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 السيرة الذاتية 
عبد الفتاح عبد الغني اليمص  / ستاذ الدكتور األ

 
 

عبد الفتاح عبد الغنى مصطفى اليمص :   االسم
. م 1965 / 1/  2 -رفح  :مكان وتاريخ الميالد 

 .  أفراد 7+ متزكج :    الحالة االجتماعية
  –غزة  -الجامعة اإلسبلمية :  العمل(  1) :  العنوان  

  2863552 : فاكس    108. ب.ص            
   –2863554 :تميفكف            

  –يبنا  -رفح قطاع غزة، محافظة : المنزل (  2)            
 0599750741/ جوال  -2146205 : تميفكف           

 ahams@iugaza.edu.ps:  البريد االلكتروني

 :المؤىالت العممية 
  -رفحمحافظة مدرسة بئر السبع الثانكية ب" لعممي القسـ ا"  الثانكية العامة:   1983 -1

.  فمسطيف              
 الضفة –الخميؿ  -كمية الخميؿ الفنية اليندسية  -دبمـك متكسط في اليندسة المدنية :  1985 -2

.  ، فمسطيفالغربية
 ".جيد جدان " الجامعة اإلسبلمية بغزة  -كمية التربية  ( -جغرافيا)بكالكريكس تربية :  1999 -3

 –كمية التربية  –( إرشاد نفسي : ) قسـ عمـ النفس تخصص/ بكالكريكس تربية  :2007 -4
 " امتياز" جامعة األقصى بغزة 

جامعة عيف شمس ( عمـ نفس ) تخصص  -ماجستير  -دبمـك دراسات عميا  : 2001 -5
". امتياز مع مرتبة الشرؼ " بالقاىرة 

جامعة عيف شمس ، نفسيةحة ص/ ماجستير تربية، عمـ نفس، تخصص  : 26/1/2003 -6
امتياز مع مرتبة الشرؼ األكلى مع التكصية بطباعة الرسالة كتبادليا مع " بالقاىرة 

مدل فاعمية العبلج الديني : " ، كالرسالة بعنكاف" الجامعات المحمية كمراكز األبحاث
 ."في تخفيض القمؽ لدل الشباب الفمسطيني في محافظات غزة

فمسفة في التربية ، تخصص صحة نفسية ، جامعة عيف شمس دكتكراه اؿ : 14/7/2005 -7
امتياز مع مرتبة الشرؼ األكلى مع التكصية بطباعة الرسالة كتبادليا مع " بالقاىرة

فاعمية برنامج إرشادم في : " ، كالرسالة بعنكاف"الجامعات المحمية كمراكز األبحاث
 . "األقصىتخفيؼ أعراض االكتئاب النفسي لدل زكجات شيداء انتفاضة 

 
 :الخبرة العممية 

. غزة  –عمادة شئكف الطمبة بالجامعة اإلسبلمية  إدارم:  1997  -1986 -1
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. غزة  –سكرتير مجمس تأديب طمبة الجامعة اإلسبلمية :  1997  -1986 -2
 .غزةمعة اإلسبلمية الدراسات العميا بالجاعمادة مجمس سكرتير ك إدارم:  1999 - 1997 -3
 .كمية اآلداب بالجامعة اإلسبلمية بغزة عمادة  إدارم : م2/11/2002    –1999 -4

التخصصي، كىك مركز  ممدير كصاحب مركز ىبة النفسي اإلرشاد:  اآلن – 2003 -5
 .لئلرشاد كالعبلج كالرعاية النفسية

 .إدارم عمادة الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية بغزة  :  2/9/2006 – 3/11/2002 -6

 . محاضران غير متفرغ بأكثر مف جامعة 2007حتى عاـ  -2003من عام  -7

 بكمية التربية، قسـ عمـ النفس بالجامعة  أستاذان مساعدان  :2012-م1/9/2007 -8
 .اإلسبلمية بغزة                          

 مرشدان نفسيان في الكحدة اإلرشادية في جمعية السعادة لمدعـ كاإلرشاد  :2010 – 2006 -9
 .فمسطيف –سرم، غزة األ                        

 نائب رئيس قسـ عمـ النفس بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية : 2012/  2009 -10
 .بغزة                           

أستاذان مشاركان بكمية التربية، قسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية  :  2017 -م 1/9/2012 -11
 .بغزة                                

بكمية التربية، قسـ عمـ النفس بالجامعة  دكتكر صحة نفسية  أستاذ :اآلن  -م 10/2/2018 -12
 .اإلسبلمية بغزة                               

 مشرؼ التدريب الميداني لطمبة اإلرشاد النفسي بالجامعة اإلسبلمية :  2013 – 2012 -13
 .بغزة                           

 
 :اإلشراف األكاديمي 

 ؼ العممي عمى طمبة المستكل الرابع مف تخصص إرشاد نفسي كتكجيو تربكم اإلشرا *
. عمى مدار العاـ عبر المؤسسات التعميمية كالمينية   
 :التي قمت بتدريسياساقات الم

 
عدد الفصل الدراسي الجامعة  رقم المساقالمساق م 

الشعب 

 2 2003/2004 يالثانغزة  -الجامعة اإلسبلمية HADT   4232عمم نفس الدعوة  1
األقصى  PSYS   1321أسس التوجيو واإلرشاد  2

 
 1 2003/2004 الثاني

 3 2003/2004 الثاني (رفح)القدس المفتكحة   5412تعديل السموك  3

اإلرشاد والتوجيو في  4
مراحل العمر 

 2 2003/2004 الثاني( خاف يكنس)القدس المفتكحة  3315

 2 2004/2005األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN 2201التراث النفسي عند  
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 لمين عمماء المس 5

 
6 

 1 2004/2005األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية EDUC 2332عمم النفس التربوي 

 1 2004/2005األول األقصى  PSYC   1351عمم النفس الفسيولوجي  7

 4 2004/2005األول  (رفح)القدس المفتكحة  5111عمم النفس التطوري  8
رعاية ذوي الحاجات  9

الخاصة 
 2 2004/2005األول ( خاف يكنس)القدس المفتكحة  5304

قضايا معاصرة في عمم  10
نفس اإلرشاد 

COUN   4305 2 2004/2005الثاني  غزة -الجامعة اإلسبلمية 

 2 2004/2005الثاني اإلسبلمية الجامعة  HADT   4232عمم نفس الدعوة  11
 2 2004/2005الثاني  (رفح)القدس المفتكحة   3314ية المشكالت االجتماع 12
التأىيل الميني  13

واالجتماعي لممعاقين 
خاف )القدس المفتكحة  3411

( يكنس
 2 2004/2005الثاني 

 2 2004/2005الثاني األقصى جامعة  PSYC   1351عمم النفس الفسيولوجي  14
التراث النفسي عند  15

عمماء المسممين 
COUN 2201 

 

كمية -إلسبلميةا
عمـ النفس /التربية

 2 2005/2006األول 

رعاية ذوي الحاجات  16
الخاصة 

خاف )القدس المفتكحة  5304
( يكنس

 4 2005/2006األول 

 5 2005/2006األول ( رفح)القدس المفتكحة   5311سيكولوجية المعب  17
مناىج البحث في عمم  18

النفس 
PSYC    4312  األول األقصى جامعة

2005/2006 

1 

كمية  -اإلسبلمية COUN 1304سيكولوجية المعب  19

عمـ النفس /التربية

 1 2005/2006الثاني 

كمية  -اإلسبلمية HADT   4232عمم النفس  20

عمـ النفس /التربية

 2 2005/2006الثاني 

التأىيل الميني  21
واالجتماعي لممعاقين 

 

3411 

القدس المفتكحة 
 (خاف يكنس)

  2005/2006الثاني 
3 

التكيف ورعاية الصحة  22
النفسية 

 

5216 

القدس المفتكحة 
( خاف يكنس)

  2005/2006الثاني 
3 

 4 2006/2007األول  (رفح)القدس المفتكحة  5111عمم النفس التطوري  23
خاف )القدس المفتكحة  التأىيل الشامل  24

( يكنس
 2 2006/2007األول 

 1 2006/2007األول الجامعة اإلسبلمية  COUN   1305مبادئ اإلرشاد النفسي  25
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خاف يكنس 
الجامعة اإلسبلمية  EDUC   2301عمم النفس التربوي  26

خاف يكنس  
 1 2006/2007األول 

 1 2006/2007األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN   4204ميارات بحثية  27
التراث النفسي عند  28

عمماء المسممين 
COUN   2201 سبلمية الجامعة اإل

غزة +خاف يكنس
 2 2006/2007األول 

الجامعة اإلسبلمية  EDUC 1301النمو والصحة النفسية  29
خاف يكنس  

 2 2006/2007الثاني 

الجامعة اإلسبلمية  COUN 1304عمم نفس المعب  30
خاف يكنس  

 1 2006/2007الثاني 

 1 2006/2007الثاني  غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN 1304عمم نفس المعب واإلبداع  31
التكيف ورعاية الصحة  32

النفسية 
 2 2006/2007الثاني ( رفح)القدس المفتكحة  5216

 2 2006/2007الثاني ( رفح)القدس المفتكحة  عمم نفس اجتماعي  33
 3 2007/2008األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN   4204ميارات بحثية  34
 2 2007/2008األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN   1305مبادئ اإلرشاد النفسي  35
 2 2007/2008األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN   3203اإلرشاد النفسي لممعمم  36
 4 2007/2008األول  (رفح)القدس المفتكحة  5111عمم النفس التطوري  37
 2 2007/2008ني الثاغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 1301النمو والصحة النفسية  38
 2 2007/2008الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  39
 2 2007/2008الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN 4202التوجيو التربوي الميني  40
التكيف ورعاية الصحة  41

النفسية 
 4 2007/2008الثاني( رفح)القدس المفتكحة  5216

 1 2007/2008الصيفي  غزة -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  42
 2 2008/2009األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   1305مبادئ اإلرشاد النفس  43
 2 2008/2009األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC   2301عمم نفس تربوي   44
 1 2008/2009األول القدس المفتكحة  5111عمم نفس تطوري  45
عمم نفس النمو والصحة  46

النفسية 
EDUC   1301 2 2008/2009الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 3 2008/2009الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313القياس والتقويم  47
 1 2008/2009الثاني الجامعة اإلسبلمية خاف يكنس  COUN 1304عمم نفس المعب واإلبداع  48
ية الصحة التكيف ورعا 49

 النفسية
 4 2008/2009الثاني  (رفح)القدس المفتكحة  5216
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 1 2008/2009الصيفي  خانيكنس -الجامعة اإلسبلمية EDUC   2301عمم نفس تربوي  50
 2 2010/ 2009األول  سخاف يكف -الجامعة اإلسبلمية EDUC   2301عمم نفس تربوي  51
 2 2010/ 2009األول غزة  -لجامعة اإلسبلميةا COUN   4304عمم نفس اإلرشاد الديني   52
 2 2009/2010األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  53
نظريات العالج  54

وتطبيقاتيا 
 3 2009/2010األول  (رفح)القدس المفتكحة  3418-

التكيف ورعاية الصحة  55
النفسية 

 3 2009/2010الثاني( رفح)القدس المفتكحة  5216

 3 2010/ 2009الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  56
عمم نفس الرشد  57

والشيخوخة 
COUN   3205 2 2010/ 2009الثاني  غزة -الجامعة اإلسبلمية 

 2 2010/ 2009الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   4200مشروع تخرج  58
عمم نفس النمو والصحة  59

  النفسية
EDUC   1301 1 20102009/ الصيفيغزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 2 2009/2010الصيفي (غزة)القدس المفتكحة  3101الرعاية االجتماعية  60
 1 2011/ 2010األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية     COUN1301أصول عمم النفس العام  61
 3 2011/ 2010ل األوغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  62
 3 2011/ 2010األول  (رفح)القدس المفتكحة  3418-نظريات العالج وتطبيقاتيا  63
قياس نفسي متقدم  64

(  ماجستير )  
PSYC 6201 2 2011/ 2010األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

عمم نفس الرشد  65
 والشيخوخة

COUN   3205 2 2011/ 2010الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 4 2011/ 2010الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  66
التكيف ورعاية الصحة  67

النفسية 
 3 2011/ 2010الثاني (رفح)القدس المفتكحة  5216

 1 2010/2011الصيفيغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  68
عمم نفس النمو والصحة  69

