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  سيرة ذاتية

 د. محمد عثمان مطر مصطفى

 
  ة ث الموجهو عالقة بالتقويم التربوي والبح  ذاتفي مواضيع   العشرين عاما،تخطت جربة تربوية د. محمد مطر، ت

 والرصد والتقويم وبناء القدرات. التطوير، وتنظيم أنشطة المتابعةللسياسات، وإدارة برامج 
باحثا في    1997بعدها وفي العام  في مدارس فلسطين، لينتقل  معلما للرياضيات  بسلك التعليم    1995عام  التحق  

،  2019العام  حتى    ثم مديرا للمركزالفلسطينية،  في وزارة التربية والتعليم العالي  مركز القياس والتقويم التربوي  
 رة.از لبحث والتطوير التربوي في الو اكز ر لممديرا عاما ليعين بعدها 

إصالح  بنوعية التعليم و ذات العالقة  واإلقليمية والدولية،    ةالمحافل الوطنيمن  عديد  الفي  التربية  وزارة  د. مطر    مثل
 ...نظم التعليم 

"كرييتف مؤسسة  في  والتقويم  للبحث  مديرا  التطويري  Creativeعمل  مشروعها  ضمن  العالمية   "CLP     في
لتطوير نوعية التعليم   ةالعربيلبرنامج "األجندة  عضوا للمجلس العلمي االستشاري  بصورة تطوعية  وعمل    اليمن...
عضوا في المجلس االستشاري افة والعلوم "الكسو"، و والذي رعته المنظمة العربية للتربية والثق"   ARAIEQ "أرايق

ل عضوا في فريق ، كما عمكر و يضمن أنشطة جامعة نيو    “EQUAL-لشبكة "التعليم النوعي والتعليم للجميع  
ضمن    learning champions، ورئيسا لفريق رواد التعلم في فلسطين  LMTFالمهمة العالمي لقياسات التعلم  
ليقود   ANECDلبحث والتقييم للشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة  ، وهو منسق اأنشطة معهد بروكينجز الدولي

 قليمي والدولي.أنشطة البحث التي تنظمها الشبكة على المستوى اإل
لدراسات قياس التحصيل    اوطنيالفلسطينية، يعمل د. مطر منسقا  عمله في وزارة التربية والتعليم  مهام  وضمن  

ويمثل فلسطين في اللجنة الدائمة لتطوير  ، التي تنظمها أو تشارك فيها فلسطين الوطنية والدولية واسعة النطاق
 للتربية والثقافة والعلوم )أليكسو(. التعليم التابعة للمنظمة العربية 

الباحث   التراكمية جعلت من د. مطر  برامج اإلصالح التربوي على    عديدم والمشرف على  المقي  و هذه التجربة 
 مستوى فلسطين ودول اإلقليم والساحة العالمية. 

والبيداغوجيا... وله العديد    حاصل على الشهادة العلمية الثالثة )الدكتوراه( من جامعات اليونان في التقويم التربوي 
، والبحوث التربوية  وقضايا التقويم التربوي   من الدراسات واألبحاث المنشورة في قضايا التعليم والتعلم ونوعيتهما

 ... الموجهة لليساسات
 

 : محمد عثمان مطر مصطفى االسم
 فلسطين -: عزون/ قلقيلية مكان الوالدة
 1966/ 15/3: تاريخ الوالدة

 : متزوج  االجتماعيةالحالة 
 عنوان اإلقامة: 

 فلسطين -قلقيلية عزون /
  drmatar.ps@gmail.com : بريد إلكتروني

mailto:drmatar.ps@gmail.com
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 00970599323895جوال:  -خلوي 
 00970562501092:  اوريدو-خلوي 

 عنوان العمل:
 والتطوير التربوي مركز البحث 
 رام هللا /فلسطين  الماصيون/  /والتعليم  التربيةوزارة مبنى صفد، 
  mohammad.matar@moe.edu.ps بريد إلكتروني:
 drmatar3عنوان سكايب: 
 / https://www.linkedin.com/in/dr-mohammed-matar-0392737bعنوان لينكدان:  

 

 : (من األكثر حداثةالعلمية ) المؤهالت 
جددامعتي أرسددددددددددددددطو طدداليس ومكدددونيددا ال ربيددة في من    دكتوراه في التقويم التربوي والبيددداغوجيددا .1

 .، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف(2006-2003اليونان )

- 1996فلسطين )  -نابلس  جامعة النجاح الوطنية/  من  ماجستير أساليب تدريس الرياضيات  .2
 بتقدير ممتاز. (1999

( )نظرا  1990-1984فلسطين ) -نابلس  / جامعة النجاح الوطنيةمن  بكالوريوس رياضيات  .3
 لظروف إغالق الجامعة في فترة االنتفاضة األولى(

 .(1984عزون الثانوية ) ذكور  من مدرسةالثانوية العامة/ الفرع العلمي  .4

 

 التدرج الوظيفي في وزارة التربية والتعليم )من األكثر حداثة(:
 2020رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي منذ  .1

 ( 2019حتى   -2006)المحافظات الشمالية  / القياس والتقويم دائرة مدير  .2
 ( 2006- 2002مدير مركز القياس والتقويم ) .3
 ( 2002-200والتقويم ) قائم بأعمال مدير مركز القياس  .4
 ( 2000-1998في مركز القياس والتقويم )  والتطويررئيس قسم البحث  .5
 ( 1998- 1997موظف إداري في مركز القياس والتقويم )  .6
 ( 1997- 1995اضيات في مدارس قلقيلية ) ير معلم  .7
 

 العلمية:والخبرات المشاركات 
للصدددف تقويم تحصددديل الطلبة في الل ة العربية  لدراسدددة ( في الفريق الوطني  المشددداركة )عضدددوا   .1

 . 1998ر الوطني األول عام اضمن االختب األساسيالسادس 

mailto:mohammad.matar@moe.edu.ps
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في الل ة العربية   األسددددددداسددددددديالباحث الرئيس في دراسدددددددة تقويم تحصددددددديل طلبة الصدددددددف الرابع   .2
، بدعم  2000تقييم العام  –، ضدمن مشدروع التعليم للجميع  2000العام في والرياضديات والعلوم 
 من منظمة اليونسكو.

