفي روح مرحة على جو التدريب، يتفاعل بشكل إيجابي مع جميع زمالئه،
 أظهر تقدما منذ بداية المساق آلخره في طريقة تفكيره فيما يتعلق بتصميم التعلم وعملية التعلم بشكل عام

الخطة التي تم تسليمها من قبل فريقه كانت جيدة جدا كمحاولة أولى تظهر فهمه للمحاور األساسية

يحيى حجازي
لديه ما بالنقاشات  المساق. مشارك جيد  بموضوع  لديه معلومات جيدة  يريده،  ما  يعرف  اجتماعي،   مشارك 

يضيفه. كان عنصر إيجابي في المجموعة

أقول المدربين



المرحلة األولى األساسية
شعلي ابراهيم خليل

سنجل

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 كيف أصنع تعليمًا مختلفًا هذه المقولة تلهمني كثيرًا، وتدفع بي ألكون معلمًا أخر غير الذي تعلمت أن

أكونه فيما سبق من تجارب، كيف أعطي الطالب ما يحتاج قبل أن أخذ منه ما أريد أنا
 بعد تجربتي السابقة في التعليم كنت أظن أنني أمارس مهنة التعليم بطريقة إحترافية جدًا، لكن ما إكتشفته
 بعد هذا البرنامج أنه كان ينقصني الكثير وعلي تعلم الكثير والكثير ولربما قد أطأ عتبة اإلحترافية في التعليم
ربما يرضي أريد وما  أكون وما  أن  أكون ما يجب  والمثابرة كي  التعلم  االستمرارية في  العالم يتطلب   ألن هذا 

شغفي.في كثير من األحيان أحب أن يشكل األمر تحدي يصعب حله حتى أستطيع أن أعطي أفضل ما أملك
 أحب أن أشارك طالبي عملية تعلمهم في كل المواضيع وذلك سبب اختياري لتخصص يحتوي كل المواد العلمية
 واألدبية منها، أمارس كثيرًا من الهوايات في وقت فراغي منها الرسم وأحب أن أتشارك مع طالبي في ذلك حتى
منها الغريبة  تجذبني  المواضيع  كل  في  أقرأ  أن  وأحب  المرح،  سوى  شيء  عن  تعبر  ال  رسوماتنا  كانت   لو 

وخصوصًا لو كانت على شكل رواية
 من المهم جدا علينا أن ندرك جميعًا كمعلمين أن طالبنا كالقصص كل منهم يحمل نصًا مختلفًا علينا

قراءته بعناية حتى ندرك وإياهم مضمون المستقبل الذي سنصنعه سويًا

أسماء حمدان
وخاصة التعليم  لمهنة  جدا  متحمس  الخاصة،  رأيه  بتقديم  يبادر  النقاشات،  جميع  في  فعال  مشارك   نشيط، 
 تعليم األطفال، يطلب التغذية الراجعة باستمرار ، ال يتردد بطرح التساؤالت التي تتبادر إلى ذهنه ذات عالقة
 بالموضوع ، يعمل ضمن المجموعة بشكل فعال، الخطة التي تم تقديمها مع الفريق جيدة تحتاج للعمل أكثر

على السياق وحبك التفاصيل

رانيا جبر
تدريُب أساليب  تطوير  في  سيتفوق  أنه  أعتقد  لذلك   ، للكفاءة  وهو مكرس   ، بالتنمية  قوًيا  التزاًما  شعلي   ظهر 

جديدة تزيد من اإلنتاجية. يقدم مساهمة قيمة في المناقشة ، ويحترم رأي اآلخرين

أقول المدربين



لغة انجليزية / فرعي ترجمة
جولي زياد عبدلله

بيرزيت

بكالوريوس

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 لقد كنت في الثامنة من عمري عندما بدأ حب القراءة ينسل الى داخلي، فقد كنت ارى القصص القصيرة
 كالرسوم في خيالي. واستمر هذا التعلق في القراءة حتى انعكس على اختياري لتخصصي في الجامعة. فقد
الى كل طفل الشغف  واللغات,النقل هذا  للقراءة  بناءا على شغفي  وآدابها  االنجليزية  اللغة   اخترت تخصص 
مليئة اطفالنا في مكتبة  ابداع  ولنتوج  القصص  كل  لنجمع  نكتبها،  رسومات خيالية مبعثرة قصة   يصنع من 
 بالقصص القصيرة المميزة. اما عن تجربتي مع تدريب المعلمين مع مركز التعليم المستمر، فقد أثرى هذا التدريب
والتعلم التعليم  عمليات  باحتياجات  معرفتي  من  وزاد  والمهني  الشخصي  الصعيدين  على  معرفتي   من 

واالساليب الضرورية لكل منهما

جورج يورسيس
لدى جولي المهارة في العمل ضمن الفريق ف حيث تعرف كيف تدعم الفريق لتحقيق النجاح

رانيا جبر
 تقدم جولي مساهمة إيجابية ومثمرة في المناقشة. إنها تبني أفكاًرا واضحة وتحلل المفاهيم السمعية جيًدا.

مع مزيد من الممارسة ، لديها القدرة على تطوير المزيد في هذا المجال

أقول المدربين



تنمية إجتماعية و أسرية
 والء زلوم عمر

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 برنامج تدريب معلمون من أجمل الفرص التي اتيحت لي

لقد كانت تجربة رائعة و أضافت لي الكثير
 لقد زرعت بي حب البحث و اإلكتشاف

 أنصح كل من هو مقبل على التعليم بهذا البرنامج
 الهويات .. القراءة والسباحة .. و عمل أنشطة تعليمية

 لدي الشغف دومًا نحو التعلم و البحث عن المعرفة
 المواضيع المفضلة لتعليمها العلوم اإلجتماعية والتربية الدينية واللغة العربية

وسيم الكردي
 معلمة بكل معنى الكلمة، متزنة، هادئة، عملية، ذات طاقة إيجابية عالية، في توسيع مداركها الثقافة فرصة :

لتكون معلمة فريدة

يحيى حجازي
بالحديث بدأت  بالمشاركة، وعندما  بدأت  ما  ولكن سرعان  بالنقاشات،  تشارك  ولم  البداية مترددة   كانت في 
 أظهرت جوانب إيجابية كالقدرة على اللغة اإلنجليزية، الفهم العميق لألمور. تناقش بصورة واضحة وبلغة جيدة

رزينة. مشاركتها أعطت قيمة إضافية

أقول المدربين



 اسماء سعيد بني صخر

رام الله -بيرزيت

بكالوريوس

عام ٢٤

معلومات شخصية

نبذة شخصية

العلم من  المزيد  المزيد  الى  اطمح  سأبقى  ومبدعًا،  ناجحًا  معلمًا  اكون  ان  في  كبير  شغف   لدي 
 والمعرفة التي تجعلني ذاك المعلم المحبب الذي لن ينساه الطالب طيلة حياته، ومن خالل تجربتي
 في مهنة التعليم فأن هذه  المهنة هي  التي تتطلب منك ان تكون حذر كالطبيب، وعادل كالقاضي،
كالممثل، وممتع  كالمخترع،  ومبدع  كالمتتطوع،  ومتعاون  كالمهندس،  ومنظم  كالضابط،    وحازم 
 المهنة التي تتطلب منك ان تكون اب وام لغير اوالدك، كل يوم دراسي  يجب عليك ان تتقمص كل هذه

 المهن وغيرها

أقول المدربين
أسماء حمدان

 مشاركة لطيفة، لديها شغف التعليم كمهنة،تعمل بشكل جيد ضمن المجموعة تناقش وتطرح التساؤالت بهدف
التطوير من فهمها أثناء عمل المجموعات تتقبل التغذية الراجعة

وسيم الكردي
نشيطة، ذات طاقة إيجابية، متفاعلة وتشارك المجموعة في عملها دوما

تعليم اجتماعيات



تربية ابتدائية
سجى محمد مفارجة

 بيت سيرا

بكالوريوس

عام ٢٦

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 دائما أطمح لتغير نحو التطور ونحو أساليب أكثر تطورا وأكثر اهمية بعيدا عن أساليب معروفة وتقليدية
 من هنا كانت تجربتي االولى في مدرسة ذكور بيت لقيا لصف الثالث عملنا مع بعضنا على استراتيجية
 التعلم التعاوني وكان هناك إنتاجية معرفية بإنتاج لوحه من قبل األطفال تحتوي على تكاملية معرفية

اتاحت الفرصة لطالب للخروج عن المؤلوف وإظهار ابداعهم

أقول المدربين

رانيا جبر
 سجى قادرة على توجيه جهودها بشكل جيد للغاية ؛ لديها قدرة معرفية جيدة تجذب الناس للعمل معها

واالستماع واالمتثال لما تحثهم على فعله

اسماء حمدان
التي العقبات  وتجاوز  لالستفسار  بمحاوالتها  تتميز  نشيطة ومتفاعلة  التعلم،  مشاركة  نحو   لدى سجى شغف 

تواجهها، الخطة التي عملت عليها مع المجموعة كانت بمستوى جيد جدا من حيث الهدف



إيمان مصطفى أبوعاصي

 البيرة

بكالوريوس

عام ٢١

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 طموحي أن أكون فرد منتج في المجتمع قادر على التغيير نحو األفضل

أفضل استغالل وقتي في القراءة عن مواضيع متنوعة
 تجربتي في التدريب: ساعدني هذا التدريب في التعرف على دور المعلم في العملية التعليمية وكيف أكون

معلم غير تقليدي قادر على إنتاج المعرفة
إلى معرفتي وأدركت التعليم  المعلومات عن  الكثير من  التدريب مسلية ومفيدة حيث أضاف   تجربتي في 

الدور الحقيقي للمعلم لينتج طالب قادرين على مواكبة الحياة
 باإلضافة إلى تقوية مهاراتي االجتماعية في اإلتصال والتواصل مع اآلخرين والقدرة على العمل في مجموعات

والمشاركة
الموضوع المفضل تعليمه: اللغة االنجليزية واالدب

أقول المدربين

جورج يورسيس
االعتماد عليها فهي ذكية وتمتلك تفاني قوي في أيمان ممتعة حيث يمكن  العمل مع   كانت تجربتي في 

العمل

رانيا جبر
تحليل على  القدرة  ولديها  واضحة  أفكاًرا  تبني  فهي  المناقشة  في  ومثمرة  إيجابية  مساهمة  إيمان   تقدم 

المفاهيم السمعية جيًدا. مع مزيد من الممارسة، لديها القدرة على تطوير المزيد في هذا المجال

اللغة اإلنجليزية وآدابها / فرعي ترجمة



 مرام حسن ابو ناصر

قلنديا

بكالوريوس

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 شغفي بالحياة المغامرة وحب االستطالع، الطموح ان اكون شخص قادر على مواجهة تحديات
 الحياة، الهوايات: القراءة والرسم، من مواضيعي المفضلة تعلم كل شيء يختص باالطفال وبالصحة

 بشكل عام
 تجربتي بتدريب ممتعة وشيقة اضاف لي معلوماتي كل ماهو جديد ومفيد

أقول المدربين

جورج يورسيس
لدي مرام دوافع ذاتية واضحة خاصة أنها لم تكتفي فقط بالمهام المطلوبة، واثقة من نفسها وتعمل بجد

رانيا جبر
قوًيا التزاًما  أظهرت  حيث  وزميالتها  زمالئها  تدعم  دائًما  وكانت  مناقشاتنا،  في  نشطة  مشاركة  مرام   كانت 

