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 الذاتيةالسيرة 
 

 معلومات شخصية:أواًل: 
 

 األسم: أ.د. جمال محمد إبراهيم إبراهيم
 

 العنوان: جامعة القدس المفتوحة
 البحث العلميعمادة            

 الجنسية: فلسطينية / استراليه
 

 799 - 577896995رقم الجوال: 
 
 

 jibrahim@qou.eduالعنوان االلكتروني: 
      sprgs@qou.edu 

Name: Prof. Dr. Jamal Muhammad Ibrahim 
 

Address: Al – Quds Open University 
Deanship of Scientific Research 

 

Nationality: Palestinian, Australian  
 

Contact No: 00972-599678745 
 
 

Email: jibrahim@qou.edu 
             sprgs@qou.edu 

 

 الرتبة العلمية:ثانيًا:  
 أستاذ         

 

   المؤهالت العلمية:: لثاً ثا
 

 السنة الدولة الجامعة التخصص العام والدقيق الدرجة الجامعية
 1775-1771 استراليا سيدني وتاريخ معاصر سياسيةعلوم  الدكتوراه
 1771-1766 استراليا سيدني علوم سياسية وتاريخ معاصر الماجستير

 1769-1769 فلسطين بيرزيت وسط وعلوم سياسيةاأل شرق الدراسات  لوريوسالبكا
 

 عنوان رسالة الدكتوراه: 
 

Palestinian Attitude and Reaction towards the Policies of the British 

Mandate and Zionist Activities in the 1920 as Reflected in the 

Contemporary Palestinian Arabic Press, with Special Emphasis on Filastin 

Newspaper. 

حاصل على منحة تفوق من جامعة سدني في استراليا خالل دراسة الدكتوراه للفترة الواقعة ما            -
 1991 – 1991بين 
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  عليها: تم اإلشرافمقررات دراسية ًا: رابع
 

معاصرة، العالقات الدولية في اإلسالم، غزو فلسطين والقضية الفلسطينية، الوطن العربي والتحديات ال
 تخصص االجتماعيات.في مشاريع تخرج اإلشراف على الفرنجه )الحروب الصليبية(، 

 

  الخبرات العلمية مبتدئًا بالعمل الحالي:ًا: خامس
 

 مدة الخدمة المسمى الوظيفي عنوان المؤسسة اسم المؤسسة
 إلى اآلن -1/6/2222 البحث العلميعميد  فلسطين -القدس جامعة القدس المفتوحة
 11/5/2222 – 2229 عميد القبول والتسجيل واالمتحانات فلسطين - القدس جامعة القدس المفتوحة
 2229-2222 مدير عام القبول والتسجيل واالمتحانات فلسطين –القدس  جامعة القدس المفتوحة
 2222-2221 ل والتسجيل واالمتحاناتمدير دائرة القبو  فلسطين –القدس  جامعة القدس المفتوحة
 2221 – 1991 مساعد نائب الرئيس للشؤون االكاديمية فلسطين –القدس  جامعة القدس المفتوحة

 1991 – 1991 مدرس  استراليا –سيدني  مدرسة النوري
 part time 1991 – 1991 مدرس استراليا –سيدني  مدرسة النوري

 1991 – 1911 )مدرسة أيام السبت( مدير استراليا –يدني س مدرسة ربرت تاونسن الثانوية  
 1992 - 1911 موظف مكتبه  استراليا –سيدني  مكتبة جامعة سيدني المركزية

 

  المنشورة:المحكمة األبحاث العلمية : سادساً 
 

 فرد / مشتركنم السنة عنوان المجلة عنوان البحث
عصابات شبيبة التالل الصهيونية 

على األراضي  يطرةودورها في الس
)أراضي خلة حسان في  :الفلسطينية

 بديا إنموذجا(

المؤتمر الثاني لنقض الرواية 
 " بحث محكم" الصهيونية

تشرين أول في  سيعقد
2222 

 
 منفرد

مقاومة الشيخ حسن سالمه واستشهاده 
             1911 - 1915ما بين عامي     

ه للعلوم مجلة جامعة الشارق
االنسانية واالجتماعية )الشارقه( 

، 11نشر في المجلد 
 منفرد (1العدد )
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 فرد / مشتركنم السنة عنوان المجلة عنوان البحث
 2212يونيو  المحكمة )دراسه شفويه وثائقية(