النفسية 
EDUC   1301 1 2010/2011الصيفيغزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 2 2009/2010الصيفي (غزة)القدس المفتكحة  3101الرعاية االجتماعية  60
 1 2011/ 2010األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية     COUN1301أصول عمم النفس العام  61
 3 2011/ 2010األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  62
 3 2011/ 2010األول  (رفح)القدس المفتكحة  3418-نظريات العالج وتطبيقاتيا  63
 2 2011/ 2010األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية PSYC 6201قياس نفسي متقدم  64
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(  ماجستير )  
عمم نفس الرشد  65

 والشيخوخة
COUN   3205 2 2011/ 2010الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 4 2011/ 2010الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313س وتقويم قيا 66
التكيف ورعاية الصحة  67

النفسية 
 3 2011/ 2010الثاني (رفح)القدس المفتكحة  5216

 2 2010/2011الصيفيغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  68
 2 2011/2012ألول اغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  69
 2 2011/2012األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN 2307عمم نفس فسيولوجي  70
قياس نفسي متقدم  71

( ماجستير) 
PSYC 6201 1 2011/2012األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

نظريات العالج  72
وتطبيقاتيا 

 2 2011/2012األول  (رفح)القدس المفتكحة  3418-

ورعاية الصحة التكيف  73
النفسية  

 1 2011/2012األول  (رفح)القدس المفتكحة  5216

عمم نفس الرشد  74
والشيخوخة 

COUN   3205 2012/ 2011الثانيغزة  -الجامعة اإلسبلمية  
2 
 

 4 2012/ 2011الثانيغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  75

التكيف ورعاية الصحة  76
النفسية 

 4 2012/ 2011الثاني( رفح)لقدس المفتكحة ا 5216
 

 2 2012/ 2011الصيفي غزة -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  77
 5 2013/ 2012األولغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  78

التكيف ورعاية الصحة  79
النفسية 

 2 2013/ 2012األول( رفح)القدس المفتكحة  5216

ظريات العالج ن 80
وتطبيقاتيا 

 1 2013/ 2012األول( رفح)القدس المفتكحة  3418-

عمم نفس الرشد  81
والشيخوخة 

COUN   3205 2 2012/2013الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 1 2012/2013الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313قياس وتقويم  82
 2 2012/2013الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية  COUN    3310اإلرشاد المدرسي   83
 1 2012/2013الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   4200بحث تخرج  84
التكيف ورعاية الصحة  85

النفسية 
 3 2013/ 2012الثاني( رفح)القدس المفتكحة  5216
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نظريات العالج  86
وتطبيقاتيا 

 1 2013/ 2012الثاني( رفح)القدس المفتكحة  3418-

 1 2012/2013الصيفي غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313قياس وتقويم  87
 3 2013/2014األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313قياس وتقويم  88
 2 2013/2014األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN 2307عمم نفس فسيولوجي  89
التكيف ورعاية الصحة  90

النفسية 
 2 2014/ 2013األول( رفح)القدس المفتكحة  5216

نظريات العالج  91
وتطبيقاتيا 

 1 2014/ 2013األول( رفح)القدس المفتكحة  3418-

 1 2014/ 2013األول( رفح)القدس المفتكحة  مبادئ عمم النفس  92
عمم نفس الرشد  93

والشيخوخة 
COUN   3205 2 2013/2014الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 4 2013/2014الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN 1304عمم نفس المعب واإلبداع  94
التكيف ورعاية الصحة  95

النفسية 
 2 2013/2014 الثاني( رفح)القدس المفتكحة  5216

اإلرشاد والتوجيو في  96
مراحل العمر 

 1 2013/2014 الثاني( رفح )القدس المفتكحة  3315

 1 2013/2014الصيفي غزة -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313قياس وتقويم  97
 2 2015/ 2014األول غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN 3210( نظري)عمم نفس المعب  98
 2 2015/ 2014األولغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313قياس وتقويم  99

تطوير التفكير والمغة عند  100
األطفال 

COUN  2202 3 2015/ 2014األولغزة  -سبلميةالجامعة اإل 

 4 2014/2015الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN 1304عمم نفس المعب واإلبداع  101
عمم نفس الرشد  102

والشيخوخة 
COUN   3205 2014/2015الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية  

2 
 

 2 2016/ 2015األولغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313قياس وتقويم  103
تطوير التفكير والمغة عند  104

األطفال 
 2202COUN   3 2016/ 2015األولغزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 2 2016/ 2015األولغزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN 3210عمم نفس المعب   105
 2 2015/2016األول غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN 3210( نظري)عمم نفس المعب  106
تكيف ورعاية الصحة ال 107

النفسية 
 2 2015/2016األول( رفح)القدس المفتكحة  5216

 1 2015/2016األول( رفح)القدس المفتكحة  3418-نظريات العالج  108
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وتطبيقاتيا 
 2 2015/2016الثانيغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313قياس وتقويم  109
عمم نفس الرشد  110

والشيخوخة 
COUN   3205 2 2015/2016الثانيغزة  -لجامعة اإلسبلميةا 

 2 2015/2016الثانيغزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN 3205عمم نفس المعب واإلبداع  111
عمم نفس النمو والصحة  112

( ماجستير) النفسية 

برنامج غزة لمصحة  
النفسية 

 1 2015/2016الثاني

الفصل الصيفي غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC    3313 قياس وتقويم 113
2015/2016 

1 

 3م 2016/2017الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   3210( نظري)عمم نفس المعب  114
 2م 2016/2017الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية LOUN   3101( عممي)عمم نفس المعب  115
تنمية التفكير عند  116

األطفال 
COUN    2310 3م 2016/2017الثاني زة غ -الجامعة اإلسبلمية 

تدريب ميداني  117
( ماجستير)

 2م 2016/2017الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

نظريات العالج  118
وتطبيقاتيا 

 1 2016/2017األول رفح -القدس المفتكحة 3418

 2 2016/2017األولرفح  -القدس المفتكحة 5311سيكولوجية المعب  119
 2 2016/2017الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  120
عمم نفس النمو والصحة  121

النفسية 
EDUC   1301 3 2016/2017الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 2 2017/ 2016الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN  4200  مشروع تخرج 122
 1 2017/ 2016فيالصيغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  123
تنمية التفكير عند  124

األطفال 

COUN    2310 3 2017/2018األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 1 2017/2018األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  125
الصحة النفسية  126

( ماجستير)والمجتمعية 
CMHL 6201 1 2017/2018األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

نظريات العالج  127
وتطبيقاتيا 

 1 2017/2018األول  رفح -القدس المفتكحة 3418

  2017/2018األول رفح  -القدس المفتكحة 5311سيكولوجية المعب  128
 1 2017/2018األول رفح  -القدس المفتكحة 3110مبادئ عمم النفس  129
عمم نفس الرشد  130

والشيخوخة 
COUN   3205 2 2017/2018الثانيغزة  -الميةالجامعة اإلس 

 3 2017/2018الثانيغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  131
عمم نفس النمو والصحة  132

 النفسية
EDUC   1301 3 2017/2018الثانيغزة  -الجامعة اإلسبلمية 
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 1 2018/ 2017الصيفيغزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313  قياس وتقويم 133
 1 2018/2019األول  رفح -القدس المفتكحة 3418نظريات العالج وتطبيقاتيا  134
التكيف ورعاية الصحة  135

النفسية 
 1 2018/2019األول ( رفح)القدس المفتكحة  5216

اإلرشاد والتوجيو في  136
مراحل العمر 

 1 2018/2019األول ( رفح)القدس المفتكحة  3315

 4 2018/2019األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   3210( نظري)عمم نفس المعب  137
والمجتمعية ة الصحة النفسي 138

 (ماجستير)
CMHL 6201 1 2018/2019األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية 

 1 2018/2019األول  غزة -الجامعة اإلسبلمية COUN  3212التفكير اإلبداعي  139
تدريب ميداني  140

( ماجستير)
 1 2018/2019األول غزة  -سبلميةالجامعة اإل 

 2 2018/2019 الثانيغزة  -الجامعة اإلسبلمية ميداني  بتدري 141
 1 2018/2019الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   2307عمم النفس الفسيولوجي  142
 1 2018/2019الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   3313عمم النفس العيادي  143
 1 2018/2019الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC   1205م نفس النمو عل 144
 1 2018/2019الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   1201صعوبات التعمم  145
 2 2018/2019الثاني غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   4200بحث التخرج  146
 1 2019/2020األول غزة  -ةالجامعة اإلسبلمي COUN   3210عمم نفس المعب  147
 4 2019/2020األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية LOUN   3101( عممي)عمم نفس المعب  148
 1 2019/2020األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  149
اإلجياد والخبرة الصادمة  150

" ماجستير"

CMHL   6209 1 2019/2020األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 3 2019/2020األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية EDUC 3313قياس وتقويم  151
 2 2019/2020األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية COUN   3313عمم نفس عيادي  152
عمم نفس عيادي  133

( ماجستير)
CMHL   6202 2 2019/2020األول غزة  -الجامعة اإلسبلمية 

 4 2019/2020الثاني غزة  -اإلسبلمية الجامعة تدريب ميداني  134

  
 :لتي حصمت عمييا االدورات 

" . جمعية الشباف المسيحية بغزة " ـ 1982دكرة في المغة اإلنجميزية كتعمميا عاـ  -1
. ـ  1986دكرة في الطباعة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية عاـ  -2
". امعة اإلسبلمية بغزةالج" ـ 1993دكرة في نظاـ التشغيؿ كبرنامج الكاتب السحرم عاـ  -3
". الجامعة اإلسبلمية بغزة " ـ 1994عاـ  Windowsدكرة في استخداـ برامج الحاسكب  -4
" . الجامعة اإلسبلمية بغزة " ـ 1995دكرة سكرتارية بالمغة اإلنجميزية  عاـ  -5
 " .الجامعة اإلسبلمية بغزة " ـ 1999عاـ  Excel دكرة في الجداكؿ اإللكتركنية -6
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ـ 31/1/2001  -2001/  1/  2افات األكلية بكزارة الصحة الفمسطينية مف دكرة في اإلسع -7
. ساعة دراسية كتدريبية ، جمعية الخدمة العامة ، حي كندا ، محافظة رفح ( 35)، 

 .،الجامعة اإلسبلمية بغزةم2002، " فف االتصاؿ الفّعاؿ كالتعامؿ مع الجميكر " دكرة في  -8

 .، الجامعة اإلسبلمية بغزة(ساعة   30) ، SPSS   ،2008دكرة في -9

، 2009فبراير  2يناير إلى  -31ساعة، مف ( 15) دكرة في أساليب العبلج النفسي،  -10
 .بالتعاكف مع كحدة الجكدة ككمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

، 2009/  9/  1 – 8/ 31ساعة، مف ( 12) دكرة في ممارسات تعممية صديقة لمطفؿ  -11
اء بالتعاكف مع جمعية إنقاذ الطفكلة ككمية التربية بالجامعة اإلسبلمية يكمي االثنيف كالثبلث

 .بغزة

دكرة في التعميـ المفتكح كالتعميـ االلكتركني في جامعة القدس المفتكحة بمحافظة رفح،   -12
 .ساعات، جامعة القدس المفتكحة برفح( 12)

 International Computer Driving -دكرة الرخصة الدكلية لقيادة الحاسكب اآللي -13

License (ICDL)  (40  ) ،ـ بالجامعة 2010/  2/  4 –ـ 2010/  1/ 10ساعة
 .اإلسبلمية بغزة

عداد االختبارات المحكسبةدكرة في  -14 /  25تدريبية، مف  ساعة(  30) ،التعميـ اإللكتركني كا 
 . غزة -ـ الجامعة اإلسبلمية 2010/  4/  29 -2010/  3

SPSS   ،LISREL،(40 )متقدـ باستخداـ البرنامج اإلحصائيالتحميؿ اإلحصائي اؿدكرة في  -15
 .غزة -ـ الجامعة اإلسبلمية 2010/  7/  3 -2010/  6/  5تدريبية، مف  ساعة

ـ 2010/  7/  3 -2010/  6/  5تدريبية، مف  ساعة(  50)،إدارة المشاريع دكرة في  -16
 . غزة -الجامعة اإلسبلمية 

