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 CV الذاتية السيرة

 االسم الرباعي: حسني محمد عبد الكريم عوض 
      HUSSNI. M. AWADاالسم بالحروف الالتينية حسب جواز السفر: 

 11/7/1016تاريخ الحصول عليها   /دكتور: أستاذ الرتبة العلمية
 381164149رقم الهوية:

 فلسطيني الجنسية:

 8/6/1366 تاريخ الميالد :
  003711679377العمل:   00371671871المنزل  تلفون:رقم 

   00370133919403خلوي:  
 : فلسطين، طولكرم ، جامعة القدس المفتوحةالعنوان البريدي

 hawad@qou.edu  ، .comhussni55@yahoo البريد االلكتروني:
 جامعة القدس المفتوحة. /البحث العلمي الدراسات العليا و عميد  الوظيفة الحالية:

 

 الشهادات العلمية :

 التخصص التقدير سنة التخرج الجامعة الدرجة العلمية

جامعة  السودان للعلوم  دكتوراه

 والتكنولوجيا

 إرشاد تربوي ونفسي ممتاز 1007

 إرشاد تربوي ونفسي جيد جدا 1009 جامعة القدس ماجستير

 جتماييةاالخدمة ال جيد جدا 1000 جامعة  القدس المفتوحة بكالوريوس

مركز التعليم المفتوح ين بعد  مدرب 

 /جامعة القدس المفتوحة

 التعليم اإللكتروني مدرب متميز 1004

 

 الخبرات العملية

 مكان العمل الى من نوع العمل اسم المؤسسة

 أريحا /طولكرم 1001 1331  أمن الرئاسة  الفلسطينيةالسلطة الوطنية 

 التنمية كلية/ جامعة القدس المفتوحة

 االجتمايية

 سلفيت فرع 1001 1009 / غير متفرغ تدريس  هيئة يضو

كلية التنمية  /جامعة القدس المفتوحة

 االجتمايية 

 قلقيلية /طولكرم 1019 1001 /محاضر متفرغ  يضو هيئة تدريس

 طولكرم 1004 1008 محاضر + مدرب  غير متفرغ  فلسطين التقنيةجامعة 

قسم التعليم المستمر وخدمة 

 المجتمع /جامعة القدس المفتوحة

 طولكرم 1011 1008 متفرغ غير/ مدرب

برنامج الدبلوم /محاضر ومدرب  مركز التعليم المفتوح ين بعد

 المتخصص في التعليم اإللكتروني 

تعليم /رام هللا  1011 1010

 الكترونيوتدريب 

 القدس جامعة/  العليا الدراسات كلية

 /الصحة العامة /التربية  كلية /

 التنمية الريفية 

 القدس 0212 0212 شراف ومناقشة رسائل الماجستير إ

كلية /المفتوحة القدس جامعة

 اإلدارة العامة  /التربية

 األولى األساسية المرحلة قسم رئيس

 العملية والتربية التخرج مشروع م.وم

 رام هللا 1016 1019

 جامعة /كلية الدراسات العليا 

 المفتوحة القدس

متفرغ في  غير/  تدريس هيئة يضو

برنامج ماجستير االرشاد النفسي 

 والتربوي

 هللا رام اآلن حتى 1011

 رام هللا  اآلن حتى 6102/9 البحث العلميالدراسات العليا و عميد عمادة الدراسات العليا والبحث 

 

mailto:hawad@qou.edu
mailto:hussni55@yahoo.com
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  العلمي 

 

 اإلنتاج العلمي:أوال :

المجلة اسم عنوان البحث اسم الباحث الرقم )  والعدد المجلد 

(للنشر مقبول أو  

 أو النشر تاريخ

للنشر  القبول  

 د.عماد شتية   .1
 د.حسني عوض

 الدراسات مجلة أسباب تراجع مكانة "فتح": دراسة ميدانية
 الفلسطينية

 عدد ،02 مجلد ،

97 
0227 

 د.حسني عوض  .0
 د.رائد نمر 

في  واقع تطبيق مهنة الخدمة االجتماعية
 يالميدان الطب

 0212سبتمبر  101يدد مجلة العلوم االجتماعية

 د.حسني عوض  .3
د.عبد العزيز 

 الطالب 

الفلسطينية درجة التعصب لدى طلبة الجامعات 
 والسودانية: دراسة عبر ثقافية مقارنة.

 0212شتاء  44العدد  مجلة علوم إنسانية

اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن  د.حسني عوض  .4
الحواجز االحتالية اإلسرائيلية لدى طلبة 

 جامعة القدس المفتوحة، مجلة دراسات نفسية،

 0212ديسمبر  8العدد  مجلة دراسات نفسية

تصور مقترح لتطوير استخدام جامعة القدس  د.حسني عوض  .5
المفتوحة للتدريب االلكتروني في تنمية 

 الموارد البشرية في المجتمع الفلسطيني، 

المجلة العربية الدولية 
 للمعلوماتية

، العدد  1المجلد 

1 

0210 

 د،حسني عوض   .2
 أ.إياد أبو بكر 

أثر استخدام نمط التعليم المدمج على تحصيل 
 الدارسين في جامعة القدس المفتوحة/فلسطين

مجلة العلوم التربية 
 والنفسية

العدد  13المجلد 

0 

0210 

 د.حسني عوض  .9
 د.عماد شتية 

مجلة تطوير األداء  االحتياجات اإلرشادية للطلبة الموهوبين 
جامعة /الجامعي 

 المنصورة

 0210  0عدد 1مجلد 

المرحلة األساسية  االحتياجات اإلرشادية لطلبة د.حسني يوض  .4

الدنيا في محافظة طولكرم شمال فلسطين من 

 وجهة نظر معلميهم

 للبحوث جرش

 والدراسات

  سنوية نصف يلمية مجلة

 محكمة

 6/1011 1يدد  18مجلد 

أثر برنامج تدريبي لتنمية المسؤولية المجتمعية  د.حسني يوض   .3

لدى فئة الشباب باستخدام مواقع التواصل 

 "تجربة مجلس شباب يالر نموذجااالجتمايي 

مجلة جامعة الشارقة 

للعلوم اإلنسانية 

 واالجتمايية 

 1019 1يدد  10المجلد 

 د.حسني يوض  .10

 أ.محمود حجازي 

مستوى جودة خدمات دور األيتام في 

محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

 النزالء  

مجلة جامعة القدس 

المفتوحة لألبحاث 

 والدراسات 

 1019 91العدد 

 د.حسني يوض  .11

 د.محمود صبري 

 السلوك تشكيل في الشعبية األمثال دور

 الفلسطيني المجتمع في االجتمايي

 األداء تطوير مجلة

 جامعة/ الجامعي

 المنصورة

 1019  8العدد  1المجلد 

 د.حسني يوض   .11

 أ.نظمية حجازي 

واقع المسؤولية المجتمعية لدى طلبة جامعة 

القدس المفتوحة وتصور مقترح لبرنامج يرتكز 

 لخدمة الجماية لتنميتها 

 القدس جامعة مجلة

 لألبحاث المفتوحة

 والدراسات

 1019 90العدد 

تصور مقترح الستخدام شبكة التواصل  يوض حسني.د  .19

االجتمايي "الفيس بوك" في اإلرشاد التربوي 

 في ضوء إدراك المرشدين التربويين ألهميته 

 للبحوث جرش

  والدراسات

  سنوية نصف يلمية مجلة

 محكمة

 1019 1يدد  11المجلد 

 د.حسني يوض   .18

 د.شادية مخلوف 

 ضوء في اإللكتروني التدريب جودة مستوى

 في اإللكتروني التدريب ومؤشرات معايير

 المفتوحة القدس جامعة

 الدولية العربية المجلة

 للمعلوماتية

 1 مجلد

 9العدد

1019 

 1018 86العدد مجلة دراسات يربية في تصور مقترح لضمان الجودة ألداء الطلبة في  د.حسني يوض   .11

http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=1752
http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=1752
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مقررات التدريب الميداني في تخصص الخدمة 

االجتمايية بنظام التعليم المفتوح في ضوء 

 االتجاهات الحديثة 

 التربية ويلم النفس 

16.   