بالتنمية من خالل تقديم مساهمات مميزة في المناقشة

اساليب تدريس االجتماعيات



نبال باسم حسن

دورا القرع

ماجستير

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 لدي شغف وحب كبير في التعامل مع االطفال في المراحل التعليمية االبتدائية، ألن التغير سيبدأ من
التطور او يكون هناك  يزداد سوء  او  الراهن  الوضع  الذي قد يكون بما عليه  المستقبل  الفئة فهم   هذه 
 والتغيير . لم تكن لدي تجارب سابقة في مهنة التعليم ولكن تعاملت مع االطفال من خالل المشاركة في
 المخيمات الصيفية، تجربتي هذه جعلتني ارى كم هناك من ظلم واقع على االطفال وكم من ظروف
العديد من يعاني من  الطفل بطريقة خاطئة مما يجعلنا نحصد جيل غير مثقف   حياتية تصقل شخصية 
 االمراض المجتمعية، الطفل ليس عبء على المجتمع وعلى العائلة بل هو المستقبل الذي سنراه بعد زمن. اذا
والتربية بالجغرافيا  يتعلق  ما  بتدريسها  اقوم  التي  فالمواضيع  المدارس  احدى  لدى  عمل  فرصة  لدي   حصلت 
 االجتماعية، لكن من خالل مشاركتي في هذه الدورة لم يعد هناك اهمية للمادة بقدر اهمية التعلم بشكل

عام
المدرس لدي حب وشغف في ممارسة مهمة  كان  هنا  نفسي  رائعة ووجدت  التدريب:  في   تجربتي 
 ولكن ليست تلك الطريقة التي تعلمت بها، فعندما اصبحت في سن معين بدأت اكتشف كم من
الدورة وجدت اثرت علي بشكل خاطىء، في هذه  المدرسية  الدراسية خاصة  المرحلة   اخطاء في 
التغير ووجدت ما ابحث عنه، وبدأت اشعر بان هناك حاجة كبير للبدء والتغير والخروج عن المألوف

أقول المدربين
أسماء حمدان

 مشاركة نشيطة، متزنة ومرحة، كان لها مداخالت مميزة، تشارك في النقاشات بطريقة بناءة، تعمل بشكل جيد
ضمن المجموعة، عملت مع مجموعتها على خطة غنية بالمنتجات والمهارات الحياتية وخلقوا سياق جميل

وسيم الكردي
مشاركة فعالية، وليدها طاقة عمل جغرافيا /فرعي علوم سياسية 

ماجستير دراسات عربية معاصرة 



حنين نعيم زاهدة

كفر عقب

بكالوريوس

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 أرى نفسي دائمًا في المقدمة، رغم أن شخصيتي هادئة و ال أحب الظهور في كثرة الكالم، إال أن االنتاج
الفنون، التحليل، من هواياتي  القدرة على  لدي  والتميز،  االبداع  إال ضمن مستوى  أقدمه ال يكون   الذي 
"سكة بعنوان  التخرج  مشروع  في  يتمثل  التميز  في  السابقة  تجارب  أبرز  من  الكتابة،  االيدوية،   األعمال 
 حديدية في القدس تؤدي إلى كساد سياحي واقتصادي في البلدة القديمة"، حيث تم استهداف الناحية
 السياحية واالقتصادية  داخل البلدة القديمة من الجوانب الغير مباشرة متمثلة في ما يحدث خارج اسوار تلك
 البلدة من خالل إلقاء الضوء على دور القطار، من مشاريعي المستقبلية إنشاء شركة سياحية من بين برامجها

"" الرحالة الصغير
في معنا"،  لالنضمام  مدعو  فأنت  مبدع  كنت  "إذا  مرة  أول  لإلعالن  لرؤيتي  مماثلة  التدريب  في   تجربتي 
 الحقيقة طاقم التدريب هنا أكثر من متميز و زمالئي متميزون جدًا، كانت المرة االولى التي أرى فيها

االبداع في كل مكان، كل يوم في التدريب بالنسبة لي هو يوم جديد لالبتكار واالبداع

أقول المدربين

رانيا جبر
اآلخرين ومشاعرهم ووجهات آراء  مع  وتعاطًفا  انفتاًحا  وأظهرت   حظيت حنين بحضور ومشاركة ممتازين، 

نظرهم، وشاركت بشكل جيد في المناقشة

جورج يورسيس
حنين تتميز بتركيزها وتوجهها نحو الهدف فهي مثابرة ومجتهدة

جغرافيا / فرعي تاريخ



لينا طاهر سمارة

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٥

معلومات شخصية

نبذة شخصية

الجامعة ايام  اشارك بتخصصات غير تخصصي ومن  اجرب  التطوعي وبحب  العمل   أنا شخصيا احب 
بمواد انجاز  مؤسسة  خالل  من  التعليم  اجرب  وحبيت  ومؤتمرات،  نشاطات  بكثير  وبشارك   بتطوع 
 المنهجية وهاد كان سبب التحاقي بالتدريب و كثير ممتنة اني شاركت بالتدريب وبتعّلم اكتر كيف أقدر
 أفيد الطالب وأّطور مهاراتي التعليمية ومهارات االتصال والتواصل ومهارات إيصال الفكرة الصح بالطريقة

الصح لطالب، بتمنى أكون معلمة جيد

أقول المدربين

أسماء حمدان
ضمن العمل  مهارة  لديها  المجموعة،  ضمن  وتتعاون  تعمل  المميزة،  مداخالتها  لديها  جدًا،  جيدة   مشاركة 
الفريق حيث عملت مع مجموعتها على خطة غنية بالمنتجات والمهارات الحياتية وخلقوا سياق جميل ومميز

رانيا جبر
ُتظهر لينا التزاًما قوًيا نحو معرفة ما هو جديد وطرح األسئلة حيث قدمت مساهمة قيمة في المناقشة والحوار

هندسة كهربائية



آالء طاهر بزار

بيتللو

بكالوريوس

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 كانت لدي تجربة سابقة في تدريس طالب في الجامعة كانت تجربة رائعة مع الطالب حيث أضافت
 لدي المزيد من الخبرة في مجال البحث والتطوير والتدريس، كما أن هذه التجربة كشفت لي عن حبي
 للبحث والمعرفة والتعمق بمجال تخصصي وتخصصات أخرى. كما أن التحاقي في هذا البرنامج قد اضاف
الطلبة، من خالل اكثر مع  أساليب فعالة  التدريس أهمها استخدام  المجال  الخبرات في  العديد من   لدي 
 تطوير مهاراتي في العديد من الجوانب مثل التقييم األصيل، الدراما في التعليم، التعلم القائم على مشروع،

التعليم باستخدام الوسائط المتعددة، وغيرها الكثير

أقول المدربين

رانيا جبر
تظهر أالء التزاًما قوًيا نحو التعليم والتعلم حيث تساهم بشكل مثمر في النقاش، وكانت دائمة الدعم ألقرانها

جورج يورسيس
تعمل أالء بجد وال تخشى المحاولة وتجربة أمور جديدة 

احياء/ دبلوم تربوي تعليم علوم
ماجستير علوم المياه والبيئة قيد الدراسة



ألق محمد سبوبة

روابي

بكالوريوس

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية

الي بحياتي..  الناس  افيد  اني قادرة  عندي حب كبير للعطاء بكل أشكاله، سعادتي بتكمن لما احس 
عندي حب كبير للمغامرة و تجربة اشياء جديدة (بس مش باألكل) 

بالبداية كنت مضطرة اني اشتغل بالتدريس كوني ما لقيت شغل بمجالي بس السنة الي درست فيها عرفت 
شو معنى العطاء الحقيقي والفرحة الكبيرة لم الطالب يكونو يكرهو المادة ويبلشو يحبوها ويفهموها 

انا بحب ادرس رياضيات 
اخدت كثير دورات خالل مسيرتي لهاللحظة بس هاد التدريب كان مختلف وفتحلي عيوني على كثير مفاهيم 

واساليب لتوصيل المعلومة. تدريب مفيد، ممتع، متنوع ومختلف

أقول المدربين

أسماء حمدان
التي عملت عليها مع التدريب. بالنسبة للخطة  آراءها مركزة وواضحة خالل فترة   مشاركة لطيفة ولبقة، كانت 

المجموعة كانت بمستوى جيد جدا من حيث الهدف لكن بحاجة للعمل أكثر على المحتوى والسياق

وسيم الكردي
نشيطة وحيوية ومثابرة، جادة وتتحمل المسؤولية كما وستكون معلمة تتقن دورها

هندسة مدنية



فاطمة الزم حرب

عبوين

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 انا  شغفي بالحياة ان اصل للمكان الي بطمح له وانا من الناس الي دايما بحب اطمح لشيء اكبر النو
 بحس فش شي بينتهي بالحياة مش الزم اوقف وما اعمل شي الزم دايما استغل كل فرصة عشان اتعلم
 النو ازا ما استمريت باني اتعلم اشياء جديدة رح اصفي شخص حياته فارغة موجود فيها فقط االشياء
الفرنسية اللغة  الذاتي  المساق  اختار  ان  فافكر  متعددة،  لغات  اتعلم  هوايتي  ومن  يتطور  ولم   القديمة 
 وكمان انا مريت بتجارب كثير اخدت باالضافة الى تخصصي دبلوم التربية بجامعة بير زيت وقمت  بالتدريب
 بالمدارس ولكن وجودي بالتدريب غير كثير من منظوري للتعليم وكيفية توصيل المعرفة بالرغم اني اخذت
 الدبلوم اال ان تجربتي بالتدريب اعطتني شعور كثير حلو اني اعلم الطالب وكيف اعلم بطريقة مبدعة واعرف

كيف اكتشف التمييز واالبداع بكل طالب موجود، ألن له بصمة مميزة دون استثناء

أقول المدربين

أسماء حمدان
 متابعة جيدة تشارك بفعالية باألنشطة والحوارات، تطرح تساؤالت، مستوى اآلراء متوسط، الخطة النهائية نتاج
 المجموعة كان ضعيف في حال قيم من ضمن المنحى المعتمد لدينا يحتاجون لجهد أكبر للتركيز في الهدف

والسياق والتكاملية

رانيا جبر
 أظهرت فاطمة التزاًما قوًيا نحو تطوير ذاتها والتعلم، كما وأظهرت مساهمتها في النقاش اهتمامها وتشجعها 

في المحتوى المطروح

كيمياء/ فرعي كيمياء حيوية



مسعد ابراهيم هاني

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٥

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 بعد تخرجي من المدرسة اكتشفت اني احب ان اتعلم بشكل مستمر، تعلمت التمثيل المسرحي، وهذه
تعطى كانت  المسرح  والتاريخ  النصوص  تحليل  مثل  النظرية  المواد  حتى  تقليدية  غير  كانت   الدراسة 
 بطريقة مميزة جدًا تسمح لي كطالب بأن افكر ابعد مما اتيح لي، وهذه الطريقة نمت لدي حب و شغف
والخدمة النفس  علم  وأيضًا  والسينما  المسرح  خاصة  بالفنون  كبير  شغف  لدي  التعلم،  في   حقيقي 
مرشدًا اكون  او  دراما  اعلم  ان  احب  القراءة،  احب  الغناء،  و  الرسم  مثل  اخرى  هوايات  لدي   االجتماعية، 
 اجتماعيًا و في احدى المدارس بنفس القدر، انا حاليًا اتدرب كيفية توجيه المجموعات  التأملية واالرشادية،
 وأيًضا بدأت دبلوم عالج عن طريق الدراما(سايكو دراما) لذلك احب ان اكون في موقع استاذ التمثيل والمسرح
 او مرشد اجتماعي بنفس القدر من الشغف، الني احاول دمج المجالين معًا، و اطمح بأن اصبح أكاديميًا جامعيًا
 يومًا ما، لدي تجارب في تدريب التمثيل لطالب حضانة (قمت بتدريس مدة عامين) بحيث طورت منهاج
انا احد مدريبن وأيضًا  العامين.  التجربة مع طالبي وخرجنا بعملين مسرحيين خالل   من خالل هذه 
 مشروع المسرحية البيئية في بلدية رام الله منذ عامين لطالب مدارس رام الله اعمار ما بين ١٠-١٤ سنة
 ولدي تجارب اخرى حرة، تجربتي في التدريب الحالي مع مزكر التعليم المستمر هي تجربة جملية
اصبح اتعلم كيف  لم  انا  وافضل،  ادق  بشكل  وتحديد مسار وجهتي  نفسي  تطوير   تساعدني على 
لتعلم الفرصة  يعطيني  حاليًا  والمركز  التدريب  مجال  في  كثيرًا  ساعدتني  تجاربي  ولكن   معلمًا 
 مصطلحات ومناهج ونظريات تتعلق بالتعليم وذلك يسهل علي عملية اكتشاف كيف اصبح معلمًا