تدريبية، مف  ساعة(  30)،التعميمية الكسائط المتعددة الرقمية دكرة في  -17
ـ ، مشركع تحسيف جكدة برامج إعداد معمـ التربية التكنكلكجية 2010نكفمبر/9_أكتكبر/25

 . غزة -بجامعات ككميات قطاع غزة، الجامعة اإلسبلمية 

، ساعة(  12) دكرة في التعميـ المفتكح كالتعميـ االلكتركني، جامعة القدس المفتكحة بكاقع  -18
 .حفرع رؼ

يكليك  11ساعات، مف (  6) دكرة تدريبية في استخداـ التكنكلكجيا في التدريس الجامعي،  -19
 .ـ، بمركز التمّيز األكاديمي بالجامعة اإلسبلمية 2012يكليك  17إلى 

 – 15دكرة تدريبية في تعزيز مفاىيـ حماية الطفكلة في منياج الخدمة االجتماعية بغزة، مف  -20
  .آلداب بالجامعة اإلسبلمية بغزةـ ، بكمية ا2017مايك  18

 
"  أنشطة ال منيجية"  "ذات جيد عممي ذاتي " دورات حصمت عمييا 
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 مف دار القرآف الكريـ كالسّنة بغزة، بركاية ، ( تأىيمية ) شيادة إتمام دورة تجويد *** 
 مف ( جيد جدان مرتفع) اإلماـ حفص عف عاصـ، مف طريؽ الشاطبية بتقدير عاـ       

 2010/  11/  8إلى 2010/  7/ 4      
 

 مف دار القرآف الكريـ كالسّنة بغزة، بركاية ، ( عميا ) شيادة إتمام دورة تجويد *** 
 /  7/ 4مف ( جيد ) حفص عف عاصـ، مف طريؽ الشاطبية بتقدير عاـ       
 2011/  11/  8إلى  2011      
 السـ في سجؿ عمـ النفس حيث أدرج ا" أخصائي نفسي" إجازة ممارسة مينة *** 
. ـ2003مف العاـ  332013003تحت رقـ       
عاكؼ عمى أخذ السند المتصؿ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، مع أخكة *** 

. -نسأؿ اهلل القبكؿ  -أكفاء في جمعية دار القرآف الكريـ كالسنة 
 

: الدورات التي قمت بإعطائيا
ـ، بمؤسسة إبداع 9/6/2008يـك االثنيف المكافؽ " دة إعداد قا" المشاركة بدكرة بعنكاف  -1

. لؤلبحاث كالدراسات كالتدريب بغزة
 -2008/ 6/ 24ساعة، مف (  24) دكرة في األمف النفسي لضباط المعابر كالحدكد  -2

 .ـ، بمحافظات قطاع غزة، فمسطيف24/7/2008

 سات مدرسةدكرة عف أىمية التقكيـ كأنكاعو ككيفية تصميـ جدكؿ المكاصفات، لمدر -3
 .ـ2010/  12/  15_ 2010/ 11/  8ساعة، مف ( 14)حمامة األساسية بغزة، 

: المشاركة في إنجاح فعالية المخيـ الكشفي األكؿ لنزالء سجف غزة المركزم بعنكاف -4
 –غزة  – 2012/  6/  13حتى تاريخ  2012/  3/  6إشراقة أمؿ في الفترة مف تاريخ 

 .فمسطيف 

ء االختبارات التحصيمية كتصميـ جدكؿ المكاصفات كالعقاب ألثر كيفية بنا" دكرة حكؿ  -5
لمعممي المدارس الثانكية عمى مستكل محافظات قطاع غزة، في ممتقى " التخميف

 .1/2/2014المدارس الخاصة يـك السبت المكافؽ 

ساعة تدريبية لمفتيات القائدات، عبر ( 30)بكاقع ( التميز اإلدارم) المشاركة في دكرة  -6
ـّ 7/3/2018ـ كحتى 21/2/2018اديمية الدكلة إلعداد القادة خبلؿ الفترة األؾ ـ، كت

 .اعتماد الشيادات التي كزعت عمى الفتيات كمعتمدة مف األكاديمية الدكلة إلعداد القادة

فرع الجنكب،  –لطالبات الجامعة اإلسبلمية ، "ميارات إدارة الحياة األسرية" في دكرة  -7
 .ـ2019/ 2018ية، في الفصؿ الدراسي الثاني ساعات تدريب( 10)بكاقع 

 

 

: زيارات ورحالت عممية
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بصحبة طمبة اإلرشاد النفسي بقسـ عمـ النفس زيارة إلى جمعية الكفاء لرعاية المسنيف بغزة،  -1
كاإلرشاد بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كالمسجبلت لمساؽ عمـ نفس الرشد كالشيخكخة، كذلؾ يـك 

 .ـ2011/  3/  22الثبلثاء، المكافؽ 

بصحبة طمبة اإلرشاد النفسي بقسـ عمـ النفس زيارة إلى جمعية الكفاء لرعاية المسنيف بغزة،  -2
كاإلرشاد بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كالمسجبلت لمساؽ عمـ نفس الرشد كالشيخكخة،  كذلؾ 

 .ـ2012/  5/  6يكـ األحد، المكافؽ 

بصحبة طمبة اإلرشاد النفسي بقسـ عمـ ة، الكفاء لرعاية المسنيف بغزرحمة عممية إلى مركز  -3
النفس كاإلرشاد بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كالمسجبلت لمساؽ عمـ نفس الرشد كالشيخكخة،  

 .ـ2013/  4/  22لربط اإلطار النظرم بالعممي، كذلؾ يـك االثنيف، المكافؽ 

بقسـ عمـ النفس، رحمة عممية إلى جمعية أطفالنا لمصـ بغزة، بصحبة طمبة اإلرشاد النفسي  -4
بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كالمسجبلت لمساؽ عمـ النفس الفسيكلكجي، لربط اإلطار النظرم 

 .ـ2013/  12/  9بالعممي، كذلؾ يـك االثنيف، المكافؽ 

بصحبة طالبات مساؽ عمـ نفس الرشد ، الزىراءالكفاء لرعاية المسنيف برحمة عممية إلى مركز  -5
س بالجامعة اإلسبلمية بغزة، لربط اإلطار النظرم بالعممي، كذلؾ كالشيخكخة بقسـ عمـ النؼ

 .ـ2014/  3/  3يـك االثنيف، المكافؽ 

بصحبة طالبات مساؽ عمـ نفس ، الزىراءالكفاء لرعاية المسنيف برحمة عممية إلى جمعية  -6
م، الرشد كالشيخكخة بقسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية بغزة، لربط اإلطار النظرم بالعمؿ

 .ـ2015/  4/  21كذلؾ يـك الثبلثاء، المكافؽ 

رحمة عممية إلى جمعية الكفاء لرعاية المسنيف بالزىراء، بصحبة طالبات مساؽ عمـ نفس  -7
الرشد كالشيخكخة بقسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية بغزة، لربط اإلطار النظرم بالعممي، 

 .ـ2016/ 5/  3كذلؾ يـك الثبلثاء، المكافؽ 

عبر الجامعة  EDUC    3313محاضرات أكاديمية مصكرة لمبحث القياس كالتقكيـ إلقاء  -8
 http://lectures.iugaza.edu.ps/3115-pl-153.htm: اإلسبلمية

بكمية ( يضيالصحة النفسية المجتمعية التمر) المشاركة في إتماـ تعديؿ خطة ماجستير  -9
/ 2016التمريض بالجامعة اإلسبلمية بغزة، في مطمع الفصؿ الصيفي مف العاـ الجامعي 

 .ـ2017

بصحبة طالبات مساؽ عمـ نفس الرشد ، الزىراءالكفاء لرعاية المسنيف برحمة عممية إلى مركز  -10
كذلؾ  كالشيخكخة بقسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية بغزة، لربط اإلطار النظرم بالعممي،

 .ـ2018/  4/  23يـك االثنيف، المكافؽ 

 

 : الندوات والمحاضرات
ثبلث " بث مباشر "  -األرضية كالفضائية  -ندكة عبر شاشة التمفزيكف الفمسطيني  -1

/ 5/8باالشتراؾ مع آخريف بتاريخ " العبلج النفسي كالعبلج التقميدم " حمقات ، بعنكاف 
 .ـ8/2000/ 19ـ ، 2000/  8/  12ـ ، 2000

http://lectures.iugaza.edu.ps/3115-pl-153.htm
http://lectures.iugaza.edu.ps/3115-pl-153.htm
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" برفح بعنكاف  اتاإلعدادية لبلجئ( ب ) ندكة ألكلياء أمكر طالبات مدرسة بنات  -2
اإلعدادية برفح ، ( ب ) مدرسة بنات رفح  " -مشكبلت المراىقة ككيفية عبلجيا 

 .ـ 24/10/2002الخميس ، 

كيفية " بعنكاف برفح  اتاإلعدادية لبلجئ( ب ) ألكلياء أمكر طالبات مدرسة بنات ندكة  -3
 23الخميس ، " ؼ مع أطفالنا في ظؿ الظركؼ الصعبة في انتفاضة األقصى التصر

 .ـ 2003/ 1/ 

المراىقة " بعنكاف برفح  اتاإلعدادية لبلجئ(  أ) ألكلياء أمكر طالبات مدرسة بنات ندكة  -4
 ـ2003/ 2/  6الخميس ، " ككيفية التعامؿ مع الطالبات في ىذه المرحمة 

ة كاإلدارية بمدرسة الشييد صبحي أبك كرش الحككمية محاضرة ألعضاء الييئة التدريسي -5
 .ـ15/5/2003، الخميس " العقبات التربكية كسبؿ تذليميا " بعنكاف ( الشعؼ ) بغزة 

ـ 5/4/2005ندكة لمشباب في مدرسة الصبلح اإلسبلمية بدير البمح يكـ الثبلثاء المكافػؽ  -6
 ".مشكبلت المراىقة ككيفية التغمب عمييا: " بعنكاف

نادم طالبات الجامعة اإلسبلمية، يـك " كيؼ تخططيف لمحياة : " اضرة بعنكافمح -7
 .ـ ، بالجامعة اإلسبلمية بغزة2006/  4/ 12األربعاء، المكافؽ 

كيؼ نتعامؿ مع غضب : " نسيـ الصباح ، بعنكاف –راديك األقصى  -حكار عبر األثير  -8
 .ـ2006/ 12/ 26يـك الثبلثاء، المكافؽ " األطفاؿ 

التكاصؿ بيف اآلباء : " ألكلياء أمكر مدرسة ذككر العمرية االبتدائية برفح بعنكافندكة  -9
 .ـ17/3/2007يـك السبت المكافؽ " كاألبناء

السمكؾ العدكاني : " المشتركة برفح بعنكاف( أ ) ندكة ألكلياء أمكر مدرسة خكلة االبتدائية  -10
 .ـ1/11/2007يـك الخميس المكافؽ " لمطالب اتجاه اآلخريف

يـك الخميس " القمؽ كأسبابو: " بعنكاف -مرئية األقصى –ندكة عبر فضائية األقصى  -11
 .ـ15/11/2007المكافؽ 

التكيؼ : " فرع دير البمح بعنكاف –ندكة لزكجات الشيداء بجمعية الصبلح اإلسبلمية  -12
يـك الخميس المكافؽ " ككيفية االستعداد لمفصؿ الدراسي المدرسي الجديد مع أبناءىـ

 .ـ24/1/2008

تأخر اإلنجاب : " نسيـ الصباح ، بعنكاف –راديك األقصى  -حكار عبر األثير  -13
 .ـ2008/ 5/ 20يـك الثبلثاء، المكافؽ " كالتداعيات النفسية كراء ذلؾ 

القصص الخرافية مف : " نسيـ الصباح ، بعنكاف –راديك األقصى  -حكار عبر األثير  -14
 .ـ2008/ 5/ 31يـك السبت، المكافؽ " فاؿ الجد كالجدة كتأثيراتيا النفسية عمى األط

المخدرات السـ القاتؿ : " نسيـ الصباح ، بعنكاف –راديك األقصى  -حكار عبر األثير  -15
 .ـ2008/ 6/ 1يكـ األحد، المكافؽ " كالدكافع النفسية التي تدفع صاحبيا لتناكليا 

ة كتشبو الرجاؿ المكض: " نسيـ الصباح ، بعنكاف –راديك األقصى  -حكار عبر األثير  -16
 .ـ2008/ 6/ 18يـك األربعاء، المكافؽ " بالنساء كالعكس كأثره النفسي 
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ـ، بمؤسسة شارؾ 9/6/2008يـك االثنيف المكافؽ " إعداد قادة " المشاركة بدكرة بعنكاف  -17
 .بغزة

