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 بكرأبو فايز فارس  إياد :سم الرباعياال

 ستاذ مساعدأ الرتبة العلمية:

 897651089 :رقم الهوية

 : فلسطينيالجنسية

 70/66/6807:تاريخ الميالد

  7588484587: خلوي 727217247، 727217087 منزل: رقام هواتف االتصالأ

 ebaker@qou.edu ،iyadabubaker@gmail.com :البريد اإللكتروني

 عضو هيئة تدريس بجامعة القدس المفتوحة/فرع جنين الوظيفة الحالية:

 المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:

 التخصص المعهد \الجامعة  التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م
 خدمة اجتماعية سكندرية جامعة اإل ولىالشرف األ 2012 دكتوراه  6

 اإلرشاد النفسي والتربوي جامعة القدس جيد جدا   2002 ماجستير 2

 علم اجتماع/خدمة اجتماعية  جامعة النجاح الوطنية  جيد 6881 بكالوريوس 4

 مصمم ومدرب 2
مركز التعلم المفتوح/جامعة القدس  متميز 7779

 ةالمفتوح

 لكترونيالتعليم اإل

 

 الخبرات العملية 

 التاريخ اسم المؤسسة الوظيفة م

 7776-6880 وزارة التنمية االجتماعية أخصائي اجتماعي 6

 7774-7776 ديسأبو المعهد العربي / مشرف اجتماعي 7

 7774-7777 ديسأبو  /المعهد العربي مشرف سكني 4

 7771-7774 تيردتزوم السويسرية أخصائي نفسي 2

 7771-7775 المركز الفلسطيني لإلرشاد /جنين مرشد نفسي 5

  7767 -7771 فرع طوباسجامعة القدس المفتوحة/ عضو هيئة تدريس متفرغ 1

 7767-7778 مريكية /جنينالجامعة العربية األ عضو هيئة تدريس غير متفرغ 0

 7767-7767 دارة العامة/اإلجامعة القدس المفتوحة رئيس قسم التدريب الميداني 9

 7761 - 7767 دارة العامة/ اإلجامعة القدس المفتوح االجتماعية ةالتنميمساعد عميد كلية  8

رشاد النفسي لمفتوحة /برنامج الماجستير في اإلجامعة القدس ا عضو هيئة تدريس غير متفرغ  67

 والتربوي 

 حتى اآلن-7761

 نحتى اآل -7760 ديس/برنامج الماجستير في العمل االجتماعيأبو القدس/جامعة  عضو هيئة تدريس غير متفرغ 66
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 نتاج العلمي اإل

 بحاث المنشورة أو المقبولة للنشر األ .1

 

 عداد مواد علمية محكمة . إ2

 مكان النشر  نجازهاتاريخ إ المادة العلمية المحكمة  اسم الباحث م

  جامعة القدس المفتوحة 7760 مقرر نظريات العالج وتطبيقاتها   بكرأبو  د. إياد  .6

 منشور على موقع جامعة القدس المفتوحة 7764 في الخدمة االجتماعية 7دليل تدريب ميداني   بكرأبو  إياد د.  .7

 عماد اشتية د.  .4

 بكرأبو  د. إياد

 منشور على موقع جامعة القدس المفتوحة 7764 في الخدمة االجتماعية 4دليل تدريب ميداني 

 