 يوض حسني.د

 جعفر ازهار.أ

 ( تربوية مرشدة)

 ياتألخالق التربويين المرشدين ممارسة درجة

 الطلبة نظر وجهة من التربوي االرشاد مهنة

مجلة الحكمة للبحوث 

 /والدراسات االنسانية

 الجزائر

 منشور 

يوجد افادة بالنشر 

ولم يتم  الحصول 

 يلى العدد

1018 

د.حسام حرز هللا   .17

 د.حسني يوض 

 

مصادر قلق تعلم الرياضيات لدى الطلبة في 

الصف العاشر من وجهة نظر الطلبة انفسهم 

 في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم 

مجلة البحوث والدراسات 

 اإلنسانية الفلسطينية 

 1011اكتوبر، 18العدد 

د.حسني يوض   .14

د.تامر سهيل)كلية 

 التنمية( 

 

تعلم الطلبة دور الوسائط التعليمية المساندة في 

ذوي االياقة البصريةً في جامعة القدس 

 المفتوحة

مجلة البحوث والدراسات 

 اإلنسانية الفلسطينية 

 1011 11العدد 

 د.حسني يوض   .13

د.يمر ريماوي 

 )جامعة القدس(

بخش  ةأ.أمير

)محاضرة /جامعة 

 القدس(

قلق الموت لدى المراة الحامل في فلسطين في 

 ضوء بعض المتغيرات 

مجلة البحوث التربوية 

 جامعة بغداد /والنفسية 

 

 1011  87العدد 

دراسة تقويمية لبرامج رياض األطفال في  د.حسني يوض   .10

فلسطين في ضوء مبادئ التربية من أجل 

التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمات 

 والمديرات 

 للبحوث جرش

  والدراسات

  سنوية نصف يلمية مجلة

 محكمة

العدد  12المجلد 

1 

0215 

 د.حسني يوض   .11

 أ.سرين  سنيورة 

الصالبة النفسية ويالقتها بالمساندة االجتمايية 

لدى مرضى سرطاان الرئة في محافظات 

 شمال الضفة الغربية 

 0215  للنشر مقبول مجلة شؤون اجتمايية 

 الناتجة  المدى بعيدة والجسدية النفسية اآلثار د.حسني يوض   .11

  الفلسطينيين األسرى لدى االيتقال ين

 االحتالل سجون من  المحررين

مجلة العلوم االجتمايية 

 /الجزائر  1/جامعة سطيف
تم االنتهاء من 

اجراءات التحكيم 

بانتظار قبول 

 النشر  

0212 

 الجامعات طلبة لدى اإلرشادية الحاجات د.حسني يوض   .19

 المجتمع تنمية متطلبات ضوء في الفلسطينية

 لإلرشاد دائرة الستحداث مقترح وتصور

 العربية الجامعات في األكاديمي

 للبحوث جرش

  والدراسات

  سنوية نصف يلمية مجلة

 محكمة

العدد  12المجلد 

0  

0212 

مشترك مع يدة   .18

 باحثين 

ENVIRONMENTAL AND 

HEALTH IMPACTS OF 

GISHORI COMPLEX 

INDUSTRIAL AREA IN 

TULKARM 

، بحث  وزارة البيئة 
ممول من التعاون 
  "BTC"البلجيكي مؤسسة 

وزارة البيئة  ولصالح
 الفلسطينية

 1016 للنشر مقبول

 د.حسني يوض  .11

 أ.سعاد نبيل 

 النفسي بالتوافق ويالقته النفسي االغتراب

 بيوتهم في المقيمين المسنين لدى االجتمايي

 طولكرم محافظة في

مجلة جامعة فلسطين 

 التقنية 
 0212 0عدد( 3)مجلد
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  :بحاث المنشورة والمقبولة للنشراأل-1
 عداد مادة علمية محكمة للمقررات الدراسية )انتاج علمي(إ-2

 

 مقاالت منشورة في الصحف والمجالت العلمية )إنتاج علمي(: -3

 

 بلد النشر سنة النشر مكان النشر عنوان المقالة الرقم
 للديمقراطية األوسط الشرق مركز االمن النفسي كحاجة أساسية  .1

 الالعنفو
 األولى الطبعة

0227 
 القدس/فلسطين

 للديمقراطية األوسط الشرق مركز وتحويلهاطرق إدارة النزاعات   .1
 عنفالالو

 األولى الطبعة
0227 

 القدس/فلسطين

 تصدر فصلية مجلة – الرؤية مجلة االجتماعية التنمية معيقات  .9
 لمحافظة االستشاري المجلس عن

 طولكرم

 طولكرم/فلسطين 2011

مجلة أكاديمية  –مجلة ينابيع  التعدد المنهجي في العلوم االجتماعية  .8
تصدر عن دائرة ،ثقافية  ،اجتماعية

العالقات العامة في جامعة القدس 
 المفتوحة

0210 

 العدد الثالث

جامعة القدس /فلسطين 
 المفتوحة

األحد  صحيفة القدس أثر الفيس بوك على تقدير الذات  .1
2/5/0210 

 49ص

 فلسطين

نموذج مقترح لمركز للتدريب   .6
 القدس المفتوحةاإللكتروني في جامعة 

مجلة دورية تعنى  –مجلة آفاق 
بالتعليم عن بعد تصدر عن الشبكة 

 العربية للتعليم المفتوح

0210 

 العدد الرابع

 االردن

األحد  صحيفة القدس أثر الفيس بوك على تقدير الذات  .7
2/5/0210 

 49ص

 فلسطين

ضاءة على تجربة جامعة القدس إ  .4
دورة المفتوحة في التدريب اإللكتروني 

 SPSS تحليل البيانات باستخدام برنامج

 .أنموذجا

 مجلة المعرفة اإللكترونية
 مركز التعليم المفتوح 

 

 الثاني  العدد
09/0/0213 

جامعة القدس /فلسطين 
 المفتوحة

 األبحاث المقدمة في مؤتمرات علمية محكمة )انتاج علمي(:-4

 مكان عقد المؤتمر تاريخ عقد المؤتمر الجهة المنظمة اسم المؤتمر عنوان البحث الرقم 

االحتياجات المعرفية  1

والمادية ألولياء أمور 

المعاقين في شمال 

 فلسطين"

مؤتمر الصحة 

 النفسية

جامعة بير زيت +مركز 

 اإلرشاد الفلسطيني 

 رام هللا/ فلسطين 11/10/0222

القتل على خلفية شرف  0

 أسباب ودوافع –العائلة 

مؤتمر قتل النساء 

على خلفية شرف 

   العائلة"

منتدى المنظمات األهلية 

 في فلسطين

 طولكرم /فلسطين  02/0/0222

 الناشر الطبعة النشر سنة المادة العلمية اسم الكتاب الرقم

اإلرشاد الوحدة االولى)  (1809مقرر  ذوي الحاجات الخاصة ) 1

 المبادئ واألسس(–والتوجيه 

جامعة القدس  1 1016

 المفتوحة 
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 مكان عقد المؤتمر تاريخ عقد المؤتمر الجهة المنظمة اسم المؤتمر عنوان البحث الرقم 

معوقات استخدام الوسائط  3

التعليمية لدى المشرفين 

األكاديميين في جامعة 

 القدس المفتوحة 

مؤتمر أساتذة 

 الجامعات

جامعة القدس+نقابة 

 العاملين 

 القدس /ابو ديس / فلسطين 02/5/0229

األسباب والعوامل التي  4

أدت إلى تراجع دور 

 ومكانة حركة فتح

مؤتمر فتح الواقع 

 والتحديات

مفوضية التعبئة 

 والتنظيم/فتح

 رام هللا/ فلسطين 31/5/0229

ضرورات تنظيم مهنة  5

العاملين في مجال الصحة 

 النفسية /فلسطين نموذجا 

الملتقى الدولي لعلم 

  /النفس

الجمعية النفسية 

 السودانية 

 الخرطوم /السودان 110229 /11/

"االحتياجااااااات اإلرشااااااادية  2

للعااااطلين عااان العمااال فاااي 

فلساااطين وعالقتهاااا بااابعض 

 المتغيرات" 

جامعة النجاح و جمعية  مؤتمر الفقر 

 المستقبل للتنمية

نابلس /جامعة النجاح  08/8/0228

 الوطنية 

األمن النفساي وطارق إدارة  9

 الصراع وتحويله

 

مؤتمر الصحة 

 النفسية والسلم األهلي 

نحو استراتيجية ”

وطنية موحدة 

للصحة النفسية 

 والسلم األهلي 

نقابة األخصائيين 

واالجتماعيين  النفسيين

 القدس المفتوحة   جامعة+

09-08  /4/0227 

 

 الخليل /فلسطين 

درجة التعصب لدى طلبة  8

الجامعات الفلسطينية 

 والسودانية

)دراسة عبر ثقافية  

  مقارنة(

المؤتمر الثاني 

للرابطة العالمية 

لعلماء النفس 

 المسلمين  

الرابطة العالمية لعلماء 

 المسلمين النفس

0-4  /0/0227 

 

  المتحدة  اإلمارات العربية

 / الشارقة 

مستوى رضا مؤسسات  7

الرعاية االجتماعية 

الحكومية واألهلية في 

محافظة طولكرم عن األداء 

الوظيفي لخريجي الخدمة 

 االجتماعية 

مؤتمر الخدمة 

 االجتماعية األول 

 الواقع والمنشود

جامعة القدس 

التنمية  كلية /المفتوحة

 االجتماعية واألسرية 

 رام هللا /فلسطين  9/10/0227

تطبيق مهنة الخدمة واقع  12

االجتماعية في الميدان 

الطبي ومعيقاتها من وجهة 

نظر العاملين في 

المؤسسات الطبية في 

 محافظتي قلقيلية وطولكرم

 

مؤتمر الخدمة 

 االجتماعية األول 

 الواقع والمنشود

جامعة القدس 

التنمية  كلية /المفتوحة

 االجتماعية واألسرية 

 رام هللا /فلسطين  9/10/0227
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 مكان عقد المؤتمر تاريخ عقد المؤتمر الجهة المنظمة اسم المؤتمر عنوان البحث الرقم 

