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C. V. 

  
 د. عماد عبد اللطيف اشتيه     االسم الرباعي:

        ستاذ مشاركأ     ____  كاديمية:الرتبة األ
 ________________             844047469       _______رقم الهوية:

 ________________                   فلسطيني    ___________الجنسية:
 ________________             1844 /14/11      _____ الميالد:تاريخ 
  ________________________ نابلس الجديدة    _______السكن:مكان 
 _____________      _________ جامعة القدس المفتوحة     العمل: مكان 

 سرية ______التنمية االجتماعية واأل عميد كليةالمسمى الوظيفي: ___________ 
 دارة العامة لجامعة القدس المفتوحة_______ رام اهلل / البالوع / اإل__ العمل:عنوان 

 ____   799499147   لعمل: ____ا  ___789940894  رقم تلفون: المنزل __
 _____  799494919 ____فاكس: ____ 7688969469____خلوي:  

 _______         iishtayyah@qou.edu  ________    لكتروني:البريد ال 
 _______________  متزوج  _____  الحالة االجتماعية:

 

 
 الشهادات العلمية:

 التخصص التقدير سنة التخرج الجامعةاسم  الدرجة العلمية

 /خدمة اجتماعيةعلم اجتماع جيد جدا   9776 جامعة بغداد دكتوراه

 علم اجتماع ممتاز 1884 ردنيةالجامعة األ ماجستير

 علم اجتماع جيد جدا   1890 جامعة النجاح الوطنية البكالوريوس

 دبيأ جيد 1899 الفاروقمدرسة  التوجيهي

 
 
 

 الخبرات العملية
 مكان العمل لىإ من نوع العمل اسم المؤسسة



 9 

 رام اهلل حتى االن 9770 ةسريواأل التنمية االجتماعيةعميد كلية  جامعة القدس المفتوحة

 نابلس 9770 9779 برنامج التنمية االجتماعيةمنسق  جامعة القدس المفتوحة

 نابلس 9779 1889 أكاديميمشرف  جامعة القدس المفتوحة

 نابلس 1889 1886 منسق البرنامج المحررين األسرى تأهيلبرنامج 

 
 المنشورة: األبحاث

 سنة النشر مكان النشر عنوان البحث

 9779 مجلة جامعة القدس المفتوحة عودةالدور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة حق 

معوقات الوصول إلى الجودة الشاملة في تطبيق مقررات التدريب 
 .الميداني في تخصص الخدمة االجتماعية

 9779 مجلة التعليم المفتوح

األسباب والعوامل التي أدت إلى تراجع دور ومكانة حركة فتح 
 .على الساحة الفلسطينية

 9778 يةمجلة دراسات فلسطين

مجلة تطوير األداء األكاديمي/  البطالة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية
 جامعة المنصورة

9717 

التغير النوعي على خطة تخصص الخدمة االجتماعية في 
في تطوير مهنة الخدمة  وأثرهاجامعة القدس المفتوحة 
 .االجتماعية في فلسطين

 مجلة مركز تطوير التعليم الجامعي
 سيوطجامعة أ

9711 

للطلبة الموهوبين في المرحلة االساسية  اإلرشاديةاالحتياجات 
 .الدنيا من وجهة نظر مدرسيهم

مجلة تطوير األداء األكاديمي/ 
 جامعة المنصورة

9719 

مجلة جامعة القدس المفتوحة  .سباب التراجع""أ في فلسطين االجتماعي التطوعي العمل
 والدراسات لألبحاث

9719 

 9716 مجلة دراسات في التعليم العالي .الشعبونية ماهيتها ووظيفتها االجتماعية
 طفال في"دراسة على األ واقع حق الطفل في النماء والتعليم

 .محافظة نابلس"
مجلة تطوير االداء الجامعي / 

 جامعة المنصورة
9714 

خدمات الرعاية االجتماعية كما يدركها المسنون وعالقتها 
 .الحياة لديهم كمؤشر للحماية االجتماعية بالرضا عن