جيدًا

أقول المدربين

يحيى حجازي
 مشارك قيادي ومبادر، لديه دائمًا ما يقوله، أظهر اهتمام كبير في الموضوع. اضافاته للنقاش كانت ملموسة

جدًا وواضحة خاصة أن قدرته على التعبير عما يجول في ذهنه جيدة جدًا

وسيم كردي
نشيط جدًا، متميز وفعال، لديه طاقة إيجابية وقدرات ثقافية نوعية، يمكن أن يكون معلما ممتازًا في المستقبل

تمثيل و فنون مسرحية



لينا ابو حمدية

رام الله

بكالوريوس

عام ٢١

معلومات شخصية

نبذة شخصية

بمهاراتي اطور  ان  طموحي  انه  أدركت  ونصف"  "سنتين  الدراسة  اثناء  بالتدريب  تجاربي  خالل   من 
ومهارات طالبي وهذا ما شجعني على االلتحاق بالبرنامج

 احب التعليم بطرق غير تقليدية وحديثة وأطمح العمل بمكان يدعمني بهذا المجال حتى نطور التعليم
الذي المستمر  التعليم  مركز  تدريب  الى  باإلضافة  التقليدي.  التعليم  من  ولنخرج  المدارس  في   الطالب 
 دعمني في الجانب الشخصي والتعليمي فلقد تدربت لمدة سنتين ونصف أثناء الدراسة بمدارس حكومية
 وخاصة واخدت منها كثير تجارب بالتعامل مع الطالب وتدريس اللغة االنجليزية عن طريق اللعب والكثير من

الطرق الممتعة

أقول المدربين

أسماء حمدان
 مشاركة هادئة ولبقة، بالرغم من صغر عمرها اال أن لها مداخالت الفته، يظهر عليها الشغف نحو مهنة التعليم،
 تخجل أحيانا في مشاركة رأيها إال أنها سرعان ما تنطلق، تستفسر بطريقة واضحة، مثابرة، تحاور بطريقة بناءه
 تعمل ضمن المجموعة بشكل فعال فهي متعاونة ومنفتحة على اآلخرين، عملت مع مجموعتها على خطة

غنية بالمنتجات والمهارات الحياتية وخلقوا سياق جميل

جورج يورسيس
نقلت لينا أفكارها بوضوح تام، لديها قدرة جيدة على مواجهة التحديات والصعوبات وتحقيق نتائج جيدة

 تعليم اللغة االنجليزية كلغة اجنبية
تركيز تربية خاصة



عمر زاهر عابد

المزرعة الشرقية

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية

جانب من  هواية.  محض  كونها  من  اإلدمان  الى  اقرب  هي  بل  الكتب،  قراءة  هي  هواياتي  أبرز   من 
اإلسبانية أستهويها كاللغة  التي  اللغات  تعلم بعض  إليه هو  أطمح  أبرز ما  فإن  الشخصية   الطموحات 
 واللغة البرتغالية. أما إذا اردت أن ألخص طموحاتي األكاديمية والعملية فهي أنني أريد إكمال دراستي
 في مجال التربية وكيفيه التعلم حتى أكون قادرا على تحقيق هدفي األساسي والذي هو أنني أهدف إلى
 جعل عملية التعلم عملية أسهل وأمتع وأثرى معرفًة بحيث أنني سأستفيد من تجاربي الشخصية والعلمية

بأن أوظفها لهذا الشأن

أقول المدربين

أسماء حمدان
 رغم هدوئه اال انه يشارك ويتفاعل مع زمالئه، من الواضح أن لدى عمر الدافعية للتعلم إضافة الى قدرته الجيدة

على التعبير

رانيا جبر
 كان عمر من أكثر المشاركين حماسًا واستعدادًا للمساعدة والدعم خاصة انه يقدر العمل الجماعي، الجهود

المشتركة والتعاون

اللغة االنجليزية وادابها/ فرعي ترجمة



حال يوسف حسان

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 قد تخرجت للتو بدرجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية / الترجمة من جامعة بيرزيت. لسوء الحظ،
 ليس لدي أي خبرة حتى اآلن ألنه من الصعب جدًا العثور على وظيفة تتعلق بتخصصي خالل الوضع
الماجستير في هذا أرغب في مواصلة درجة  لذلك  بالترجمة،   الحالي. ومع ذلك، كان لدي شغف قوي 
 التخصص باإلضافة إلى تعلم لغات جديدة مثل اللغة األلمانية باإلضافة إلى ذلك، أشعر بإحساس كبير من
تطوير في  تساعدني  األفالم  هذه  أن  أعتقد  ألنني  الوثائقية  األفالم  وخاصة  األفالم  بمشاهدة   االستمتاع 
 معرفتي. كتقوية لغتي اإلنجليزية من خالل مشاهدة هذه األفالم. لهذا السبب، أنا مهتمة حًقا بتدريس اللغة

اإلنجليزية

أقول المدربين

موريس بقلة
حال ممتازة من حيث المشاركة والتفاعل مع زمالئها كما وتبدي رأيها أثناء النقاشات

جورج يورسيس
 حال واثقة من نفسها، لديها مهارة العمل ضمن الفريق. تتفهم المهمة بسرعة وتنفذ المهام واألنشطة بجودة

عالية في الوقت المحدد

لغة انجليزية / فرعي ترجمة

     



نيبال جميل سليمان

بيت عور التحتا

بكالوريوس

عام ٢٨

معلومات شخصية

نبذة شخصية

المناسبة السبل  ايجاد  االنسان وتسهيل  والروح وتعمل على توسيع مدارك  للعقل  ارتقاء   المعرفة هي 
والتخطيط االلتزام  والقراءة  فالبحث  اآلخرين،  ومع  نفسه  مع  أفضل  بطريقة  العيش  على   لمساعدته 
 الصحيح للوقت من أهم الصفات التي أتميز بها، باإلضافة الى العديد من المهارات الحياتية التي عمل
 البرنامج التدريبي على تطويرها لدي من خالل التعلم والتجربة المباشرة، وفي اعتقادي أن تقدمنا العلمي

والمعرفي وطموح االنسان ينبع من اقتناعه بالعمل الذي يقوم به

أقول المدربين

وسيم كردي
نبال مشتركة نشيطة جدًا وذات طاقة إيجابية وفعالة مع زمالئها وخالل النقاش

أسماء حمدان
 مشاركة نشيطة، تتمتع بشخصية قوية ومتزنة ومرحة، كان لها مداخالت مميزة، تشارك في النقاشات بطريقة
 بناءة، تعمل بشكل جيد ضمن المجموعة، عملت مع مجموعتها على خطة غنية بالمنتجات والمهارات الحياتية

وخلقوا سياق جميل جدًا

جغرافيا / فرعي علوم سياسية



روان عماد مزارعة

بيت ريما

بكالوريوس

عام ٢٨

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 طموحي ان اكون شخص فعال ومميز وايجابي داخل المجتمع، وقبولي في هذا البرنامج كان له دور
 كبير في تعزيز هذه األدوار. فهي وفرت لي فرصة مميزة لتطوير مهاراتي وتنميتها وتعلم اشياء جديدة
لنا اآلخرين، كما وسمحت  واساليبي عن  بافكاري  ان تجعلني شخص مختلف ومميز  بامكانها   ومميزة 

بالتعرف ع أشخاص جدد واالستفادة من خبراتهم العملية والعلمية

أقول المدربين
جورج يورسيس

والتعلم من واالختبار  المحاولة  ال تخشى  أنها  وتحاول حلها كما  المطروحة  المشكلة   تضع كل طاقاتها في 
أخطائها

رانيا جبر
 أظهرت روان التزاًما قوًيا بتطوير ذاتها، تحترم رأي اآلخرين وتدعم أقرانها باإلضافة الى مساهمتها القيمة في

المناقشة

إدارة عامة



مي هاني صالحي

رام الله

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 لطالما كان لدي اهتمام باألمور التي تتعلق في اإلنسان بشكل مباشر، من نواح شخصية، تربوية، نفسية،
 قانونية أو دولية، أشعر أن اإلنسان كائن عجيب ومثير جدا لالهتمام، وهذا أمر انعكس على كثير من

اختيارات حياتي. ومن ضمن هذه الخيارات هو انضمامي والتحاقي بهذا التدريب
تدريب يدعم  أنه  وأعتقد  لي،  أضاف  أمر  والمرأة، وهذا  الطفل   أتدرب حاليا في مؤسسة سوا، خط حماية 
 المعلمين، حيث أن خط حماية الطفل يعمل على تقديم اإلرشاد النفسي لألطفال ضحايا العنف بكل أشكاله،

باإلضافة إلى تقديم ورشات عمل ألطفال في مجاالت العنف والتحرش واالبتزاز وهكذا
 هواياتي إلى جانب القراءة ومشاهدة األفالم، ركوب الخيل، واالستماع إلى الموسيقى

طموحي أن أكون كل يوم أحسن بنظري وبعيني من اليوم الذي قبله
.الموضوع المفضل تعليمه، بحس تربية وطنية واجتماعية، دروس اللغة العربية ألطفال مرحلة أساسية

في أمور  وأكتشف  جديدة،  شيء  لقاء  بكل  أتعلم  أنني  أشعر  اآلن،  حد  إلى  رائعة  بالتدريب   تجربتي 
على اشتغلت  إذا  مختلفة  معلمة  أكون  أن  جدا  الممكن  من  أنه  أؤمن  وبدأت  أيضا،   شخصيتي 
 الموضوع. مواضيعي المفضلة بالتدريب لحد اآلن محطة تصميم التعلم، ومحطة التقييم، محطة

أدب األطفال، السينما في التعليم

أقول المدربين

يحيى حجازي
انطباعي عن مي هو أنها مشاركة ناضجة جدًا، لديها وجهة نظر مميزة عرضتها بصورة واضحة ومنسجمة

أسماء حمدان
 مشاركة نشيطة لطيفة ولبقة، تعبر عن رأيها بطريقة متسلسلة وواضحة تثري النقاش وتحاور بطريقة بناءه تعمل
 ضمن المجموعة بشكل فعال متعاونة منفتحة على اآلخرين، عملت مع مجموعتها على خطة غنية بالمنتجات

والمهارات الحياتية وخلقوا سياق جميل جدًا

قانون/ فرعي إدارة عامة





كيمياء تطبيقية
أسماء خالد عمران

بورين/جنوب نابلس

ماجستير إدارة تربوية 

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 الشغف والطموح: شغفي وطموحي إنارة عقلي وإشعال إلهامي ورؤية آفاق جديدة وتغيير األشياء
لألفضل

الهوايات: القراءة/الطبخ
 الموضوع المفضل تعليمه: الموضوع المفضل تعليمه:أحب تعليم العلوم والكيمياء كما وأحب الخوض

واالنخراط بمعظم المجاالت
 تجربتي في التدريب: قالوا قديما "إذا كنت تدرس الفرد ماذا يتعلم فإنك تعده للماضي أما إذا كنت تدرسه
 كيف يتعلم فإنك تعده للمستقبل"، تجربتي بالبرنامج التدريبي أكثر من رائعة تعلمت فيها الكثير والكثير
 تعلمت أساليب التعلم النشط وأن اإلنسان ال يتعلم إال حين تطبيق ما تعلمه في حياته اليومية، وتعلمت
أذكياء جميعا  أننا  وتعلمت  وجماله  الجماعي  العمل  وسحر  الجماعة  مع  الله  يد  أن  وتعلمت   الصبر 

وعباقرة ولكل منا ذكاءه الخاص، وتعلمت أن لكل منا زمنه الخاص وأننا لسنا في سباق

أقول المدربين
أسماء حمدان

 مشاركة مفعمة بالحماسة والنشاط والتفاؤل، مبادرة،  لها حضورها ولمستها الخاصة في قاعة التدريب، لديها
 تركيز عالي وتناقش ضمن السياق وتعبر عن رأيها بطريقة واضحة وبناءه،، لديها شغف عالي للتعلم والتطوير
الفريق جيدة لكنها تحتاج لتطوير والعمل على نهج تكاملي وحبك التي عملت فيها مع   من ذاتها، الخطة 

السياق

يحيى حجازي
صلب في  كانت  مشاركتها  مهمات.  عاتقها  على  تأخذ  بطبعها،  هادية  انفعاليًا،  ناضجة  جدية،   مشاركة 
بالتعليم يتعلق  فيما  واضحة  قيمها  باالمور.  رأيها  في  تنعكس  الحياتية  تجربتها  أن  الواضح  من   الموضوع. 