 بحاث المقدمة في مؤتمرات علمية األ .3

تاريخ  مكان انعقاده اسم المؤتمر عنوان المشاركة اسم الباحث م

  هانعقاد

اسم   م

 الباحث

تاريخ  المجلد  اسم المجلة عنوان البحث

 النشر

أبو  إياد      .6

 بكر 

 واستراتيجيات مواجهتها لدى أبناءالضغوط النفسية 

 األسرى الفلسطينيين

مجلة العلوم النفسية 

 والتربوية 

 7760 مقبول للنشر

أبو  د. إياد د   .7

 بكر 

المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط الحياتية 

 لدى زوجات االسرى الفلسطينيين

مجلة جامعة القدس 

 المفتوحة 

 7760 مقبول للنشر 

أبو  د. إياد     .4

 بكر 

مديريات الشؤون درجة ممارسة مديري 

االجتماعية في فلسطين لمهارات العالقات اإلنسانية 

 في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين

مجلة جامعة القدس 

 المفتوحة 

العدد  48مجلد 

6  

7761 

عماد د. د   .2

 اشتية 

أبو ياد د. إ د

 بكر 

خدمات الرعاية االجتماعية كما يدركها المسنون 

عن الحياة لديهم كمؤشر للحماية وعالقتها بالرضا 

 االجتماعية

مجلة جمعية كليات 

ومعاهد واقسام العمل 

 االجتماعي العربي

 7765 العدد الثاني 

حسني أ. د. د   .5

 عوض 

أبو  د. إياد

 بكر 

أثر استخدام نمط التعلم المدمج على تحصيل   

 الدارسين في جامعة القدس المفتوحة/فلسطين

مجلة العلوم االجتماعية 

 والنفسية

، 64المجلد 

 7 العدد

7767 
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  بكرأبو  إياد د.  .6

نوال  أ.

 القاضي 

دور الخدمات التأهيلية لبرنامج التأهيل 

( في تمكين النساء ذوات CBRالمجتمعي )

في محافظة رام الله  اإلعاقة الحركية اقتصاديا  

)مقبول لعرضه في  والبيرة من وجهة نظرهن

 المؤتمر(

المرأة العربية في منظومة 

تنمية الموارد البشرية: 

"التمكين وزيادة المشاركة 

 في سوق العمل"

-67-65 ردن األ

7760 

  بكرأبو  إياد د.  .7

وليد  د.

 السلعوس

خالد ابو  أ.

 الهيجا

دور الشراكات المجتمعية بين الجامعات 

الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي في 

تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية من وجهة 

 نظر مديري مؤسسات المجتمع المحلي 

المجتمعية  ةالمسؤولي

 للجامعات العربية 

-68 جامعة الزرقاء 

77/2/776

0  

 بكرأبو  إياد د.  .4

شادية  د.

 مخلوف 

اإلعالم الرسمي الفلسطيني في التخفيف دور 

من الوصمة االجتماعية ضد المريض 

 والمرض النفسي

جامعة عمان  االعالم والمجتمع

 االهلية /االردن 

6/2/7767 

في الخدمة  7عرض دليل التدريب الميداني  بكرأبو  إياد د.  .2

 االجتماعية

تحسين نوعية التدريب 

 الميداني

جامعة القدس 

 المفتوحة/فلسطين

2/2/7766 

حسني  د.  .5

 عوض 

  بكرأبو  إياد د.

أثر بعض القنوات الفضائية على اكتساب 

السلوك الجانح لدى الشباب العربي من وجهة 

 "نظر أولياء األمور "فلسطين نموذجا  

الشباب العربي بين الواقع 

 والطموح

جامعة عمان 

 األهلية/االردن

76-

74/4/776

7 

  بكرأبو  إياد د.  .1

 عميد بدر د.

درجة ممارسة المهارات المهنية لألخصائيين 

االجتماعيين في مؤسسات رعاية األيتام في 

 الضفة الغربية

مؤتمر الخدمة االجتماعية 

 الواقع والمنشود-األول

جامعة القدس 

 المفتوحة/فلسطين

0/67/777

8 

مستوى العنف لدى طلبة المدارس الثانوية في   بكرأبو  إياد د.  .0

 مدينتي جنين وطولكرم من وجهة نظر معلميهم

تأصيل وتوطين العلوم 

للذات  النفسية تعزيزا  

 لآلخر وقبوال  

جامعة الشارقة/ 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

7/2/7778 

  بكرأبو  إياد د.  .9

رحاب  د.