اعتداءات المستوطنين )عصابات 
)عائلة ين يلفلسطينعلى ا تدفيع الثمن(

 الدوابشة أنموذجا(

مجلة جامعة فلسطين لالبحاث 
 المحكمة والدراسات

نشر في المجلد 
 السادس، العدد الثالث

 2216اكتوبر 
 منفرد

االنتفاضه الثالثه تسميتها وأسبابها 
ودوافعها وأهم ما يميزها عن 

 االنتفاضتين السابقتين

 المحكمة مجلة جامعة األقصى
 )سلسلة العلوم االنسانية(

قبل للنشر بتاريخ 
 منفرد 21/1/2216

سياسة التهجير القسري وسحب 
مة ظالهويات المقدسية من خالل األن

التي تصدرها سلطات  والقوانين
 االحتالل

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 المحكمةلألبحاث والدراسات 

  11نشر في العدد 
 الجزء الثاني 

 2216حزيران 
 منفرد

الشيخ حسن سالمه نشأته وحياته 
 ونضاله ما بين عامي

1911 – 1919  
 (وثائقيه )دراسه شفويه

مجلة الجامعة اإلسالميه للبحوث 
 المحكمةنسانية والدراسات اإل

 نشر في المجلد
 الرابع والعشرين

 العدد األول 
 2216يناير 

 منفرد

 صراع الفلسطينين ما بين 
 يـنب  مجلسيين ومعارضين مــا

1922 - 1911 
 ودور سلطات االنتداب في 

 إثارتها وتعزيزها
 )االنتخابات البلدية أنموذجًا(

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لمحكمةا لألبحاث والدراسات

 نشر في العدد 
 السادس والثالثون  

 "الجزء األول" 
 2215حزيران 

 منفرد

وصف الحياة  في الدلعونا ودورها
 االجتماعية واالقتصادية والوطنية

 فـي مدينة بديـا  
 

 المحكمة مجلة جامعة األقصى
 )سلسلة العلوم اإلنسانية(

نشر في المجلد التاسع 
  عشر، العدد الثاني

 2215يناير 
 منفرد
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 فرد / مشتركنم السنة عنوان المجلة عنوان البحث
 دور المقـدم عبـد الكريـم قاسم

في الدفاع عن منطقة كفر قاسم في 
  -   8491      بين عامي فلسطين
8494 

 )دراسة شفويه وثائقية(

مجلة الجامعة االسالمية للبحوث 
 المحكمةاالنسانية 

نشر في العدد األول 
)المجلد الثاني 

 ( العشرونو 
 2211يناير 

 منفرد

اءات اإلسرائيلية رباط الكرد واإلعتد
 عليه

مجلة جامعة فلسطين لألبحاث 
 والدراسات 

نشر في العدد السادس  
 2211كانون ثاني 

 منفرد

 –الشيخ يوسف أبو زر ونضاله 
 دراسة شفوية وثائقيه

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات 

  12نشر في العدد 
 الجزء األول 

 2211حزيران 
 منفرد

قدس المفتوحة في دور جامعة ال
 التنمية الوطنية في فلسطين

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
والدراسات التربوية لألبحاث 

 النفسية

( 1المجلد األول ع )
 منفرد 2211نيسان 

اقتحام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة 
كما جاء في الصحف العربية وأثره 
على القضية الفلسطينية واتفاقيات 

 ئيلية المصريةالسالم اإلسرا

والدراسات  ثمجلة بيرسيا للبحو 
جمعية  –االنسانية الفلسطينية 

البحوث والدراسات التربوية 
 الفلسطينية

 ي  ـر فـنش
   22دد ـالع

 2211كانون ثاني 
 منفرد

 

  أوراق عمل قدمت في مؤتمرات:: رابعاً 
 

 عقادمكان االن التاريخ الجهة المسؤولة عنوان المؤتمر عنوان ورقة العمل
تجربة جامعة القدس  -