الجامع، تشارك وتقترح أفكار جديدة



أساليب تدريس الرياضيات
يقين عبد المنعم مهداوي

الفارعة /طوباس

ماجستير 

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 شعار المرحلة: خذ نفسًا عميقًا ثم حاول من جديد

 مع بداية كل محطة جديدة، يتجدد فيها الشغف، نصبح أكثر صالبة .. أكثر وعيًا.. أسرع بالنهوض بعد
  كل عثرة ، أكثر استعدادًا للمرحلة بكل أشواكها وورودها

 من كلية التربية /كلية الدراسات العليا، ومن داخل الصندوق الذي احتواني خالل رحلتي التعلمية بكل
 معارفه وأساليبه، بدأت خطوتي االولى في كسر جدران الصندوق واالتجاه نحو منعطف جديد في مجال
الطالب في مختلف مناحي التعليمي ليصبح درس ذو معنى مرتبط بحياة   اعادة تصميم وكتابة درسي 
مهارات اكتسبت  حيث  التدريبي  البرنامج  هذا  داخل  نفسي  الجد  المتواضعة  بدايتي  كانت  وهنا    الحياة 
العملية تخدم  بصمة  تترك  الن  تطمح  كمعلمة  شخصيتي  تصقل  جديدة  تعليمية  وأساليب   ومفاهيم 
بالسياق وترتبط  المعرفة  تكاملية  تحقق  دروسًا  نصمم  بدأنا  وشغف،  حب  بكل  التعلمية   التعليمية 
نبدأ عهد ان  آملين  المعرفة ويدمجها في كافة مناحي حياته.  نفسه يصنع  الطالب  ليجد   الحياتي 

 جديد ليسمو وطننا وطنًا حالمًا حرًا، حيث معلمون يصنعون المعاني وطالب ينتجون المعرفة

أقول المدربين
أسماء حمدان

 متابعة جيده، مرحة تعمل ضمن المجموعة بشكل جيد، تتقبل النصائح وتأخذ بها، الخطة التي تم تطويرها
محاور لجميع  كامل  تناغم  فيها  أظهر  التصميم  حيث  من  أولى  كمحاولة  رائعة  كانت  مجموعتها   ضمن 

التصميم

رانيا جبر
 أثبتت يقين أنها مستعدة ومرنة في نفس الوقت وهي مستعدة دائًما للمساعدة عند الحاجة ، فهي تعزز العمل

والتعاون بين أقرانها



عزالدين محمود قاسم

جنين - دير أبو ضعيف

بكالوريوس

عام ٢١

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 أنني أطمح لنربي وننتج جيًال قويًا ويمتلك من المعرفة ما ينافس به العالم أجمع، وموضوع التعليم
 الذي أفضله هو "مادة التكنولوجيا" انها هي المستقبل المجهول، وحيث انه لم يكن لدي الكثير من

التجارب في سلك التعليم فإن التدرب ساعدني في ذلك وأيضًا في تصحيح بعض المفاهيم

أقول المدربين
جورج يروسيس

 لديه سلوك هادئ. إنه واثق وماهر في استخدام التكنولوجيا وأدوات تكنولوجيا المعلومات. إنه يعمل بشكل
 جيد كجزء من فريق ويبذل قصارى جهده دائًما لدعم أقرانه. إذا زاد من قدرته المعرفية ، فستكون لديه فرصة

كبيرة للنجاح الوظيفي

هبة برقان
 يعمل ضمن فريق ولديه قدر كبير من المعرفة والمعلومات ، ويستخدم المعلومات التي يكتسبها ليشاركها مع

فريقه ، ويطور األفكار ويمنح طاقة إيجابية

(CIS)أنظمة معلومات حاسوبية



 أماني محمد حكواتي

الساوية- نابلس

بكالوريوس

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية

امامه احب يوميا ساعات  اقضي  فانا  الحاسوب  امام شاشة  الجلوس  لدي هي  الهوايات  اهم   من 
 القراءة ومطالعة كل ما هو جديد. لدي شغف كبير بجمع البيانات وتحليلها .التدريب كان نقلة نوعية

 كبيرة على الصعيد الشخصي كان بالنسبة لي تغير فكر ونهج حياة

أقول المدربين
وسيم  كردي

مبادرة، تناقش، تطرح أسئلة ذكية، تشارك المجموعات عملها بحيوية

رانيا جبر
أماني تقدم مساهمات قيمة في النقاش وتظهر التزام كبير لتحقيق التطور 

 تكنولوجيا معلومات واتصاالت



سجى معزوز حسان

سلفيت

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 منذ أن كنت طالبة في المرحلة الثانوية كنت أعاني من األسلوب التلقيني والروتيني في التدريس، فبدأ
التعليمية بأسلوب فعال. وعندما المادة   يتشكل لدي طموح لمعرفة أساليب جديدة ومنّوعة إلعطاء 
التعليم في تخصصي  بدأت بدراستي الجامعية في جامعة بيرزيت بدأت أستكشف طرق جديدة في 
 (األدب االنجليزي) من خالل أساتذتي، وقد ساعدني دبلوم التربية في توسيع آفاقي ولكن أردت المزيد.
 فبعد تخرجي حاولت مرارًا وتكرارًا العمل كمعلمة في رياض االطفال وفي المدارس أيضًا، لكن لم أشعر أني
 أقوم برسالة التعليم على أكمل وجه. إلى أن قمت بمحض الصدفة وأي صدفة تلك بالتسجيل في البرنامج
في نوعية  قفزة  البرنامج  ُيعتبرهذا  حيث  المعرفة"  ينتجون  لطلبة  المعاني  يصنعون  "معلمون   التدريبي 
الوحدات وتطوير  إعداد  كيفية  في  ساعدني  والذي  التربوي  التمكين  مثل:  المطروحة  الخّالقة   المسارات 
 التعليمية (لبنات التّعلم) وكيفية تطبيقها بالسياق الصفي والتقييم التربوي والتعلم االلكتروني والدراما، وأيضا
فهم في  شخصيًا  ساعدني  والذي  الشخصي  الجوانب  تنمية  يركزعلى  الذي  الشخصي  التمكين   هناك 
 بروتوكوالت وأخالقيات العمل وغيرها الكثيرمن المسارات. حيث يتمّيز هذا البرنامج التدريبي عن غيره في
 أنه ُيتيح  الفرصة للمشاركين في تعّلم األساسيات (من حيث كيفية عمل خطة لدرس معين مع األخذ
االحتياجات مع  للطلبة  التدريس  أسلوب  ومالءمة  ومؤامة  الطالب  بين  الفردية  الفروق  االعتبار   بعين 
 الخاصة واختيار التعليم الجامع أو المدمج بما يتناسب مع الطالب)، وًيتيح هذا البرنامج تحفيز التفكير
الموّجه هو  المعلم  يكون  أن  مثل  التعليمية  العملية  في  المسّلمات  قبول  وعدم  الصندوق   خارج 
 والميّسر و الطالب هو منتج المعرفة و محور العملّية التعليمية وليس المعّلم، وهذا برأيي هو األساس
 لتطوير التعليم لدينا في فلسطين وبناء أجيال المستقبل يكونوا قادرين على تنمية وتطوير وطننا.
التقدم وأتمنى مزيدا من  نوعه  الفريد من  البرنامج  القائمين على هذا  أشكر  أن  أريد  النهاية،   في 

والتطور الخّالق

أقول المدربين
أسماء حمدان

 مشاركة فعالة، تبادر بالتعبير عن رأيها، تعمل بشكل فعال ضمن نطاق المجموعة، متحمسة لمهنة التعليم،
 لديها شخصية قوية وحضور قوي، تعبر عن رأيها بوضوح وبطريقة مرتبة عند مداخالتها، تستفسر وتثير نقاشات،

الخطة التي تم تسليمها من قبل فريقه كانت جيدة جدا كمحاولة أولى تظهر فهمها للمحاور األساسية

وسيم  كردي
أماني تقدم مساهمات قيمة في النقاش وتظهر التزام كبير لتحقيق التطور 

أدب انجليزي/ فرعي ترجمة



 إكرام عبدالجبار الزبدة

طولكرم

بكالوريوس

عام ٢٦

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 مهتمة بالمسرح واألدب والسينما في التعليم والتراث الفلسطيني وتعّلم شيء جديد كل يوم، برنامج
العالم كله (أعظم فعل يحدث في  أن  نقلة نوعية فكرية لدي، تعملت فيه  المعلمين أحدث   تدريب 
 ،فعل المعلم داخل غرفة الصف) والمعلم إذا لم يترك أثر ويخلق قصة لدى طالبه ويكون مستعد لتعليم
 طالبه ويتعلم معهم، يترك ويرحل بدًال أن يكون سببًا في مشكلة نفسية  لدى طالب ترافقه طوال حياته،
 ألن الموضوع ليس سهال كما يعتقد البعض ،وغّير مفاهيم كثيرة لدي عن المعلم والمتعلم، جعلني افكر
 في الطالب وفي ظروفه وُأراعي تفاصيله وُأحّيد اثر الهالة قبل الحكم عليه، إحدى طموحاتي أن يتغير نظام
يتأهل (مهنة)  التعليم  ويصبح  والقلم،  الورقة  اختبار  نفسي من  رعب  القائم على  بالدنا  القائم في   التعليم 
 صاحبها ويتدرب قبل أن يبدأ بها، الن  قطاع التعليم حجر األساس لكل دولة وبوصلة كل القطاعات، فمتى

ارتقى ارتقى كل شيء

أقول المدربين
رانيا جبر

 تبذل إكرام الكثير من الجهد من أجل التطوير ، فهي تقدم بعض المساهمات اإليجابية في المناقشة ، وتحترم
آراء اآلخرين حتى عندما تختلف عن آرائها

يحيى حجازي
 هادئة، ناضجة مشاعريًا، إيجابية بالنقاش. مشاركتها كانت قليلة، ولكن عندما كانت تشارك، كانت تظهر تجربة

حياتية جيدة، وتظهر فهم جيد للمواضيع المناقشة

اللغة العربية وآدابها



هندسة وتكنولوجيا االتصاالت
سجى نظمي شقير

الزاوية-سلفيت

بكالوريوس

عام ٢٤

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 منذ طفولتي كان عندي شغف وحب عالي بالتعليم والتعلم حيث خضت عدة تجارب في التعليم سواء
 في مرحلتي الدراسية بالمدرسة أو الجامعة، من هواياتي الرسم وحب كبير في ادماج هذه الموهبة في
سبق حيث  مثال،  كالرياضيات  العلمية  المواد  تعليم  ُأفضل  المستقبل،  في  والتعلمية  التعلمية   مسيرتي 
جدًا رائعة  كانت  بالتدريب  لتجربتي  بالنسبة  أما  صفوف،  لعدة  خصوصية  كدروس  الرياضيات   ودرست 
 وتوسعت نظرتي لمفهوم العملية التعليمة بشكل أوسع وأوضح وتوسع أيضًا طموحي في التطور والتطوير