 السعدي

العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤدية 

 النحراف األحداث

لفقر في فلسطين: واقع ا

 وتحديات

جامعة النجاح 

 الوطنية/فلسطين 

46/0/777

9 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير  .4

اسم  عنوان الرسالة  م

 الطالب  

 تاريخ اإلشراف  الجامعة 

مفهوم الذات وعالقته بالتكيف النفسي لدى األحداث الجانحين   .6

 المسجلين لدى وزارة التنمية االجتماعية  

  67/7/7760 جامعة القدس المفتوحة  سليم عودة 

 

 الصحف والمجالت العلمية مقاالت منشورة في  .2

 بلد النشر  تاريخ النشر مكان النشر عنوان المقالة  م
 القدس/ فلسطين 70/8/7761 جريدة القدس  ولكن دون وداع سأرحلالشهيد األسير: نعم   .6

موقع جامعة القدس  زمن الشفافية والتسامح والديمقراطية والحوار  .7

 المفتوحة 

 فلسطين  /رام الله 75/67/7761
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 المشاركة بورشات وندوات علمية  .6

 مالحظات تاريخها  عنوان الورقة  مكان انعقاده  ورشة العمل  م

دور التنشئة االجتماعية في  بلدية يعبد هلي والمجتمعيالسلم األ  .1
 تحقيق السلم األهلي والمجتمعي

22/2/2112  

ورشة عمل في نظام المودل   .2
 والصفوف االفتراضية

مدارس نور 
 الهدى/رام الله 

ورشة عمل في نظام المودل 
 والصفوف االفتراضية

14/4/2113 

2113 

 

المجلس الشبابي  تنظيم الوقت   .3
 في قرية قبالن

  22/2/2113 دارة الوقت إ

التعلم عن  البرنامج التدريبي  .4
بعد والتعلم اإللكتروني في 

 1112مؤسسات التعليم العالي 

جامعة القدس 
المفتوحة/رام 

 الله/فلسطين

التعلم عن بعد والتعلم 
اإللكتروني في مؤسسات التعليم 

 1112ي العال

مدرب في الدورة  11/12/2111
 أشهرولمدة أربعة 

 ساعة تدريبية( 21)

مشروع تحسين نوعية   .1
 التدريب الميداني

الجامعة اللبنانية 
-الرابع/الفرع 

 زحلة/لبنان

عرض عن  مشاركة في
الخدمة  الميداني فيالتدريب 

 االجتماعية

22-

22/1/2111 
 

تطوير قدرات العاملين مع   .2
 الفئات الخاصة )الثانية(

وزارة الشؤون 
االجتماعية /رام 

 الله/فلسطين

التفريغ النفسي واالنفعالي 
 واليات تنفيذه

12-

11/1/2111 
 مدرب في الدورة

قدرات العاملين مع تطوير   .2
 الفئات الخاصة

وزارة الشؤون 
االجتماعية /رام 

 الله/فلسطين

التفريغ النفسي واالنفعالي 
 واليات تنفيذه

 مدرب في الدورة 3-1/1/2111

جامعة القدس  مديست ورشة عمل مع األ  .8
المفتوحة فرع 

 طوباس/فلسطين

المرشد في التعامل مع  دور
ذوي االحتياجات الخاصة في 

 المدارس

22-2-2112  

مهارات توظيف تقنية   .2
صفوف االفتراضية المرحلة ال

 الثالثة

جامعة القدس 
 المفتوحة/فلسطين

مهارات توظيف تقنية الصفوف 
 االفتراضية المرحلة الثالثة

الدورة مدرب في  21/12/2118
أيام  3 ولمدة

 ساعات تدريبية(2)

 

 بحاث علمية تحكيم أ .7

 التاريخ  المؤتمر المجلة / الجامعة  عنوان البحث  م
ية الشعبية في محافظة ابعاد األسطورية في الحكاأل  .6

 جنين 

مؤتمر التراث الشعبي  جامعة القدس المفتوحة 

 الفلسطيني السادس 

71/9/7760 

مؤتمر التراث الشعبي  جامعة القدس المفتوحة المثل الشعبي في مدينة جنين دراسة موضوعية  .7