كعمى اليكاء مباشرة عمى شكؿ سؤاؿ كجكاب مع  –راديك األقصى  -حكار عبر األثير  -18
بر : السمسمة االجتماعية األكلى، البيت السعيد عبر المحاكر اآلتية :الجميكر بعنكاف

األبناء باآلباء كبر اآلباء باألبناء، كعبلقة األزكاج بعضيما ببعض، كعبلقة الكّنة 
بالحماة كالعكس، كالظمـ الكاقع في البيكت نتيجة عدـ زكاج بعض الفتيات بسبب 

/ 6/ 25يـك األربعاء، المكافؽ "  لؾالميراث كعمميات الطبلؽ المتفشية مف كراء ذ
 .ـ2008

انتظار : " راديك األقصى، كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر بعنكاف -حكار عبر األثير  -19
يـك " نتائج الثانكية العامة كتأثرات األىؿ عمى األبناء في اختيار تخصصاتيـ 

 .ـ2008/ 7/ 3الخميس، المكافؽ 

العزائـ في رمضاف إرىاؽ مالي أـ تعبير : " عنكافراديك األقصى ، ب –ندكة عبر األثير  -20
 .ـ2008/ 9/ 14يكـ األحد، المكافؽ " عف المحبة كالتكاصؿ كالتراحـ

( برنامج شبابي) راديك األقصى، كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر  -حكار عبر األثير  -21
 .ـ2008/ 11/ 6يـك الخميس، المكافؽ " الزكاج المبكر ايجابياتو كسمبياتو : " بعنكاف

األسرة : " خانيكنس بعنكاف –ندكة لزكجات الشيداء كاألسرل بجمعية الشابات المسممات  -22
 ـ16/11/2008يكـ األحد المكافؽ " الذكية كالنشاطات التربكية 

المراىقة كآثارىا عمى األسرة : " ندكة ألكلياء أمكر مدرسة حمامة األساسية بغزة بعنكاف -23
 .ـ10/11/2008لمكافؽ يـك االثنيف ا" ككيؼ نكاجييا 

كاجب األبناء عمى اآلباء : " اإلعدادية لمبنات برفح بعنكاف( ب)ندكة ألكلياء أمكر مدرسة  -24
 .ـ13/11/2008يـك الخميس المكافؽ" 

ضعؼ التحصيؿ : " المشتركة بعنكاف( أ ) ندكة ألكلياء أمكر مدرسة خكلة االبتدائية  -25
 .ـ21/11/2008افؽ يـك الخميس المك" الدراسي كسبؿ التغمب عميو 

التثبيت : " راديك األقصى، كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر بعنكاف -حكار عبر األثير  -26
 .ـ2009/ 1/ 21يـك السبت، المكافؽ " كالتثبيط حكؿ حرب غزة 

المعاناة النفسية التي : " لمبنيف بعنكاف( أ ) ندكة ألكلياء أمكر مدرسة يبنا األساسية العميا  -27
يـك " ة جراء الحرب عمى قطاع غزة كطرؽ عبلجيا داخؿ الغرؼ الصفية يعانييا الطمب

 .ـ5/2/2009الخميس المكافؽ 

البعد : " راديك األقصى، كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر بعنكاف -حكار عبر األثير  -28
يـك الخميس، المكافؽ " النفسي لزيادة الكازع الديني لدل األسرة كقت المحف

 .ـ5/2/2009

آثار الحرب عمى : " المشتركة بعنكاف( أ ) ياء أمكر مدرسة خكلة االبتدائية ندكة ألكؿ -29
 .ـ11/2/2009يـك األربعاء المكافؽ " الكبار كالصغار ككيفية التخفيؼ منيا 
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: " لبلجئيف بغزة بعنكاف( ب ) ندكة ألكلياء أمكر مدرسة أسماء االبتدائية المشتركة  -30
يـك الخميس المكافؽ " امؿ مع األطفاؿ اآلثار النفسية بعد الحرب ككيفية التع

 .ـ12/2/2009

األلفاظ : " راديك األقصى، كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر بعنكاف -حكار عبر األثير  -31
يـك اإلثنيف، " لغة الركشنة  –العامية كالعشكائية كمدل تأثيرىا عمى سمكؾ الشباب 

 .ـ6/4/2009المكافؽ 

: " عتقميف بجمعية النكر الخيرية بمحافظة رفح بعنكافندكة لزكجات الشيداء كاألسرل كالـ -32
يكـ األحد المكافؽ " كيؼ نزرع األمؿ كالتفاؤؿ في نفكسنا كنفكس أبنائنا 

 .ـ12/4/2009

تسجيؿ " عممكا أكالدكـ " في حمقة باسـ  -مرئية األقصى –ندكة عبر الشاشة المرئية  -33
كذلؾ " يات كسبؿ الدراسة الفّعالة قمؽ االمتحاف ككيفية التغمب عميو، آؿ: " حمقتيف ىما

 .ـ3/5/2009يكـ األحد المكافؽ 

تسجيؿ " عممكا أكالدكـ " في حمقة باسـ  -مرئية األقصى –ندكة عبر الشاشة المرئية  -34
األزكاج تتقاذفيـ أعاصير الزكجات كعكاصؼ األميات، المراىقة : " حمقتيف ىما
 .ـ6/5/2009كذلؾ يـك األربعاء المكافؽ " كمشاكميا

تسجيؿ " عممكا أكالدكـ " في حمقة باسـ  -مرئية األقصى –ندكة عبر الشاشة المرئية  -35
الكذب عند األطفاؿ ككيفية التخمص منو، السرقة عند األطفاؿ ككيفية : " حمقتيف ىما

كذلؾ يكـ األحد المكافؽ " التغمب عمييا، السمكؾ العدكاني عند األطفاؿ ككيفية محاربتو
 .ـ10/5/2009

تسجيؿ " عممكا أكالدكـ " في حمقة باسـ  -مرئية األقصى –الشاشة المرئية  ندكة عبر -36
كذلؾ يـك " التدخيف عند طبلب المدارس، الخكؼ، التبكؿ البل إرادم : " حمقتيف ىما

 .ـ13/5/2009األربعاء المكافؽ 

تسجيؿ " عممكا أكالدكـ " في حمقة باسـ  -مرئية األقصى –ندكة عبر الشاشة المرئية  -37
" الغيرة عند األطفاؿ، كيؼ تسيطر عمى الغضب قبؿ أف يسيطر عميؾ: " ف ىماحمقتي

 .ـ17/5/2009كذلؾ يكـ األحد المكافؽ 

تسجيؿ " عممكا أكالدكـ " في حمقة باسـ  -مرئية األقصى –ندكة عبر الشاشة المرئية  -38
د كذلؾ يـك األح" أىمية احتراـ الكالديف، احتراـ المعمـ أيف أصبح؟ : " حمقتيف ىما

 .ـ17/5/2009المكافؽ 

تسجيؿ " عممكا أكالدكـ " في حمقة باسـ  -مرئية األقصى –ندكة عبر الشاشة المرئية  -39
... خطط عممية في كيفية قضاء اإلجازة الصيفية، اكتئاب األطفاؿ : " حمقتيف ىما

 .ـ26/5/2009كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ " األسباب كالحمكؿ، آداب النكـ

اختيار : " راديك األقصى، كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر بعنكاف -حكار عبر األثير  -40
يـك األربعاء، " االسـ بيف جمالو كمدل تأثيره عمى شخصية صاحبو في المستقبؿ

 .ـ3/6/2009المكافؽ 
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، إشراؼ جمعية حّكاء برفح ، في (حرب الفرقاف)ندكة لزكجات شيداء حرب غزة األخيرة  -41
الدعـ النفسي لدل زكجات كأميات شيداء حرب : " ف مخيـ براءة عمى البحر بعنكا

 .ـ2009/ 7/ 14الفرقاف، الثبلثاء، 

، إشراؼ جمعية حّكاء برفح ، في (حرب الفرقاف)ندكة لزكجات شيداء حرب غزة األخيرة  -42
/ 28المراىقة كمشاكميا، األسباب كالحمكؿ، الثبلثاء، : " مخيـ براءة عمى البحر بعنكاف 

 .ـ2009/ 7

، إشراؼ إدارة مسجد ذك النكريف (حرب الفرقاف)جات شيداء حرب غزة األخيرة ندكة لزك -43
 .ـ2009/ 8/ 15المراىقة كمشاكميا، األسباب كالحمكؿ، السبت، : " برفح، بعنكاف 

اآلثار النفسية كاالجتماعية : " بعنكاف( أ ) ندكة لطالبات مدرسة الماجدة كسيمة بف عمار  -44
 .ـ 29/12/2009يكـ الثبلثاء المكافؽ " جتمع لمساكئ األخبلؽ عمى الفرد كالـ

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -45
يـك االثنيف، المكافؽ " الطرؽ المثمى في حؿ المشكبلت: " مباشرة مع الجميكر بعنكاف

 .ـ1/2/2010

األساليب الخاطئة في : " المشتركة بعنكاف( أ )  ندكة ألكلياء أمكر مدرسة خكلة االبتدائية -46
 .ـ1/4/2010يـك الخميس المكافؽ " تربية األبناء كأثرىا عمى شخصياتيـ 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -47
" العناد عند األطفاؿ  المؤثرات الداخمية كالخارجية في: " مباشرة مع الجميكر بعنكاف

 .ـ4/5/2010يـك الثبلثاء، المكافؽ 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -48
يـك الثبلثاء، المكافؽ .... " الكذب عند األطفاؿ : " مباشرة مع الجميكر بعنكاف

 .ـ18/5/2010

ة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء راديك إذاع -حكار عبر األثير  -49
" األسباب كالحمكؿ ... التبكؿ البل إرادم عند األطفاؿ : " مباشرة مع الجميكر بعنكاف

 ـ15/6/2010يـك الثبلثاء، المكافؽ 

 راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء -حكار عبر األثير  -50
يـك " كيؼ يقضي أبناؤنا كقت الفراغ في اإلجازة : " مباشرة مع الجميكر بعنكاف

 ـ6/7/2010الثبلثاء، المكافؽ 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -51
يـك " الجديد  كيفية تييئة الطالب الجامعي لمعاـ الدراسي: " مباشرة مع الجميكر بعنكاف

 ـ16/9/2010الخميس، المكافؽ 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -52
يـك الجمعة، " الغش عند األطفاؿ كسبؿ التخمص منو : " مباشرة مع الجميكر بعنكاف

 ـ9/10/2010المكافؽ 
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ف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء راديك إذاعة القرآ -حكار عبر األثير  -53
االنحراؼ ككيؼ يمكف الحد منو : " مباشرة مع الجميكر مف برنامج بصراحة بعنكاف

 ـ11/12/2010يـك السبت، المكافؽ " كمكاجيتو 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -54
عقكؽ اآلباء لؤلبناء ككيؼ نكاجيو : " رة مع الجميكر مف برنامج بصراحة بعنكافمباش

 .ـ25/12/2010يـك السبت، المكافؽ " 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -55
حققو مف األمف النفسي كاألسرم ككيؼ يمكف أف ف: " مباشرة مع الجميكر بعنكاف
 .ـ24/2/2011يـك الخميس، المكافؽ " الناحية النفسية عمى أبنائنا 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -56
" قمؽ االمتحانات ككيؼ نكاجيو : " مباشرة مع الجميكر مف برنامج بصراحة بعنكاف

 ـ4/6/2011يـك السبت، المكافؽ 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -57
اإلجازة الصيفية كتنمية المكاىب : " مباشرة مع الجميكر مف برنامج بصراحة بعنكاف

 ـ11/6/2011يـك السبت، المكافؽ " كالميارات ألطفالنا مف خبلليا 

: " الشباب بغزة كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر بعنكافراديك إذاعة  -حكار عبر األثير  -58
 ـ16/6/2011يـك الخميس، المكافؽ " اكتئاب األطفاؿ ككيؼ نكاجيو 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -59
لنفسية في أىمية الصحة ا: " مباشرة مع الجميكر مف برنامج بصراحة بعنكاف

 ـ16/7/2011يـك السبت، المكافؽ " المجتمعات الحديثة 

يـك " المراىقة ككيفية التغمب عمييا: " اإلعدادية بعنكاف( ب)ندكة ألكلياء أمكر مدرسة  -60
 .ـ24/11/2011الخميس المكافؽ 