المشكالت النفسية  11

واالجتماعية واالقتصادية 

التي تواجه المسنين في 

فلسطين وعالقتها ببعض 

 المتغيرات 

 

"كبار السن بين 

 الواقع والطموح"

 عمان /األردن  0227/ 3/   00 جامعة عمان األهلية 

تجرباااة التعلااايم اإللكتروناااي  10

باانمط البااث الحااي "الفيااديو 

ساااااتريمنج" فاااااي  جامعاااااة 

  المفتوحةالقدس 

في  التربويةالعملية 

القرن الحادي 

 والعشرين

 0227/ 18/12-19 جامعة النجاح الوطنية 

 

 نابلس /فلسطين

لمعاااقين  ذهنيااا  احتياجااات ا 13

 يلياااااااة فاااااااي محاااااااافظتي قلق

وطااولكرم ماان وجهااة نظاار 

 أولياء أمورهم 

مؤتمر الريادية في 

العمل التطوعي 

ومناصرة ذي 

 االحتياجات الخاصة 

جامعة النجاح الوطنية 

 وجمعية اللد الخيرية 

 فلسطين  /نابلس  0227/ 01/10

لتجربة   تقيميهدراسة  14

التعليم اإللكتروني بنمط 

 Video" "البث الحي 

Streaming"  في جامعة

 القدس المفتوحة

يوم تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت الثالث

 جامعة القدس المفتوحة 

مركــز تكنـولوجيـا 

المعـلومـات 

 (ICTC) واالتصاالت

اعة قرام هللا /فلسطين 30-6-2009

الدكتور فتحي عرفات 

الهالل األحمر  -للمؤتمرات

 الفلسطيني

واقع العااملين فاي المصاانع  15

اإلسرائيلية الحدودية غارب 

محافظة طولكرم واتجاهات 

 العاملين نحو العمل فيها  

مؤتمر الصناعات 

 اإلسرائيلية الحدودية 

جامعة القدس المفتوحة 

 +نقابة المهندسين 

 طولكرم /فلسطين  13-14/0212

أثر بعض القنوات الفضائية  61

 على سلوك الشباب العربي   

مؤتمر الشباب 

الواقع –العربي 

 والطموح 

+ جامعة عمان األهلية 

 جامعة القدس المفتوحة 

 /األردن  عمان 5/0212/ 01-03

19 The influence of the 

Wall on the 

structure of social 

relations in the 

Palestinian family  

 

"Sumud and 

the Wall" 

conference 

 

Bethlehem 

University  

 

32/4/0212 Palestine/Bethlehem 

 

 

تجربااااااة جامعااااااة القاااااادس  18

المفتوحاااااة فااااااي التاااااادريب 

المياااااداني فاااااي تخصاااااص 

الخدماااة االجتماعية/تااادريب 

4  

تطوير التدريب 

الميداني في 

تخصص الخدمة 

 االجتماعية 

+ الجامعة اللبنانية 

 جامعة اقدس المفتوحة 

 لبنان /زحلة  5/0212/ 05-08
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 مكان عقد المؤتمر تاريخ عقد المؤتمر الجهة المنظمة اسم المؤتمر عنوان البحث الرقم 

تجربااااااة جامعااااااة القاااااادس  17

المفتوحااااااة فااااااي توظيااااااف 

تكنولوجيا التعليم فاي عملياة  

 التعليم والتعلم  

التربية أداة للهوية 

 وبناء الشخصية 

 مسرح مدرسة العدوية

  الثانوية 

 فلسطين /طولكرم  32/12/0212

تجرباااة الاااتعلم المااادمج فاااي  02

 جامعة القدس المفتوحة

مقااااارر تنظااااايم المجتماااااع "

 "أنموذجا

 

دام التكنولوجيا استخ

 في التعليم الجامعي

 

 0212/ 05/12 جامعة بير زيت 

 

 فلسطين /رام هللا 

توظياااف تكنولوجياااا التعلااايم  01

فااي دعاام المقاومااة الشااعبية 

  والتعليم الشعبي 

المنتدى التربوي 

 العالمي 

 فلسطين/رام هللا  07/12/0212 الثانوية مدرسة الهاشمية 

عاااااارض تصااااااميم مقاااااارر  00

 4لتدريب ميداني دراسي 

تحسين نوعية 

التدريب الميداني في 

 الخدمة االجتماعي

جامعة القدس المفتوحة 

+جامعة البلقاء التطبيقية 

 +االميديست 

 عمان 0-4/8/0212

االشراف على بحث تخارج  03

بعناااااوان  معيقاااااات تنمياااااة 

المجااااااالس المحليااااااة فااااااي 

المحلياااااااة فاااااااي فلساااااااطين 

 وتطويرها 

 المرتبة االولى  

الملتفى اإلبداعي 

 الثالث عشر 

الجامعات العربية 

 والمجتمع 

المجلس العربي لتدريب 

 الطالب العرب 

 جامعة عين شمس  11/0212/ 07-32

 جمهورية مصر العربية 

توظيف التقنيات الحديثة في  04

بناء الشخصية السوية 

وتدعيم العالقات 

في ظل مجتمع االجتماعية 

 المعلوماتية

.ماجد .دباالشتراك مع 

 حمايل  

 

ال: "تكنولوجيا االتص

 وسيلة اعتداء أم أداة

 حماية؟"

 

كل النساء  -جمعية سوا 

 مًعا اليوم وغًدا

جمعية الهالل األحمر  32/11/0212

رام  مدينة الفلسطيني في

 هللا/البيرة،

05 Socialization 
patterns as 
perceived by Al 
Quds Open 
University students 
and its relation With   
Psycho-physical  
Disorders 
 

11th 
conference of 
psychologists 
union  
psychologist 
health   
Psychologist 
health services 
in the arab 
world 

psychologists 
union  
psychologist 
health   
 

8-12-10-0212  Khartoum, sudan  
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 مكان عقد المؤتمر تاريخ عقد المؤتمر الجهة المنظمة اسم المؤتمر عنوان البحث الرقم 

تصااااااميم مقاااااارر لتاااااادريب  02

( فاااي تخصاااص 4مياااداني )

 الخدمة االجتماعية 

مؤتمر تحسين نوعية 

التدريب الميداني في 

 الخدمة االجتماعية

جامعة القدس المفتوحة 

 + األميديست 

 رام هللا /فلسطين 4/4/0211

نمااااااوذج مقتاااااارح لمركااااااز  09

للتااادريب اإللكتروناااي عااان 

 في جامعة القدس المفتوحة 

التعليم والبحث 

العلمي في مشروع 

 النهضة العربية 

المركز العربي للتعليم 

والتنمية ومركز 

الدراسات المستقبلية 

بمجلس الوزراء 

 المصري 

جمهورية مصر العربية  9/0211/ 5-9

 /جامعة عين شمس 

تصاااااور مقتااااارح لتطاااااوير  08

اساااااتخدام جامعاااااة القااااادس 

المفتوحااااااااااااة للتاااااااااااادريب 

 اإللكتروني 

التعليم االلكتروني 

 واقتصاديات المعرفة 

 منطقة غزة التعليمية  13/9/0211-10 جامعة القدس المفتوحة 

 رام هللا /البالوع 

أثااااااار مواقاااااااع التواصااااااال  07

االجتماااااااعي فااااااي تنميااااااة 

المسااؤولية االجتماعيااة لاادى 

 الشباب 

المسؤولية 

االجتماعية للجامعات 

 الفلسطينية

 نابلس  02/7/0211 جامعة القدس المفتوحة 

أثااااااار مواقاااااااع التواصااااااال  32

االجتمااااااعي علاااااى تقااااادير 

 الذات 

 جامعة القدس المفتوحة  اإلعالم والمجتمع 

 جامعة عمان األهلية 

 جامعة عمان األهلية  1-0/4/0210

 عمان 

الوصاااااااااامة االجتماعيااااااااااة  31

لألطفااال الااذين يعااانون ماان 

 –صاااااعوبات فاااااي الاااااتعلم 

 األسباب والحلول

مؤتمر صعوبات 

التعلم األول في 

فلسطين / الواقع 

 والتطبيق

مركز روان لصعوبات 

 التعلم 

 رام هللا  9/5/0210

مدى إدراك اآلباء  30

للمشكالت السلوكية 

 ألطفالهم المصابين بالتوحد 

محااافظتي طااولكرم وجنااين 

 أنموذجا

كلية فلسطين األهلية  مؤتمر التوحد 

 الجامعية 

 بيت لحم  0/4/0210

عالجية معاصرة مداخل  33

في رعاية المسنين وسبل 

تطبيقها في المجتمع 

 الفلسطيني

 

مؤتمر الرعاية 

النهاية للمسن 

 الفلسطيني 

جمعية بيت المسن 

 والعوقين الخيرية 

 فلسطين /جنين  0/12/0210

التدريب اإللكتروني  34

باستخدام نظام إدارة التعلم 

moodle   وتقنية الصفوف

 االفتراضية 

مؤتمر التخطيط 

االستراتيجي لجودة 

واعتماد المؤسسات 

الجامعية والتعليمية 

 العربية 

 جامعة عين شمس 

المركز العربي للتعليم 

 والتنمية 

 القاهرة  0210 /00/10
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 المرشدين استخدام مدى 33