في الل ة   األسددددداسددددديالباحث الرئيس ضدددددمن فريق دراسدددددة تقويم تحصددددديل طلبة الصدددددف الثامن   .3
 .PALFEP. بدعم من مشروع التعاون الفلسطيني الفنلندي 1999العربية والرياضيات للعام 

الباحث الرئيس ضدمن فريق تقويم تحصديل الطلبة في الل ة العربية والرياضديات للصدف العا ر   .4
 . PALFEPبدعم من مشروع التعاون الفلسطيني الفنلندي  ،2000األساسي للعام 

المشددددداركة )رئيسدددددا ( للفريق الوطني لدراسدددددة تقويم تحصددددديل طلبة الصدددددف الرابع األسددددداسدددددي في  .5
 .2004/2005فلسطين للعام الدراسي 

ق الوطني لتحليل محتوى المنهاج الفلسددددددددددطيني في الرياضدددددددددديات للصددددددددددف الرابع  يعضددددددددددو الفر  .6
(2004-2005). 

بدعم    (2005-2004)  عضدددددددو الفريق الوطني لدراسدددددددة تقويم برنامج التعليم العالجي التمكيني .7
 .اليونيسفمن منظمة 

، ضددددمن  (2006)  الفريق الوطني لدراسددددة االحتياجات التدريبية لمر دددددي التعليم الجامععضددددو   .8
الخاصدددددددددددة والتعليم  في بند تطوير برنامج التربية    PALFEP IIIفعاليات المشدددددددددددروع الفنلندي  

 الجامع.

- 1998في الرياضدددديات )الوطني    األولمبياد مسددددابقة  عضددددو الفريق الوطني لتطوير امتحانات   .9
 ضمن فعاليات الجمعية الفلسطينية للعلوم الرياضية. (2006

تحصدديل الطلبة العرف في دراسددة حول مسددتويات   العربيلكتابة التقرير    اإلقليميعضددو الفريق   .10
(TIMSS 2003 ) ضمن مشروعUNDP نوعية التعليم في العالم العربي لتحسين. 

  2003 عام    من  (TIMSSالمنسدق الوطني لدراسدة التوجهات الدولية في الرياضديات والعلوم ) .11
 .2015العام حتى 

مسددداقات في التربية وتدريس الرياضددديات  لمحاضدددر بصدددورة جزئية في جامعة القدس المفتوحة ) .12
(2001-2002) 

المشدددددددداركة في العديد من المؤتمرات والورب التدريبية الدولية واإلقليمية في موضددددددددوعي التقويم   .13
مان، اليونان، ع  النمسااا، أسااتراليا، سااويساارا،  )فنلندا، بلجيكيا،  التربوي وتدريس الرياضددديات.

ت، ، أمريكيا، الكويت، اإلمارا، فرنسااهولندا، األردن، تونس، مصار، سالوفينيا، التايا، تااوان
 (.....العراق، لبنان، المغرب، اليمن، بتسوانا، رواندا، 

عضددددددددو الفريق الوطني لتأليل كتاف الرياضدددددددديات للصددددددددف السددددددددابع األسدددددددداسددددددددي من المنهاج   .14
 الفلسطيني األول.
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التربوي  ممثدل الوطني لفلسددددددددددددددطين في الجمعيدة العموميدة للمنظمدة الددوليدة لتقويم التحصدددددددددددددديدل لا .15
IEA. 

  ،TIMSSإلعداد دراسددددددددات حول نتائج الطلبة في دراسددددددددة الوطني  رئيس في الفريق الباحث ال .16
 .IEA العلميالدولية لتقويم التحصيل منظمة الضمن مشروع تدعمه 

على  تصدددددددميم البناء المدرسدددددددي المحسدددددددن أثر دراسدددددددة " إلعداد البحثي  لفريق  المنسدددددددق الوطني ل .17
 .KfW، بدعم من البنك األلماني للتنمية في فلسطين مخرجات النظام التعليمي

ضددددمن مشددددروع تفعيل نتائج دراسددددات التقويم الدولي، بدعم من    يلفريق البحثلالمشدددداركة رئيسددددا   .18
  -)عمددان   ث ، عبر المشددددددددددددددداركددة في اللقدداءات التدددريبيددة الثالIEA، ومنظمددة  UNDPمنظمددة  

بواقع أسدبوع تدريبي مكثف في كل الجمهورية التونسدية(    -تونسسدلطنة عمان،  -األردن، مسدق 
 لتي توفرها دراسات التقويم الدولي والوطني.لقاء، على آليات التحليل النوعي والكمي للبيانات ا

تقييم أثر  ضددددددددددمن  والل ة العربية  اختبارات الرياضدددددددددديات  منسددددددددددق فرق تطوير  الباحث الرئيس، و  .19
بدعم من البنك  ،  2007للعام  ، لمدارس وكالة غوث الالجئين/ غزة،  ةتميز ممدارس الالمشددددددددروع 
 .طالب وطالبة( 20000لتقييم أكثر من امل  )  الدولي

إعداد تقرير اإلنجاز  ، ومنسددددددددق مكون جودة التعليم ضددددددددمن فريق عضددددددددو اللجنة الوزارية الفنية .20
  –لدولة فلسددددددطين ضددددددمن مشددددددروع التعليم للجميع    (mid-term review reportالنصددددددفي )

  أهداف مؤتمر دكار.تحقيق 

،  2007منسددددددددق دراسددددددددة تقويم التحصدددددددديل لمدارس وكالة ال وث في الضددددددددفة ال ربية في العام  .21
  30000) دمل التقييم أكثر من  لصدفوف الرابع والسدادس والثامن في الل ة العربية والرياضديات 

 .طالب وطالبة(

منسدق وعضدو فريق إعداد اختبارات التحصديل في الرياضديات لصدفوف الرابع والسدادس والتاسدع   .22
رس الخاصددة المدامهارات التفكير في عينة من لتطوير التجريبية  ضددمن مبادرة وحدة ابن ر ددد  

 . USAID  بدعم من مؤسسة  MSNضمن مشروع 

بتمويل    2009حاصددددددل على منحة وحدة ابن ر ددددددد للتطوير التربوي في جامعة بير زيت للعام   .23
 .إلعداد بحث تقييمي حول منهاج الرياضيات الفلسطيني ،من مؤسسة التعاون 