المفتوحة في اإلرشاد 
 األكاديمي خالل عامين

القبول والتسجيل بين مسارات 
العولمة والمنهجيات الوطنية 
االبتكار والتطوير وخدمة 

 المجتمع

 ARAB –منظمة 

ACRO 
1 – 5  

 2211نيسان 
 جامعة مدينة زويل
جمهورية مصر 

 العربية
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 عقادمكان االن التاريخ الجهة المسؤولة عنوان المؤتمر عنوان ورقة العمل
دور اإلرشاد األكاديمي  -

اكل الطلبة في حل مش
المتعثرين وتحسين 

 مستوى الطلبة عموماً 

استشراق المستقبل في 
 عمادات القبول والتسجيل

 

 ARAB –منظمة 

ACRO 
 

نيسان  21
 22حتى 
 2212نيسان 

 

 الكرك  –جامعة مؤته 
 األردن
 

التدقيق أثر إنشاء وحدة  -
الداخلي في تطوير جودة 
عمادة القبول والتسجيل 
 واالمتحانات في جامعة

 القدس المفتوحة

استشراق المستقبل في 
 عمادات القبول والتسجيل

 ARAB –منظمة 

ACRO 
نيسان  21

 22حتى 
 2212نيسان 

 الكرك  –جامعة مؤته 
 األردن

وأثره  األكاديمي اإلرشاد -
على جودة عمادات 
القبول والتسجيل في 

 الجامعات

الممارسات الحديثة  أثر
والخدمات الذكية في مجال 

 تسجيلالقبول وال

 ARAB –منظمة 

ACRO 

نيسان  11
 21حتى 
 2216نيسان 

 جامعة الشارقه
دولة االمارات  

 العربية المتحدة
 

وجيا أثر استخدام تكنول -
المعلومات على عمادة 

والتسجيل  القبول
واالمتحانات في جامعة 

 القدس المفتوحة

االبتكار والتطور في ادارة 
 القبول والتسجيل

 - Arabمنظمة 

ACRO 
 ذار حتى آ 12
 نيسان  2

2215 

جامعة االمارات 
العربية المتحدة في 

 مدينة العين

التعليم المفتوح أهميته  -
 ومبرراته وأهدافه

دور الجامعات في تطوير 
 المجتمعات

المؤتمر الثاني 
-Arabوالثالثون لـ 

ACRAO 

26 – 29 
 2212آذار 

الجامعة األمريكية 
 / للعلوم والتكنولوجيا

 لبنان

المساقات في  لةدآلية معا -
 جامعة القدس المفتوحة

القبول والتسجيل في ضوء 
معايير الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

المؤتمر الحادي 
-Arabوالثالثون لـ 

ACRAO 

نيسان  1-2
2211 

 /جامعة الحصن 
االمارات العربية 

 المتحدة
جامعة اآلداب والعلوم    –آذار  29المؤتمر الثالثون لـ والتسجيل في تحديات القبول تزوير الشهادات الجامعية  -
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 عقادمكان االن التاريخ الجهة المسؤولة عنوان المؤتمر عنوان ورقة العمل
وأنواعها وأسبابها وطرق 

 عالجها
نيسان  Arab-ACRAO 1 ظل التطور التكنولوجي

2212 
 لبنان /والتكنولوجيا

التعليم عن بعد تجربة  -
جامعة القدس المفتوحة 
في التعليم المفتوح عن 

 بعد

تطلعات القبول والتسجيل في 
 األلفية الثالثة

 المؤتمر التاسع
-Arabوالعشرون لـ 

ACRAO 

   –آذار  12
نيسان  2

2229 

 /جامعة البلمند 
 لبنان

تجربة جامعة القدس  -
في التعليم  المفتوحة
 المفتوح

ورشة عمل حول التعليم عن 
 بعد

وزراة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

 اليمنية

آب  5 – 1
2222 

 جامعة صنعاء 
 من يال

 

  تقييم برامج ماجستير:ًا: سابع
 

 التاريخ الجهة المسؤولة اسم البرنامج والجامعة
تقييم برنامج ماجستير العلوم السياسية في 