راديك إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -61
كرة القدـ بيف اليكس " : " مع نسيـ الصباح " مباشرة مع الجميكر مف برنامج 

 ـ12/12/2011يـك اإلثنيف، المكافؽ " كالتجاىؿ 

إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير   -62
ناد عند األطفاؿ ظاىرة الع" : " مع نسيـ الصباح " مباشرة مع الجميكر مف برنامج 

 .ـ28/1/2012يـك السبت، المكافؽ " كسبؿ العبلج 

" راديك الرسالة بغزة كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر مف برنامج  -حكار عبر األثير  -63
يـك السبت، " العادات السمبية كالسيئة لدل الشباب كسبؿ العبلج " : " شباب بكؾ 

 .ـ28/1/2012المكافؽ 

اآلثار النفسية المترتبة عمى " في حمقة باسـ  -مرئية الكتاب –ية ندكة عبر الشاشة المرئ -64
كذلؾ يـك السبت المكافؽ " انقطاع التيار الكيربائي في قطاع غزة بيف الفينة كاألخرل 

 .ـ11/2/2012
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إذاعة القرآف الكريـ التابعة لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -65
كيؼ ندير خبلفاتنا كاآلثار " : " مع نسيـ الصباح " برنامج مباشرة مع الجميكر مف 

 .ـ30/4/2012يـك االثنيف، المكافؽ " النفسية المترتبة 

بقسـ عمـ النفس بالجامعة ( اإلرشاد كالتكجيو التربكم) ندكة لطالبات عمـ النفس  -66
/ 5/ 9 المرض النفسي بيف الشعكذة كعمـ النفس، األربعاء،: " اإلسبلمية بغزة، بعنكاف 

 .ـ2012

إذاعة القرآف الكريـ التابع لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -67
يـك " تربية األكالد في رمضاف" : " مع نسيـ الصباح " مباشرة مع الجميكر مف برنامج 

 .ـ24/7/2012الثبلثاء، المكافؽ 

: " الجميكر بعنكاف راديك األقصى، كعمى اليكاء مباشرة مع -حكار عبر األثير  -68
 .ـ6/11/2012يـك الثبلثاء، المكافؽ " الضغكط النفسية كآليات التعامؿ معيا

في جمعية حكاء لممستقبؿ بمحفظة " تأصيؿ ثقافة المرأة داخؿ المجتمع" ندكة بعنكاف  -69
 .ـ2012/  12/  13الخميس المكافؽ  رفح باالشتراؾ مع كزارة شئكف المرأة يكـ

ذاعة القرآف الكريـ التابعة لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء إ -حكار عبر األثير  -70
الطرؽ األفضؿ كاألنجع في " : " منبر الجامعة" مباشرة مع الجميكر مف برنامج 

 .ـ6/1/2013، يكـ األحد، المكافؽ " المذاكرة كاالستعداد لبلمتحانات في الجامعات

كيؼ :  " نامج لمسات، بعنكاففي بر -فضائية الكتاب –ندكة عبر الشاشة المرئية  -71
 .ـ2013/ 31/1كذلؾ يـك الخميس المكافؽ " يمكنؾ أف تسعد كالديؾ؟ 

تربية الحيكانات : " نسيـ الصباح ، بعنكاف –إذاعة األقصى  -حكار عبر األثير  -72
/  2/ 5يـك الثبلثاء، المكافؽ " اليدؼ كاألثر .. األليفة كالطيكر الداجنة في البيكت

 .ـ2013

إذاعة القرآف الكريـ التابعة لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -األثير  حكار عبر -73
... ضعؼ التحصيؿ الدراسي " : " الفقرة التربكية" مباشرة مع الجميكر مف برنامج 

 .ـ2013/ 2/ 12، يـك الثبلثاء، المكافؽ " األسباب كالحمكؿ

لثانكية العامة عمى مستكل لطمبة ا" قمؽ االمتحانات ككيؼ نكاجيو : " محاضرة بعنكاف -74
 .ـ ، بمسجد اليدل2013/  6/ 10محافظة رفح، يـك االثنيف، المكافؽ 

إذاعة القرآف الكريـ التابعة لمجامعة اإلسبلمية بغزة كعمى اليكاء  -حكار عبر األثير  -75
، " قمؽ االمتحانات كدكر األسرة" : " ترانيـ الصباح" مباشرة مع الجميكر مف برنامج 

 .ـ24/12/2013، المكافؽ ثاءالثبليـك 

الدافعية : " بعنكافالنكر كاألمؿ الثانكية المشتركة لممكفكفيف مدرسة الب كطالبات ندكة لط -76
 .ـ 9/11/2014المكافؽ  األحديـك "  لمتعمـ كأثرىا في رفع مستكل التحصيؿ الدراسي

مكاجية  دكر الشباب في: " لطمبة جامعة القدس المفتكحة بمحافظة رفح بعنكاف ندكة   -77
المكافؽ االثنيف يـك ، بالجامعة، 2014األضرار الناتجة عف الحرب األخيرة 

 .ـ 1/12/2014
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كيؼ نربي : " بعنكاف اليدل الثانكية لمبنات بغزة مدرسة كطالبات ندكة ألكلياء أمكر   -78
 .ـ4/4/2015المكافؽ السبت يـك عمى أرض المدرسة، " أبناءنا في فترة المراىقة؟ 

يـك "  العقؿ كالقمب: " نسيـ الصباح ، بعنكاف –إذاعة األقصى  -ثير حكار عبر األ -79
 .ـ2015/  8/ 4الثبلثاء، المكافؽ 

التكاصؿ االجتماعي الفيسبككي كعزكؼ : " ، بعنكافاإلسراءإذاعة  -حكار عبر األثير  -80
 .ـ2015/  11/ 7، المكافؽ السبتيـك "  األبناء عف اآلباء

التابعة لمجامعة اإلسبلمية بغزة، ، ف الكريمة التعميميةالقرآإذاعة  -حكار عبر األثير  -81
يـك "  االضطرابات السمككية كالنفسية لكبار السف ككيفية التعامؿ معيا: " بعنكاف
 .ـ2015/  11/ 15، المكافؽ األحد

كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر مف برنامج صكت األقصى إذاعة  -حكار عبر األثير  -82
، األحديـك "  كيفية قضاء اإلجازة الخالية مف الضغكط" " : مع نسيـ الصباح " 

 .ـ28/2/2016المكافؽ 

ـ 3/4/2016يكـ األحد، المكافؽ " الصحة النفسية كالنساء المعنفات" ندكة بعنكاف   -83
 .بجمعية عايشة بغزة

في المنتدل التدريبي األكؿ بمركز غزة لمتنمية لدل " قكة التغيير: " محاضرة بعنكاف -84
 .ـ31/5/2016متفكقات بالجامعات الفمسطينية بغزة، يكـ الثبلثاء المكافؽ الطالبات اؿ

التابعة لمجامعة اإلسبلمية بغزة، ، القرآف الكريمة التعميميةإذاعة  -حكار عبر األثير  -85
اآلثار النفسية المترتبة عمى الزكاج : " بعنكاف، (حتى ال تغرؽ السفينة: ) برنامج

ـ، عمى أرض 2017/  7/ 10، المكافؽ االثنيفـك م"  باإلكراه لمفتياف كالفتيات
 .الجامعة

كعمى اليكاء مباشرة مع الجميكر مف برنامج صكت األقصى إذاعة  -حكار عبر األثير  -86
، المكافؽ الثبلثاءيـك " الثرثرة داخؿ المركبات كأدب الحديث " : " مع نسيـ الصباح " 
 .ـ8/8/2017

الصحة النفسية كأثرىا : " بعنكافة بمحافظة رفح مريـ فرحات الثانكممدرسة لطالبات ندكة  -87
المكافؽ الخميس، يـك كذلؾ "  عمى التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الثانكية

 .ـ 12/10/2017

صكت الجامعة اإلسبلمية بغزة، ، القرآف الكريمة التعميميةإذاعة  -حكار عبر األثير  -88
/  3/ 21، المكافؽ األربعاءيـك "  قدرات عقؿ األطفاؿ بيف النمك كالخمكؿ: " بعنكاف
 .ـ، عمى أرض الجامعة2018

البحث عف األمراض : " نسيـ الصباح ، بعنكاف –راديك األقصى  -حكار عبر األثير  -89
 .ـ1/2019/ 13يكـ األحد، المكافؽ " عبر االنترنت كالتداعيات النفسية 

 نمر االلكتركنيالت: " بعنكافمريـ فرحات الثانكية بمحافظة رفح مدرسة لطالبات  محاضرة -90
 .ـ 27/2/2019المكافؽ األربعاء، يـك كذلؾ " 
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صكت الجامعة اإلسبلمية بغزة، ، القرآف الكريمة التعميميةإذاعة  -حكار عبر األثير  -91
يـك "  التكاصؿ االجتماعي عبر االنترنت يعزز أـ ييدـ العبلقات األسرية: " بعنكاف
 .معةـ، عمى أرض الجا2019/  6/ 9، المكافؽ الثبلثاء

حب الحياة : " بعنكافآمنة بنت كىب الثانكية بمحافظة رفح مدرسة لطالبات  محاضرة  -92
 .ـ 10/10/2019المكافؽ الخميس، يـك كذلؾ " ككراىية االنتحار

لطبلب كطالبات قسـ الصحافة بكمية اآلداب بجامعة األقصى لممستكل الرابع،  محاضرة -93
التنمر اإللكتركني :" معة بغزة، بعنكافعبر دعكة مف رئيس قسـ العبلقات العامة بالجا

 .ـ 20/11/2019المكافؽ األربعاء، يـك كذلؾ " كسكء استخداـ التكنكلكجيا الحديثة

صكت الجامعة اإلسبلمية بغزة، ، القرآف الكريمة التعميميةإذاعة  -حكار عبر األثير  -94
، السبتـك م"  كنصائح لؤلىؿ تجاه أبناءىـ معيا التعامؿالمراىقة كطرؽ : " بعنكاف

 .ـ، عمى أرض الجامعة2019/  12/ 28المكافؽ 

استراتيجيات مكاجية : " ألخصائييف جمعية الحؽ في الحياة بغزة بعنكاف  محاضرة -95
كذلؾ "  مف ناحية نفسية(  أعراض داكف كمرض التكحد)مشكبلت أسر أطفاؿ الجمعية 

 .ـ 14/1/2020المكافؽ الثبلثاء، يـك 

 

 
:  بيا  ورشات العمل التي شاركت

أسس التخطيط االستراتيجي " المشاركة في كرشة عمؿ بالجامعة اإلسبلمية بغزة بعنكاف  -1
في قاعة " ككيفية إعداد الخطط التنفيذية لمعمادات كالمراكز المختمفة في الجامعة 

 .مساءن  3 – 11ـ ، مف الساعة 2003/  9/  30التدريب بمركز المؤتمرات بتاريخ 

 البات بالجامعة اإلسبلمية بغزة يكـ األحد المكافؽ المشاركة في دكرة لمط -2
 .بإشراؼ مجمس طالبات الجامعة" القرآف الكريـ كاإلبداع: " ـ بعنكاف16/1/2005

أسباب ضعؼ : االبتدائية بالنصيرات حكؿ( د)كرشة عمؿ ألكلياء أمكر بنات مدرسة  -3
يـك الخميس،  التحصيؿ الدراسي كطرؽ العبلج، كقمؽ االمتحاف ككيفية التخمص منو،

 .ـ كحضره العديد مف مسئكلي ككالة الغكث الدكلية8/12/2005المكافؽ 

أسباب ضعؼ : االبتدائية المشتركة برفح حكؿ( أ)كرشة عمؿ ألكلياء أمكر مدرسة  -4
التحصيؿ الدراسي كطرؽ العبلج، كقمؽ االمتحاف ككيفية التخمص منو، يـك الخميس، 

 .ف مسئكلي ككالة الغكث الدكليةـ كحضره العديد ـ15/12/2005المكافؽ 

: المشاركة في كرشة عمؿ أقامتيا الجمعية الفمسطينية لمعمـك التربكية كالنفسية بغزة بعنكاف -5
في قاعة كرشة العمؿ في " عرض لمكاقع الفمسطيني كأىـ مشكبلتو النفسية كالتربكية" 