مخرجات  نوان "  بعإلعداد ورقة مرجعية  حاصددل على منحة مؤسددسددة محمد بن را ددد آل مكتوم   .24
 ."المعرفة في مجتمعات  جالتعليم في العالم العربي ومدى جاهزيتها لتأهيل النشء للولو 

دراسدددة   إلعداد حاصدددل على منحة المعهد الوطني للتدريب التربوي بدعم من المشدددروع الفنلندي   .25
 .للصف الرابع األساسي تحليلية لعنصر التقويم في منهاج الرياضيات الفلسطيني األول

إلعداد دراسدددة  حاصدددل على منحة المعهد الوطني للتدريب التربوي بدعم من المشدددروع الفنلندي   .26
 وطنية لنشر وتفعيل نتائج دراسات تقويم التحصيل الوطني والدولي. ال ستراتيجيةاالحول 
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يق البحثي الوطني ضددددمن مبادرة البنك الدولي لتطوير بحوث السددددياسددددات التعليمية  عضددددو الفر  .27
  المبنية على نتائج دراسدددددات التقويم الدولي المقارن في منطقة الشدددددرق األوسددددد  و دددددمال أفريقيا

(MENA). 

  هاصدددددر والتي ي  تخصاااصاااة في الاياق والتقويمالنشااارات المالمشدددداركة في إعداد مجموعة من  .28
نشدددددرة متخصدددددصدددددة حتى    32مركز القياس والتقويم وتوزع على مدارس فلسدددددطين )تم إصددددددار  

 (1/6/2015تاريخ 

 الوطنية للتقويم التربوي في فلسطين.  االستراتيجيةلتطوير  عضو اللجنة الوزارية .29

منسق دراسة تقويم توجهات التحصيل لطلبة مدارس وكالة غوث وتش يل الالجئين الفلسطينيين   .30
وتطبق الدراسددددة سددددنويا  ،  2014,  2013،  2012،  2011،  2010لألعوام  في الضددددفة ال ربية  

 طالب وطالبة يدرسون في مدارس وكالة ال وث الدولية في الضفة ال ربية. 32000على 

 (TERGالمعلمين ) لتأهيلعضو الفريق الوطني لتطوير االستراتيجية الوطنية   .31

عضدو اللجنة الفنية لتحكيم مبادرات المدارس ضدمن مشدروع التعليم اإللكتروني في وزارة التربية   .32
 والتعليم، بتمويل من المشروع البلجيكي.

في المدارس الفلسدددددددددطينية    لمشاااااااريل التعلم اإللكتروني  تقييميةدراسااااااة باحث رئيس ضدددددددددمن   .33
 بالتعاون مع مؤسسة ألفا للدراسات.

علمي المرحلة األسااااساااية في فلساااطين هيل مأإعداد وتلجنة إدارة مشاااروح تحساااين عضدددددو   .34
(TEIP)  الوطنية لتأهيل المعلمين في فلسطين االستراتيجيةضمن مبادة البنك الدولي لتنفيذ. 

الممول من البنك  (  TEIPالمعلمين )  وتأهيلالتقويم في برنامج إعداد  المتابعة و منسدددق محور    .35
 الخدمة. أثناءقبل الخدمة والتأهيل  التأهيلفي مكونيه: الدولي  

ضددددددمن    (Scientific Advisory Board- SAB)عضددددددو المجلس العلمي االسددددددتشدددددداري   .36
( الممول من البنك  ARAIEQالمشدددددددددروع اإلقليمي لتحسدددددددددين نوعية التعليم في العالم العربي )  

أعضدددداء أجانب ويتولى    5أعضدددداء عرف و    5الدولي ومؤسددددسددددة قطر الخيرية، يضددددم المجلس 
ليكسددو الحاضددنة للمشددروع من  أمهمة مراجعة أنشددطة المشددروع اإلقليمي وتوجيه أنشددطة منظمة  

 تونس.

  5وتضددم اللجنة  (  توجيهيللتطوير نظام امتحان الثانوية العامة )اعضددو اللجنة الوزارية الفنية   .37
 أعضاء من الوزارة والجامعات الوطنية.

والذي طبق على    ،2012الرياضااااااايات الواني للعام    أولمبيادعضددددددددددو اللجنة الوطنية لتطوير   .38
 طلبة الصف الحادي عشر من الفرع العلمي.

بهدف تسدددلي     2012( والتي أسدددسدددت عام  رفاهمؤسدددس للهيئة الفلسدددطينية للرياضددديات )  وعضددد .39
 في فلسطين.وتطوير تعليمها وتعلمها الضوء على قضايا الرياضيات 
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  أثناءلبناء قدرات المعلمين   الهادف LTD  مشاروح تطوير الايادة والمعلمين  إدارةعضاو لجنة  .40
 الخدمة في مدارس فلسطين.

 أفضدددددددددددددددلبرنددامج تقييم النظم التربويددة من أجددل نتددائج تربويددة  في دراسدددددددددددددددة  الوطني  البدداحددث   .41

System Assessment And Benchmarking For Education Results ( 

SABER)   البرنامج العربي   أنشدددددددطةالدراسدددددددة ممولة من البنك الدولي واليونسدددددددكو ضدددددددمن  و
 (.ARAIEQلتحسين جودة التعليم في العالم العربي )

  أنظمةتحليل الفجوة بين منهاج الرياضاااايات الفلسااااطيني ومناه   الباحث الرئيس في دراسددددددة  .42
 الهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه". أنشطةالدراسة ضمن  تربوية متطورة،

الباحث الرئيس في دراسددددددة قياس أثر تدريب المعلمين على جودة مؤ ددددددرات تحصدددددديل طلبتهم،   .43
 USAIDبتمويل من   LTDتقويم اثر مشروح تطوير الايادة والمعلمين  أنشطةضمن 

" والممول من الوكالة األمريكية  SSPدارق مال دعم"برنام    أثرلدراسة قياق  الباحث الرئيس  .44
 ..(-2014)لمناطق المهمشة في فلسطين. مدرسة في ا 50للتنمية في 

والمنفذ من مؤسددسددة كرييتف    CLPالبحث والتقويم لمشاروح تحساين مشيشاة المجتمل  منسددق   .45
Creative Associates    للتنميددة    األمريكيددةبدددعم من الوكددالددةUSAID    والمطبق في اليمن

 .االبتدائيع وزارة التربية اليمينة، والهادف لتطوير برامج القرائية في مرحلة التعليم بالتعاون م

 CLPلمشروع نهج القراءة المبكرة في اليمن ضمن مشروع    المجلس البحثي االستشاري منسق   .46

تعليم وتعلم الرياضدديات في   ت حول اسددتحقاقا  ةإلجراء دراسدد  GIZحاصددل على منحة مؤسددسددة   .47
 المرحلة األساسية في المنطقة العربية والباحث الرئيس في الدراسة.