 جامعة القدس المفتوحة.
الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في التعليم 

 التربية والتعليم العالي وزارة -العالي 
 2221كانون ثاني 

طنية لالعتماد والجودة في التعليم الهيئة الو  لجامعات فلسطينيةماجستير  يتقييم برنامج
 التربية والتعليم العالي وزارة -العالي 

 2221األول في نيسان 
 2212أيلول والثاني في 

 

 أبحاث علمية محكمة.تقييم ًا: ثامن
 

 .محكمة علميةلمجالت األبحاث  عشراتتحكيم   -
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  :أوراق وأبحاث ومقابالت نشرت في مجالت غير محكمة: تاسعاً 
داد النظام األساس للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات اع -

في  في جامعة السليمانية التقنية/العراق الذي تم اعتماده في المؤتمر الذي عقدالعربية، 
 .2219نيسان  11

الشروط الواجب توافرها لاللتحاق بجامعة القدس المفتوحة، رسالة جامعة القدس  -
 .2212، تموز 12العدد  1المفتوحة، 

ورقة عمل تحت عنوان "مدخالت ومخرجات التعليم المفتوح )جامعة القدس المفتوحة("   -
طن قدمت في االجتماع التنسيقي بين مؤسسات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الو 

 2حتى  5العربي تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الفترة ما بين 
 عمان. –في الجامعة العربية المفتوحة  2216نيسان 

 سفي جامعة القد األكاديميالتخصصات األكاديمية والتسجيل االلكتروني واإلرشاد   -
 .2211، تموز 11د العد ،1-2، صالمفتوحة، رسالة جامعة القدس المفتوحة

رسالة جامعة القدس أدوار ومهام عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات في جامعة القدس المفتوحة،  -
 .2212تموز  ،9العدد  ،المفتوحة

 

  المحاضرات العامة:ًا: عاشر 
 

 مكان اإلنعقاد التاريخ الجهة المسؤولة عنوان المحاضرة
 مركز خدمات بديا الدراسي 2212أيار  26 ة القدس المفتوحةجامع الالجئون الفلسطينيون حقائق وأرقام
الجامعة الثقافية الفلسطينية  القدس في الخطابين الديني والقومي

  األسترالية
قاعة الوستيال الكبرى في  1991شباط  1

 دني / استراليايس
Is Peace Possible in the 

Middle East 
جامعة التكنولوجيا في  1992أيار  5 دنييجامعة التكنولوجيا في س

 دني / استراليايس
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  :وورش العمل المؤتمرات والدورات: أحد عشر

 

 مكان انعقاد المؤتمر تاريخ الدورة الجهة المسؤولة ةعنوان المؤتمر/الدور 
االتجاهات المعاصرة في القبول 

االصالح والتطوير تحت -والتسجيل
 شعار خدمة الطلبة تجمعنا

جامعة السليمانية التقنية  Arab – ACRO 15-11/1/2219منظمة 
 العراق-في إقليم كردستان

الالجئون الفلسطينيون في المخيمات: 
الواقع والتحديات واالوضاع التربوية 
والنفسية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والقانونية

 جامعة القدس المفتوحة  22/9/2212 جامعة القدس المفتوحة 

 - 25 جامعة القدس المفتوحة ةحضار غزه المكان وال
26/11/2211 

 جامعة القدس المفتوحة

القبول والتسجيل في بيئة التكنولوجيا 
وأثرها على جودة التعليم / القبول 
والتسجيل في بيئة التكنولوجيا وأثرها 

 على جودة التعليم

آذار  Arab – ACRO 21 – 21منظمة 
2211 

األكاديمية العربية للعلوم 
البحري لوجيا والنقل والتكنو 

 مصر - االسكندرية

المفتوحة جامعة القدس  ملتفى طلبة جامعة القدس المتفوحة 
 ووزراة الشباب والرياضية

 نيسان 21 – 12
2212 

مركز الشهيد صالح 
خلف إلعداد القادة 

 والشباب/الفارعة/فلسطين 
المؤتمر الثامن والعشرون للمنظمة 

التسجيل العربية للمسؤولين عن القبول و 
 العربية اتفي الجامع

نيسان  Arab - ACRO 6-12منظمة 
2221 

 األمريكية فيالجامعة 
 مصر -القاهرة 

المؤتمر السابع والعشرون للمنظمة 
العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل 