/  2/ 25ربعاء المكافؽ الدكر الثالث بمبنى اإلدارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كذلؾ يـك األ
 .ـ2009

كرشة عمؿ لمتعامؿ مع صفحة المدرس االلكتركنية يكمي الثبلثاء، السبت المكافؽ  -6
. بالجامعة اإلسبلمية بغزة M219ـ في غرفة 15/1/2010ـ ، 4/1/2010
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" تحميؿ الشخصية كفف التعامؿ معيا: " المشاركة في كرشة عمؿ ألخكات بعنكاف -7
 .ـ15/2/2010ة، مركز القرآف الكريـ، يـك االثنيف المكافؽ بالجامعة اإلسبلمية بغز

دبمـك  -المشاركة في كرشة عمؿ حكؿ التجييز الفتتاح قسـ جديد تابع لقسـ عمـ النفس  -8
( WHO)كالذم تقيمو الجامعة اإلسبلمية كمنظمة الصحة العالمية   -العبلج النفسي 

الجامعة اإلسبلمية بغزة يـك  –لتربية ككزارة الصحة الفمسطينية بقاعة كرشة العمؿ بكمية ا
 .ـ2010/  2/  22االثنيف المكافؽ 

 -رايا بكناماكي. تدريب د" العبلج مف خبلؿ المعب: "المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف  -9
جامعة ىمسنكي، عقدت بمركز اإلرشاد النفسي،  بقسـ عمـ _ خبيرة العبلج اإلكمينيكي

 .ـ2010/  3/  4مية بغزة يـك الخميس الجامعة اإلسبل –النفس بكمية التربية 

ضعؼ " ـ، بالجامعة اإلسبلمية ، بعنكاف 2010/  5/  23كرشة عمؿ يكـ األحد   -10
، مشركع ريادة الشابات، جمعية "األسباب كالحمكؿ ... المسئكلية كالبلمباالة عند الشباب

 .الزىراء التنمكية، مجمس طالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة

ضعؼ " ـ، بجامعة األقصى بغزة، بعنكاف 2010/  5/  26األربعاء كرشة عمؿ يـك   -11
، مشركع ريادة الشابات، جمعية "األسباب كالحمكؿ ... المسئكلية كالبلمباالة عند الشباب

 . الزىراء التنمكية

احتياجات زكجات الشيداء في : " ـ، بعنكاف2011/  5/  17كرشة عمؿ يكـ الثبلثاء   -12
، مجمس طالبات الجامعة كائتبلؼ تكعية المرأة بكزارة شئكف الجامعة اإلسبلمية بغزة

 .غزة –المرأة، الجامعة اإلسبلمية 

مراجعة كتطكير محتكيات برنامج دبمـك التأىيؿ : "المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف   -13
بالشراكة مع الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر كجامعة األقصى، عقدت بمركز " التربكم

 .ـ2011/  12/  15، بجامعة األزىر بغزة يـك الخميس التعميـ المصغر

ترغيب الطبلب بالمكاد الدراسية كحسف تعامميـ مع معممييـ، رغـ : "كرشة عمؿ بعنكاف   -14
اإلعدادية برفح ، يـك الخميس ( ك) ، عقدت لمعمميف مدرسة ذككر "منع العقاب البدني

 .ـ2012/  4/  26

كيات البحث العممي في مجاؿ الطفكلة المبكرة أكؿ: "المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف   -15
، بالشراكة بيف قسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كالجمعية " في فمسطيف

،  (M317)الفمسطينية لمعمـك التربكية كالنفسية، عقدت بقاعة البحث العممي بمبنى طيبة 
 .ـ2013/  2/  5لثبلثاء الجامعة اإلسبلمية بغزة يـك ا –بقسـ عمـ النفس بكمية التربية 

، " أساليب تربية المرأة في السّنة النبكية: "المشاركة في فعاليات كرشة عمؿ بعنكاف   -16
بالشراكة بيف قسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كزارة شئكف المرأة، عقدت بقاعة 

ة الجامع –،  بقسـ عمـ النفس بكمية التربية (M317)البحث العممي بمبنى طيبة 
 2013/  2/  13اإلسبلمية بغزة يـك األربعاء 

غزة، برنامج اإلغاثة  –المشاركة في فعاليات كرشة عمؿ بككالة الغكث الدكلية   -17
نحك مزيد مف الكعي كالمعرفة بالحاجات الخاصة لطبلب برنامج "كالخدمات االجتماعية، 
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، عقدت بمركز تأىيؿ " سيككلكجية الطفؿ المعاؽ بصريان : "، بكرقة عممية بعنكاف" الدمج
 2013/  3/  27بغزة ، يـك األربعاء  –النكر  –المعاقيف بصريان 

كاقع اإلرشاد النفسي كالتربكم بقطاع غزة، : المشاركة في فعاليات كرشة عمؿ بعنكاف  -18
الجامعة  –بمبنى قاعة المؤتمرات بكمية التربية، كالذم نظمو قسـ عمـ النفس بكمية التربية 

 .لكرشةاحيث كنت مقرر ، 2014/  4/  9يـك األربعاء  اإلسبلمية بغزة

خطط كآليات "المشاركة في فعاليات كرشة عمؿ باؿ ثينؾ لمدراسات االستراتيجية،  -19
، عقدت قاعة فندؽ الكمكدكر بغزة ، يـك "مكاجية آثار الحرب عمى التعميـ في قطاع غزة 

 2014/  9/  22االثنيف  

جمسات تكعية حكؿ حماية الطفؿ لؤلىؿ كمقدمي ": المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف   -20
بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفؿ، عقدت بجامعة القدس المفتكحة بغزة، يـك "" الرعاية

 .ـ2014/  11/  26األربعاء 

: المشتركة بالبريج، يـك الثبلثاء، المكافؽ" ب " عقدت كرشة عمؿ بمدرسة   -21
عبد الفتاح اليمص / كقد ترأس الدكتكر، "ميارات فريؽ العمؿ: " ـ، بعنكاف7/4/2015

 الكرشة، كتـ تقسيـ أفراد العينة إلى مجمكعات، كخمصت الكرشة بمجمكعة مف التكصيات 

تعديؿ الخطة األكاديمية لطمبة بكالكريكس اإلرشاد : " المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف -22
 (.M317)ة بقاعة ـ في مبنى طيب2016/  2/  9يـك الثبلثاء، المكافؽ " كالتكجيو التربكم

 

: لجان مناقشة
عضك لجنة مناقشة سيمينار لخطط رسائؿ الماجستير لطمبة الجامعة اإلسبلمية عمى مدار  -1

 .العاـ الجامعي

مشرؼ عمى أبحاث تخرج طمبة كعضك لجنة مناقشة عمى مدار العاـ الجامعي في الجامعة  -2
 . اإلسبلمية بغزة

 .المية عمى مدار الفصؿ الدراسيعضك لجنة مناقشة ألبحاث طمبة الجامعة اإلس -3

كخانيكنس عمى مدار مناقشة أبحاث تخرج طمبة جامعة القدس المفتكحة برفح، لجنة عضك  -4
 .العاـ الجامعي

 2008/ 2007عضك لجنة مقابمة طمبة ماجستير قسـ عمـ النفس  -5

6- 
عضك لجنة مناقشة رسائؿ ماجستير لمطمبة، مناقشان داخميان .

. 

 .لطمبة الدراسات العميا مشرؼ عمى رسائؿ ماجستير -7

عضك لجنة مقابمة طمبة الدبمكـ العاـ بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة لمفصؿ األكؿ  -8
2010/2011. 

بكمية التربية  2012/2013عضك لجنة امتحانات قبكؿ طمبة الماجستير لمعاـ الجامعي  -9
 .بالجامعة اإلسبلمية بغزة

بكمية التربية بالجامعة  2013/ 2012عاـ الدراسي عضك لجنة مقاببلت لطمبة الماجستير لؿ -10
 .اإلسبلمية بغزة
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 .في الجامعات المحمية كالدكلية – كدكتكراه ماجستير –مشرؼ كمناقش رسائؿ  -11

بكمية التربية بالجامعة  2014/ 2013عضك لجنة مقاببلت لطمبة الماجستير لمعاـ الدراسي  -12
 .اإلسبلمية بغزة

لممدرسيف الذيف يدّرسكف المساؽ   LOUN   3101( ليعـ) منسؽ مساؽ عمـ نفس المعب  -13
 .ـ بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة2016/2017لمفصؿ الدراسي األكؿ 

: " عضك لجنة مناقشة سيمينار لطالب ماجستير بكمية اآلداب ، تخصص صحافة، بعنكاف -14
في التكعية بخطكرة اعتماد الشباب في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية الفمسطينية 

 .، يـك بالجامعة اإلسبلمية بغزة"الشائعات دراسة ميدانية

لمعمـك التربكية كالنفسية بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية عضك مركز التأصيؿ اإلسبلمي  -15
 . 2018 – 2017مف 

 .اآلف – 2018عضك لجنة البحث العممي كالدراسات العميا بكمية التربية مف  -16

صيؿ اإلسبلمي لمعمـك التربكية كالنفسية بقسـ عمـ النفس بكمية التربية رئيس مركز التأ -17
 .اآلف -2018بالجامعة اإلسبلمية بغزة مف 

 
شراف رسائل الماجستير  :والدكتوراه مناقشة وا 

الماجستير  : أوالً 
عنوان رسالة ة / اسم الطالبـ م 

الماجستير 
مناقش 
داخمي 

تاريخ المناقشة الجامعة مشرف 

 
 
1 

 
 

تساـ أبك العمريف اب

مستوى الصحة النفسية 
لمعاممين بمينة التمريض 
في المستشفيات الحكومية 

بمحافظة غزة وعالقتو 
بمستوى أداؤىم 

 

 

داخمي  مناقش

 

 
 
- 

 
 

اإلسالمية 

 
السبت 

م 19/7/2008

 
2 

 
خميؿ محمد عسقكؿ 

الذكاء االجتماعي وعالقتو 
بالتفكير الناقد وبعض 
المتغيرات لدى طمبة 

معة الجا

 مناقش داخمي 

 -

 
اإلسالمية 

األربعاء 
م 27/5/2009

 
3 

 
محمكد دياب عمكاف 

فاعمية برنامج مقترح 
لزيادة كفاءة الذات لدى 

المعاقين حركيًا بقطاع غزة 

 

 -

 
مشرف 
مشترك 

 
اإلسالمية 

األربعاء 
م 30/9/2009

 
 
4 

 
كفاء حسف خكيطر 

األمن النفسي والوحدة 
النفسية لدى المرأة 

في ( واألرممة  المطمقة)
 ضوء بعض المتغيرات

 

مناقش داخمي 

 
 -

 
اإلسالمية 

 
السبت 

م 23/2/2010
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5 
 

 
عبد ربو عمي شعباف 

الخجل وعالقتو بتقدير 
الذات ومستوى الطموح 
لدى المعاقين بصريًا 

 

 -

 

 

مشرف 
 

اإلسالمية 
االثنين 

م 5/4/2010

 
6 

 
صالح إسماعيؿ 

اليمص 

قمق الوالدة لدى األميات 
حافظات الجنوبية في الم

لقطاع غزة وعالقتو بجودة 
الحياة 

 

 -

 
مشرف 
مشترك 

 
اإلسالمية 

 
السبت 

م 10/4/2010

 
7 

 
محمد كماؿ حمداف 

االتزان االنفعالي والقدرة 
عمى اتخاذ القرار لدى 

ضباط الشرطة 
 .الفمسطينية

 

 -

 
مشرف 

 
اإلسالمية 

 
االثنين 

م 20/12/2010

 
8 

 
زياد أحمد بدكم  

مج إرشادي فاعمية برنا
يعتمد عمى فن القصة 
لخفض العدوان لدى 

المعاقين عقميًا 

 

 -

 

 
مشرف 

 
اإلسالمية 

األربعاء 
م 18/5/2011

 
 
9 

 
 

أشرؼ أحمد القانكع  

الكفاءة االجتماعية 
وعالقتيا بأساليب مواجية 
الضغوط عند المصابين 

باالضطرابات 
 .السيكوسوماتية

 

مناقش داخمي 

 

 

 -

 
 

اإلسالمية 

 
 
اء األربع

م 2011/ 9/2

 
10 

 
أماني حمدم الكحمكت 

دراسة مقارنة لمتوافق 
النفسي االجتماعي لدى 

أبناء العامالت وغير 
العامالت في المؤسسات 

 الخاصة بمدينة غزة

 