ضدددددمن جهود اليونسدددددكو    مؤشااارات قياساااات التعلمعضدددددو الفريق العربي االسدددددتشددددداري لتطوير  .48
التربوية في قياس جودة مخرجات    واألنظمةومنظمة التعليم العالمية، والهادف لمسدددددداعدة الدول  

 وتوظيل تلك القياسات في تحسين الجودة.التعليم 

في فلسطين ممثال للهيئة الفلسطينية  (  (Learning Champions  منسق نشاط "رواد التعليم .49
،  LMTF  -سدددنوات لتطوير فكر "مجموعة قياسدددات التعلم  3رفاه، المشدددروع لمدة  -لرياضددديات ل

 .(2015-2012)المعهد بدعم من معهد بروكينجز ومركز التعلم العالمي في 

عضدددددددددددو اللجنة التوجيهية وعضدددددددددددو الفريق الفني لدراسدددددددددددة تقييم مهارات القراءة في فلسدددددددددددطين   .50
EGRA بالتعاون مع معهد ،RTIن الوكالة األمريكية للتنمية ، وبتمويل مUSAID. 

ويشدددددددددمل تطوير بطاريات االختبارات   في فلسااااااطين التربوي بنك األساااااا لة لالمنسدددددددددق الوطني   .51
 وإدارة البنك وتوليد االختبارات.التحصيلية 

" في SABER"لتقارير  دراسااااة تحليلية  بيروت لتطوير  -مسددددددتشددددددار مكتب يونسددددددكو اإلقليمي .52
 .(2014-2013) الدول العربية



 7 محمد مطر  د. -سيرة ذاتية

  واساتراتيجياتبوي ر للتقويم التخاراة اريق  "بيروت لتطوير  -مسدتشدار مكتب يونسدكو اإلقليمي .53
 .(2015-2013) قة العربيةط" في المنتقويم تعلم الطلبة

، عنوان  2014/2015عضددددددو الفريق اإلقليمي إلعداد األوراق المرجعية لتقرير المعرفة العربي  .54
" بتمويددل من  ، رؤياة تطويرياة2015التربوياة لمرحلاة ماا بعاد    تالمؤشااااااااارارجعيددة "  مالورقددة ال

 د أل مكتوم. مؤسسة محمد بن را

: المرحلة للدراسة اإلقليمية حول العنف المدرسي القائم على النوح االجتماعيالباحث الرئيس   .55
اسدددة األولى من الدراسدددة نفذت في فلسدددطين، لتعمم الحقا على مجموعة من الدول العربية، الدر 

 (.2015-2014)بتمويل من منظمة يونسكو.

، ضدددددمن  Readiness to schoolالجاهزية للمدرساااة  عضدددددو الفريق الفني لتطوير دراسدددددة " .56
 أنشطة تقويم جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

 .(2015-2014) لتطوير مناه  التعليم في فلسطينللجنة الوزارية العليا مساعد عضو  .57

( في مدارس فلسدددطين بتمويل من  Inclusionالرئيس لدراسدددة تقييم أثر برنامج الدمج )الباحث  .58
 .Save the Childrenمؤسسة إنقاذ الطفل 

في فلسددددددطين بتمويل    أثر برنام  تطوير المدارق في المنااق النائيةالباحث الرئيس لدراسددددددة  .59
 من مؤسسة الرؤية العالمية.

" على أطفدال مخيمدات الالجئين في PACES"  برندامج خطوات لددراسددددددددددددددة أثر البداحدث الرئيس  .60
 فلسطين وسوريا ولبنان واألردن بتمويل من مؤسسة القطان.

  ." المجتمعيتجاوبمنسق جلب التمويل والترويج لبرنامج " .61

 .MENITلشبكة اإلقليمية لإلبداع في التعليم عضو لجنة المتابعة والتقويم وجلب التمويل ل .62

 MENIT (2015-2016.)هية لشبكة عضو اللجنة التوجي .63

" في مجموعة مدارس تعاني من جدار الفصدددددددددددل معا لتعليم أفضااااااال بال عنفمنسدددددددددددق حملة " .64
 .الضفة ال ربية / فلسطين /العنصري اإلسرائيلي في منطقة قلقيلية

" في فلسدددطين وهو ملتقى يهدف للوصدددول بقضدددايا  لملتقى الخريجين الباحثينعضدددو مؤسدددس " .65
 العاطلين عن العمل لسوق العمل.الخريجين 

عضددددددددددددددو الفريق الوطني لتطوير إطدار منداهج مرحلدة الطفولدة المبكرة في فلسددددددددددددددطين بددعم من   .66
 مؤسسة أنيرا وبنك التنمية اإلسالمي.

  PEAعضو رابطة التقويم الفلسطينية  .67

 .Eval MENAمجموعة التقويم الشرق أوسطية عضو  .68

طوير نوعية التعليم والتعلم للطلبة المعاقين بصدددددريا  منسدددددق أنشدددددطة المتابعة والتقييم لمشدددددروع "ت .69
 من هولندا وجمعية "بصر" في فلسطين.  VISIOبدعم من مؤسسة 
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الهددف الرابع من    لتقييم EQUALتعليم للجميع    نوعي،عضددددددددددددددو فريق الخبراء لبرندامج "تعليم   .70
 أهداف التنمية المستدامة.