 لمستوى عالي من اكتساب مهارات التعلم وكلي شغف الستكشاف المراحل القادمة

أقول المدربين

رانيا جبر
تتمتع سجى بروح الفريق الجيدة، فهي متفاعلة مع الفريق، منظمة ويمكن االعتماد عليها

اسماء حمدان
 مثابرة تسعى للتعلم وتطوير نفسها، الخطة التي تم تصميمها ضمن المجموعة كانت جيدة جدا من حيث

األهداف والسياق

                                                             



أنهار محمد عبد الجواد

قلقيلية

بكالوريوس

عام ٢٥

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 أطمح بتغيير جذري للمنظومة التعليمية وإعادة هيكلتها بشكل يتناسب مع التطورات المستقبلية، أما
السنة في  الماجستير  دراسة  أنهي  بعدما  الدكتوراة  درجة  على  الحصول  أتمنى  الشخصي  الصعيد   على 
 القادمة، كما اطمح لكتابة رواية في المستقبل، أفضل تعليم اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا في األغلب ال
 مانع من تعليمي لجميع المواد الني  اجد نفسي قادرة على ذلك ولكن ال أحبذ مادة الرياضيات، من خالل

 تطوعي في بعض المدارس خالل الفترة الجامعية تجربتي كانت ال بأس بها

أقول المدربين

رانيا جبر
انهار مهنية للغاية، وبصيرة، تظهر التزاًما قوًيا بالتنمية، تتفاعل مع المناقشة بطريقة إيجابية

موريس بقلة
أنهار ممتازة من حيث المشاركة، التفاعل والتعبير

اللغة العربية وآدابها



باسل عبد القادر جوابرة

عصيرة الشمالية - نابلس

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية

شغف: التوسع المعرفي واتقان االساليب االستراتيجية والبحثية واالبتكار والتطوير 
الطموح : اصالح المجتمع الذي انتمي اليه و تطويره  و تمكين كل فئاته  للوصول لحالة عليا من الرقي الفاضل 
االعمال  وقرائة  مشاهدة  والحبر،  بالرصاص  الرسم  المجاالت،  مختلف  في  البحثية  القراءة  الهوايات: 
في  والمباحثة  المناظرة  واالدبية،  والثقافية  والتاريخية  الفكرية  اشكالها  بمختلف  المؤثرة  الدرامية 

المناحي العلمية المختلفة
الموضوع المفضل تعليمه: العلوم "                  " العامة و علم االحياء بشكل خاص " بسبب االختصاص "س

تجارب سابقة ذات عالقة: كمعلم .... ال يوجد .....كطالب: ١٢ سنة مدرسية و٤ سنين جامعية 
وواقعي  شمولي  طابع  واضافت  التعليم.  في  والمذهبية  الفكرية  الفاقي  موسعة  التدريب:  في  تجربتي 

لالساليب التعليمية الصحيحة بعيدا عن نظام التلقين السائد 
           

أقول المدربين

وسيم كردي
طاقة وحيوية ونشاط ومشاركة مستمرة وفعالة

أسماء حمدان
 مشارك نشيط ومتابع جيد، يشارك بشكل فعال في النقاشات ويرتب أفكاره ويطرح قضايا للنقاش متحدث بشكل
الحياتية وخلقوا سياق والمهارات  بالمنتجات   جيد فهو مبادر متعاون، عمل مع مجموعته على خطة غنية 

جميل

بيوتكنولوجي

science 



لينا محمود عبيد

قلقيلية

بكالوريوس

عام ٢٨

معلومات شخصية

نبذة شخصية
االعالم وعملي كمدربة في مجاالت   ،٢٠٢٠ الى   ٢٠١٤ التخرج  مابعد  الستة سنوات  تجربتي خالل   من خالل 
الفوتوغرافي والتعديل على الصور، اساسيات صناعة االفالم، التصوير  الكتابة الصحفية،   المتعددة (مهارات 
 والقصص المصورة)، القيادة الشبابية، مهارات االتصال والتواصل، المواطنة واالنتخابات، وقياس االثر الفعلي           ،
 ومن خالل عملي في المشاريع الشبابية من تنفيذ وتنسيق وتيسير تدريبات وتصميم مبادرات وتنفيذها واعداد
 اوراق سياساتية وتقارير رصدية، كُبر لدي الشغف للعمل اكثر مع فئة الشباب (١٧-٢٩) والفئة العمرية (٥-١٦) سنة،
 وذلك ألن التدريب فتح امامي منافذ كبيرة واوجد لدي مهارات تدريبية حديثة، االمر الذي شجعني وجعل لدي
 الطموح لخوض تجربة العمل في القطاع التربوي باساليب تدريس تدريبية، وألنطلق من فكرة المعلم المدرب، وألن
الى تكوين التي تفضي  المتعددة  والتجربة، واالنشطة  والبحث  العملي  التطبيق   التدريب في جوهره يقوم على 

معرفة وتحقيق عملية التعلم لدى الطالب وخلق التحدي امامه، بالتزامن مع بناء وتطوير شخصيته
 ارغب وبشدة الى تدريس اللغة العربية بطرق مبتكرة، وان اذهب الى مجال اخر وهو العمل مع الطالب على
سياق في  المهارات  مجموعة  تطبيق  خالل  من  له،  خاص  مسار  خلق  في  ومساعدته  شخصيته   تكوين 

حياتي تصقل شخصية الطالب
 واخيرا لدي طموح بدمج اإلعالم بالتعليم وخلق فضاءات صحفية واعالمية توجه الطالب الى االعالم
 االجتماعي بمفاهيمه الصحيحة واالكثر عمقا بعيدا عن السطحية، وكيفية التعامل مع الواقع بالشكل

الصحيح

أقول المدربين
أسماء حمدان

 شخصية مميزة متزنة، متحدثة جيدة، لماحة تعبر عن أفكارها وتشارك في النقاشات بطريقة بناءه، تعمل بشكل
 فعال ضمن المجموعة، لها آراءها المميزة. الخطة التي تم تصميمها ضمن المجموعة كانت جيدة جدا من

حيث األهداف والسياق

وسيم الكردي
تتميز لينا ببث الطاقة اإليجابية، مثابرة، فعالة، جادة، وتشارك بحيوية في النقاش لغة عربية وإعالم

MSC



سندس رابح صوان

اماتين - قلقيلية

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية

لها. التي اطمح  النجاحات  لتحقيق كل  بنفسي  النجاح دائمًا وذلك الفتخر   منذ صغيري وميولي هو 
 طموح اآلن ان اكون معلمة ذات فائدة و احقق تعليم مختلف للطالب. هوايتي الرسم و التركيب. في
 حين ان الموضوع المفضل الذي تعلمته هو تصميم التعلم مع الدكتورة اسماء حمدان و االتصال والتواصل
 ايضًا وكان من الجميل التعرف على نظام       و نظام          . لقد تطوعت مع منظمة شباب الغد في برنامج
 التدخل األكاديمي في تعلم صفوف ١٠ و ١١ و ١٢ بمادة الفيزياء وكان التعليم تلقيني. لذلك انا هنا في هذا

التدريب النتاج جيل جديد ينتجون المعرفة

أقول المدربين

رانيا جبر
 تتمتع سندس بالقدرة على العمل بما يتوافق مع أقرانها فهي منظمة وتساهم في النقاش كما ويمكن االعتماد

عليها ضمن الفريق

يحيى حجازي
مشتركة رغم هدوئها اال انها تفكر بصورة منهجية ومتسلسلة وتساهم في النقاش

 الفيزياء

SAT  IB 



عبير خالد اشتية

سلفيت

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 يتزايد شغفي باللغات والثقافات األخرى كل يوم. أتعلم اللغة الصينية مؤخرًا وأخطط لمواصلة تعلم
 لغات أخرى مثل اليابانية واإليطالية. لدي هوايات مختلفة مثل قراءة القصص البوليسية والمشي والجري
 ولكن هواياتي المفضلة هي الرسم والسفر. وإذا كان على أن أكون محدًدا بشأن طموحي، فأنا أرغب في
 الحصول على درجة الماجستير في العالقات العامة. أيًضا، أريد أن أكون أكثر استقاللية ومسؤولية وأكثر ثقة
 في نفسي وفي قراراتي. أنا في العادة شخًصا خجوًلا أتفق مع اآلخرين بسهولة حيث ال أتحدث أو أتفاعل مع
كانت أقل.  بخجل  وأشعر  اآلخرين  مع  بسهولة  التحدث  اآلن  يمكنني  التدريب،  بفضل  ولكن  جيًدا.   اآلخرين 

موضوعاتي المفضلة هي دورة االتصال ودورة تصميم التعلم

أقول المدربين

أسماء حمدان
 مشاركة نشيطة هادئة متزنة، تركز أثناء العمل على المهام وتناقش وتستفسر بهدف التطوير، مداخالتها واضحة
 وموجهة، تعمل ضمن المجموعة بصورة فعالة جدًا، الخطة التي عملت بها ضمن المجموعة كانت جيدة جدا

من حيث األهداف ينقصها حبك السياق بشكل جيد وسلسلة الخطوات

وسيم كردي
فعالة، تعمل بنشاط وتقدم أفكارا جيدة جدًا باستمرار

اللغة االنجليزية وأدابها / فرعي ترجمة



حنان انور عمر

جماعين - نابلس

بكالوريوس

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية
التي ساعدتني على تغيير مفاهيم كثيرة لدي.. المحفزات  الكثير من  التدريب كثيرا فيه   عجبني هذا 
 احب الرسم كثيرا ولدي ميول اكثر للتطبيقات العملية مثل المختبرات سواء الكيميائية او الطبية الحيوية
 وغيرها .. تدربت سابقا في مختبرات طوارئ مجمع فلسطين الطبي (رام الله) كمحللة مخبرية لعينات دم
 وبول الخ.. ايضا لدي شغف في التعليم حيث ارى انني في يوم ما اجد نفسي في التعليم بطريقة ما اثبت
 هويتي بطريقتي واسلوبي وقدرتي وابداعاتي.. اريد ان اكون بصمة يحتذى بها واسم ثابت منير... اريد ان
 اتحدى نفسي وجميع الظروف المحيطة الساعد في تغييرالتعليم لالفضل بطرق حديثة بعيدة كل البعد عن
 التلقين.. بطرق تترك للفرد ان يستخدم ابداعاته ال ما هو محتم عليه فعله. بيرزيت كانت جامعتي التي الزلت
كنت التي  لبيرزيت  تابع  انه  التدريب  بهذا  للتسجيل  جذبني  ما  واكثر  استثناء..  بال  كافة  وبمدرسيها  بها   افتخر 
 وسأبقى امجد اسمها وعلمها وكل ما فيها.. التي طمحت دوما ان اكون احد افراد طاقمها المتميزين.. إن

شاء الله ساعمل ما في وسعي النال هذا الهدف
 في اخر مسيرتي التعليمية في بيرزيت وقبل ان اودعها تم ترشيحي للعمل مع وزارة التربية والتعليم
للغاية.. اظن ان للعام ٢٠١٩. كان مشروعا جميال  برنامج ستيم فلسطين  بيرزيت في   بالتعاون مع 
على حصلت  المشروع  نهاية  وفي  وستيم.  التدريب  هذا  بين  ما  المتربطة  الجوانب  بعض   هناك 
 شهادتين اثنتين واحدة من الجامعة نفسها وواحدة من التربية والتعليم. كل الشكر لبيرزيت مرة