 تكنولوجيا التربويين

  واالتصاالت المعلومات

 اإلرشادية العملية في

 في تطبيقية دراسة"

  وطولكرم القدس محافظتي

اإلرشاد التربوي في 

فلسطين ،واقعه 

 وآفاقه المستقبلية 

 جامعة القدس المفتوحة 

 وزارة التربية والتعليم 

 رام هللا  16/4/2014

 التواصل شبكات دور 31

 حل في االجتماعي

 لدي السلوكيه المشكالت

 االساسيه المرحله طلبة

 نظر وجهة من العليا

 التربويين المرشدين

 لتنميتة مقترح وتصور

: التربوي اإلعالم "

 والرؤى الواقع

 " المستقبلية

-كلية العلوم التربوية ى

 جامعة جرش 

 جرش  /األردن  28-26/4/2013

دور الجامعات في خدمة  33

المجتمع ومواجهة مشكالت 

تجربة جامعة  التنمية "

القدس المفتوحة في 

مشروع دعم مواطن 

لمواطن لمكافحة الفقر 

 "  انموذجا 

الملتقى الثاني حول 

الواقع التربوي 

العربي بين تشخيص 

الراهن واستشراف 

 المستقبل  

مخبر التربية 

واألبستيمولوجيا في 

المدرسة العليا لألساتذة 

 في الجزائر

 الجزائر  19-20/11/2014

دراسة تقويمية لبرامج  33

 رياض األطفال في فلسطين 

المؤتمر العلمي 

الثامن التربية 

المستدامة في التربية 

 والتعليم 

-كلية العلوم التربوية 

 جامعة جرش 

 جرش  /األردن  28-30/4/2015

 ثانيا: خدمة الجامعة:

 :)خدمة الجامعة ( ادلة تدريبية  إعداد -6

 الرقم
االنجاز تاريخ عنوانها المادة العلمية المحكمة  تاريخ ومكان النشر 

( في تخصص 8دليل التدريب الميداني ) 1

 الخدمة االجتمايية

منشور يلى بوابة الجامعة،  1019 (8) الميداني التدريب دليل

1019 

 

دليل مشروع التخرج لتخصص الخدمة  1

 االجتمايية

 منشور يلى بوابة الجامعة 1018 دليل كتابة مشروع التخرج

 ،1018 

 

 لكلية التربية 1دليل التربية العملية  9

 

منشور يلى بوابة الجامعة،  1011 1 العملية التربية دليل

1011 

 

لدبلوم التأهيل في  1دليل تدريب ميداني  8

 مجال اإلرشاد التربوي والنفسي

 ومجاز للنشرمحكم  1011 1دليل تدريب ميداني 

 في التأهيل لدبلوم 1 ميداني تدريب دليل 1

 التربية الخاصة مجال

 للنشر ومجاز محكم 2015 1 ميداني تدريب دليل
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 تحكيم أبحاث علمية )خدمة جامعة( :-2

 
 التاريخ المجلة الجامعة البحثعنوان  الرقم

 اإلعالم التربوي ودوره في بناء وترسيخ  القيم المجتمعية 1
 "يدراسة تطبيقية على عينة من المجتمع اإلمارات"

 والدراسات للبحوث جرش جرش األهلية 
 

4/9/3112 

في ظل  اإلسالمية العربية الثقافة اإلعالم التربوي في تعزيز دور 3
 تكنولوجيا المعلوماتية والعولمة

 

 والدراسات للبحوث جرش جرش األهلية 
 

4/2/3112 

مستوى أداء األخصائي المدرسي من وجهة نظر مديري ومعلمي رام اهلل  2
 والبيرة 

جامعة القدس 
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات اإلنسانية

21/ 7/3112 

جامعة القدس  اإلعالم التربوي في مدارس محافظة جرش واقع 4
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات اإلنسانية

12/ 22013 / 

درجة تطبيق معايير الجودة لمجال المشاركة المجتمعة في المجتمع  5
 المدرسي وسبل تطويرها من وجهة نظر المشرفين التربويين 

 والدراسات للبحوث جرش جرش األهلية 
 

37/3/3114 

أثر تعلم وتعليم القرآن تالوة وتفسيرا وحفظا على تنمية مهارات اللغة  6
 العربية في ضوء المنهاج التكاملي 

 والدراسات للبحوث جرش جرش األهلية 
 

37/2/3114 

 في فلسطينبناء مقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك لدى األزواج  7
 

 3/6/3114 مجلة شؤون اجتماعية جامعة البحرين 

   االتجاهات النفسية للمدراء والمدرسين والمرشدين التربويين نحو 8
 التوجيه واإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية بمحافظة غزة

جامعة القدس 
 المفتوحة 

 / 32014 /15 مؤتمر اإلرشاد التربوي

فعالية برنامج إشرافي يستند إلى نموذج التمييز في تحسين المهارات  9
 اإلرشادية لدى عينة من طالبات اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك 

جامعة القدس 
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات اإلنسانية

11/ 22014 / 

المرشد التربوي في  واقع المشكالت المدرسية التي يتعامل معها 11
 مديريتي نابلس وجنوب نابلس  مدارس

جامعة القدس 
 المفتوحة 

 / 32014 /15 مؤتمر اإلرشاد التربوي

جامعة القدس  واقع اإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية في فلسطين 11
 المفتوحة 

 / 32014 /15 مؤتمر اإلرشاد التربوي

الطلبة الالجئين السوريين في  مستوى األعراض النفسية المرضية لدى 13
 المدارس األردنية

جامعة القدس 
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 والدراساتلألبحاث 

11/ 112015 / 

واقع اإلرشاد األكاديمي لدى طلبة السنة األولى في جامعة باتنا في  12
 الجزائر 

جامعة القدس 
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 والدراساتلألبحاث 

17/ 11/ 2015 

مدى انتشار األفكار الالعقالنية وعالقتها باالستجابة االنفعالية لدى طلبة  14
 جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات

جامعة القدس 
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات اإلنسانية

2/ 52015 / 

 في التأهيل لدبلوم 0 ميداني تدريب دليل 6

 الخاصة التربية مجال

 للنشر ومجاز محكم 0215 0 ميداني تدريب دليل
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برنامج إرشادي  جمعي في خفض االكتئاب وتحسين تقدير الذات أثر  15
 لدى عينة من مدمني المخدرات في المملكة العربية السعودية

جامعة القدس 
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات اإلنسانية

31/ 32015 / 

اليرموك في ضوء في جامعة  النفسي لدى الطلبة المغتربين االغتراب 16
 متغيري الجنس والبرنامج الدراسي

جامعة القدس 
 المفتوحة 

مجلة جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات اإلنسانية

17/ 52015 / 

 1/1/3116 والدراسات للبحوث جرش جرش األهلية  اسهامات بالتعليم العالي في ليبيا في تنمية قطاع التعليم العام  17

 القدس جامعة التسويف األكاديمي والدافعية للتعلم لدى طالبات جامعة حائل  18
 المفتوحة

 المفتوحة القدس جامعة مجلة
 اإلنسانية والدراسات لألبحاث

14/4/3116 

 

 عضوية لجان تحضيرية لمؤتمرات ورئاسة جلسات علمية) خدمة الجامعة ( :-3

 
تاريخ عقد  الصفة  الجهة المنظمة اسم المؤتمر الرقم

 المؤتمر

مكان عقد 

 المؤتمر

مؤتمر  جدار الفصل  1
 العنصري 

عضو لجنة   جامعة القدس المفتوحة
 تحضيرية

 طولكرم /فلسطين 11/10/0229

مؤتمر رابطة علماء النفس  1
 المسلمين 

اإلمارات العربية   03/0/0228 رئيس جلسة جامعة الشارقة 
 /الشارقة 

مؤتمر الخدمة االجتماعية  9
 األول 

عضو لجنة  جامعة القدس المفتوحة 
 تحضيرية

 رام هللا/فلسطين 10/0227/ 9

عضو لجنة  جامعة القدس المفتوحة    ةمؤتمر الصناعات اإلسرائيلي 8
 تحضيرية وعلمية

 طولكرم /فلسطين 13-14/0/0212

عضو لجنة  المنتدى التربوي العالمي المنتدى التربوي العالمي  1
 تحضيرية وعلمية

07-32 

/12/0212 

طولكرم/رام هللا 
 /فلسطين 

 السودان/ الخرطوم  12/10/0212-8 رئيس جلسة اتحاد األطباء النفيسين العرب  مؤتمر االطباء النفسين العرب  6

 التدريب تطوير مؤتمر 7
  االجتماعية الخدمة في الميداني

 جامعة+ المفتوحة القدس جامعة
   التطبيقية البلقاء

 لجنة عضو
 تحضيرية

   عمان 32/9/0212

 نابلس /فلسطين  17/7/0211 عضو لجنة علمية   جامعة القدس المفتوحة  مؤتمر المسؤولية المجتمعية  4