 الفلسطيني السادس 

67/9/7760 

دور األطر التشريعية في الجزائر في تعزيز ثقافة   .4

للمرأة الجزائرية: الوكالة  والعمل الحرالمبادرة 

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب نموذجا

األمانة لرابطة مراكز بحوث 

تنمية الموارد البشرية في 

الوطن العربي وجامعة القدس 

 المفتوحة 

المرأة العربية في منظومة 

الموارد البشرية: تنمية 

التمكين وزيادة المشاركة في 

 سوق العمل

9/9/7760 

القطاع الخاص تطبيق على  فيمشاكل المرأة العاملة   .2

 مدينة العاشر من رمضان

األمانة لرابطة مراكز بحوث 

تنمية الموارد البشرية في 

الوطن العربي وجامعة القدس 

 المفتوحة 

المرأة العربية في منظومة 

الموارد البشرية: تنمية 

التمكين وزيادة المشاركة في 

 سوق العمل

71/0/7760 

الفلسطينية في منظومة تنمية الموارد  المرأةدور   .5

 البشرية 

األمانة لرابطة مراكز بحوث 

تنمية الموارد البشرية في 

الوطن العربي وجامعة القدس 

 المفتوحة 

المرأة العربية في منظومة 

تنمية الموارد البشرية: 

التمكين وزيادة المشاركة في 

 سوق العمل

68/0/7760 

األمانة لرابطة مراكز بحوث  دور التشريعات الفلسطينية في تنمية المرأة وتمكينها  .1

تنمية الموارد البشرية في 

الوطن العربي وجامعة القدس 

 المفتوحة 

المرأة العربية في منظومة 

تنمية الموارد البشرية: 

المشاركة في التمكين وزيادة 

 سوق العمل

67/0/7760 
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األمانة لرابطة مراكز بحوث  ردنية في سوق العمل األ المرأةإعداد معوقات مشاركة   .0

تنمية الموارد البشرية في 

الوطن العربي وجامعة القدس 

 المفتوحة 

المرأة العربية في منظومة 

تنمية الموارد البشرية: 

التمكين وزيادة المشاركة في 

 سوق العمل

5/0/7760 

  الفكري للطالبدور الجامعات في تعزيز األمن   .9

 الجزائر –دراسة ميدانية على جامعة األغواط 

جامعة الزرقاء وجامعة القدس 

 المفتوحة 

مؤتمر المسؤولية 

 االجتماعية للجامعات 

69/6/7760 

دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز درجة اإلفصاح   .8

للشركات المساهمة  المسؤولية المجتمعية عن عناصر

 المدرجة في بورصة فلسطين

األمانة لرابطة مراكز بحوث 

تنمية الموارد البشرية في 

الوطن العربي وجامعة القدس 

 المفتوحة 

المرأة العربية في منظومة 

تنمية الموارد البشرية: 

التمكين وزيادة المشاركة في 

 سوق العمل

74/7/7760 

 

 ي تنميةاالتحادات فدور مؤسسة العمل التعاوني في   .67

  الحركة التعاونية

جامعة القدس المفتوحة /فرع 

 طولكرم 

الحركة التعاونية في فلسطين 

 )الواقع وآفاق التطوير(

67/0/7760 

جامعة القدس المفتوحة /فرع  التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في فلسطين  .66