مجلة جمعية كليات معاهد واقسام 
 العمل االجتماعي العربي 

2014 

المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط التنموي االستراتيجي في 
  .ثار المترتبة عليهاة طولكرم: الدوافع والمعيقات واآلمحافظ

 9719 مجلة دراسات اجتماعية 

المساندة االجتماعية في الصالبة النفسية لدى المصابين تأثير 
 .بمرض السرطان

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 للدراسات واألبحاث 

9719 

 
 

 :مشاركة في مؤتمرات
 نوع المشاركة سنة المشاركة مكان المؤتمر اسم المؤتمر
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العمل منظومة  :بعنوان ورقة 9770 رام اهلل هوية وانتماء الشعبي:التراث 
التعاوني التطوعي في التراث 

 الشعبي الفلسطيني

 :ورقة علمية بعنوان 9774 رام اهلل الواقع والتطلعات :حق العودة

 ورقة علمية  9770 رام اهلل الواقع والتحديات :فتح
 ورقة علمية  97/6/9770 رام اهلل نضال وبناء :الجامعات الفلسطينية

 اإلنساااانية فيالخدمة االجتماعية والرعاية 
 مجتمع متغير

جامعة حلوان / 
 القاهرة

 حضور 9779

الجودة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م ؤؤؤؤ      إدا ةمؤتمؤمؤ   
 بوي المتسس ت الم 

ج مع  عم ن/ 
 الطفي   المقني 

  مي و ق  ع 9770

  ئيس ال جن  الع مي  9779 ن ب س       سطين متمم  الفق 

/ج مع  األ دن متمم  كب   السن بين الواقع والطموح
 األه ي عم ن 

المشكالت الم  بحث بعنوان  94/9/9778
 ن      سطينيالمسن مواجه

بين الواقع  مؤتمؤمؤ  الشؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤ   الؤعؤ ب 
 والطموح

/ج مع  األ دن
 األه ي عم ن 

م اجع العمل المطوع      أسب   9717اذا   91-99
   سطين

 و ق  ع مي  9717 عدن/ اليمن متمم  الجودة    المع يم الع ل 

 المسؤؤؤؤؤؤؤتولي  المجممعي  ل ج مع تمتمم  
 الف سطيني 

 ع مي عضو لجن   94/8/9711   سطينن ب س/ 

مؤتمؤمؤ  الؤمؤ اث الشؤؤؤؤؤؤؤعؤب     القؤؤؤؤدس 
 الش يف: هوي  وانمم ء

 عضو لجن  محضي ي  99/11/9778   سطين

مؤتمؤمؤ  الؤ يؤؤؤؤ دة  ؤ  الؤعمؤؤؤؤل المطوع  
ومن صؤؤؤؤ ة اصشؤؤؤؤا ع ذو  اصع ق     

 المجممع الف سطين 

 عضو لجن  محضي ي  91/19/9778 ن ب س

متمم  الم اث الشؤؤؤؤؤؤؤعب     محؤؤؤ   ؤؤؤ  
 الا يل

 عضو لجن  محضي ي  99/11/9711   سطين

 عضو لجن  محضي ي  9/4/9719-1 اص دن عالم والمجممعمتمم  اإل

متمم  الموجهؤؤؤ ت الحؤؤؤدياؤؤؤ     الم بيؤؤؤ  
 الا ص 

  ئيس ال جن  المحضي ي  19/11/9719-19 اص دن

 ال جن  الع مي  9714/اب يل 91-18 الجزائ  متمم  صعوب ت المع م واقع وا  ق

الؤمؤتمؤمؤ  الؤؤؤؤدولؤ  الؤاؤؤؤؤ نؤ  لؤ ؤمؤوهوبين 
والممفوقين "نحو اسؤؤؤؤؤؤؤم اميجيؤؤؤ  وطنيؤؤؤ  

 ل ع ي  المبمك ين"