اخرى النها اشركتني في عمل جميل ومفيد

أقول المدربين
رانيا جبر

 مشاركة ومتابعة جيدة ، تشارك وتبادر بإعطاء رأيها واالستفسار ، تعمل ضمن المجموعة بشكل جيد ،  الخطة
التي تم تطويرها مع المجموعة جيدة جدًا

وسيم كردي
نشيطة فعالة ذات طاقة إيجابية، معلمة جيدة تحتاج إلى توسيع أفق ثقافي وتطوير تربوي

كيمياء /فرعي كيمياء حيوية



أشرقت أحمد حارة

دير شرف

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 اسعى لتعرف على نقاط قوتي وضعفي لتطوير مهاراتي وان اصبح  افضل من السابق واحب القراءة 
 جدًا

تطوعت في منظمة شباب الغد لمدة سنة وكانت عبارة عن مرحلتين:  س
 المرحلة االولى متطوع مدرس رياضيات لطالب الصف الخامس وهم طالب مع احتياجات خاصة

عمل ومتابعة  وقتها  وتنظيم  الحصص  خالل  الصف  متابعة  عن  ومسؤولة  مدرس  منطوع  الثانية   المرحلة 
 المتطوعين اآلخرين

لرؤية المعرفة حصلت على فرصة  ينتجون  المعاني وطلبة  برنامج معلمون يصنعون  التدريب في    من خالل 
 التعليم والمعلم بشكل مختلف (بشكله الصحيح) والتعرف على طرق تقييم مختلفة لعملية التعلم وعلى
بالتعليم والتكاملية  نشط  لتعلم  ولتخطيط  حياتي  بسياق  والتعلم  لبنة  بناء  منها  جديدة   مفاهيم 

ومهارات االتصال والتواصل و التعليم الجامع والدراما بالتعليم

أقول المدربين

أسماء حمدان
متسلسلة ملفتة  بطريقة  أفكارها  تطرح  باستمرار،  تساؤالت  تطرح  متحمسة  حضورها،  لها  نشيطة   مشاركة 
 وواضحة، تتأمل بشكل مستمر في التجربة التي تمر بها وترصد التغيير الذي يحدث لديها، يظهر عليها شغف
 التعلم وشغف التغيير، تعمل بشكل فعال ضمن المجموعات، الخطة التي حضرتها مع مجموعتها كانت جيدة

جدا من حيث األهداف والسياق

وسيم الكردي
مجدة، ولديها طاقة إيجابية ورغبة عالية في التعلم

فيزياء / فرعي الكترونيات



حال زياد صالح

كفر جمال - طولكرم

ماجستير

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 مهتمة بكل ما يتعلق بالنفس البشرية وتنميتها وتطويرها على المستوى الفكري، والنفسي، والجسدي،
مظاهر من  بها  يتعلق  ما  وبكل  وبالطبيعة  الكالسيكية،  خاصة  والموسيقى  وأنواعه  بالفن   شغوفة 
 وظواهر، أهوى القراءة وخاصة كتب علم النفس، وأكثر ما أفضله هو تعليم مادة العلوم خاصة لألطفال،
 أما بالنسبة لتجربتي في هذا التدريب فكان له تأثير كبير في بناء شخصيتي وخاصة شخصيتي كمعلم، فقد
 أعطاني القدرة على عيش وتطبيق الكثير من األفكار التي كنت أؤمن بها من حيث جعل عملية التعلم أكثر
 ابداعًا ورقّيًا، وأيضًا فّتح مداركي ووعيي حول جعل عملية التعلم أكثر متعة وفائدة وحول كيفية جعل عملية

التعلم موائمة لمختلف المستويات والمهارات لدى الطلبة

أقول المدربين

أسماء حمدان
 مشاركة نشيطة لطيفة ولبقة، تعبر عن رأيها بطريقة متسلسلة وواضحة تثري النقاش وتحاور بطريقة بناءه تعمل
المجموعة بشكل فعال فهي متعاونة ومنفتحة على اآلخرين، عملت مع مجموعتها على خطة غنية  ضمن 

بالمنتجات والمهارات الحياتية وخلقوا سياق جميل جدًا

وسيم كردي
مبادرة نشيطة ذكية، محصورة فكريا تحتاج إلى خبرة ثقافية أوسع

كيمياء



غنى فاروق شنطي

قلقيلية

بكالوريوس

عام ٢٩

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 كخريجة لديها شغف دائم بالعلم والمعرفة أحاول االستمرار في تطوير مهاراتي العلمية والتعليمية،
 والمهنية، والتكنولوجية، واللغوية، والتصميم (الديزاين). أؤمن أن التعلم المستمر وتطوير الذات أمران

غاية في األهمية في الحياة
الُمستدامة، ومهندسة والبيئة  المتجددة  الطاقة  أكون دكتورة جامعية في مجال هندسة  أن   طموحي 
التحتية للطاقة البنية  الواقع للحصول على مصادر الطاقة الطبيعية وتطوير   تعمل قدر اإلمكان على أرض 
 المتجددة وتوفيرها بأدنى تكلفة؛ ليستفيد منها أكبر عدد من األشخاص الذين ال ُيمكنهم تغطية تكاليف

الكهرباء، والماء و...س
الموسمية، الشتوية، والورود  الورود باألبصال  زراعة  العربية. و  باللغة  الصوتي  اللغات، والتعليق   هواياتي: تعلم 
 والزراعة باألساليب الحديثة (الزراعة المائية، والسمكية، و...).  أحب ممارسة الرياضة جدًا والمشي وخاصة في
الكمبيوتر. على  لملفات  الورقية  النصوص  وتحويل  البيانات  إدخال  السريعة)  (الطباعة  الباكر.   الصباح 

التطوع بشكل عام بأي مكان ُيمكنني اإلضافة فيه.س
 الموضوع الُمفضل تعليمه: العلوم. ثم الرياضيات.س

ال أملك تجارب سابقة بالتعليم لألسف.س
 تجربتي بالتدريب كانت مختلفة، ُمحفزة للكثير من األفكار والخطط المستقبلية، بعض المساقات

التي تم إعطاؤها بالتدريب كانت تدعم أهدافي، أفكاري، مبادئي. س

أقول المدربين

يحيى حجازي
 مشاركة متميزة ، نشيطة، مبادرة  متحمسة يظهر عليها الشغف نحو التعليم والتعلم،  لديها قدرة عالية على
النقاش وتثري  وواضحة  متسلسلة  بطريقة   أفكارها  تطرح  والنقاشات  بالحوارات  تشارك  البناء،  والنقد   التحليل 
 بتساؤالت، شخصيتها مميزة   لها حضورها المميز داخل اللقاء التدريبي، تعمل بشكل فعال ضمن المجموعات،

الخطة التي حضرتها مع مجموعتها كانت جيدة جدا من حيث األهداف والسياق

وسيم كردي
مواظبة، مجتهدة وتشارك بفعالية، تحتاج إلى تطوير قدرات معرفية لتوسيع مداركها

الرياضيات وأساليب تدريسها



 وفاء خالد ربايعة

ميثلون - جنين

ماجستير

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 أميل إلى الوقوف دائًما إلى جانب فئة األطفال، وأحاول انتهاز أي فرصة لتدريب أو تعليم أو تعلم لهذه الفئة، أو أي
 دورة تخص عالم األطفال، فكل ما يهمني الدخول والتعمق بهذا العالم، فُهم بناة المستقبل، وهم ينابيع اإلبداع

وانتاج األفكار، وُهم األمل رغم األلم
 لي تجارب سابقة في كيفية صناعة الوسائل التعليمية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، كيفية الكشف والتقييم عن
 حاالت التوحد، ومشاكل النطق والتواصل، لي تجربة استمتعت بها كثيرًا كانت في دورة إعداد معلم محترف، فكان لنا
 من تقييم المدرب نصيب كبير و من تقييم بعضنا البعض كزمالء أيضًا فهذا كان دافع كبير لي لإلستمرار بها، حتى انتهت

كيفما تمنيت وأكثر
طموحي ، أن ال يذهب كل ما سعيُت له هباًء منثوًرا أن أحظى حتى ولو بالقليل، أو حتى لمدة قصيرة

 بالدخول إلى عالم التوظيف، وأن أعمل جاهدة ألنال وأكسب عالم األطفال، فُهم عالم القدرات واإلمكانات و األحداث
 المتميزة و أن أعمل جاهدة لتغيير مسارات ومفاهيم خاطئة لدى المعلمين، وتحويلها إلى نصائح ليست بعابرة وإنما

  بدائمة ومطبقة وبما يتناسب وعقول أطفالنا.. فهم نجوم األمس و نور اليوم  وشعلة األمل لغٍد أفضل
 تجربتي مع هذا البرنامج: في البداية تشجعت كثيرًا، مع كامل إعجابي للمدربين الذين منحوني حافزًا لألمام،
ليس فقط فيما يخص أساسيات كثيرة  تعلمت منهم  نقطة معينة،  يقف عند  ال  التعلم  وأن  بُعمق،   والتفكير 
التي أمامي، فُهم من خيرة ما رأيت، لهم كل االحترام والتقدير وفي منتصف  التعلم والتعليم وإنما للحياة 
 التدريبات رأيت صعوبة كبيرة لعدم توفر اللقاءات الوجاهية، فلغة الجسد هي األساس في التعلم .. فأنا من
 األشخاص التي ال تستطيع التركيز في شاشة عدة ساعات وال أستطيع التعبير كما ُأحب أن ُأعبر بما يجول في
 خاطري، أتمنى أن يرجع كل شيء على ما كان عليه. لنتفاعل أكثر و نبقى معكم قلبًا وقالبًا  وسأستمر رغم كل

شيء

أقول المدربين

رانيا جبر
تتميز وفاء بحضور ومشاركة ممتازين. أظهرت التزاًما قوًيا نحو تطوير ذاتها، وقدمت مساهمة إيجابية في الحوار

وسيم كردي
نشيطة، تشارك فعالية، طاقتها جيدة، تحتاج إلى توسيع أفق ثقافي أكثر

بكالوريس / المرحلة األساسية األولى
 ماجستير/ مناهج و أساليب التدريس 



عرين واجد شتيوي

قلقيلية

بكالوريوس

عام ٢٦

معلومات شخصية

نبذة شخصية

ايضا في مجال االحصاء وتعبئة االستمارات في مدارس رياضيات وعملت   تطوعت سابقا في تدريس 
الماجستير وكما تطوعت في التسجيل في  والتعليم طموحي  التربية  لوزارة  تابع  المشروع   حيث كان 

مشروع الطفولة المبكرة المواضيع رياضيات، تكنولوجيا

أقول المدربين

أسماء حمدان
 مشاركة ومتابعة جيدة، تشارك وتبادر بإعطاء رأيها، تفاعلت بشكل كبير أثناء عمل المجموعات، الخطة التي تم

تطويرها مع المجموعة جيدة جدا ولكن تحتاج للتركيز على حبك السياق وترتيب األفكار

رانيا جبر
تظهر عرين التزامًا قوًيا نحو التطور والمعرفة كما وقدمت مساهمات قيمة وبناءة خالل النقاش

رياضيات وأساليب تدريسها



ساجدة خالد عتيق

جنين

بكالوريوس

عام ٢٤

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 عندما يتم ذكر الشغف اتذكر نفسي فتاة صغيرة لديها حب لتعلم كل ما هو جديد خاصة في كل ما
 يتعلق بالثقافات واللغات الجديدة كنت اشعر بلذة حين اقرأ كتابا عن المقارنة بين الثقافات واللغات..
 درست الترجمة في الجامعة العربية االمريكة وفور تخرجي قامت الجامعة ياختياري ألكون معيدة في
 قسم اللغات ومازلت معيدة هناك. ال اعتبر عملي كمعيدة على انها مهنة بل هي شغف احب ان اعلم
 اللغة االنجليزية بطريقة حديثة تكاملية. تجربتي في تدريب مركز التعليم المستمر ساعدني في صقل كل
 المهارات التي لدي ووظفتها في التعليم. انني اتحدث االنجليزية وااللمانية ولدي شهادة من جوتة والقليل