 طولكرم 

الحركة التعاونية في فلسطين 

 التطوير( )الواقع وآفاق

4/0/7760 

دور الجمعيات التعاونية في التنمية المجتمعية   .67

 االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة 

جامعة القدس المفتوحة /فرع 

 طولكرم 

الحركة التعاونية في فلسطين 

 )الواقع وآفاق التطوير(

7/0/7760 

التنافر المعرفي وعالقته بأساليب التفكير ومصادر   .64

 االجتماعي لدى طلبة جامعة اليرموكالدعم 

مجلة جامعة القدس المفتوحة  القدس المفتوحة  جامعة

 والدراسات  لألبحاث

64/4/7760 

المهارات الحياتية وعالقتها بالتفاؤل لدى المعلمين   .62

 المتقاعدين عن العمل  نالفلسطينيي

مجلة جامعة القدس المفتوحة  القدس المفتوحة  جامعة

 والدراسات  لألبحاث

60/6/7760 

أثر برنامج تدريبي معي قائم على النظرية االجتماعية   .65

هة ل وجفي تحسين مستوى المهرات االجتماعية وتعدي

مير سلطان بن عبد الضبط، لدى طلبة جامعة األ

 العزيز 

مجلة جامعة القدس المفتوحة  القدس المفتوحة  جامعة

 والدراسات  لألبحاث

75/67/7761 

الجزائرية  الهوية المدرسةثوابت  ،العولمة الثقافية  .61

 قراءة في الحلول المستوردة ورهانات العقل المحلي

 االستقاللمجلة جامعة  جامعة االستقالل 

  لألبحاث

60/0/7761 

مجلة جامعة القدس المفتوحة  القدس المفتوحة  جامعة محو أمية ثقافة الصورة  .60

  والدراسات لألبحاث

64/67/7762 

اآلثار النفسية واالجتماعية لخبرة االعتقال لدى   .69

اعي الجتماوعالقتها بالتكيف  نالفلسطينيياألسرى 

المحرر ودور الخدمة االجتماعية في التعامل  لألسير

 معها

مجلة جامعة القدس المفتوحة  القدس المفتوحة  جامعة

  والدراسات لألبحاث

69/6/7762 

 

 لجان تحضيرية وعلمية ورئاسة جلسات لمؤتمرات علمية  عضوية .8

تاريخ انعقاد  مكان انعقاده اسم المؤتمر نوع العضوية  م

 المؤتمر
مؤتمر التراث الشعبي الفلسطيني السادس التراث    لجنة علمية   .6

 الشعبي في محافظة جنين والجليل: ُهوّية وانتماء

  65/66/7760 جنين

العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية: المرأة  لجنة علمية   .7

 "التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل"

  7760-67-65 ردناأل

مؤتمر الحركة التعاونية في فلسطين: الواقع وآفاق  لجنة علمية  .4

 التطوير

جامعة القدس 

 المفتوحة/طولكرم

71/0/7760 

-68 جامعة الزرقاء  المجتمعية للجامعات العربية  ةالمسؤولي لجنة علمية   .2

77/2/7760  

جامعة علي لونسي  ملتقى الطفولة المعنفة نحو فهم ورعاية  لجنة علمية   .5

 7بليدة /

2-5/2/7760 

جامعة علي لونسي  صعوبات التعلم لجنة علمية   .1

 7/بليدة 

68_76 

/2/7761 

لجنة علمية   .0

وتحضيرية ورئيس 

 جلسه

 66/5/7765 رام الله/ البالوع ةاإلعاقتوظيف التكنولوجيا في خدمة األشخاص ذوي 
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علمية رئيس لجنة   .9

 لجنة  ورئيس

 74/4/7765 رام الله الطفل  نشأةاالجهزة الذكية على  تأثير

لجنة علمية   .8

 وتحضيرية

مؤتمر المسؤولية االجتماعية واألخالقية والقانونية 

 تجاه رعاية وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 

جامعة القدس المفتوحة/ 

 /الخيلفلسطين

4-2/1/7762 

على الحماية االجتماعية في  وأثرهالتدخل المبكر  عضو لجنة علمية   .67

 الوطن العربي

الجامعة الحديثة للعلوم 

  دارة /لبنانواإل

8-67/5/7762 

فاقه آفي فلسطين واقعه و النفسي والتربويرشاد اإل عضو لجنة علمية  .66

 المستقبلية 

جامعة القدس 

 المفتوحة/فلسطين

61/2/7762 

علمية  لجنةعضو   .67

 ورئيس جلسة 

جامعة القدس  المرأة ذات اإلعاقة في فلسطين واقع تحديات

المفتوحة/جمعية 

 /فلسطينالجليل

6/2/7762 

جنة العلمية لرئيس ال  .64

 ورئيس  جلسة

معية الجليل للرعاية ج دور الشباب الفلسطيني في مناصرة قضايا الشأن العام

والتأهيل 

 المجتمعي/جنين

0/0/7764 

مؤتمر العمل االجتماعي العربي بين الواقع  عضو لجنة علمية  .62

 والتطلعات

الجامعة الحديثة للعلوم 

  دارة /لبنانواإل

61/5/7764 

رئيس اللجنة العلمية   .65

 ةورئيس جلس

بيت المسنين  الرعاية النهارية المميزة للمسن الفلسطيني

والمعوقين الخيرية 

 /فلسطين

7/0/7767 

عضو لجنة   .61

 تحضيرية

جامعة القدس  الواقع والمنشود-مؤتمر الخدمة االجتماعية األول

 /فلسطينالمفتوحة

0-67/7778 

 