ج مع  اصم  ات 
 الع بي  الممحدة

  ئيس ج س  9716م يو  18-91

اليوم البحا  مو يف المكنولوجيؤؤ  لاؤؤدمؤؤ  
 ع ق اصشا ع ذو  اإل

ج مع  القدس 
 المفموح 

  ئيس ال جن  المحضي ي  11/6/9716

ج مع  القدس  بداع الطالب  اصولمتمم  اإل
 المفموح 

 عضو لجن  محضي ي  98/9/9716

متمم  الم أة الف سؤؤؤؤؤطيني  واقع ومحدي ت 
 ومسمقبل

ج مع  القدس 
 المفموح 

سبممب   17-11
9719 

 عضو لجن  محضي ي 

الطفل الف سطين  ومحدي ت الق ن الح د  
 والعش ين

ج مع  القدس 
 المفموح 
 
 

 عضو لجن  محضي ي  98-97/1/9719

متمم  العمؤؤؤؤل اصجممؤؤؤؤ ع  الع ب  بين 
 الواقع والمط ع ت

  ئيس ال جن  الع مي  9719/اي   14-16 بي وت
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الؤمؤتمم  الوطن  الاؤؤؤؤ لؤؤؤؤث حول ب ام  
 ني الف سطيالم بي  الا ص     الج مع ت 

/مش ين اصول 9-0 بيت لحم
9719 

 مداا  

المتمم  الدول  المع يم الع ل  المفموح    
 الوطن الع ب  " محدي ت و  ع"

ج مع  القدس 
 المفموح 

 عضو لجن  ع مي  0-9/17/9719

الصؤح  النفسي  ومنمي  المجممع نحو حي ة 
 أ ضل

ج مع  القدس 
 المفموح 

 الع مي  ئيس ال جن   94-90/4/9714

التادخل المبكر وأثره على الحماية االجتماعية 
 في الوطن العربي

  ئيس ال جن  المحضي ي  17/6/9714-8 لبن نبيروت/

 ام هللا/ م كز  ح ل  حقوق اصنس ن      سطين
 ومأهيلعالج 

 ضح ي  المعذي 

  ئيس الج س  ال ئيسي  17/19/9716

  عضو ال جن  المحضي ي  والع مي  18/4/9710-19 بي وت لبن ن القي دة    العمل اصجمم ع  المماصع

دو  الاؤؤدمؤؤ  اصجممؤؤ عيؤؤ     العمؤؤل مع 
الشؤؤؤؤؤؤؤب   نحو م سؤؤؤؤؤؤؤيط قيم الديمق اطي  

 ومعزيز الس م األه   

  ئيس ال جن  المحضي ي  9/6/9719-0  ام هللا 

قضؤؤؤؤؤي  األسؤؤؤؤؤ ا    اصد  الف سؤؤؤؤؤطين  
 المع ص  

 لجن  محضي ي عضو  19/8/9719  ام هللا 

 
 

 المشاركة في حلقات ودورات تدريبية
 نوع المشاركة سنة المشاركة مكان عقدها اسم الدورة او الحلقة التدريبية

الح قؤ  المؤد يبيؤ  الا ني  لبن ء القد ات 
والمؤؤؤد يؤؤؤ  ع ا اصمفؤؤؤ قيؤؤؤ  الؤؤؤدوليؤؤؤ  

مسؤؤؤؤهيالت )اإلع ق  ذو   لألشؤؤؤؤا ع
 الوصول(

 مش  ك  6/8/9719-4 مسقط

الو ش  المد يبي  بعنوان اعداد كواد  
ع بي  مماصؤؤؤؤصؤؤؤؤ     مج ل مطبيق 
اصمف قي ت الدولي  لحقوق اصشؤؤؤؤؤا ع 