من الفرنسية ...أحب تعليم اللغات بشكل عام وكل ما له عالقة بالعلوم والحياة
كمعلمة سابقا  عملت  والبحث.  المعرفة  مكتبة  في  وعضو  العرب  المترجمين  جمعية  في  ايضا  عضو   انا 
 توجيهي في اكاديمية عودة ومعلم خصوصي في مركز العلم نور. وكنت متطوعة في الجامعة في
والدكتوراة في الماجستير  أكمل درجة  ان  االنجليزية. اطمح  اللغة  الطالب  لتعليم  االكاديمي   الدعم 

الخارج واتعرف على ثقافات ولغات أكثر الستكشف كل ما هو نافع ومفيد

أقول المدربين

رانيا جبر
تظهر ساجدة التزاًما قوًيا بالتنمية، فهي متشجعة وتقدم مساهمات في المناقشات

يحيى حجازي
مشاركة متميزة، تظهر اهتمام بالمحتوى التدريبي ولديها الكثير من التساؤالت والدافعية للتعلم

لغة انجليزية وترجمة



وجدان منير ابراهيم

نابلس

بكالوريوس

عام ٢٦

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 شخص متميز قادر على صنع بصمة في أماكن تواجده محب للتعلم وتطوير نفسه في كافة األصعدة والمجاالت

من هواياتي مشاهدة افالم كرتون
المواضيع التي افضل تعليمها انتاج المشاريع والمبادرات بأنواعها

 تجاربي السابقة
١- العمل مع طالب النتاج مشاريع تعمل بالطاقة الشمسية تجاوزت كل مراحل التقييم لتتأهل جميعها إلى المعرض الوطني
لتطوير مهاراتهم ومساعدتهم في تحسين األكاديمي متدني  ٢٠_٣٠طالب تحصيلهم  التعامل مع صف يحتوي على   -٢ 

تحصيلهم باستخدام أساليب تدريس مختلفة
٣- التدريس الخاص وجاهيا وإلكترونيا حيث يحدث هذا التدريس فرقا واضحا في تحصيل الطالب واداءه ومهاراته وثقته بنفسه وقدراته

٤- االشراف على انتاج مبادرات علمية ومجتمعة وتوعوية في المدارس
 اما عن دورة معلم يصنع المعاني وطالب ينتجون المعرفة فقد توافقت هذه الدورة مع رؤيتي واعتقادي

١- بأن كل طالب لديه تمييز في مجال معيين علينا اكتشافه وتنميته
 ٢- حق الطالب في االستمتاع اثناء التعلم وان يكون الطالب بموقع مكتشف للعلم والمعرفة قادر على استخدامها

 في اكثر من مجال
 ٣- المعلم هو انسان مثقف واعي واسع المعرفة يراعي كافة جوانب احتياجات الطالب

 كما واضافت هذه الدورة من خالل محطاتها المختلفة العديد من المفاهيم التربوية وأساليب التدريس والتقييم
وعرضتها باسلوب مختلف

أقول المدربين
وسيم كردي

تتميز بامتالكها لشخصية المعلمة، وقدراتها جيدة، تحتاج إلى تعميق ثقافتها وجديتها في البحث

أسماء حمدان
 مشاركة متميزة ، نشيطة، مبادرة  متحمسة يظهر عليها الشغف نحو التعليم والتعلم،  لديها قدرة عالية على
النقاش وتثري  وواضحة  متسلسلة  بطريقة   أفكارها  تطرح  والنقاشات  بالحوارات  تشارك  البناء،  والنقد   التحليل 
 بتساؤالت، شخصيتها مميزة   لها حضورها المميز داخل اللقاء التدريبي، تعمل بشكل فعال ضمن المجموعات،

الخطة التي حضرتها مع مجموعتها كانت جيدة جدا من حيث األهداف والسياق

فيزياء/ فرعي الكترونيات





علم الحاسوب
إسالم كاظم أسعد شاور

الخليل

بكالوريوس

عام ٣٠

معلومات شخصية

نبذة شخصية

رغبتي المجال حاليًا،  اعمل في هذا  الحاسوب حيث  لدراسة علم  بالتكنولوجيا دفعني   شغفي 
 برؤية تعليم حقيقي يؤثر في االجيال الناشئة ويصنع تغيير في المجتمع دفعني للتفكير بالتوجه
 للسلك التعليمي حيث اطمح بأن اضع بصمة لي في مجال التكنولوجيا بالتعليم، ارى بان لدي الكثير
بداية من افضل  نوعية وهو  نقلة  التدريب كان  الناشئة خصوصا في تخصصي، هذا  لالجيال   العطيه 
  الممكن ان ابدا بها في مجال التعليم  لقد غير نظرتي بشكل كامل عن عملية التعليم والتعلم وفتح
وزمالئي بانني  تماما  واثق  انا  رجعة،  غير  الى  العقيم  التلقين  زمن  انتهى  فلقد  للتفكير  جديدة   افاق 

 خريجي هذا البرنامج  سنكون نواة لنصنع الفرق بالتعليم في فلسطين

أقول المدربين
أسماء حمدان

 هادئ متزن، يعبر عن رأيه عندما يطلب منه، لديه القدرة على ترتيب أفكاره وسردها بطريقة واضحة ومختصرة،
وحبك السياق  على  أكثر  للعمل  تحتاج  جيدة  الفريق  مع  تقديمها  تم  التي  الخطة  المجموعة،  ضمن   يناقش 

التفاصيل

جورج يروسيس
الكمبيوتر بالتكنولوجيا وأجهزة  إنه شغوف  الفريق ويمكن االعتماد عليه.  العمل ضمن   إسالم يتمتع بمهارات 
 والشبكات. يحب استكشاف البرامج الجديدة وتجربتها. إنه جيد في توجيه زمالئه وأعضاء الفريق - ويجعل نفسه
 متاًحا لمساعدتهم في التغلب على تحديات التكنولوجيا. إنه ماهر في إنشاء مقاطع فيديو تعليمية تكون

بسيطة ولكنها قّيمة ومفيدة للطالب



علم الحاسوب
ُتقى إسماعيل مناصرة

بني نعيم- الخليل

بكالوريوس

عام ٢١

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 ُتقى مناصرة ناشطة شبابية، خريجة جامعة بوليتكنك فلسطين تخصص علم الحاسوب، لدي خبرة في
 كافة حزم مايكروسوفت وورد، برامج قواعد البيانات، برمجة المواقع اإللكترونية وصفحات الويب، القدرة
 على تصميم اإلعالنات باستخدام                      ، وواجهات المستخدم باستخدام                      وخبرة

بسيطة في برنامج سكراتش
المواقع وبرمجة  البيانات  قواعد  على   ٢٠١٩ لصيف  والتكنولوجيا  للعلوم  مصر  جامعة  لدى  سابقة   متدربة 
بناء في  الخليل  مدينة  في  التكنولوجية  الحديقة  في  آليانسيز  مينا  شركة  لدى  سابقة  ومتدربة   اإللكترونية، 

المواقع اإللكترونية
الدولية، السفر المناظرات   من هواياتي تصميم اإلعالنات، وقراءة المقاالت السياسية وأوراق الحقائق، مشاهدة 

والمسارات البيئية
الموضوع المفضل تعليمه: العالقات الدولية ، البرامج السياسية، إدارة الموارد البشرية، خدمة العمالء

الدولية العالقات  برنامج  في  الماجستير  درجة  والحصول  التسجيل  إلى  القريب  المستقبل  في   أطمح 
والعلوم السياسية

أقول المدربين

موريس بقلة
أظهرت تقى تميزها بمداخالتها خاصة من خالل النقاش والمشاركة في الجلسات

يحيى حجازي
 مشاركة جيدة، هادئة ومبادرة، لديها ما تضيفه على النقاش إضافة الى أنها تبادر في أخذ المهمات، قدرتها

على التعبير جيدة جدا

adobe xd spark post



لينا أحمد وحش

بيت لحم

بكالوريوس

عام ٢٥

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 منذ سنوات عديده وانا أطمح للعمل مع األطفال من االحتياجات الخاصة وأن أكون شخصا ذو دور مهم
 في حياتهم/ن إلى ان سنحت لي الفرصة ألتطوع لمدة عام مع اشخاص مع احتياجات خاصة بمختلف
 االعمار حيث قمت معهم/ن بالعديد من الفعاليات واألنشطة والمهام. فقررت حين عودتي إلى فلسطين
 أن أعمل شيء جذري بداخلي لتحقيق فكرة أؤمن بها منذ زمن أال وهي اننا كلنا إنسان وانه من دوري انا أن
 أوعي االخرين حول االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وانه من دوري أيضا أن أساعد وأخلق بيئة آمنة لهؤالء
للسفر واكتشاف ثقافات مختلفة وطعام إنسانة محبة  الجانب اآلخر فأنا  أنفسهم/ن. من   االشخاص ليكونوا 
 مختلف (فأنا من مشجعي تجربة كل شيء جديد) كما انني (ال أعلم كيف أصفها ان كانت هواية او شغف) إال
 انني أحب جدا االستماع للغات ال أفهمها. حيث أجدها مثيرة للغاية وتجذب انتباهي كثيرا ومن اللغات التي
الفلسفية المواضيع  أحب  فأنا  آخرا،  وليس  أخيرا  والبولندية.  والكردية  الجورجية  اللغة  وأفهمها:   اتقنها 
 والوجودية، على الرغم من أنني ال أعلم الكثير ولست مدركة بعد لكثير من المواضيع إال ان القليل الذي

أملكه يثير بداخلي فضول أكثر لمعرفة المزيد وألطرح أسئلة اكثر

أقول المدربين

أسماء حمدان
 مشاركة لطيفة ولبقة. في الجلسة األخيرة ظهرت بطريقة الفته تستفسر بطريقة واضحة، تدل على تركيز وتحليل،
مع عملت  اآلخرين،  على  منفتحة  متعاونة  فعال  بشكل  المجموعة  ضمن  تعمل  بناءه  بطريقة  تحاور   مثابرة، 

مجموعتها على خطة غنية بالمنتجات والمهارات الحياتية وخلقوا سياق جميل

وسيم الكردي
طاقة إيجابية وعملية ومشاركة فعالة في العمل والنشاط

اللغة االنجليزية وآدابها



 منار عبد الرحيم نتشة

الخليل

بكالوريوس

عام ٢٧

معلومات شخصية

نبذة شخصية

المهنة األرقى على مستوى المهن، فطموحي أن أصبح معلمة للتعليم باعتباره   لدي شغف كبير 
 ملِهمة قدوة لطالباتها، أحب القراءة و رياضة المشي، أفضل تدريس اللغة العربية ال سيما النحو؛ حيث
 عملت في مركز ثقافّي من سنة ٢٠١٦ حتى سنة ٢٠٢٠ في هذا المجال، الحمد لله على نعمة انضمامي
 لهذا التدريب، والشكر موصول لمن أتاح لي خيار االستمرار و البقاء فيه، حيث أن الفائدة المرجّوة منه
 ليست علمية فقط، فباإلضافة إلى المعرفة العلمية التي اكتسبتها منه سواء بتوسيع معرفتي السابقة أو
 بإضافة قواعد معرفية جديدة، فإن للحياة االجتماعية وباقي المجاالت نصيب وافر من فوائد االنضمام له،

فهو مكسب حقيقي لكل متدرب فيه. مع كل االحترام

أقول المدربين

أسماء حمدان
التدريب، تعمل بشكل جيد في المجموعة، تحتاج لبذل جهد  تشارك بالنقاش  بين الحينة واألخرى، تركز في 
 للتطوير من نفسها، الخطة التي تم تصميمها ضمن المجموعة  كانت جيدة جدا من حيث األهداف والسياق