 العربية اتفي الجامع

آذار  Arab - ACRO 26-12منظمة 
2226 

 جامعة الشارقة
 تحدةالعربية الماالمارات 
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 مكان انعقاد المؤتمر تاريخ الدورة الجهة المسؤولة ةعنوان المؤتمر/الدور 
والعشرون للمنظمة  لسادسالمؤتمر ا 

العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل 
 العربية اتفي الجامع

 حزيران Arab - ACRO 6-9منظمة 
2225 

 جامعة السيدة لويزا
 لبنان –بيروت في 

 
والعشرون للمنظمة  الخامسالمؤتمر 

العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل 
 .ةالعربي اتفي الجامع

 

 نيسان Arab - ACRO 26-29منظمة 
2221 

 -جامعة البحرين 
 البحرين 

تدريس تاريخ وسياسات  حضور برنامج
 الشرق األوسط في الواليات المتحدة 

تشرين  12 - 12 وزراة الخارجية األمريكية
 ثاني
2222 

عدد من الجامعات 
والمؤسسات العلمية في 
 الواليات المتحدة األمريكية

ورشة العمل اإلقليمية  المشاركة في
لمسؤولي اعداد المواد التعليمية في 

 برنامج التعليم عن بعد

األيسيسكو واللجنة الوطنية 
الفلسطينية بالتعاون مع 
 جامعة القدس المفتوحة

 نيسان 25-12
1999 

 جامعة القدس المفتوحة
 األردن - عمانمكتب 

 دورة في 
Professional Development 
Course 

دارس المستقلة الممنظمة 
 نيوساوث ويلزفي 

كانون  19-21
 1991ثاني 

 استراليا –سيدني 
1991 

 المشاركة في مؤتمر تحت عنوان:
Examining the School Lote 
Program 

 منظمة المدارس المستقلة

 وساوث ويلزفي ني
 آب 2-1
 1996 
 

 استرااليا –سيدني 
1996 

 
 :والمهام : أهم النشاطاتى عشرثنإ
 إلى اآلن. 1/6/2222 – ة برنامج ماجستير العلوم السياسيةرئيس لجن .8
 إلى اآلن. 21/1/2222 –عضو لجنة التعليم الدولي  .2
 .2222 تشرين أول –الثاني لنقض الرواية الصهيونية  رلمؤتملو في اللجنة العلمية ضع .3
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 الشعب الفلسطيني في األوساطتعزيز أصوات  عضو في اللجنة التحضيرية والعلمية لمؤتمر .9
 .2222 تشرين أول –" RIVAS-2022ديمية والمجتمع األكا

  حتى تاريخه. 2228 العام جامعة القدس المفتوحة من-عضو في لجنة التعلم االلكتروني الدولي .5
واالجتماعية، من رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث االنسانية  .6

 .9/2222حتى  81/82/2284
 

 .تاريخهحتى  2223المفتوحة من عضو مجلس جامعة القدس  .7
 

 .تاريخهتى ح 2223جامعة القدس المفتوحة من عام  في عضو مجلس أكاديمي .1
 

 حتى تاريخه. 2016/4/30من  جامعة القدس المفتوحةفي  العلياعضو مجلس الدراسات  .4
 

 حتى تاريخه. 2018/2/17من  جامعة القدس المفتوحةفي  لجودهاعضو مجلس  .82
 

 .تاريخهحتى  89/8/2285من جامعة القدس المفتوحة ستراتيجي في عضو مجلس التخطيط اإل .88
 

الصهيونية، الرواية  كاديمي الوطني المحكم األول لنقضعضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي األ .82
 .2228ومفوضية المنظمات األهلية غير الحكومية، جامعة القدس المفتوحة 

 

، حتى 29/8/2287لالبحاث والدراسات، من عضو هيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة  .83
 .تاريخه

 

حتى  2285عام  نو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل من نيساضع .89
 .2284حتى نيسان  2281، ومن نيسان عام  2286نيسان  