 ي فلسطين" ف ICT Literacy ةالتكنولوجيالثقافة مستويات المنسق الوطني لدراسة "تقييم  .71

والدراسددددددة  في رياض األافال في الدول العربية" ق"رفل نساااال االلتحاالباحث الرئيس لدراسددددددة   .72
ونفذت في   اإلقليمي في الرياض   ممولة من مركز الجودة والتميز للتعليم التابع لمركز اليونسددكو

 .عربيةدول  7

لمراجعة وتحيكم اختبارات التحصددددددديل    UNRWAوكالة غوث وتشددددددد يل الالجئين    مسدددددددتشدددددددار .73
 .2019والمطبقة في مناطق مل الوكالة الخمسة للعام  MLAحصيل لبرنامج مراقبة الت

 .يعضو اللجنة الوزارية العليا لتطوير مؤ رات النوع االجتماعي في النظام التعليم .74

 .2020منذ العام  PISAلبة طال لتقييم الدولي البرنام لدراسة  NPMالمدار الواني  .75

 الفلسطينية. STEMعضو اللجنة التوجيهية لمبادرة  .76

 ة تقييم برنامج لبنات التعلم.الباحث الرئيس لدراس .77

مبدددددادرة   .78 لتقييم  الرئيس  "التلعيدددددب    DEALالبددددداحدددددث  مهدددددارات  لتعزيز  هددددددفدددددت  مبدددددادرة  وهي 
gamification .في التعلم والتعليم لدى الطلبة والمعلمين " 

البحث الرئيس لتقييم برنامج "التعريض المهني" ضددددمن مبادرة وزارة التربية لدمج التعليم المهني   .79
 بالتعليم العام.

والهادف لتعزيز تعليم وتعلم الرياضدددددددديات    POLLYUPالباحث الرئيس لدراسددددددددة تقييم برنامج   .80
 طينية.في المدرسة الفلس

 .2020الفلسطينية نفذت عام  التعليميةالجائحة على المنظومة  أثرالباحث الرئيس لدراسة " .81

 تقييم برامج تدريبية في وزارة التربية والتعليم.سات الباحث الرئيس ضمن مجموعة من درا .82

 ة في التعليم عن بعد في ظل الجائحة.يالباحث الرئيس ضمن دراسة تقييم التجربة الفلسطين .83

و الفريق البحثي لدراسددددة "أثر وسددددائل التواصددددل االجتماعي على الصددددحة العامة لليافعين  عضدددد .84
  " بالشراكة مع مؤسسة جذور.نالفلسطينيي

عضدددددددددو الفريق البحثي لدراسدددددددددة "تشدددددددددخيل حال العامالت في رياض األطفال الخاصدددددددددة في  .85
 فلسطين" بالشراكة مع مؤسسة المرصد لبحوث السياسات.

 في فلسطين.  TIMSS 2023راسة تيمس لد NRCالمنسق الواني  .86

 "2022 رياض األطفال وآفاق تطويرها في فلسطين"ضو اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني ع .87

 عضو اللجنة التوجيهية العليا لدراسات التقويم الدولية في فلسطين.  .88

 .2020عضو لجنة سياسات التعليم في فلسطين منذ العام  .89
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 التدريل:أنشطة 
 لمادة تدريبية  المشاركة مدربا أو معدا  أوال: 

مدارس من مدارس مديرية قلقيلية   4في برنامج المدرسة وحدة تدريب في  مدرباالمشاركة  .1
 ( )تناول التدريب موضوعات المناهج، وبناء االختبارات، وطرائق التدريس(2002- 2000)

  (2006بناء اختبارات التحصددددددديل )–لقياس والتقويم  للفريق المدربين المركزي   مدرباالمشددددددداركة  .2
 الي في فلسطين.في وزارة التربية والتعليم الع

للفريق المركزي )من المشدرفين( على بناء اختبارات التشدخيل )ضدمن مشدروع   مدرباالمشداركة  .3
 (2008مدرسة بدعم من اليونسيل( ) 50تحسين مستوى التحصيل في 

 على مهارات القياس والتقويم.  SPEPللمعلمين من فريق مشروع  مدرباالمشاركة  .4

التقويم    ت لصددددددددناعية في الضددددددددفة ال ربية على اسددددددددتراتيجيالمعلمي المدارس ا مدرباالمشدددددددداركة  .5
  TVETاألدائي ضدددددددددددمن مشدددددددددددروع "تطوير القياس والتقويم في قطاع التعليم التقني والمهني 

 .PALFEPالفنلندي  يوالممول من مشروع التعاون الفلسطين

لتعليم العالي على مهارات كتابة التقارير لفريق من الفنيين في وزارة التربية وا مدرباالمشدددددداركة   .6
 .2010ساعة تدريبية في عام  30الفلسطينية بواقع 

  CLPفي اليمن ضدددددمن برنامج    EGRAعلى تطوير وتطبيق أدوات دراسدددددة  مدرباالمشددددداركة  .7
(2013-2014.) 

على إدارة أنشددددددطة دراسددددددة العنف المدرسددددددي القائم على النوع االجتماعي في   مدرباالمشدددددداركة  .8
 (2014)فلسطين.

وآليات قراءة نتائج   SPSSعلى فنيات التحليل اإلحصددددائي باسددددتخدام برمجية   مدربامشدددداركة لا .9
 (.2014 )التحليل لهذا البرنامج.

على فنيات تطوير أدوات تقويم تعلم الطلبة الصددددم ضددددمن برنامج التعليم في   مدرباالمشدددداركة  .10
 (.2014)الفلسطيني. جمعية الهالل األحمر 

(  Numeracy and Literacyالمشددداركة مدربا على فنيات جمع بيانات القرائية والحسددداف ) .11
نامج  ( في مدارس فلسدددددطين، البر Inclusionبرنامج الدمج )ضدددددمن أنشدددددطة دراسدددددة تقييم اثر 

 الطفل.  إنقاذ ممول من مؤسسة 

المشددددددداركة في إعداد المادة التدريبية في القياس والتقويم )تدريب المعلمين على بناء اختبارات   .12
 (1999التحصيل( )

المشدددداركة في مراجعة المادة التدريبية )تقويم األداء( لمعلمي التربية الرياضددددية، والتربية الفنية   .13
 ( 2003والتكنولوجيا،..... )
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المشدددددددددددددداركة في إعداد المادة التدريبية المعدلة في القياس والتقويم )تدريب المعلمين على بناء   .14
 (2006اختبارات التحصيل( )

 ( 2008إعداد المادة التدريبية في بناء اختبارات التشخيل ) .15
والمهني المشدداركة منسددقا  وعضددوا للفريق الوطني إلعداد الرزم التقويمية لكليات التقويم التقني   .16

 (. 2009/ 2008 )ضمن مشروع تطوير نظام التقويم في التعليم التقني والمهني

المشدددددداركة مدربا مع اليكسددددددو في ور ددددددة "صددددددناعة القرار التربوي" بحضددددددور مديري ومديرات  .17
 مدارس من الدول العربية.