المؤتمر الثالث  لرابطة علماء  3
 النفس المسلمين 

اإلسالمية العالمية/ كواال الجامعة 
 المبور

عضو لجنة 
 تحضيرية

أكتوبر  14/12

0211 
 ماليزيا  

مؤتمر تحسين نوعية التدريب  10
 الميداني في الخدمة االجتماعية

جامعة القدس المفتوحة + 
 األميديست/

عضو لجنة 
 تحضيرية

 رام هللا /فلسطين 4/4/0211

 جامعة القدس المفتوحة  مؤتمر اإلعالم والمجتمع  11
 جامعة عمان األهلية 

 عمان  0/4/0210-1  عضو لجنة علمية

مؤتمر الرعاية النهارية  11
 المميزة للمسن الفلسطيني 

جمعية بيت المسنين والمعوقين 
 الخيرية 

 جنين  01/2/0210 عضو لجنة علمية

المؤتمر الوطني العاشر  19
 لألطفال 

جامعة فلسطين  12/0210 /7 رئيس جلسة  الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 
 التقنية 

 رام هللا  4/0/0213 عضو لجنة علمية جامعة القدس المفتوحة  مؤتمر العمل التطوعي  18

المؤتمر العلمي السادس لكلية  11
 العلوم التربوية لجامعة جرش 

 جامعة جرش 
 

عضو لجنة 
استشارية /رئيس 

 جلسة

 عمان/جرش 08/2/0210

المؤتمر العلمي السابع لكلية  16
 العلوم التربوية لجامعة جرش 

 جامعة جرش 
 

عضو لجنة 
 استشارية 

 عمان/جرش 13/4/0214

 فلسطين في التربوي اإلرشاد 17
 المستقبلية وآفاقه ،واقعه

 

وزارة  /جامعة القدس المفتوحة 

 التربية والتعليم 

 12/4/0214 علمية لجنة عضو

 

 رام هللا 

 التربية الثامن العلمي المؤتمر 14
 والتعليم التربية في المستدامة

 لجنة عضو جرش جامعة- التربوية العلوم كلية
رئيس   /استشارية

08-32/4/0215
  

 جرش/  األردن
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كلمة الوفود  /لجنة 

 المشاركة 

 رام هللا  32/3/0215 رئيس جلسة  جامعة القدس المفتوحة  األول الطالبي اإلبداع مؤتمر 13

 لكلية العلمي التاسع  المؤتمر 10
 جرش لجامعة التربوية العلوم

 لجنة عضو جرش جامعة- التربوية العلوم كلية
 استشارية 

 جرش/  األردن 4/0212 /05

جامعة القدس المفتوحة ،جامعة  والمأمول الواقع: المعلم إعداد 11
 القدس )أبو ديس(

 رام هللا   عضو لجنة علمية 

 

 أهم المقررات التي قمت بتدريسها في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم العالي-4

 والماجستير)خدمة جامعة (
 

 السنة  الجامعة  المستوى  اسم المقرر  الرقم

كلية /المفتوحة القدس جامعة ماجستير اإلرشاد المدرسي 1

 الدراسات العليا

0212 

 التربوي اإلرشاد نظريات 0
 وتطبيقاتها

 كلية/المفتوحة القدس جامعة ماجستير
 العليا الدراسات

0215 

جامعة القدس المفتوحة/كلية  ماجستير اإلشراف في اإلرشاد  3
 الدراسات العليا

0219 

 بيئة في أساسية مهارات مقرر 4
 اإللكتروني التعليم

 2011  المفتوحة القدس جامعة دبلوم عالي

 جامعة فلسطين التقنية بكالوريوس القياس والتقويم  5
 

0222 

مشروع التخرج في تخصص  2
 االجتماعيةالخدمة 

ع وفر /المفتوحة  القدس جامعة بكالوريوس

 فرع قلقيلة /طولكرم 

0225-0214 

 تخصص في التخرج مشروع 9
في كلية األولى المرحلة األساسية 

 التربية 

 عوفر/  المفتوحة القدس جامعة بكالوريوس
 نابلس/  طولكرم

0213-0212 

 فرع/  المفتوحة القدس جامعة بكالوريوس مناهج البحث العلمي  8
 طولكرم

0229-0212 

 عوفر/  المفتوحة القدس جامعة بكالوريوس االرشاد والتوجيه في مراحل العمر  7
 قلقيلية /  طولكرم/سلفيت 

0223-0210 

التدخل في حاالت االزمات  12
 والطوارئ 

 عوفر/  المفتوحة القدس جامعة بكالوريوس
 قلقيلية/   طولكرم/ سلفيت

0223-0210 

 فرع/  المفتوحة القدس جامعة بكالوريوس علم النفس التربوي  11
 طولكرم

0211-0214 

 عوفر/  المفتوحة القدس جامعة بكالوريوس رعاية ذوي الحاجات الخاصة  10
 قلقيلية/   طولكرم/ سلفيت

0223 -0212 

 عوفر/  المفتوحة القدس جامعة بكالوريوس التكيف ورعاية الصحة النفسية  
 قلقيلية/   طولكرم/ سلفيت

0223 -0212 

 

 جامعة (:الالتعليم اإللكتروني )خدمة -3
 .م1004 ،تصميم وإيداد وتنفيذ مقرر مدخل إلى الخدمة االجتمايية  بنمط  البث الحي -1

 .م1004 ،تصميم وإيداد وتنفيذ مقرر المشكالت االجتمايية بنمط  البث الحي   -1

حاالت األزمات والطوارئ بنمط  التعلم المدمج والصفوف تصميم وإيداد وتنفيذ مقرر التدخل في  -9

 . 1003،  يام  االفتراضية

 م.1010 ،تصميم وإيداد وتنفيذ مقرر تنظيم المجتمع بنمط التعلم المدمج والصفوف االفتراضية -8

االشتراك بتصميم)مصمم أول( وإيداد مقرر إلكتروني "مهارات أساسية في بيئة التعليم اإللكتروني"  -1

 .م 1011، ررات الدبلوم العالي في التعليم اإللكترونيمن مق

مادة يلمية للتدريب ين بعد في البحث العلمي والتحليل اإلحصائي ضمن وإيداد  االشتراك بتصميم -6

 .م 1010 دورة تدريبية للمشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة.
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كتروني" من مقررات الدبلوم العالي في التعليم اإلشراف يلى مقرر مهارات أساسية في بيئة التعليم اإلل -7

 .م 1011 اإللكتروني

 .م1011 ،إيداد خطة لمقرر مشروع التخرج لطرحه بنمط األنشطة اإللكترونية -4

 .م 1018،منسق مناهج البحث العلمي بنمط التعلم المدمج  -3

 .م 1018 المدمج التعلم بنمطمنسق مقرر مشروع التخرج  -10

 .م 1011، المدمج التعلم ( بنمط1العملية )منسق مقرر التربية  -11

 .م 1016،إيداد مادة يلمية وتصوير برنامج تعليمي خاص بمقرر مشروع التخرج في كلية التربية  -11

 :تعليمية )خدمة جامعة( وسائط وتصوير وتحكيم إعداد-1
 .1004 ،المدرسية االجتمايية الخدمة وسيط وتصوير  يلمية مادة إيداد-1

 .م1004 ،الميدانية الزيارة لمقرر ومصورة يلمية مادة تحكيم-1

 م.1003،الطبية االجتمايية الخدمة وسيط تقرير إيداد-9

 م.1003،الطبية االجتمايية الخدمة لوسيط يلمي تحكيم-8

 م.1003،  االجتمايية الخدمة إلى مدخل لوسيط يلمي تحكيم-1

 .م1003 " والطوارئ األزمات حاالت في التدخل"لمقرر تعليمي لوسيط العلمية المادة تقييم-6

 م.1010 ،االجتمايية الخدمة لتخصص التخرج مشروع لمقرر تعليمي ووسيط يلمية مادة إيداد-7

 .م1010 ،االجتماع يلم مبادئ مقرر من ووظائفها مفهومها النظرية وسيط تصوير-4

 الخدمة ممارسة ميادين"لمقرر"  الشباب رياية مجال في االجتمايية الخدمة" بعنوان تعليمي وسيطل  تقييم-3

  . م1010،  (9803)االجتمايية

 .م1011 ،إيداد وسيط تعليمي التأهيل المجتمعي للمعاقين-10

 م. 1010 "الخاصة االحتياجات لذوي االجتمايية الخدمة دور" بعنوان تعليمي لوسيط العلمية المادة تقييم-11

  .م1011 ،األول الجزء/ التخرج مشروع لمقرر وسيط تصوير-11

 .  م1011،خدمة الجماية  إلى مدخل لوسيط يلمي تحكيم-19

          

 عضوية لجان اكاديمية في  جامعة القدس المفتوحة )خدمة جامعة( :-3
 جامعة القدس المفتوحة/رئيس مجلس البحث العلمي -1

 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. /يضو مجلس البحث العلمي-1

 يضو المجلس األكاديمي لجامعة القدس الفمتوحة -9

 يضو لجنة المؤتمرات لجامعة القدس الفمتوحة -8

 جامعة القدس المفتوحة./يضو مجلس كلية العلوم التربوية -1

 .1004 ،يضو لجنة المقررات اإللكترونية بنمط البث الحي-6

 م(.1019- 1003 )القدس المفتوحة في الفترةألسرية  في جامعة يضو مجلس كلية  التنمية االجتمايية وا -7