 عالمية المشاركات اإل .9
طبيعة  نوع النشاط عنوان المشاركة  م

 المشاركة

 الجهة المنظمة  التاريخ

 صوت فلسطين 65/0/7760 ضيف  ذاعي إلقاء  صدمة الفشل الدراسي لطلبة التوجيهي  .6

فضائية القدس  65/0/7760 ضيف لقاء تلفزيوني لنميمة في العمل وآثارها النفسيةا  .7

 التعليمية 

 صوت فلسطين 66/0/7760 ضيف  ذاعي إلقاء  تأثير العولمة الثقافية على الشباب  .4

فضائية القدس  6/0/7760 ضيف لقاء تلفزيوني كيف يؤثر انفصال الزوجين على أطفالهم  .2

 التعليمية 

فضائية القدس  60/1/7760 ضيف لقاء تلفزيوني المناعة النفسية في شهر رمضان  .5

 التعليمية 

 راديو اجيال  60/0/7760 ضيف  ذاعي إلقاء  النميمة في العمل وتداعياتها النفسية  .1

كيف نحفز األطفال على الصيام في شهر   .0

 رمضان

فضائية القدس  4/1/7760 ضيف لقاء تلفزيوني

 التعليمية 

 صوت فلسطين  62/5/7760 ضيف  ذاعي إلقاء  االنفرادي.ثار النفسية لسياسة العزل اآل  .9

فضائية القدس  62/5/7760 ضيف لقاء تلفزيوني أهمية الضبط الداخلي في السلوك اإلنساني  .8

 التعليمية 

فضائية القدس  9/2/7760 ضيف لقاء تلفزيوني في حياة اإلنسان الفكاهةأهمية   .67

 التعليمية 

الموروث الثقافي واالجتماعي للحق في تسمية   .66

 المولود

 صوت فلسطين  64/4/7760 ضيف  ذاعي إلقاء 

فضائية القدس  66/4/7760 ضيف لقاء تلفزيوني تسمية أطفالكم وأثرها النفسي واالجتماعي  .67

 التعليمية 

فضائية القدس  66/7/7760 ضيف لقاء تلفزيوني نسانية في العملالعالقات اإل  .64

 التعليمية 

 تلفزيون فلسطين  66/7/7760 ضيف لقاء تلفزيوني همية االنفعاالت في حياتنا اليوميةأ  .62

فضائية القدس  62/6/7760 ضيف لقاء تلفزيوني أهمية االنفعاالت في حياتنا اليومية  .65

 التعليمية 

بناء في األسرة على صحتهم تأثير ترتيب األ  .61

 النفسية

 برج اف ام   0/6/7760 ضيف  ذاعي إلقاء 

بناء في األسرة على صحتهم تأثير ترتيب األ  .60

 النفسية

فضائية القدس  72/67/7761 ضيف لقاء تلفزيوني

 التعليمية 

فضائية القدس  67/67/7761 ضيف لقاء تلفزيوني أسرة المبدع.  .69

 التعليمية 

فضائية القدس  4/67/7761 ضيف لقاء تلفزيوني التكنولوجيا واالكتئاب.  .68

 التعليمية 
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 تلفزيون نابلس 75/5/7779 ضيف ندوة قلق االمتحان لدى طلبة التوجيهي  .77

 راديو نساء اف ام  مشاركات عبر الهاتف  ضيف ذاعيةإندوة  مواضيع اجتماعية متعددة   .76

 تلفزيون فرح 47/0/7779 ضيف ندوة تلفزيونية التخصص في الجامعة والتوجيه  .77

 التلفزيون المركزي   7/8/7779 مقدم ندوة تلفزيونية الطفل والصيام في رمضان  .74

 

 الخبرات التدريسية  .10
 طبيعة اإلشراف المرحلة اسم المؤسسة اسم المقرر م

 تدريس   بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة  الرعاية االجتماعية  .6

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة مبادئ علم االجتماع  .7

/ومنسق مقررالكتروني)تعلسم تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة مبادئ علم نفس  .4

 مدمج(

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة ةمدخل للخدمة االجتماعي  .2

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة خدمة الجماعة  .5

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة تنظيم مجتمع  .1

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة 2+4+7+6تدريب ميداني  .0

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة ميادين الممارسة المهنية  .9