 ذو  اصع ق 

 مش  ك  10/1/9719-14 الدوح / قط 

 مش  ك  9/17/9714- 98/8 اص دن/ ك ي  اصمي ة ا وت مقييم ومشايع صعوب ت المع م

 مش  ك  90/1/9716-96 اصلم ني / اص دنالج مع   دو ة العالج الم طيف 

 
 و وحدات في كتبكتب أ تأليف

 جهة النشر سنة النشر اسم الكتاب اسم الوحدة

دور العمل التطوعي في تشخيص 
 المشكالت المجتمعية ومعالجتها

 جامعة القدس المفتوحة 9714 المسؤولية المجتمعية

 
 مشاريع تم تنفيذها او قيد التنفيذ:

 السنة الممول مشروعاسم ال
 9717 مؤسسة اميديست   مشروع تحسين نوعية التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية
 9711 مؤسسة اميديست مشروع توحيد منهجية التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية
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في مرحلة بناء  المفوضية األوروبية مشروع تطوير تخصص التنمية االجتماعية
 المحلية والعربية واألوروبيةالشراكات 

9711 

 9778 اليونسكو تقييم برامج تدريب مديري مدارس التربية 
 9778 الحركة العالمية للدفاع عن االطفال دراسة حول واقع حقوق الطفل في محافظة نابلس

 9716 نقاذ الطفلإمؤسسة بالتعاون مع / بيلرز  ومقدمي المساعدة لألهل دليل حماية الطفل
 9710 نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين قانون تنظيم مهنة العمل االجتماعي في فلسطين

 9710 حركة فتح لمفوضية العالقات العربية والصين الشعبية االستراتيجيةالخطة 
 

 داخل الجامعة: مهنية عضوية مجالس ولجان
 المؤسسة اللجنة او المجلس اسم

 جامعة القدس المفتوحة   /جامعة القدس المفتوحةاألكاديميمجلس العضو 

 جامعة القدس المفتوحة   /جامعة القدس المفتوحةاألسئلةعضو اللجنة المرجعية لبنك 

 جامعة القدس المفتوحة لكتروني/ جامعة القدس المفتوحةعضو اللجنة المرجعية للتعليم اإل

 جامعة القدس المفتوحة     /جامعة القدس المفتوحةواألسريةرئيس مجلس برنامج التنمية االجتماعية 

 جامعة القدس المفتوحة سريةجلس كلية التنمية االجتماعية واألرئيس م
 

 
 عضوية هيئات ومجالس ولجان مهنية خارج الجامعة

 مكان المؤسسة المنصب اسم المؤسسة

 قطر السكرتير الوطني في فلسطين منظمة التأهيل الدولي/ اإلقليم العربي

 لبنان نائب األمين العام جمعية الخدمة االجتماعية/ اتحاد الجامعات العربية

 رام اهلل عضو فريق مهننة العمل االجتماعي في فلسطين

لتقويم برامج العلوم اإلنسانية المختصة  اللجنة الفنية
واالجتماعية في الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة 

 والنوعية

ليم والتعوزارة التربية  عضو
 الفلسطينية العالي

 نابلس عضو لجنة استشارية طفالالحركة العالمية للدفاع عن األ
 فلسطين رئيس المؤتمر منظمة تطوع للتنمية المجتمعية

 نابلس عضو اللجنة التوجيهية مركز الخدمة المجتمعية

 نابلس عضو لجنة استشارية مشروع تسامح في جمعية اللد

 نابلس سابقرئيس  االجتماعيين والنفسييننقابة األخصائيين 

 نابلس لجنة توجيهعضو  مركز تنمية موارد المجتمع  

 نابلس منسق العالقات العامة()دارية إعضو هيئة  جمعية المستقبل للتنمية والديمقراطية
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 عمان عضو الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد

 الخاص بمديري مستشار لبرنامج التدريب زيتاليونسيف بالتعاون مع جامعة بير 
جامعة بير زيت  تهنفذ المدارس والذي

 بالتعاون مع اليونسيف

 فلسطين

وزارة التنمية  عضو قطاع الحماية االجتماعية عمل فريق
 فلسطيناالجتماعية/ 

 فلسطين عضو مجلس مفوضية العالقات العربية والصين الشعبية
 فلسطين عضو  رشاد النفسي في وزارة الصحة لجنة مزاولة مهنة اإل