 ثانيا: المشاركة متدربا
  ت ( والمتعلق باسددتخدام اسددتراتيجيا ALADIN في برنامج )عالء الدين  متدرباالمشدداركة  .1

التقويم في عمليدددات التعليم والتعلم )منهدددا اسددددددددددددددتخددددام التقويم األدائي وتقوم المهدددارات( 
(1999-2001)  

المشاركة متدربا في الور ة التدريبية المكثفة بعنوان )التخطي  االستراتيجي( ضمن   .2
 األكاديمية للشؤون الدولية )باسيا( لمدة أسبوع.  نشاطات الجمعية الفلسطينية 

المشدددداركة متدربا في الور ددددة المتخصددددصددددة حول آليات تحليل بيانات دراسددددة تيمس بما   .3
 (. المدرف أميليو بورتا من البنك الدولي.18/2/2010-14يخدم سياسات التعليم  )

(  2010/ 12/2-8المناهج )المشدداركة متدربا في الور ددة المتخصددصددة حول آليات تقويم   .4
 في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. المدرف د. عمر الشيخ.

المشدداركة متدربا في الور ددة المتخصددصددة حول آليات التعامل مع قواعد بيانات دراسددات  .5
(. في القدداهرة / مصددددددددددددددر. المدددرف فريق من مركز 18/2/2005-14التقويم الدددوليددة )

 (.IEAلمنظمة التقويم الدولية ) عالتاب، ألمانياامبورغ ( من هDPCيانات )بمعالجة ال

المشدددداركة متدربا في الور ددددة المتخصددددصددددة حول تقنيات إعداد وتقييم المناهج من وجهة   .6
المركز و مركز إبددداع المعلم  بددالتعدداون بين  (  26/7/2000-24نظر حقوق اإلنسدددددددددددددددان )

 د. بن عياد.. المدرف ، ومركز المناهج الفلسطينيةالعربي لحقوق اإلنسان في تونس

(  2007/ 31/7-29حول االختبارات والتقويم )المشدداركة متدربا في الور ددة المتخصددصددة   .7
بدددالتعددداون بين المجلس البريطددداني ووزارة التربيدددة والتعليم العدددالي . المددددربون خبراء من  

  المجلس البريطاني.

-   -7/  30المشدداركة متدربا في الور ددة المتخصددصددة حول بحوث السددياسددات التربوية ) .8
 رية. المدرف د. عمر الشيخ.( في المركز الوطني لتنمية الموارد البش2/8/2000
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المشدددددداركة متدربا في الور ددددددة المتخصددددددصددددددة حول " نظام التعليم الفنلندي ودراسددددددة بيزا   .9
(PISA:)  ( "في المجلس األعلى  12/2/2010-8دعم التعلم والرفددددافيددددة في التربيددددة )

 األعلى للتعليم في فنلندا. سللتعليم في فنلندا. المدربون خبراء من المجل

- 8/ 16المشدداركة متدربا في الور ددة المتخصددصددة حول كتابة التقارير وإدارة المشدداريع ) .10
 التربوي.للتدريب ( في المركز الوطني 2006/ 9 /16

المشدددددددداركة متدربا في الور ددددددددة المتخصددددددددصددددددددة حول التعلم الفعال وبدايات تطوير طرق  .11
التربية والتعليم    ( في وزارة2001-1998سدددددداعة تدريبية من    80والتقويم ) بواقع   سالقيا

. المدرف د. باسدددي سدددالبرغ من  PALFEPالفنلندي    يضدددمن مشدددروع التعاون الفلسدددطين
 جامعة هلسنكي.

المشدددداركة متدربا في الور ددددة المتخصددددصددددة حول القرار اإلداري على المسددددتوى التنفيذي   .12
 ( في المركز الوطني للتدريب التربوي. 3/2/2010-2وعالقته بأنظمة الرقابة الداخلية )

  -2010/ 2/3المشددددددددددددددداركدة متددربدا في برندامج التطوير القيدادي لقطداع الخددمدة المددنيدة،   .13
سدددداعة تدريبية. المدربون مجموعة من المتخصددددصددددين. بالتعاون    70( بواقع  4/5/2010

اإلنمدددددائي   المتحددددددة  األمم  وبرندددددامج  العدددددام  الموظفين  وديوان  والتعليم  التربيدددددة  بين وزارة 
(UNDP.) 

الور دة المتخصدصدة حول فنيات البحوث التربوية  دبه التجريبية مع المشداركة متدربا في  .14
 .2015الخبير الدولي من جامعة نورث وستيرن )د. توماس كوك(. 

المشددددددداركة متدربا ومنسدددددددقا للور دددددددة التدريبية حول آليات تفعيل نتائج التقويم في تطوير   .15
 دددددددددددات تدريبية  ور  5. التدريب يتكون من سدددددددددددلسدددددددددددلة من  المعلمين  المناهج وبرامج إعداد 

 .NORADبالتعاون مع خبراء من البنك الدولي وتمويل من مؤسسة 

في مرحلة  ELMالمشددددددددداركة متدربا على فنيات إدماج مفافيم القرائية والرياضددددددددديات    .16
 الطفولة المبكرة 

 

 المنشورات العلمية:
تقويمية حول سددددددددددلسددددددددددلة تقارير  (.  1998،1999،2000،2002،2006مطر، محمد وآخرون ) .1

للصفوف الرابع، والسادس والثامن  مستوى تحصيل طلبة فلسطين في الل ة العربية والرياضيات  
 (2005-1999)والعا ر األساسية