 .م 1011في العام فرع طولكرم في  االستراتيجيةيضو لجنة الخطة  -4

 م.1011، يضو لجنة خاصة لمقرر مشروع التخرج من مشرفي برنامج التنمية االجتمايية واألسرية -3

 حتى اآلن.م 1010يام منذ  يضو لجنة برنامج الدراسات العليا لتخصص اإلرشاد النفسي والتربوي  -10

- 1010 )في الفترة يضو لجنة الدبلوم العالي في التعليم اإللكتروني ين بعد  في جامعة القدس المفتوحة -11

 م( .1011

 .م(1011- 1010 )يضو اللجنة التنفيذية واإليالمية للدبلوم المهني اإللكتروني في الفترة -11

 (.FP7متوسطي )يضو لجنة المشروع البحثي األور  -19

يضو لجنة مشروع تحسين نويية التدريب في الخدمة االجتمايية بالتعاون مع مؤسسة االيمديست في  -18

 .م(1011- 1010 )الفترة

 م. 1018،يضو لجنة حوسبة دليل جوائز جامعة القدس المفتوحة  -11

 م.1011،يضو لجنة تشكيل الكليات المنبثقة ين كلية التربية  -16

 .1016حتى  م1019ل مشروع تخرج في كلية التربية منذ يام لجنة اختيار افضيضو  -17

 . م1011 ،الرؤيا والرسالة /يضو لجنة التقويم الذاتي المؤسسي -14

 . م1011يضو لجنة تأهيل المعلمين بالشراكة مع وزارة التربية والبنك الدولي. -13

 .م1011 ي والتربوي.يضو لجنة تعديل خطة برنامج ماجستير االرشاد النفس-10

 .م1011 ،يضو لجنة بكالوريوس اإلرشاد النفسي والتربوي-11

 .م1016 ،يضوية لجنة إيداد إجراء مشاريع التخرج-11
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 :لمجتمع ا خدمة: ثالثا 

 
 :)خدمة مجتمع (اإلشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  -6
 

ممتحن  /إشراف  التاريخ الجامعة ة/اسم الطالب الرسالةعنوان  الرقم

 خارجي
 أصل من األمريكيين الطلبة لدى االغتراب 1

 والخاصة الحكومية المدارس في فلسطيني
 اإلرشاد والبيرة ودور هللا رام بمحافظة

 )رسالة دكتوراه(تكيفهم إعادة في النفسي
 

 مناقشة لجنة يضو 5/4/2009 جامعة العالم األمريكية يرار محمود يوسف

 خارجي ممتحن/

 على المبني التأهيل لبرامج نقدية دراسة 1
 الشمال محافظات في العامل المحلي المجتمع
 فيه والعاملين المنتفعين نظر وجهة من

 لجنة رئيس/ مشرف 0/0212/ 15 ديس أبو/ القدس ندى حداد

 مناقشة

 المؤسسات تقدمها التي الخدمات تقييم 9
 الخاصة الحاجات لذوي االجتماعية

 وجهة من  الغربية الضفة شمال بمحافظات
 العاملين نظر

 مناقشة لجنة يضو 22/4/2011 ديس أبو/ القدس دالل حسن سالمة

 خارجي ممتحن/

 تقدمها التي والخدمات المساعدات تقييم درجة 8
 التي الفقيرة لألسر المدني المجتمع منظمات

 جنين محافظة في امرأة ترأسها

 لجنة رئيس/ مشرف 9/0210/ 10 ديس أبو/ القدس ايمان الحاج

 مناقشة

نموذج مقترح لمأسسة خدمات الرعاية  1
 الخاصة بجرحى فلسطين

 مناقشة لجنة يضو 10/9/0210 ديس أبو/ القدس ميسون سليط

 خارجي ممتحن/

رضا المقيمين في المؤسسات اإليوائية في  6
 محافظتي القدس وبيت لحم

 مناقشة لجنة عضو 2/5/0210 ديس أبو/ القدس شيماء وليد صيام

 خارجي ممتحن/

دور الرعاية الوالدية في االضطرابات  7
السلوكية لدى أطفال مؤسسة بيت الطفل 

 الفرنسيسكاني

رامي وليد سليمان 
 عساكرية

يضو لجنة مناقشة  11/11/1019 أبو ديس /القدس

 ممتحن خارجي/

األبعاد النفسية واالجتماعية إلسقاط حق  8
مخيمات محافظة العودة لدى الالجئين في 
 بيت لحم

يضو لجنة مناقشة  11/6/1019 أبو ديس /القدس حازم حرب العزة

 ممتحن خارجي/

مدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية القيم  3
الشخصية واالجتماعية لدى طلبة الصف 

 العاشر األساسي

أحمد كامل عبد 
 الفتاح سليمان

يضو لجنة مناقشة  10/1/1019 أبو ديس /القدس

 ممتحن خارجي/

 S.O.Sأزمة الهوية لدى نزالء قرية األطفال ) 10

 ( في محافظة بيت لحم في فلسطين
ريم عبد الرحمن 
 موسى أعور

يضو لجنة مناقشة  11/9/1011 أبو ديس /القدس

 ممتحن خارجي/

دور فنيات الحوار في السعادة الزوجية من  11
وجهة نظر األزواج أنفسهم في محافظتي 

 والقدسالخليل 

رغدة عبد الحميد 
 حامد النتشة

يضو لجنة مناقشة  13/1/1018 أبو ديس /القدس

 ممتحن خارجي/

قلق الموت لدى المرأة الحامل في ضوء  13
 بعض المتغيرات في محافظة بيت لحم

أميرة خضر عيسى 
 جبران

يضو لجنة مناقشة  10/6/1018 أبو ديس /القدس

 ممتحن خارجي/

وعالقته بالضغوطات العنف المدرسي  12
(Stress النفسية  لدى عينة من طلبة الصف )

 العاشر في مدينة القدس

مها موسى شكري 
 حباس

يضو لجنة مناقشة  11/8/1018 أبو ديس /القدس

 ممتحن خارجي/

 بالمساندة وعالقتها النفسية الصالبة 14
 سرطان مرضى من عينة لدى االجتماعية

 فلسطين في الشمالية المحافظات في الرئة

رئيس لجنة /مشرف  9/1011/ 3 ديس أبو/ القدس سرين سنيورة

 مناقشة
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االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي  15
 االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسؤهم

 لجنة رئيس/ مشرف 0215/ 10/0 ديس أبو/ القدس سعاد نبيل

 مناقشة

الطالق العاطفي لدى األزواج في محافظة  16
 الخليل في ضوء متغيرات الدراسة

هناء يحيى عبد 
 الرزاق الشوبكي

يضو لجنة مناقشة  7/9/1011 أبو ديس /القدس

 ممتحن خارجي/

ما وراء الذاكرة وعالقته بمركز الضبط لدى  17
 طلبة جامعة القدس المفتوحة

هنادي عادل شعبان 
 جوابرة

 مناقشة لجنة يضو 1/9/1016 ديس أبو/ القدس

 خارجي ممتحن/

 

 :)خدمة مجتمع (المشاركة في ورش عمل وندوات بأوراق علمية-2

 

اسم ورشة العمل  الرقم 
 الندوة/

 البلد الجهة المنظمة تاريخ المشاركة الندوة/عنوان الورقة

 االستذكار ومهارات الدراسي التأخر الدراسي التأخر 1

  الجيد

 التربية مديرية 02/4/0227

 مدرسة/ والتعليم

  األساسية بلعا بنات

  بلعا/ فلسطين

تقويم  للتعليم االلكتروني  3
في جامعة القدس 

 المفتوحة 

مقرر تنظيم كنموذج للتعلم المدمج 
 باألنشطة  

 

جامعة القدس   14/2/3111
االدارة /المفتوحة 

 العامة

 رام اهلل /فلسطين 

العمل مع المرضى  2
النفسيين في برنامج 

 التأهيل 

دور الخدمة االجتماعية في العمل مع 
 المرضى النفسيين  

 

المركز الفلسطيني  11/5/3111
لإلرشاد وجامعة 
 القدس المفتوحة 

 طولكرم /فلسطين

دور الشباب في تعزيز  4
السلم األهلي ومحاربة 
 العنف المجتمعي 

 األهلي السلم تعزيز في الشباب دور
 المجتمعي العنف ومحاربة

مركز الشباب  7/3111 /38
مخيم  /االجتماعي 

 طولكرم 

 طولكرم/فلسطين

كيف تتمتع بالصحة  5
 النفسية

متطلبات الصحة النفسية للطالب 
 الجامعي

جامعة القدس     11/11/3111
المفتوحة ووزارة 

قسم /الصحة 
 الصحة النفسية 

جامعة /فلسطين 
القدس 
فرع /المفتوحة

 طولكرم 

مخاطر المخدرات  6
الصحية والنفسية وآثارها 

واالقتصادية واالجتماعية 
 على الفرد والمجتمع

اآلثار النفسية الناتجة عن تعاطي 
 المخدرات

جمعية أصدقاء  26/6/2010
 المريض

 فلسطين طولكرم

 اكتابا  /طولكرم مدرسة بنات اكتابا  33/7/3111 مهارات في الحوار والتسامح  الحوار والتسامح  7
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اسم ورشة العمل  الرقم 
 الندوة/