عضو اللجنة التوجيهية للمسح الفلسطيني  الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي 
 متعدد المؤشرات 

 فلسطين 

 
 :هيئات تحرير مجالت او دوريات علميةعضوية 

 مكان المؤسسة المنصب اسم المؤسسة

 لبنان عضو هيئة تحرير قسام الخدمة االجتماعيةمجلة جمعية كليات وأ

 فلسطين عضو هيئة تحرير  لدراساتلألبحاث وامجلة جامعة القدس المفتوحة 

 
 تحكيم ابحاث

 الجامعة المجلة اسم البحث

المعوقات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم 
 العالي بسلطنة عمان في ضوء بعض المتغيرات

 السلطان قابوسجامعة  مشروع بحث للتمويل

الرضا الزواجي لدى المتزوجين من موظفات في محافظة 
 طولكرم"

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة

 دور الجامعات الفلسطينية في غرس قيم العمل التطوعي
 نموذجا(القدس المفتوحة  )جامعة

 

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة

درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لمواقع التواصل 
الجتماعي في نشر قيم المواطنة لدى طلبة جامعة حائل ا

 ومعوقات توظيفها

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة

األمن  وأثرها على ديموغرافية-عالقة البطالة بالظواهر السوسيو
 االجتماعي

 

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة

 العنف األسري في مدينة عمان: دراسة ميدانية 
 على النساء المعنفات من وجهة نظر تربوية

 

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة
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 طالب نظر وجهة من الميداني التدريب فاعلية برنامج تقويم

 القدس جامعة الخدمة االجتماعية في
 

 جامعة القدس المفتوحة القدس المفتوحةمجلة جامعة 

تقييم الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجهة 
 الالجئين الفلسطينيين  استفادةالمعوقات التي تحد من 

 من خدمات الرعاية االجتماعية

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة

االختالف األيديولوجي بين حركة حماس وحركة فتح وأثره على 
 يالفلسطيناالنقسام 

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة

كلية عجلون  التطوعي:اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل 
 الجامعية نموذجا  

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة

 جامعة القدس المفتوحة مجلة جامعة القدس المفتوحة في القانون الدولي  الفلسطينيونالالجئون 
معوقات استفادة طلبة الخدمة االجتماعية من التدريب الميداني 

 في المؤسسات االجتماعية من وجهة نظر الطلبة 
مجلة جامعة القدس المفتوحة 

 للدراسات واألبحاث 
 جامعة القدس المفتوحة

التغير المجتمعي السائدة من وجهة نظر الشباب  ديناميكية
 الجامعي بمحافظة غزة وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية لديهم

مجلة جامعة االستقالل 
 لألبحاث 

 جامعة االستقالل

مية التن دور منظمة المجتمع المدني الفلسطينية في تحقيق
فراد المجتمع المحلي في محافظة المستدامة من وجهة نظر أ

 ضفة الغربية ال

مجلة جامعة االستقالل 
  لألبحاث

 جامعة االستقالل

 
 مناقشة رسائل علمية

الدرجة  /ةاسم الطالب عنوان الرسالة
 العلمية

 السنة الجامعة

الالجئون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج 
 السياسي

 

 9717 الوطنيةالنجاح  ماجستير هبه خليل سعد

 الفلسطيني فيلهالل األحمر ادور جمعية 
 صحيةالتنمية ال تحقيق

 

 9717 القدس ماجستير سعد حردانمؤيد أ

أة دور المنظمات النسوية في تمكين المر 
 زيزهفاق تعالفلسطينية في محافظة نابلس وآ

 

 9711 القدس ماجستير لبنى فارس

الصعوبات التي تعاني منها النساء العامالت 
 في حقل التمريض

 9714 النجاح الوطنية ماجستير اية فواز محمد عقل

التي تواجهها النساء الالتي يرأسن  المشاكل
 سرةأ

 9714 الوطنيةالنجاح  ماجستير حمد قعدانعبد الحكيم أ
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سبابه ونتائجه من وجهة نظر الطالق أ