عقد في الخليل  ،"عامًا من النكبة واللجوء 78قضية الالجئين ... اللجنة العلمية لمؤتمر "عضو  .85
 .23/4/2284بتاريخ 

عام وحتى  2288 عام  من جامعة القدس المفتوحةفي  عضو اللجنة المركزية لحفالت التخريج .86
2284. 
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مؤتمر "القدس في قلب الصراع العربي اإلسرائيلي رؤية استراتيجية نحو لعضو اللجنة العلمية  .87
 .86/82/2281عقد في رام اهلل بتاريخ  المستقبل"

 

عقد في ، ؤتمر األوضاع الراهنية وأثرها على قضية الالجئين في فلسطينلماللجنة العلمية عضو  .81
 .82/82/2281نابلس وغزه بتاريخ 

 
 

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الالجئون الفلسطينيون في المخيمات: الواقع والتحديات واالوضاع  .84
 .27/4/2287 نابلس انونية، عقد فيالتربوية والنفسية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والق

 

رئيس لجنة اعداد النظام االساسي للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات  .22
 .2286العربية / نيسان بالدول 

 

 طولكرم بتاريخ عقد في ،عضو اللجنة العلمية لليوم الدارسي "حق العودة" واقع وتحديات  .28
86/9/2286. 

 .2285للعام جامعة القدس المفتوحة اد خطة تخصص الحقوق في رئيس لجنة إعد .22
 

               بتاريخفي رام اهلل وعزه عقد ، عضو اللجنة العلمية لمؤتمر )غزه المكان والحضارة( .23
25-26/88/2289. 

 

 .2289عضو لجنة مكلفه إلعداد خطة برنامج العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة،  .29
 

لتحضيرية لمؤتمر العمل التطوعي في فلسطين واقع واحتياجات الذي عقد             عضو اللجنة ا .25
 .21/8/2283بتاريخ في رام اهلل 

وفضائية  وتلفزيون القدس التربوي المشاركة في عدد من اللقاءات التلفزيونية في تلفزيون فلسطين .26
 .2284 - 2225عام لمناقشة مواضيع مختلفة خالل الفترة الممتدة من  القدس التعليمية

 

المشاركة في عدد من اللقاءات مع عدد من اإلذاعات المحلية لمناقشة مواضيع مختلفة خالل الفترة  .27
 .2284 – 2225الممتدة من عام 

 

 Educational Testing Servicesرئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ عقد اختبار الكفاءات الدولية  .21
 2221و 2227الذي عقد في عامي 
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 .2223 – 8441المجلس األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة من عام أمين سر  .24
 

 .25/4/2222تقديم دراسة عن مشروع اإلذاعة التعليمية في الجامعة بتاريخ  .32
 

 .8444وعام  8441المنسق العام لحفالت التخريج لعام  .38
 

 .8441 – 8448األمين العام لهئية األعمال الخيرية في استراليا من عام  .32
 

 .8441 – 8446في استراليا من عام  MCCA Bankس أمناء عضو مجل .33
 

 .8441 – 8446عضو مجلس أمناء مدرسة الملك فهد الثانوية في استراليا من عام   .39
 

ترأس وعضوية عدد من لجان الصياغة في المؤتمرات الخاصة بعمداء القبول والتسجيل في  .35
 الجامعات بالدول العربية.

 

 التعليمات واالجراءات الخاصة بعمادة القبول والتسجيل واالمتحاناتإعداد وصياغة جميع األنظمة و  .36
 في جامعة القدس المفتوحة.

 
 

إعداد عشرات الدراسات والتقارير واالقتراحات فيما يخص عمل عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات  .37
 سنويًا.في جامعة القدس المفتوحة 

 

 مفتوحة.ترأس وعضوية عشرات اللجان في جامعة القدس ال  .31
 

 

حضور عشرات الندوات وورش العمل والمؤتمرات في جامعة القدس المفتوحة خالل فترة العمل في  .34
 جامعة القدس المفتوحة.

 
 

 في العمل.  لألداءالحصول على العديد من كتب الشكر تقديرًا  .92