 البلد الجهة المنظمة تاريخ المشاركة الندوة/عنوان الورقة

 الثانوية 

مجلس محلي بلدة  3111/ 14/6 العمل توثيق أساليب أساليب توثيق العمل  8
 عالر 

 عالر / فلسطين

مواقع التواصل  9
 االجتماعي 

مواقع التواصل االجتماعي ودورها في 
 تعزيز المشاركة و التغير

نادي عالر الثقافي  3111 /1/7
 وبلدية عالر

 عالر/فلسطين 

نادي عالر الثقافي  21/6/3111 األرشفة والتوثيقمهارات في  االرشفة والتوثيق 11
 وبلدية عالر 

 عالر /فلسطين 

 األطفال حضورأضرار  11
 المصارعة ألفالم

اآلثار الناتجة عن حضور األطفال 
 ألفالم المصارعة 

مدرسة ذكور نور  1/11/3111
 شمس األساسية 

مخيم  /طولكرم 
 نور شمس 

مدرسة بنات صيدا  6/13/3111 آثار العنف ضد المرأة  العنف ضد المرأة  13
 الثانوية 

بلدة /فلسطين
 صيدا 

دور األسرة في التعامل مع مشكالت  الصحة النفسبة للشباب 12
 الشباب

17/3/3111 

 

مركز عالج وأهيل 
 ضحايا التعذيب

قرية /فلسطين 
 العطارة 

تنظيم مهنة اإلرشاد  14
والصحة النفسية في 

 فلسطين

 فلسطين/رام اهلل  وزارة الصحة  3111/ 35/5 قانون تنظيم المهنة بين الواقع والطموح 

مهام رياض األطفال  15
 تجاه أطفالهم

أهداف التربية والتعليم في رياض 
 األطفال

مديرية األوقاف  34/2/3111
وجمعية التربية 

 الخيرية 

فلسطين 
 طولكرم /

قاعة مديرية 
 األوقاف 

النفسي التأهيل  16
واالجتماعي للمرضى 

النفسيين ودور مؤسسات 
 المجتمع اتجاههم

الوصمة االجتماعية للمرضى النفسيين 
 ودور المجتمع في الحد  منها

المركز الفلسطيني  31/2/3113
لإلرشاد وجامعة 
 القدس المفتوحة 

 طولكرم /فلسطين

 عتيل /فلسطين مديرية التربية  21/4/3113العنف االلكتروني وأثره على سلوك  التقنية الحديثة والتربية 17
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اسم ورشة العمل  الرقم 
 الندوة/

 البلد الجهة المنظمة تاريخ المشاركة الندوة/عنوان الورقة

 الطلبة 
 

مدرسة /والتعليم 
 ذكور عتيل الثانوية 

 العالقات أساسيات 18

 العامة

 القدس جامعة 32/3/0210 العامة العالقات في مهارات

 والتفويض المفتوحة

 السياسي

 طولكرم/فلسطين

الصحة النفسية لمرضى  19
 الثالسيميا

متطلبات الصحة النفسية لمرضى 
 الثالسيميا 

جمعية أصدقاء  3113 /17/11
مرضى الثالسيميا 

 في طولكرم

 طولكرم/فلسطين

الوقاية  -مرض السكر 31
 والعالج 

مفاهيم مجتمعية خاطئة عن مرض 
 السكر

11/13 /3113 
 

جمعية أصدقاء 
 مرضى السكر 

 طولكرم/فلسطين

التوجيه المهني الختيار  31
 التخصص المناسب 

ستراتيجيات اختيار التخصص  أسس وا 
 في الجامعة

مديرية التربية  13/3/3112
مدرسة /والتعليم 

جمال عبد الناصر 
 الثانوية 

 طولكرم/فلسطين

حقوق وواجبات ذوي  33
 االحتياجات الخاصة 

 االحتياجات ذوي وواجبات حقوق
 الخاصة

نادي اتحاد كفر  32/2/3112
زيباد الرياضي 

 مؤسسة معا /

كفر /فلسطين

 زيباد 

مهارات التعامل مع مقررات األنشطة  ورشة التعليم االلكتروتي  32
 االلكترونية 

جامعة القدس  32/3/3112
مركز /المفتوحة 

 الوسائط 

 طولكرم/فلسطين

دور اآلباء في تعزيز  34
وقاية أبنائهم من 

 االنحرافات السلوكية 

رفقاء السوء وأثرهم في اكتساب العادات 
 السلوكية السلبية 

مدرسة ذكور عتيل  3114 /4 /32
 الثانوية 

 معتيل /فلسطين

ظاهرة البسطات في  35
 الشوارع 

االثار االجتماعية الناتجة عن اتشار 
 ظاهرة البسطات في الشوارع 

 جنين /فلسطين بلدية جنين  3112/ 19/5

 لدى العلمي اإلنتاج اقعو  36
 التدريس هيئة أعضاء
 التنمية كلية في

 واألسرية االجتماعية

 هيئة أعضاء لدى العلمي اإلنتاج اقعو 
 االجتماعية التنمية كلية في التدريس

 واألسرية

كلية التنمية  33/9/3112
االجتماعية واألسرية 

جامعة القدس  /
 المفتوحة 

 رام اهلل 

 على اللفظي العنفأثر  37
 منظور من الطالب
 وعلمي ديني

  اللفظي للعنف النفسية اآلثار
  التربوية البدائلو 

 األوقاف وزارة 11/13/3112
 طولكر مديرية/

 طولكرم فلسطين

 االستخبارات 31/13/3114 النفسية والحرب اإلشاعة النفسية والحرب اإلشاعة 38
 في العسكرية
 طولكرم محافظة

 طولكرم فلسطين
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اسم ورشة العمل  الرقم 
 الندوة/

 البلد الجهة المنظمة تاريخ المشاركة الندوة/عنوان الورقة

 الوقاية وسبل المخدرات 39
 والعالج

 المخدرات حول إرشادية تثقيفية محاضرة
 والعالج الوقاية وسبل

 صيدا بلدة بلدية صدا 11/3/3114
 محافظة/

 طولكرم
االستخبارات  3114 / 11/2 مهارات إدارة الوقت  إدارة الوقت  21

 العسكرية 
 مقر/  طولكرم

االستخبارات 
 العسكرية 

 النفسية والحرب اإلشاعة 21
 مكافحتها وسبل

التفويض السياسي  31/3/3114 مكافحتها وسبل النفسية والحرب اإلشاعة
 والمعنوي 

 مقر طولكرم /
 الوطني األمن

 النفسي االرشاد 23

  واالجتماعي

 النفسي اإلرشاد في محاضرات سلسلة

  واالجتماعي
35-39 / 3 

/2014  
قائد قوات األمن 

نضال ابو  /الوطني 
 دخان 

 مقر / طولكرم
 الوطني األمن

 محاضرات سلسلة 22
 التأثيرات حول إرشادية
 التواصل لمواقع السلبية

 وسبل االجتماعي
 العملية في توظيفها

 التعليمية

 التواصل لمواقع السلبية التأثيرات-
 االجتماعي

 االستخدام لسبل الطالبات إرشاد-
  االجتماعي التواصل لمواقع اإليجابي

 مواقع على تعليمية صفحات إنشاء-
  االجتماعي التواصل

 استخدام حول إجرائية بأبحاث القيام-
 العملية في االجتماعي التواصل مواقع

 التعليمية

 
15-2-

3115-
1/5/3115 

مديرية التربية 
 والتعليم /طولكرم 

دير الغصون 
 /طولكرم 

 وسبل مخاطرها اإلشاعة 24
 مكافحتها

 السياسي التفويض 31/13/3115 مكافحتها وسبل مخاطرها اإلشاعة
 والمعنوي

 األمن مقر
 الوطني

 محافظة/
 طولكرم

 الواقع...العملية التربية 25
 والمأمول

 القدس جامعة قلقيلية فرع 0215/  7/ 02 العملية التربية برنامج تطوير
 فرع/ المفتوحة

   قلقيلية

 واقع العملية التربية 26
 وتحديات

 في العملية التربية مقررات تطوير
 المفتوحة القدس جامعة

 القدس جامعة سلفيت فرع .0215/ 12/ 9
 فرع/ المفتوحة

    سلفيت

 األدوار: العملية التربية 27
 التكاملية

 التربية كلية تتبعها التي االستراتيجيات
 المعلم الطالب إعداد في

31 /3 /0215.