ى تحصددددددددددديل طلبة الصدددددددددددف الثالث في الل ة العربية  مسدددددددددددتو (.  2005مطر، محمد وآخرون. ) .2
 التعليم العالجي التمكيني.مشروع والرياضيات ضمن دراسة تقويم 
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تحصددددددددديل طلبة فلسدددددددددطين في دراسدددددددددة (.  2006سدددددددددحر )، مطر، محمد والخليلي، عال وعودة .3
 التقرير الوطني.؛ (TIMSS 2003التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم )

العالقة بين أنشدددددطة التقويم ومسدددددتوى تحصددددديل طلبة الصدددددف العا دددددر   (.1999محمد ) مطر، .4
 .(فلسطين-النجاح الوطنية ةجامع )رسالة ماجستير غير منشورة، ت األساسي في الرياضيا

رسددالة   .تقويم منهاج الرياضدديات الفلسددطيني للصددف السددادس األسدداسددي(.  2006مطر، محمد ) .5
ليمونيدس كاراالمبوس من جامعتي أرسطو طاليس ومقدونيا  ، إ راف أ. د. دكتوراه غير منشورة
 .ال ربية في اليونان

تحليل محتوى منهاج الل ة العربية للصدددددددددددددف   (.2006عمران، محمد ومطر، محمد، وآخرون ) .6
 .غير منشورة()الدراسة ضمن سلسلة دراسات تقويم المنهاج الفلسطيني األول السابع األساسي 

(. المادة التدريبية في القياس والتقويم: بناء اختبارات التحصددديل.  2006)مطر، محمد وآخرون  .7
 من منشورات وزارة التربية والتعليم العالي.

تحليدل منهداج الريداضدددددددددددددديدات للصددددددددددددددف الرابع  (.  2007عمران، محمدد ومطر، محمدد وآخرون ) .8
 .(غير منشورةاألساسي ضمن سلسلة دراسات تقويم المنهاج الفلسطيني األول )الدراسة 

تحصددددديل طلبته في الل ة وعالقتها بتأهيل المعلم درجة (.  2007مطر، محمد وسدددددعيد، محمد ) .9
والعلوم. دراسدددددددددددددددة مقددمدة لمؤتمر جدامعدة القددس المفتوحدة )الجدامعدات   ت العربيدة والريداضدددددددددددددديدا

 .الفلسطينية نضال وبناء(

(. تقويم أسددددددددددددددئلدة كتداف الريداضدددددددددددددديدات للصددددددددددددددف الرابع من المنهداج  2007مطر، محمدد ) .10
األول. ورقة بحثية محكمة عرضدت في المؤتمر التربوي " واقع التعليم في فلسدطين:    يسدطينالفل

 واقع وتحديات وطموحات"

(. اسدددددتراتيجية مقترحة لنشدددددر وتفعيل نتائج دراسدددددة التوجهات الدولية 2007مطر، محمد ) .11
"التعليم في فلسدطين:  في الرياضديات والعلوم. ورقة بحثية محكمة عرضدت في المؤتمر التربوي 

 واقع وتحديات وطموحات"

(. مسددددددددددددتوى تحصدددددددددددديل طلبة المدارس المتميزة التابعة  2007وفبة ) ،مطر، محمد وثابت  .12
لوكالة ال وث في غزة في الرياضددددددديات. تقرير منشدددددددور يعرض نتائج دراسدددددددة تقويم التحصددددددديل  

 للمدارس المتميزة. 

المدارس المتميزة التابعة    (. مسدددددددددددتوى تحصددددددددددديل طلبة2007مطر، محمد وقطنة، وحيد ) .13
لوكالة ال وث في غزة في الل ة العربية. تقرير منشدددددددور يعرض نتائج دراسدددددددة تقويم التحصددددددديل  

 للمدارس المتميزة.

تقويميدة لكليدات التعليم التقني والمهني في فلسددددددددددددددطين في الرزم  ال(. 2007)  مطر، محمدد  .14
وتصددميم مواقع اإلنترنت. ضددمن مشددروع  تخصددصددات هندسددة االتصدداالت السددلكية والالسددلكية،  
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تطوير نظام التقويم في قطاع التعليم التقني والمهني بدعم من مشددددددددددددروع التعاون الفلسددددددددددددطيني  
 الفنلندي.

(. المادة التدريبية في بناء االختبارات التشددددخيصددددية.  2008مطر، محمد وسددددالمة، رباح ) .15
 من منشورات وزارة التربية والتعليم العالي.

(. دراسددددة مسددددتوى تحصدددديل طلبة مدارس الوكالة في الضددددفة ال ربية  2008مطر، محمد ) .16
في الرياضديات. التقرير األولي. ضدمن دراسدة تقويم التحصديل التي نفذها مركز القياس والتقويم  

 لطلبة الوكالة في الضفة ال ربية.

(. دراسددددة االحتياجات التدريبية لمر دددددي التعليم الجامع في 2008مطر، محمد وآخرون ) .17
فلسدددطين. دراسدددة ميدانية بدعم من مشدددروع التعاون التربوي الفلسدددطيني الفنلندي. من منشدددورات  

 وزارة التربية والتعليم العالي.

(. الصددددددددددددعوبات التي تواجه دمج الطلبة 2008الكيالني، ريما ومطر، محمد )محررون( ) .18
. منشددددددورات  الحكومية األسدددددداسددددددية في فلسددددددطين  سالمعاقين من وجهة نظر العاملين في المدار 

 وزارة التربية والتعليم العالي.

(. دراسددددة مسددددتوى تحصدددديل طلبة مدارس الوكالة في الضددددفة ال ربية  2008مطر، محمد ) .19
ضدددددددددمن دراسدددددددددة تقويم التحصددددددددديل التي نفذها مركز القياس   التقرير األولي.  -ي الل ة العربيةف

 والتقويم لطلبة الوكالة في الضفة ال ربية.