تحتاج لتتطور أكثر في سرد التفاصل وحبك السياق والتركيز في عدم االقحام للموضوعات

رانيا جبر
 كانت منار متدربة فضولّية ال تسعى فقط إلى تعّلم اإلجراءات، ولكن لتحسينها أيًضا، فهي ُتظهر التزاًما قوًيا

بالتنمية، وهي تقّدم مساهمة قّيمة في المناقشة. كما تمتلك عقًلا مبتكًرا وسريًعا في التقييم

 جغرافيا تطبيقية



ريم محمود رزيقات

الخليل

بكالوريوس

عام ٢٦

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 مؤمنة جدا بمقولة  "ولتَعلْم أَن َما أنَت َساِع إلِيه هو َساِع إلِيك". طموحي أن أصل لما أريد، أسعى
والمغامرة والسفر  القراءة  هواياتي  من  يزول،  ال  الذي  األثر  صاحبة  أكون  أن  مميزة  بصمة   لترك 
 واالستكشاف ،شغفي الرياضيات أحبه وأحب تعليمه وتعلمه، عشقي للمغامرة والتحدي واالستكشاف
 يدفعني لتعلم كل ما هو جديد الكتساب المزيد من الخبرة والتجربة على الصعيد الشخصي والتربوي
 لتحقيق التكاملية في توصيل العلم والمعرفة من خالل اتباع أساليب تعليمية إبداعية في ظل ربطها
آن في  واإلدراكية  الفكرية  المهارات  وتنمية  والثقافة  والمعرفة  العلم  تحقيق  شأنها   بسياق حياتي من 
 واحد. مشاركتي ببرنامج تدريب المعلمين "نحو معلمون يصنعون المعاني وطلبة ينتجون المعرفة" أتاح
 لي فرصة خوض العديد من التجارب في القضايا التي تشكل أولوية بالنسبة لي والتي كان لها أثر في صقل

مهاراتي الشخصية والتربوي

أقول المدربين
رانيا جبر

 تظهر ريم التزاًما قوًيا بالتطور في هذا المجال ، ولديها تحليالت قوية للحجج واألفكار الهيكلية بشكل جيد. إنها
تقدم مساهمة بناءة في المناقشة

وسيم الكردي
 رغم المداخالت المحدودة اال ان ريم تمتلك نظرة جيدة لألمور

 الرياضيات





اللغة االنجليزية وادابها
 ريناد عادل الحموز

 مخيم قلنديا

بكالوريوس

عام ٢٢

معلومات شخصية

نبذة شخصية

المحلية. المؤسسات  من  كبير  عدد  في  متطوعة  التغيير.  اجل  من  والطموح  الشغف  من  ربيعا   ٢٢ 
 ومتطوعة بمركز االسعاف و الطوارئ لدى جمعية الهالل االحمر الفلسطيني وتلقيت العديد من التدريبات
 والدورات التي اهلتني لمنصب المستجيب االول للطوارئ و الكوارث. عضو في شبكة تثقيف االقران العالمية
والجنسية النفسية  الصحة  مواضيع  في  اهدافها  تصب  التي  والورشات  التدريبات  من  العديد   واعطي 
 والجسدية. لقد نال هذا التدريب المميز مع التعليم المستمر من شخصيتي بحيث ساعد على ابراز شخصيتي
 بشكلها االفضل باالضافة الى تقديم الدعم واالساسيات الالزمة العطاء تدريباتي وخاصة التدريبات المتعلقة
 باالطفال بحيث ان المحطات التي مررت بها في هذا التدريب المذهل ما هو اال نتاج نجاح تدريباتي المتعلقة
 بالعنف المبني على النوع االجتماعي و تعزيز مبادئ وقرارات االمم المتحدة المتعلقة بالسلم و الشباب. باالضافة
والريادة وكنت حقا مميزة نظرا المبادرات  بناء  الدنماركي حول  الصليب  الى تدريب مع  انضمامي حديثا   الى 
 للتدريبات السابقة التي حصلت عليها من خالل رحلتي المثمرة مع التعليم المستمر باالضافة الى االتصال
طموحي الكردي.  د.وسيم  وخاصة  هذه  مسيرتي  في  لي  المرشدين  الملهمين  المدربين  مع   المباشر 
 وشغفي لم يقف هنا فحسب بل اكد على قدسية التعليم ودور المعلم االيجابي في تعزيز قدرات طالبه
 ودفعه نحو النجاح. االمر الذي شجعني الى االنضمام الى التدريب هو مبادرتي االولى التي قمت بها
 وانا ابلغ من العمر ١٣ ربيعا بحيث التحقت بتدريب المواطنة والذي من خالله قمنا بافتتاح مركز لمحو
 االمية تحت شعار التعليم للكبار ايضا ومن خالله بدات المسؤولية المجتمعية تنمو بداخلي بضرورة

وجودي وسعيي نحو التغيير وتحقيق احالم االخرين. امال ان أبقى نبراسا في حياة الجميع

أقول المدربين
وسيم الكردي

نشيطة، فعالة، ذات طاقة إيجابية، مبادرة، تعمل في إطار المجموعات بجد وحيوية

يحيى حجازي
 ناقدة، فكرها واضح ، تلخص األمور بصورة واضحة وسليمة، نظرتها لألمور خاصة جدًا.مشاركتها في اللقاء في

اللقاء األخير كانت مميزة جدًا



 شروق مريد دار بدوان

 بيت سوريك

بكالوريوس

عام ٢٦

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 التدريب الذي تلقيته في مركز التعليم المستمر كان من أروع التدريبات التي تلقيتها لما له من أثر كبير
على رغبتي في أن اكون معلمة شغوفة وطموحة  تسعى لتعليم طالب ينتجون المعرفة ويطورونها
 ويزيد أثر هذا التدريب في تطور معنى التعليم كامال بالنسبة لي فهو لم يعد ذلك التعليم التقليدي الذي
الطلبة النتاج  التقييم  هو  بل  التقليدية   العمل  وأوراق  التقديمية  والعروض  النهائية  باالختبارات   ُيقَيم  
 (الثقافي/العلمي/الرياضي/الفني/الدرامي...) بعد سلسلة من الخطوات والخطط التدريسية المبنية على

أسس ولبنات تعلم متكاملة تم تطبيقها بجهد وشغف من قبل المعلم
 اي عمل في العالم بحاجة إلى إتقان وال يأتي اإلتقان بدون تمكين وتدريب فعال، وهنا كان دور مركز التعليم
 المستمر الذي تمكن بالجهد والتدريب والتمكين الفعال من تغيير فكرة التعليم كاملة لدينا وتزويدنا بكم

من المعاني والمعرفة لالنطالق بها في عالم التعليم

أقول المدربين
أسماء حمدان

 كانت مشاركة نشيطة، مناقشة جيدة تعبر عن رأيها بصراحة وتتناول القضايا وتحللها بشكل بناء، فيما يتعلق
 بتصميم التعلم وعملية التعلم بشكل عام الخطة التي تم تسليمها من قبل فريقها كانت جيدة جدا كمحاولة

أولى تظهر فهمه للمحاور األساسية

وسيم الكردي
شخصية إيجابية ومبادرة، تعمل بجد ومثابرة، لها قدرات معلمة جيدة جدا، معطاءة للمجموعة

اللغة االنجليزية وآدابها



 شيرين زيدان َفِقيه

قطنة

بكالوريوس

عام ٢٤

معلومات شخصية

نبذة شخصية

(اللغة تخصصي  مجال  في  تعليمية  كوسيلة  واستخدمها  والمونتاج  التصميم  يخص  ما  كل   احب 
 االنجليزية)س

أطمح ان احدث فرق في المجتمع من حيث نظرتهم للغة االنجليزية وتعلمها

أقول المدربين
وسيم  كردي

عبر تطوير قدرات معرفية تكون معلمة جيدة  أن  لها  يمكن  المجموعات، هادئة،  إيجابية، فعالة في   طاقة 
وأدواتية

سماح عودة
مشاركة جيدة للغاية والعبة جماعية ، يمكنها اقتراح حلول عملية ودعم فريقها

اللغة االنجليزية وآدابها



والء أنور مشاهرة

السواحرة الشرقية

بكالوريوس

عام ٢٤

معلومات شخصية

نبذة شخصية
 دفعتني تجربة تعليمية قد تكون بسيطة في التدريس المنزلي نحو المزيد من التعمق في هذا المجال،
 فلم يسبق لي أن اختبرت شعورًا يضاهي الذي شعرت به عندما شاهدت طالبي يطّور من نفسه ويثق
الُملهم والمعّلم في مواقف عديدة خالل رحلتنا معًا. ولقد كان هذا  بها شيئًا فشيئًا، حتى أصبح هو 
 التدريب البداية األمثل واألشمل من أجل تكوين صورة أوضح، ليس فقط عن ماهية التعليم الحقيقية بل
 وعما أطمح أن أكون لنفسي ولطالبي مستقبًال. كبداية، فإن أكثر ما أؤمن به هو التعاطف وأهمية االختالف،
 وسوف أسعى ألكون الداعمة والُميّسرة لهذه القيم وغيرها الكثير مما اكتسبته وترسخ لدي بحلول نهاية كل

مساق
 ثم إن شغفي ورسالتي هي العمل مع طالبي على استكشاف كل ما هو جديد ومثير في العلوم الحياتية وتقدير
الفضول والحاجة العالم، والربط قدر اإلمكان بالمعارف األخرى إلشباع   أهميتها ودورها في حياتنا كلنا حول 

للمعرفة

أسماء حمدان
لها حضور المعلمة، وطاقتها، تعبر بهدوء وبتسلسل وانتظام، لها طاقة إيجابية عالية

جورج يورسيس
 والء حيوية ولديها إمكانات عالية للنجاح إذا كرست المزيد من الجهد في المهام والمشاريع. لديها مهارات

جيدة في التخطيط ، لكن جهودها تضيع أحياًنا ألنها تتخلى عن سهولة التعامل مع التحديات

العلوم الطبية المخبرية

أقول المدربين



فقه وتشريع
عمر أحمد عباسي

أريحا

بكالوريوس

عام ٢٣

معلومات شخصية

نبذة شخصية

 طموح، مثابر، ُمحب للبحث ونشر المعرفة، ودائمًا يسعى لمستقبل أفضل. عّلمتني مطالعة الكتب أنه ال
 نهاية لألفق ومن جّد وجد، أسعى إلى أكون رسول يخلق حب المعرفة والعلم في األجيال القادمة ويغرس
 القيم والمثابرة في نفوس الشباب لبناء مستقبل أفضل. تجربتي في برنامج                                        بما تتضمنه
 من حلقات نقاش ومسارات التأمل والتفّكر والتمكين بأساليبها المختلفة أثرت مدارك األفق للتفكير بما هو

خارج الحدود التقليدية وزودتني بالمهارات واألدوات الالزمة لتحقيق إلى ما أسعى له

أقول المدربين

رانيا جبر
يقدم اإلنجليزية.  للغة  جيد  وسمعي  شفهي  إتقان  لديه  ذاته،  وتطوير  المعرفة  نحو  قوًيا  التزاًما  عمر   ُيظهر 

مساهمة قيمة في المناقشة

أسماء حمدان
التي يفتح من خاللها نقاشات، الخطة التي صممها مع مجموعته كانت جيدة من آراءه   يشارك بالنقاش، له 

حيث الهدف والخطوات

“teach to inspire” 



تواصل معنا:

لمعرفة المزيد زوروا صفحتنا على الفيسبوك:

022984810

0599474096

dhashish@birzeit.edu

https://www.facebook.com/Center-for-Continuing-Education-Birzeit-University-1465656540392145
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