مناقش داخمي 

 
 
 -

 
 

اإلسالمية 

 
األحد 

م 22/5/2011

 
 

11 

 
 

حمدم عادؿ أبك 
ىبلؿ  

المشكالت النفسية 
والسموكية لدى الطمبة 

كبر سنًا في مدارس األ
. وكالة الغوث بقطاع غزة

 

 

 -

 

 

 مشرف

 
 

اإلسالمية 

 
األربعاء 

م 25/5/2011

 
 

12 

 
 

ببلؿ محمد المنككش 

فعالية برنامج إرشادي 
سموكي معرفي في خفض 
حّدة األحداث الضاغطة 

لدى طالب الجامعة 
اإلسالمية بغزة  

 

 

 -

 
 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 
 

األربعاء 
م 30/11/2011
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13 

 
 

محمد سامح العجمة 

المسئولية االجتماعية 
وعالقتيا بالصراع النفسي 
وتوكيد الذات لدى أرامل 
شيداء حرب الفرقان في 

محافظة غزة 

 

مناقش داخمي 

 

 

 -

 
 

اإلسالمية 

 
السبت 

م 3/2012/ 31

 
 
 

14 

 
 
 

يكسؼ أحمد أبك ككش 

السمات القيادية 
والمسئولية االجتماعية 

لدى الطالب 
غير المشاركين و

المشاركين في 
جماعات النشاط 

الطالبي  

 

 

مناقش داخمي 

 

 

 

 -

 
 
 

اإلسالمية 

 
 

األربعاء 
م 27/6/2012

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

طافش  محمد رفيؽ

Assessment of 
Tramadol Abuse 
Among Clients 
who are 
Attending Private 

Psychiatric 
Clinics-KAP 

Study 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 مشرف

 
 
 
 
 

 اإلسالمية

 
 
 
 
 

األحد 
م 2013/  1/  6

 
 
 

16 

 
 
 

أحمد عبد الحي  
 الخالدم

The impact of 
Family Support 
on Recovery of 

Depressed 
Patients in Gaza 

Governorates 

 

 

 

مناقش داخمي 

 

 

 

 -

 
 
 

اإلسالمية 

 
 
 

األربعاء 
م 9/1/2013

 
 

17 

 
 

ماىر مكسى الشرافي 
 

اإلنياك النفسي 
وعالقتو بكل من قمق 
المستقبل ومستوى 

الطموح لدى العاممين 
 في األنفاق

 

 

 -

 
 

 مشرف

 
 

اإلسالمية 

 
االثنين 

م 25/2/2013

 
 

18 

 
 

العاؿ عبد حمكدة حسف

المعاممة المدرسية 
وعالقتيا ببعض أنماط 

السموك لدى طمبة 

 

 

 -

 
 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 
األربعاء 

م 17/4/2013
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المرحمة اإلعدادية في 
 .قطاع غزة

 
 

19 

 
 

ف عبد الرءكؼ حس
القطراكم 

المساندة االجتماعية ) 
والرضا ( اإلىمال –

عن خدمات الرعاية 
وعالقتيا بالصالبة 
النفسية لممعاقين 
حركيًا بقطاع غزة 

 

 

 -

 

 

 

 
 

 مشرف

 
 

اإلسالمية 

 
األربعاء 

م 24/4/2013

 
20 

 
محمود خميل البراغيثي 

فاعمية برنامج تدريبي لزيادة 
اـ كفاءة المعمميف في استخد

أساليب تعديؿ سمكؾ الطمبة 
العدكانييف 

 

مناقش داخمي 

 

 -

 
اإلسالمية 

 
السبت 

م 18/5/2013

 
 

21 

 
 

نيفيف محمد عبد 
اليادم  

فاعمية برنامج الدعم 
النفسي االجتماعي غي 
المبني عمى المدارس 

األساسية في تنمية بنائية 
المعب والثقة بالنفس 

والتسامح  

 

 

 -

 
 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 
ثنين اال

م 2/9/2013

 
 

22 

 
 

ىكيشؿ  أبكرائد أحمد 

الشخصية السيكوباتية 
وعالقتيا بالوحدة النفسية 

وتقدير الذات لدى السجناء 
المودعين بسجن غزة 

المركزي 
 

 

 

 

 -

 
 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 
االثنين 

م 4/11/2013

 
 

23 

 
 

ضياء يوسف أبو عون 

الضغكط النفسية كعبلقتيا 
لية بالدافعية لئلنجاز كفاع
الذات لدل عينة مف 

الصحفييف بعد حرب غزة 

 

 

مناقش داخمي 

  
 

اإلسالمية 

 
األحد 

م 29/12/2013
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24 

 
 
 
 
 

ميند محمد سميمان 

فاعمية برنامج معرفي سمككي 
لمتخفيؼ مف أعراض االكتئاب 

لدل عينة مف المرضى 
المتردديف عمى العيادة النفسية 

بمحافظة شماؿ غزة 
Effective of A 

Cognitive Behavioral 

Program to Relieve the 

Symptoms of 

Depression in A 

Sample of Patients 

Attending Psychiatric 

Clinic in North Gaza. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

مشرف 

 
 
 
 

اإلسالمية 

 
 
 

السبت 
م 8/3/2014

 
 

 حسين حسن أبو عودة 25

الذكاء االنفعالي كمستكل الطمكح 
الصؼ  كاتخاذ القرار لدل طمبة

 .العاشر األساسي في قطاع غزة
 مناقش داخمي

 
 
 
- 

 
 

اإلسالمية 

 
االثنين 

م 17/3/2014

 
 

25 

 
 

 ياسر عمي عودة

Political Participation to 

Social Responsibility and 

Peers Influence. 

االتجاه )المشاركة السياسية 
كعبلقتيا بالمسئكلية ( كالممارسة

اف لدل االجتماعية كتأثير األقر
 .طمبة جامعة القدس المفتكحة

 

 

 

 -

 

 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 
 

األحد 
م 18/5/2014

 
26 

 
محمد عمر حسين 

األفكار العقبلنية كالبل عقبلنية 
لدل طمبة جامعة األزىر 

كعبلقتيا ببعض المتغيرات 
 النفسية

 مناقش خارجي 

 -

جامعة 
األزىر 

األحد 
م 8/6/2014

 
27 

 
 

باسل فريز أحمد حسونة 

 
المسئكلية االجتماعية 
كالضغكط النفسية لدل 

القيادات الطبلبية في جامعة 
القدس المفتكحة 

 

 

 -

 

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 
األحد 

م 28/9/2014

 
28 

 
نرمين محمد أبو اسبيتان 

الدعـ االجتماعي كالكصمة 
كعبلقتيما بالصبلبة النفسية 

كالرضا عف الحياة لدل 
المطمقات في محافظات غزة 

 

اخمي مناقش د

 

 -

 
اإلسالمية 

 
الثالثاء 

م 25/11/2014
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29 

 
 

أدىم خميل أبو السعود 

فاعمية برنامج إرشادم معرفي 
سمككي لتحسيف مستكل 

مف  الصبلبة النفسية لدل عينة
النزالء المراىقيف بمعيد األمؿ 

لؤليتاـ 

 

مناقش خارجي 

جامعة - 
األقصى 
بغزة 

 
الثالثاء 

م 2015/  2/  3

 
 

30 

 
يام محمد ص طارق

ىكية الذات كالتكافؽ النفسي 
لدل السجناء متعاطي 

المخدرات كأبنائيـ في قطاع 
غزة 

 

مناقش داخمي 

 
 
 -

 
اإلسالمية 

 
الثالثاء 

م 17/3/2015
 

 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 

 إيمان حمدي الزعالن

 

قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بسمات 
الشخصية لدل األطفاؿ 

مجيكلي النسب في مؤسسات 
أسر اإليكاء كالمحتضنيف لدل 

 .بديمة
Future Anxiety and its 
Relationship with the 
Characteristics of 
Unknown Parentage 
Children in Shelter 
Foundation and those 
Inculpated with 
Alternative Families. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

مشرف 

 
 
 
 

اإلسالمية 

 
 
 

السبت 
م 21/3/2015

 
 
 

32 

 
 
 
 

حنان حمد النحال 

 
 
 

لشرطة النسائية دور ا
الفلسطينية في تعديل السلوك 

اإلجرامي لدى نزيالت مراكز 
التأهيل واإلصالح في 

 محافظات غزة

 

 

 

 -

 

 

 

مشرف 

أكاديمية اإلدارة 

والسياسة 

لمدراسات العميا 

برنامج مشترك 

مع جامعة 

األقصى 

 
 
 

االثنين 
م 4/5/2015

 
 

33 

 
 

خالد العناني 

  

 

 

مناقش خارجي 

 

 

 

 

 -

اإلدارة  أكاديمية

والسياسة 

لمدراسات العميا 

برنامج مشترك 

مع جامعة 

األقصى 

 
 

االثنين 
م 13/7/2015

34  
 ىيام زياد عابد

قلق المستقبل وعالقته بفاعلية 
الذات ومستوى الطموح لدى 

طلبة الثانوية العامة في 
 محافظة غزة

األربعاء اإلسالمية - مناقش داخمي 
م 21/10/2015
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35 

 
مصطفى  شادي محمد أبو

الضغوط النفسية وعالقتها 
باالتزان االنفعالي والقدرة 

على اتخاذ القرار لدى 
ممرضي الطوارئ في 
المستشفيات الحكومية 

 مناقش داخمي 
 -

 
اإلسالمية 

السبت 
م 12/12/2015

 
 

36 

 
 
 

محمد يونس شاليل 

 وعالقتها الصادمت الخبراث
 طلبت لذي النفسي بالتمرد

. بغزة اإلعذاديت المرحلت
Traumatic Experiences 
and its Relationship 
with Psychological 
Disobedience Among 
Preparatory- Schools 
Students in Gaza 

 

 
 
 -

 
 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

االثنين 
م 14/12/2015

 
 
 
 

37 

 
 
 
 

سعيد مساعد أبو عجوة 

العبلقات الشخصية في 
المجتمع في ضكء أخبلقيات 

صائييف المينة لدل األخ
 .االجتماعييف بقطاع غزة

Personal Relationships 
in the Community in 
Light of the Ethics of 
the Profession to the 
Social Workers in the 
Gaza Strip. 

 

 

 

 

 -

 

 

 

مشرف 

 
 
 

اإلسالمية 

 
 

السبت 
م 19/12/2015

سمات الشخصية كعبلقتيا نمر شعبان عبيد  38
دل مرتكبي ببعض المتغيرات ؿ

جرائـ القتؿ في محافظات غزة 

األربعاء األقصى - مناقش داخمي 
 

 
 
 

39 
 

 
 
 
 

 محمد يوسف صبوح
 
 

 

 وعالقتها النفسية الضغوط
 لدى الهجرة نحو باالتجاه
 الجامعات خريجي

 محافظات في الفلسطينية
غزة  قطاع

Stress and its 
relationship with 
attitude towards 

immigration 
among 

Palestinian 
universities 

graduates in 
Gaza Strip 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

مشرف 

 
 
 
 

اإلسالمية 

 
 
 

السبت 
م 6/3/2016

 محمد رفيق الكحموت 40
 

المساندة االجتماعية وعالقتيا 
بالعزو السببي لدى محاولي 

 االنتحار في قطاع غزة

الثالثاء اإلسالمية -  مناقش داخمي
م 29/3/2016
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المشكالت السموكية لدى د أبو شعبان أسماء محم 41
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية 

 والعاديين في قطاع غزة

األربعاء اإلسالمية - مناقش داخمي 
م 18/5/2016

 
 

42 

 
 

عالء صبح اليور 
 

فاعمية برنامج إرشادي نفسي 
إسالمي لخفض أعراض 

 .االكتئاب النفسي
The Effectiveness of A 
Pilot Program to Cut 
Myself Islamic 
Symptoms Depression. 