 المطلقات "دراسة ميدانية في محافظة نابلس"
 9714 النجاح الوطنية ماجستير حمد ابو زنطمهتاب أ

فاعلية وحدات النوع االجتماعي مدى 
الحكومية من وجهة نظر المؤسسات النسوية 

 في محافظات شمال الضفة الغربية

 9710 النجاح الوطنية ماجستير شرين ماجد صوافطة

 
  والذاعيةالمقابالت التلفزيونية 

 التاريخ العنوان الموضوع الرقم
 9714 فضائية القدس التعليمية  تقديم برنامج تلفزيوني بعنوان أطفالنا  .1

 9714 مقرر نظريات في علم االجتماع تصوير حلقات تعليمية .9

 99/6/9714 الواسطة والمحسوبية مقابلة مع راديو منار القدس  .9
 14/6/9714 حمى الشراء عند األسرة  مقابلة مع راديو الخليل  .4
 97/9/9714 مدى تقبل التدخل النفسي  مقابلة مع راديو فلسطين  .6
 8/1/9714 برنامج بين جيلين  مقابلة تلفزيونية / تلفزيون فلسطين  .4
 14/8/9716 موضوع الغيرة  مقابلة مع راديو فلسطين  .0
 16/8/9716 عاقة دمج األشخاص ذوي اإل ورشة تلفزيونية )تلفزيون معا( .9
ابة صعلى ارتفاع ظاهرة اإل وأثرهالضغط النفسي  مقابلة مع راديو فلسطين  .8

 بالجلطة بين الشباب
98/9/9716 

 19/9/9716 ارتفاع سن الزواج في المجتمع الفلسطيني  مقابلة مع راديو فلسطين  .17
 19/4/9716 ول في فلسطين ماذا لو أصبحت المسؤول األ مقابلة مع راديو فلسطين  .11
 17/4/9716 الهجرة من فلسطين  اف اممقابلة مع راديو راية  .19
 4/4/9716 الهجرة من فلسطين مقابلة مع راديو فلسطين  .19
 مقابلة مع فضائية فلسطين  .14

 برنامج فلسطين هذا الصباح
 99/9/9716 على نشأة الطفل  وأثرهاجهزة الذكية األ

 لقاء مع فضائية فلسطين .16
 برنامج فلسطين هذا الصباح

 9/8/9714 سرة األأمن وحماية 

 لقاء مع تلفزيون فلسطين .14
 برنامج فلسطين هذا الصباح 

 97/9/9714 طفال خالل العدوان على غزة مشكالت األ

 8/9/9714 طفال خالل العدوان على غزةالتعامل مع األ مقابلة مع راديو راية اف ام .10
 0/4/9714 التوجيهيسرة ودورها في امتحان األ مقابلة مع راديو اجيال .19
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 91/6/9714 عمال المنزليةمساعدة الزوج في األ مقابلة مع راديو فلسطين .18
 16/9/9714 حول تقرير الشرطة الفلسطينية السنوي مقابلة مع راديو فانوس  .97
 19/9/9714 نظرة المجتمع الى المرأة مقابلة مع راديو فلسطين  .91
 9/4/2017 مقابلة حول المخدرات أجيالمقابلة مع راديو  .99

مقابلة حول االنضمام إلى الرابطة األوروبية للخدمة  مقابلة مع راديو أنغام .99
 االجتماعية

94/6/9710 

 1/4/9719 اليوم العالمي للخدمة االجتماعية   الزيتونة  مقابلة مع راديو .94
 9/4/9719 حول اليوم العالمي للخدمة االجتماعية  مقابلة على فضائية القدس التعليمية  .96
تواريخ مختلفة شبه  حول قضايا اجتماعية مختلفة  الخليل جامعة عدة مقابالت مع راديو  .94

 سبوعية أ
  

 
 :اللغات
 المحادثة الكتابة القراءة اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 متوسط جيد جيد نجليزيةاإل

 




