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1998

Doctoral Degree, PHD,Ein Shams University - Egypt - CCP
()تقييم محتوى مناهج العلوم في فلسطين في المرحلة العدادية في ضوء نظرية بياجيه

1994

Bachelor Degree, BSC,King AbdulAziz Jeddah KSA
(Science )

1994

Master Degree, MSC,king College London (KCL)
(Science skillls: challenges of assessing and teaching )
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,,University
Al-Azhar University - College of Education,Full Professor,University
SELECTED PUBLICATIONS

Page 1 of 3

)- (Book \ Chapter in Book

,اسس تدريس العلوم للمرحلة الساسية ) , . (2012مكتبة الطالب الجامعي

1

,كيف تكتب خطة البحث  -مشاغل في مهارات البحث العلمي ) , . (2012مكتبة المكتبة

2

,التربية المدنية و المجتمع المدني الفلسطيني ) , . (2007الهيثم  -فلسطين

3

,اسس واساليب التعليم ) , . (2007الهيثم

4

- Article in Academic Journal

درويش  ,عطا و شحادة  ,ريم ) . (2012الثر بعيد المدى لبرامج التسريع المعرفي في العلوم على مستوى التفكير الستدللي في فلسطين – دراسة
)  ) ,. (ISI Cited Publicationطولية ,مجلة التربية العلمية -جامعة عين شمس3)15,

1

البريطانية ) (CFBTعطا درويش و عبير نصيو ) . (2012مستوى تحقق معايير جودة المحتوى
 , PERSA ,18(2) ,في كتب العلوم في المرحلة الساسية الدنيا بفلسطين ,مجلة جمعية البحوث و الدراسات التربوية الفلسطينية

2

عطا درويش ) . (2012تقويم جودة كتب العلوم للمرحلة الساسية الدنيا في فلسطين في ضوء معيار انقرائية الكلمة والصورة,الجمعية المصرية
) ,للتربية العلمية -مجلة محكمة فصلية 2)15,

3

درويش  ,عطا و ابو مهادي  ,صابر ) . (2011مهارات التفكير الناقد المتضمنة في منهاج الفيزياء الفلسطيني للمرحلة الثانوية ومدى اكتساب الطلبة
() ,لها,مجلة العلوم النسانية جامعة الزهر13,

4

عطا درويش و سمية ابو هداف ) . (2011الحتياجات التدريبية اللزمة لمعلمي الحياء بالمرحلة الثانوية بغزة في ضوء كفايات التدريسية ,مجلة
() ,القراءة و المعرفة المحكمة27,

5

مجلة الزيتونة للعلوم  (NCTM),عطا درويش و محمد مقاط ) . (2011جودة منهاج الرياضيات للصف الخامس الساسي بفلسطين في ضوء معايير
) ,و التنمية  -فصلية محكمة 1)1,

6

عطا درويش ) . (2011بعض جوانب القصور فى برامج اعداد معلمي العلوم فى محافظات غزة فى ضوء المعايير المهنية للمعلمين,المؤتمر العربي
)  ,() ,. (ISI Cited Publicationالدولى الول لضمان جودة التعليم العالى

7

عطا درويش و فايز ابو حجر ) . (2011درجة توافر المهارات الحياتية فى محتوى كتب العلوم بمرحلة رياض الطفال بغزة,مجلة الطفولة -
() ,المحكمة8,

8

) ,.عطا درويش ) . (2010مدى نجاح منهاج التربية المدنية في خلق ثقافة مدنية فلسطينية:دراسة تقيميية,مجلة العلوم النسانية جامعة الزهر2)12,
) (ISI Cited Publication

9

() ,عطا درويش و سلمان حرب ) . (2009مدى التكامل بين العداد النظري و العداد العملي للمعلمين بجامعة الزهر,مجلة علوم إنسانية 42,

10

درويش  ,عطا  ,صالحي  ,نبيل  ,شمالة ,فرج ) . (2008فاعلية برنامج مقترح لكساب مهارات الرسم الصناعي لطلب دبلوم التبريد وتكييف
 ,() ,الهواء بكلية تدريب غزة,مؤتمر التعليم التقني والمهني في فلسطين :واقع و تحديات وطموحات ,الكلية الجامعية

11

درويش عطا و صالح عايش ) . (2006أثر برنامج ) كيم( للتسريع المعرفي على عينة من طلبة المرحلة البتدائية العليا بغزة,مجلة القراءة و
) ) ,. (ISI Cited Publicationالمعرفة – مجلة تربوية محكمة6)21,

12

درويش ,عطا و نشوان ,تيسير ) . (2002أثر مقرر التربية البيئية على مستوى التنور البيئى لطلب كلية التربية بجامعة الزهر بغزة و اتجاهاتهم
) ) ,. (ISI Cited Publicationنحو البيئة و مشكلتها,الجمعية المصرية للتربية العلمية مجلة محكمة8)20,

13

) ,. (ISIعطا حسن درويش ) . (2001عمليات العلم وأثرها على النمو العقلي والتحصيل لدى طلبة الصف,جمعية المناهج وطرق التدريس6)71 ,
) Cited Publication

14

) ,.عطا درويش ) . (2001بناء سلم تطوري لطلب المرحلة الساسية العليا وفقا لنظرية بياجيه,مجلة البحوث و الدراسات التربوية الفلسطينية2)6,
) (ISI Cited Publication

15

عطا درويش ) . (2000مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزهر بغزة لدور الطلبة في عملية تقييم
– فعالية التدريس –  -عدد 63
) ) ,. (ISI Cited Publicationمجلة جمعية المناهج وطرق التدريس,4)63,

16

darwish ata, Conley, D. (1988) . Pleistocene Holocene Sedimentation Under Saudi- Bahrain Cause
) Way,1st Earth Science Conference - Jeddah -KAZ Un.,() ,. (ISI Cited Publication

17

- Technical Report

عطا درويش واخرون ) . (2010دراسة تقييمية للخطط الكاديمية لبرامج اعداد المعلم في جامعات غزة وتصور مقترح للتطوير ,مقدمة لدارة
,IUGAZA-QIF,مشروع تطوير الجوانب العملية في برنامج اعداد المعلم في الجامعات :الزهر ,والسلمية و القصى

1
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CONTRIBUTION TO SOCIETY

)(START DATE - END DATE ,CONTRIBUTION ,LEVEL

 ,Universityمحاضرات مجانية فى مركز ابداع المعلم غزة  -بداية الفصل * 2015

-

 ,Universityاللجنة التحضيرية ليوم دراسي كل سنة فى مدارس وكالة الغوث *

-
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