  

 القدس جامعة
 المفتوحة

 يطا فرع
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اسم ورشة العمل  الرقم 
 الندوة/

 البلد الجهة المنظمة تاريخ المشاركة الندوة/عنوان الورقة

التوجيه السياسي  0212/ 1 / 19 الحرب النفسية  الحرب النفيسة  28
 والوطني 

 طولكرم 

التربية العملية :آليات  29
 اإلشراف والمتابعة 

 بيت لحم  فرع بيت لحم  07/3/0212 والمتابعة اإلشراف آليات: العملية التربية

 الحقائب التدريبية -3
 .م 1008، دليل الطلبة الخريجين إلنجاز مشاريع تخرجهم-1

 .م1001 ،مهارات االتصالحقيبة تدريبية في -1

 م.1007،حقيبة تدريبية في اإلرشاد التربوي -9

 .مSPSS ، 1003التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الحاسوب اإلحصائي -8

     م.1004،  ،حقيبة تدريبية في القياس والتقويم-1

 م.1003 ،حقيبة تدريبية في اإلرشاد األسري-6

 م.1010حقيبة تدريبية في اإلرشاد المهني -7

 .م1018التدريس المصغر  في تدريبية حقيبة -4

 

 :)خدمة مجتمع ( عضوية ورئاسة لجان اقليمية ومحلية-4
 .م1001يضو مؤسس لجمعية أسر الشهداء./طولكرم  -1

 .م1010حتى  م1006 يام نائب نقيب األخصائيين النفسيين االجتماييين في فلسطين من منذ -1

 م(.1006-1008 )يضو هيئة إدارية لنقابة األخصائيين االجتماييين /فرع طولكرم في الفترة-9

 حتى اآلن.، م1001يضو هيئة استشارية لرابطة جرحى فلسطين. من يام  -8

 حتى اآلن.م، 1006يضو هيئة يامة لجمعية التربية الخيرية  من يام  -1

 م(. 1011- 1011)ة طولكرم في الفترة رئيس اللجنة الصحية في محافظ--6

 م..1011يضوية الشبكة العربية للتعليم المفتوح ين بعد منذ يام  -7

 م(.1011- 1011)رئيس لجنة مشروع ديم مواطن لمواطن خالل العام  -4

 . م1010يضو الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين منذ يام  -3

 واجتماعية  : المشاركة في برامج إعالمية تربوية-3
 م.1004 يام بث سلسلة حلقات إرشادية ضمن برنامج اجتمايي يلى تلفزيون النيل األزرق/ السودان-1

 م.1004 ياماستضافة يلى الفضائية السودانية في برنامج نفحات روحانية --1

استضافة مرتين في برنامج صباح الخير فلسطين يلى تلفزيون فلسطين مع مقدمة البرنامج رانية الحمد هللا -9

 .م1003يام 

استضافة في برنامج المنتدى الثقافي يلى تلفزيون فلسطين مع مقدم البرنامج أ.د جواد النوري )موضوع -8

 م.1010 يام الحلقة التعليم اإللكتروني والتعليم ين بعد(

األسس التربوية للتعامل مع استضافة في برنامج تام تايم يدة مرات في موضويات اجتمايية ونفسية)-1

 م.1003 يام()االسرة الممتدة( المراهقين

 المشاركة بثالث حلقات تلفزيونية في موضويات نفسية واجتمايية مع  فضائية القدس وشركة طيف األردنية -6

 م.1010  يامات اجتمايية ونفسية مختلفة يلى محطات التلفزة المحلية استضافة  يدة  مرات في موضوي-7

 يام المشاركة يدة مرات في برامج إذايية مع صوت فلسطين وصوت إذاية النيل األزرق في السودان-4

 م.1010

 م.1011يام المشاركة في روبرتاج  ين التعليم اإللكتروني مع فضائية روسيا اليوم  -3

 )منشورة يلى االنترنت م 7/8/1011في  راديو جفرا حول الصحة النفسية بتاريخ  مقابلة مفتوحة -10

http://www.4shared.com/audio/yJLwqXQl/_____________.html 

  م.1011/ 1 /17الجمعة بتاريخ لقاء مفتوح في صوت فلسطين حول الصدمة النفسية يوم --11

 م.10/1011/ 2 االسكندرية في العلمية البحوث مسابقة فيبرنامج خاص في تلفزيون فلسطين بمناسبة الفوز  -11

http://www.4shared.com/audio/yJLwqXQl/_____________.html
http://www.4shared.com/audio/yJLwqXQl/_____________.html


02 
 

  في الفترة  المشاركة يدة مرات في برنامج قضايا تربوية يلى تلفزيون الفجر الجديد-19

 .م(1011-1018)

 .م(1018- 1011 في الفترة ) رام هللا/ضيف دائم في برنامج قضايا تربوية لراديو نساء اف أم 18

 .م1011يام  الجديد الفجر تلفزيونحلقة حول التعليم العالي -11
 
 

 جوائز التميز البحثي وشهادات الشكر والتقدير على التميز باإلداء

نوع الجائزة أو  الرقم 

 الشهادة 

تاريخ الحصول  الجهة المانحة 

 عليها 

مكان منح 

 أو الجائزة

 الشهادة

 سبب الحصول عليها 

وزير العمل  شكر وتقدير  1
 /الفلسطيني 

 د.سمير عبد هللا 

االسهام البحثي في مجال الفقر والبطالة  رام هللا  م7/9/0228
 عن بحث:

 العمل عن للعاطلين اإلرشادية االحتياجات
 المتغيرات ببعض وعالقتها فلسطين في

 جامعة رئيس وتقدير شكر 1
 المفتوحة القدس

التميز في متابعة المقررات اإللكترونية  رام هللا  م03/12/0212
 videoبنمط البث التدفقي الفيديوي )

streaming ) 

 جامعة رئيس   وتقدير شكر شهادة 
 المفتوحة القدس

 التقويم صحيفة على بناء االداء في التميز  هللا رام م4/8/0212
 0227/0212 للعام السنوي

رئيس جامعة  تشجيعيتين خطوتين 9
 القدس المفتوحة 

 لبرنامج المشرفين كفايات دورة اجتياز رام هللا  م12/0212 1/
   واألسرية االجتماعية التنمية

ميدالية برونزية  8
 شهادة شكر وتقدير  /

رئيس الملتقى 
االبداعي 

الطالبي الثالث 
 عشر 

 جامعة عين شمس  م 2911/0212/
جمهورية مصر 

 العربية 

اإلشراف على بحث الطالب ذكريات 
 ضمير الفائزة بالمرتبة األولى عن بحثها:

 الهيئات مجالس وتطوير تنمية معيقات
 طولكرم محافظة" فلسطين في المحلية
 "نموذجاً 

الرئيس التنفيذي  شكر وتقدير  1
للمجلس األعلى 

 للمرور 

تحليل بيانات بحث مدى رضا ملتقي  رام هللا  م19/9/0211
 الخدمة 

 برونزية ميدالية 6
   وتقدير شكر شهادة/

 الملتقى رئيس
 االبداعي
 الرابع  الطالبي

 عشر

 جامعة م4/12/0211
/ اإلسكندرية
 مصر جمهورية

 العربية

 داليا جعار  الطالب بحث على اإلشراف
 دور :بحثها عن الثانية  بالمرتبة الفائزة
 مواجهة في المفتوحة القدس جامعة

 ذوي من الطلبة تواجه التي الصعوبات
 الخاصة االحتياجات

 جامعة رئيس   وتقدير شكر شهادة 7
 المفتوحة القدس

 التقويم صحيفة على بناء االداء في التميز  هللا رام م5/11/0210
 0210/0213 للعام السنوي

 التعليم مركز   وتقدير شكر شهادة 4
 المستمر

 التحليل بدورة التدريب في التميز  هللا رام م15/10/0210
  االحصائي

 برونزية ميدالية 3
   وتقدير شكر شهادة/

 الملتقى رئيس
 االبداعي
  السادس الطالبي

 عشر

 طنطا جامعة م11/7/0214
 مصر جمهورية/ 

 العربية

 ذكريات الطالب بحث على اإلشراف
 بحثها: عن األولى بالمرتبة الفائزة ضمير

 في المفتوحة القدس جامعة دور تقييم
 بين الفجوة وجسر خريجيها متابعة

 من العمل سوق واحتياجات مخرجاتها
 أنفسهم الخريجين نظر وجهة

 جامعة رئيس   وتقدير شكر شهادة 10
 المفتوحة القدس

 التقويم صحيفة على التميز في االداء بناء رام هللا  م 9/7/0214
 0214/0213 للعام السنوي

 جامعة رئيس   وتقدير شكر شهادة 11
 المفتوحة القدس

 التقويم صحيفة على التميز في االداء بناء رام هللا  م0/11/0215
 0215/0214 للعام السنوي

 جامعة رئيس   وتقدير شكر شهادة 11
 المفتوحة القدس

االسهام في انجاز المرحلة الثالثة من تنفيذ  هللا رام م10/7/0215
 مشروع التقويم الذاتي المؤسسي 
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 شهادات شكر وتقدير من المجتمع المحلي
  العربي اليتيم دار جمعية من شكر  شهادة-1

  المفتوحة القدس جامعة في العاملين نقابة من وتقدير شكر  شهادة-1

 طولكرم   / والتعليم التربية مديرية من شكر  شهادة-9

  التعليمية قلقيلية منطقة في الطلبة اتحاد مجلس من وتقدير شكر  شهادة-8

  السودانية النفسية الجمعية من وتقدير شكر شهادة-1

  األساسية بلعا مدرسة من  وتقدير شكر شهادة-6

 الفلسطيني األسير نادي من وتقدير شكر شهادة-7

  التالسيميا مرضى جمعية من تقدير درع-4

 . المفتوحة القدس جامعة في العاملين نقابة من تقدير درع-3

  
 انتهى