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة الخدمات المحلية لألسرة  .8

ممارسة الخدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت   .67

6 

 تعليم)لكتروني إتدريس /ومنسق مقرر  بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة

 مدمج( 

ممارسة الخدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت   .66
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 تعليم)لكتروني إتدريس /ومنسق مقرر  بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة

 مدمج(

 (جيمالفيديو استر )تقنيةمنسق مقرر  بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر  .67

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة مشكالت اجتماعية  .64

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة المجتمع الريفي والحضري والبدوي  .62

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة علم النفس االجتماعي التكيف ورعاية الصحة   .65

 تدريس بكالوريوس المفتوحةجامعة القدس  التغير االجتماعي   .61

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة االتصال والعالقات العامة   .60

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة المجتمع العربي  .69

 تدريس بكالوريوس جامعة القدس المفتوحة التنميةإدارة مشكالت   .68

الجامعة العربية  مقدمة في علم النفس  .77

 األمريكية 

 تدريس  بكالوريوس

 تدريس ماجستير  جامعة القدس المفتوحة  اإلرشاد الجمعي  .76

 تدريس ماجستير  جامعة القدس المفتوحة  االرشاد المدرسي  .77

 تدريس ماجستير  جامعة القدس مهارات متقدمة في الخدمة االجتماعية   .74

 

 التعليم اإللكتروني: .11
المدمج  بنمط التعلم 7+ 6فراد والعائالت ممارسة الخدمة االجتماعية مع األ تصميم وإعداد وتنفيذ مقرر .6

 والصفوف االفتراضية 

  الحي. العمر بنمط البثرشاد والتوجيه في مراحل إلتصميم وإعداد وتنفيذ مقرر ا .6

 الحي. النفس بنمط البثعلم  مبادئتصميم وإعداد وتنفيذ  .7

 ئية القدس التعليمية. االنفس لفض معل مبادئتصوير مقرر  .4

 .ة االجتماعية واألسريةيمنسق لتعليم عدد من المقررات االلكترونية في كلية التنم .2

 

 استثنائية:وتقدير وخطوات  شهادات شكر. 12

 ..شهادات تقدير سنوية بناء على صحيفة التقويم السنوي6

ة التنمية في كلي عضاء هيئة التدريسأدورة كفايات  المفتوحة الجتيازرئيس جامعة القدس  استثنائية من.خطوة 7

   .االجتماعية واألسرية

ونية لكترخالص في مجال تصميم المقررات اإلإبذل من عطاء و المفتوحة لمامعة القدس ارئيس جشكر موجه من  .4

 .7764/7767 األكاديميخالل العام 

له بخصوص تصميم وتنسيق مقررات خالص في عمه من رئيس الجامعة على الدقة واإلشكر وتقدير موج .2

 لكترونية.نشطة اإلاأل

  .وتقدير /الجامعة اللبنانية /الفرع الرابع /لبنان درع شكر  .5
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 محلية وعربية  المفتوحة ولجانعضوية اللجان في جامعة القدس  .13
 .7761-7778جامعة القدس المفتوحة من  واألسرية فياالجتماعية  كلية التنمية.عضو مجلس 6

 .رئيس لجنة اختيار مشاريع التخرج المتميزة في كلية التنمية االجتماعية واألسرية.7

 .عضو لجنة في التقييم الذاتي المؤسسي.4

 بالتخصص.جراء عمل ربط المقررات الدراسية إ ة.عضو لجن2

 جنين.النفسيين االجتماعيين /فرع  نقابة األخصائيينسابق في  إدارية. عضو هيئة 5

 عامة في نقابة األخصائيين االجتماعيين. . عضو هيئة1

 . عضوية الشبكة العربية للتعليم المفتوح عن بعد.0

 .لكترونية الخاصة بكلية التنمية االجتماعية واألسرية.منسق للصفحة اإل9

  ..معد برنامج قضايا مجتمعية/الويب تي في8

 .عضو مكتب حركي جامعة القدس المفتوحة /فرع طوباس67

 

  اللغات .14

 كتابة القراءة محادثة اللغة 

 مقبول جيد  ممتاز مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز
          اإلنجليزية

          لغات أخرى)العبرية(

     

  