دراسددددددة تحليلية لعنصددددددر التقويم في (.  2009وفبه ) وثابت،مطر، محمد و ددددددبانه، قيس،   .20
وحدة ضدددمن منحة    بحث مقدم.  للصدددف الثامن األسددداسدددي منهاج الرياضددديات الفلسدددطيني األول

 .جامعة بير زيت في لتربوي ابن ر د للتطوير ا

(. كتدابدة التقدارير. مدادة تددريبيدة أعددت للمعهدد الوطني لإلدارة التدابع  2010مطر، محمدد ) .21
 .للمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

مخرجددات التعليم في المنطقددة العربيددة وجدداهزيتهددا إلعددداد النشء (.  2011مطر، محمددد )  .22
إعدداد األجيدال  "    :2010/2011مقددمدة لتقرير المعرفدة العربي    ةورقدة مرجعيد.  لمجتمع المعرفدة

 ، مؤسسة محمد بن را د آل مكتوم.القادمة لمجتمع المعرفة"
(. الوصدددول للمدرسدددة عبر مؤ دددرات التحصددديل. ورقة مرجعية مقدمة 2012مطر، محمد ) .23

 نتائج دراسات التقويم. للجنة السياسات في وزارة التربية والتعليم العالي ضمن مبادرة تفعيل

(. دراسددددددة مقارنة بيت تحصدددددديل طلبة المدارس في 2012خالد ) وبشددددددارات،مطر، محمد  .24
المناطق ج وطالف العينة الوطنية ضدددددددددددمن مؤ دددددددددددرات دراسدددددددددددات التقويم الوطني. ورقة بحثية  

  - أريحا -منيةن، في جامعة االسددددددددددتقالل للعلوم األالتربية واألم التربوي:عرضددددددددددت في المؤتمر 
 فلسطين.
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دعم التعليم   ضددددددددددمن مشددددددددددروع  رات التعليميةللمباد   (. دراسددددددددددة تقييمه2013مطر، محمد ) .25
. أعدت الدراسددددة لصددددالا منظمة التعاون التقني البلجيكي  في فلسددددطين  والتدريب المهني والتقني

BTC. 

ضدددددددددددمن مبادرة "مع ا  حالة التعليم في مدارس عزون (.  2014وذياف، خالد ) مطر، محمد  .26
 المجتمعي.. أعدت الدراسة ضمن مشروع تجاوف لتعليم أفضل بال عنف"

(. دراسدة أثر لبرنامج إعداد المعلمين في فلسدطين.  2015مطر، محمد وسداجدة عطا هللا ) .27
رجيدت الددراسددددددددددددددة على برامج إعدداد   بداعتمداد نموذج "كيركبدارتيدك" لتقويم برامج تددريدب المعلمين.

 المعلمين أثناء الخطة وقبل الخدمة. بتمويل من البنك الدولي.

دراسددددددددددددددة العالقدة بين فيكلدة المددارس وفق الفئدة العمريدة (. 2015مطر، محمدد، وآخرون) .28
ومسددتويات تحصدديل طلبتها. الدراسددة ضددمن سددلسددلة بحوث موجهة للسددياسددات في وزارة التربية  

 والتعليم العالي في فلسطين لتفعيل نتائج دراسات التقويم الوطني.

  ت التربويةار المؤ ددددددددددددددئدة في مجدال بنداء  اتجدارف إقليميدة وعالميدة ر (.  2015مطر، محمدد ) .29
ورقددة مرجعيددة لفددائدددة تقرير    المتعلقددة بمرحلددة التعليم قبددل الجددامعي والمعرفددة بصددددددددددددددورة عددامددة".

 .بعاالمعرفة العربي الر 

تقويم اإلنجاز لنصددف المدة لخطة تطوير التعليم في العالم  دراسددة(.  2016مطر، محمد ) .30
  .ألكسو -والعلوملصالا المنظمة العربية للتربية والثقافة . 2014-2009 العربي

سدددددياسدددددات لم . دراسدددددة ة تقييم برنامج لبنات التعلمسددددد(. درا2020) مطر، محمد، وآخرون  .31
 .تنشر بعد 

. دراسدددددة سدددددياسدددددات لم DEALدراسدددددة تقييمية لبرنامج  (.  2020مطر، محمد، وآخرون ) .32
 تنشر بعد.

مج "التعريض المهني" ضدددمن مبادرة  يمية لبرنادراسدددة تقي(.  2020مطر، محمد، وآخرون ) .33
 دراسة سياسات لم تنشر بعد. وزارة التربية لدمج التعليم المهني بالتعليم العام.

. ضددددددددمن مبادرة  POLLYUPبرنامج  ية لدراسددددددددة تقييم(.  2020مطر، محمد، وآخرون ) .34
 دراسة سياسات لم تنشر بعد. تعزيز تعليم وتعلم الرياضيات في المدرسة الفلسطينية.

دراسددة تقييم التجربة الفلسددطينية في التعليم عن بعد في "(.  2020مطر، محمد، وآخرون ) .35
ثر الجائحة  أ"(.  2021مطر، محمد، وآخرون )  دراسدددددة سدددددياسدددددات لم تنشدددددر بعد   ."ظل الجائحة

سدددياسدددات لم  ". وقد تضدددمنت ثالثة تقارير منفصدددلة. دراسدددة على المنظومة التعليمية الفلسدددطينية
 .2020نفذت عام  تنشر بعد وقد 

برامج تدريبية في وزارة  مجموعة تقارير لدراسددددددددددات تقييم  (.  2021مطر، محمد، وآخرون ) .36
 دراسات سياسات لم تنشر بعد. التربية والتعليم.
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أثر وسدددددائل التواصدددددل االجتماعي على الصدددددحة  (. دراسدددددة 2021مطر، محمد، وآخرون ) .37
 قيد التنفيذ.العامة لليافعين الفلسطينيين" بالشراكة مع مؤسسة جذور. 

دراسدددددددة تشدددددددخيل حال العامالت في رياض األطفال  " (.  2021مطر، محمد، وآخرون ) .38
  الخاصة في فلسطين" بالشراكة مع مؤسسة المرصد لبحوث السياسات.
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 تعني بدائي( 1تعني ممتاز،  5نقاط ) 5السلم من   :اللغات
 كتابة  محادثة  قراءة اللغة

 5 5 5 الل ة العربية )الل ة األم( 
 4 4 4 الل ة اإلنجليزية 
 1 1 1 الل ة اليونانية 

 

 الحاسوب:برمجيات المعرفة في 
 معرفة ممتازة ببرنامج النوافذ )ويندوز(

 (SPSS) معرفة جيدة جدا ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 Excelمعرفة جيدة ببرنامج 

 Power pointببرنامج العرض  ممتازةمعرفة 
 

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2017/11/UNESCOCS_021117.pdf
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