 

 

 

 

 -

 

 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 
األحد 

م 30/10/2016

 
 
 

43 

 
 
 

ىدى رمضان النجار  

 وعالقتو النفسي االغتراب
 والنظرة الجسم بصورة

 مصابي لدى المستقبمية
 قطاع عمى 2014 عدوان
غزة 

Psychological 
alienation and it's 
relationship to the 
body image and 

future outlook with 
. war causalities in 

Gaza 2014 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

مشرف 

 
 
 
 

اإلسالمية 

 
 
 

الثالثاء 
م 2016/ 11/  1

 

 
 

44 
 

 
 

عال صالح عواجة 

 
اضطراب كرب ما بعد الصدمة 
وعالقتو باألفكار الالعقالنية 

لدى المراىقين الميدمة 
بيوتيم خالل العدوان 
 2014اإلسرائيمي عمى غزة 

 

 

 -

 

 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 
االثنين 

م 7/11/2016

 
45 

المشكالت النفسية  ابتسال ميدي الداية
واالجتماعية لدى أبناء 

الشيداء والشييدات وعالقتيا 
دراسة : حرمان العاطفيبال

 مقارنة

 

مناقش داخمي 

 

 -

 
اإلسالمية 

األربعاء 
م 16/11/2016

 
 

46 

 
 
 

عمر إبراىيم أبو طعيمة 

 
 

األنماط القيادية كعبلقتيا 
بالتكافؽ االجتماعي لدل 
 طمبة الجامعات الفمسطينية

 

 

مناقش خارجي 

 

 

 -

أكاديمية اإلدارة 

والسياسة 

لمدراسات العميا 

برنامج مشترك 

مع جامعة 

األقصى 

 
 
 
 

م 2017/ 1/  9
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47 

 
 

باسل محمد عاشور 

الصمكد النفسي كعبلقتو 
باالتزاف االنفعالي لدل 

ممرضي العناية الفائقة في 
المستشفيات الحككمية في 

 قطاع غزة 

 

 

مناقش داخمي 

 

 

 -

 
الجامعة 
اإلسالمية 

م 31/1/2017

 
 
 

48 

 
 
 

فريد خضر بحر 

كعبلقتو  األطراؼ كىـ
فعاالت النفسية لحاالت باالف
كصفية  دراسة) بتراؿ

 (.تحميمية
Phantom limb and its 

relationship to 

psychological emotions 

amputations cases 

(Analytical and 

descriptive study). 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

مشرف 

 
 
 
 

اإلسالمية 

 
 

األحد 
م 19/2/2017

 
49 

 
إسالم محمد فياض 

لتنمية فاعمية برنامج إرشادم 
أساليب مكاجية الضغكط 

النفسية لدل األميات البديبلت 
في قرية األطفاؿ رفح 

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

الثالثاء 
2/5/2017 

التفكير اإليجابي وعالقته  يوسف فيمي اسميم 50
بالتنظيم االنفعالي لدى 

عينة من خريجي الجامعات 
 الفلسطينية

  داخمي مناقش

- 

 
 اإلسالمية

األحد 
م 27/8/2017

 
 

51 

 
 

 محمود عودة سعيد

االغتراب الكظيفي 
كعبلقتو بسمكؾ المكاطنة 
التنظيمية لدل العامميف 

في كزارة األكقاؼ كالشئكف 
 الدينية

 

 

 

مناقش خارجي 

 
 
 -

أكاديمية اإلدارة 

والسياسة 

لمدراسات العميا 

برنامج مشترك 

مع جامعة 

األقصى 

 
االثنين 

م 11/9/2017
 

52  
شة محمد سمير أبو عي

نمك ما بعد الصدمة 
كعبلقتو بأمراض 

االضطراب النفسي لدل 
مرضى السرطاف 

 

مناقش داخمي 

 
 -

 
 اإلسالمية

 
األحد 

م 15/10/2017

 
53 

 
بيسان خالد أبو شرخ  

فعالية برنامج قائـ عمى نظرية 
تريز لحؿ المشكبلت كاتخاذ 

القرار لدل العامبلت في 
مجاؿ اإلصبلح االجتماعي  

 

 -

 

مشرف 

 
المية اإلس

الثالثاء 
م 30/1/2018
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54 

 
 
 
 

 خميس عمي أبو حصيرة

 الكامنة النفسية العكامؿ
 عينة لدم االنتحار لمحاكلي

 .الفمسطيني الشباب مف
( عاممية دراسة)

 Latent  
Psychological Factors 
Relating to Suicidal 
Attempt 
According to Sample 
of Palestinian Youth in 
Gaza Strip (Factorial 
(Study 

 

 

 

 

 مناقش داخمي

 
 
 
 
 
 -

 
 
 
 
 

 اإلسالمية

 
 
 

الثالثاء 
م 3/3/2018

 

فاعمية برنامج إرشادم لرفع إسالم محمد البطش  55
مستكل الصبلبة النفسية لدل 

زكجات الشيداء 

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 
م 9/4/2018

 
56 

 
مريم وحيد صالح 

األسى النفسي كعبلقتو 
م لدل أميات بالتكافؽ الزكاج

مرضى الضمكر الدماغي في 
قطاع غزة  

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 
م 22/4/2018

 
 
 
 

57 

 
 
 
 

منير بشبش  صبا

 كعبلقتو اإلنترنت إدماف
 لدل النفسية كالكحدة باالكتئاب

 قطاع في الجامعات طمبة
 غزة

Internet Addiction and 
their relationship to 

depression and 
Loneliness in 
University students in 

the Gaza Strip 

 

 

 

مناقش داخمي 

 

 

 

 -

 
 
 

اإلسالمية 

 
 

السبت  
م 12/5/2018

 

 
 

58 

 
 

نوريتان عبدالرؤوف عكيمة 

 المعنفة لممرأة النفسي البركفيؿ
 دراسة( غزة قطاع في

( اكمينيكية
Psychological Profile 
For Women Whom 
Exposed to Violence " 

" In Gaza Strip 

 

 

 مناقش داخمي

 
 

 -

 
 

 اإلسالمية

 
األربعاء 

م 16/5/2018
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59 

 
صقر سعيد بنات  

قمؽ اإلنجاب كعبلقتو بجكدة 
الحياة لدل األسر التي لدييا 

أبناء ذكم إعاقة سابقة  

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

السبت  
م 26/5/2018

 
 

60 
 
 

 
 

إبراىيم حسن أبو جزر 

الميارات القيادية كعبلقتيا 
لذات لذكم اإلعاقة بتحقيؽ ا

 الحركية بمحافظات غزة 

 

 

مناقش 

خارجي 

 

 

 -

أكاديمية اإلدارة 

والسياسة 

لمدراسات العميا 

برنامج مشترك 

مع جامعة 

األقصى 

 
 السبت

م 2018/ 7/  7

 
 

61 

   
شادي إبراىيم قديج 

اعتماد طمبة اإلعبلـ في 
محافظات غزة عمى المكاقع 
اإللكتركنية الفمسطينية في 

" بخطكرة الشائعات  التكعية
 "دراسة ميدانية 

 

مناقش داخمي 

 

 -

 
كمية اآلداب 
 اإلسالمية

االثنين 
 م23/7/2018

 
62 

 
 بسام عمر القصاص

التفاؤؿ كمركز الضبط 
كعبلقتيما بالتفكير 
اإليجابي لدل طمبة 
 الجامعات الفمسطينية

 

مناقش داخمي 

 

- 

 
 اإلسالمية

الثالثاء 
م 28/8/2018

 
63 

 
 وافي محمود فتحي 

الذكاء الكجداني كعبلقتو 
بالقدرة عمى تجييز المعمكمات 

لدل طمبة كميات الطب 
بجامعات قطاع غزة 

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

األربعاء 
م 5/9/2018

 
 

64 

 
 

 عبد اهلل غسان السقا 

األمن النفسي واالتجاه نحو 
المخاطرة وعالقتهما بدافعية 

  . اإلنجاز لدي رجال اإلعالم

Psychological 

security and risk 

orientation and their 

relation to . the 

motivation of 

achievement of the 

media 

 

 

مناقش داخمي 

 

 

- 

 
 

 اإلسالمية

 
السبت  

 م17/11/2018

 
65 

 
 عبد اهلل عموان نورا اسماعيل

الحرية الشخصية كعبلقتيا 
بالكفاءة الذاتية لدل الطمبة 

ثانكية المراىقيف بالمدارس اؿ
 في محافظة خانيكنس

مناقش 

خارجي 

 

- 

جامعة 
القدس 
 المفتوحة

االثنين 
م 19/11/2018
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66 

 
 

 إبراىيم أحمد الشاعر 

القيادة اإلبداعية كدكرىا في 
تعزيز الركح المعنكية لدل 

منتسبي كزارة الداخمية كاألمف 
الكطني  

 

مناقش 

خارجي 

 

 

- 

أكاديمية اإلدارة 

والسياسة 

 يا لمدراسات العل

االثنين 
م 31/12/2018

 
67 

 
محمد فؤاد صادق 

استراتيجيات التكافؽ النفسي 
كعبلقتيا باإليجابية لدل طمبة 

الثانكية بمحافظة خانيكنس 

 

مناقش 

خارجي 

 

 

- 

جامعة 
القدس 

المفتوحة 

األربعاء 
م 6/3/2019

 
 

68 

 
 

أحمد رمضان البواب 

ممارسة القيادة األمنية 
ا لتفكيض الصبلحيات كعبلقتو
بالدافعية لئلنجاز لدل ضباط 
كزارة الداخمية كاألمف الكطني 

الفمسطيني 

 

مناقش 

خارجي 

 

 

- 

أكاديمية اإلدارة 

والسياسة 

 لمدراسات العميا

 
األربعاء 

م 13/3/2019

 
 

69 

 
 

مروان محمد قديح 

العكامؿ الخمسة الكبرل 
لمشخصية كعبلقتيا بالرضا 
عف الحياة لدل الممرضيف 

اـ العناية العامميف في أقس
المكثفة في المستشفيات 

الحككمية بمحافظات غزة 

 

 

مناقش داخمي 

 

 

- 

 
 

 اإلسالمية

 
 األحد

م 2019/ 5/ 12

فعالية برنامج إرشادم في  ميا محمد المشيراوي 70
خفض التشكىات المعرفية 
لمكاجية أزمة اليكية لدل 
المراىقات الفمسطينيات 

مناقش 

 خارجي

جامعة  -
 األقصى

األربعاء 
 م17/7/2019

 
71 

 
رانية عبد الخالق السوسي 

الصحة النفسية لؤلـ كعبلقتيا 
بالمزاج االكتئابي كأعراض ما 

بعد الصدمة لؤلطفاؿ في 
عيادات الصحة النفسية 

 

مناقش داخمي 

 

- 

 
 اإلسالمية

اإلثنين  
م 30/9/2019

  قويدر  سمر  72

مناقش داخمي 

 

- 

 
 اإلسالمية

الثالثاء  
م 31/12/2019

اإلساءة األسرية كعبلقتيا خديجة سعيد الكرد  73
باالكتئاب كالكصمة 

االجتماعية لدل المعاقيف 
حركيان في قطاع غزة 

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

األحد 
م 5/1/2020
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74 

 
 
 
 
 

ىداية سميح حمد 

 كعبلقتيا النفسية الصبلبة
 لدل االنفعالي باالتزاف

 بجمعية متطكعي اإلسعاؼ
طيني  الفمس األحمر اليبلؿ

Psychological 
hardiness and its 
relationship to 
emotional stability 
among Volunteers in 
Palestine Red 
Crescent Society 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

مشرف 

 
 
 
 

القدس 
المفتوحة 

 
 
 
 

م 3/2/2020

فاعمية الذات وعالقتيا بجودة حسام عودة أبو سميدانة  75
الحياة الوظيفية لدى 

التربويين في  المرشدين
 مدارس المحافظات الجنوبية

 

مناقش 

خارجي 

 

 

 -

 
القدس 

المفتوحة 

السبت  
م 8/2/2020

76  
غدير فوزي حسنين  

الضغكط النفسية كعبلقتيا 
باالكتئاب كبعض المتغيرات 

لدل عينة متف السيدات 
الحكامؿ المترددات عمى 

العيادات الحككمية 

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 

77  
زقول  كفاح سميم

الصبلبة النفسية كالدعـ 
االجتماعي كالنفسي كعبلقتيما 

بقمؽ المستقبؿ لدل زكجات 
الشيداء كاألرامؿ في محافظة 

غزة دراسة مقارنة  

 

 

 -

 

 

مشرف 

 
 

اإلسالمية 

 

78  
 

عبد الرحيم صدقي الكتوت 

ضغط العمؿ كجكدة الحياة 
كعبلقتو بمستكل األداء لدل 

الممرضيف العامميف في 
الحرجة في  األقساـ

المستشفيات الحككمية بمدينة 
غزة  

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 

79  
إيمان عبد الحكيم مطر 

فعالية برنامج قائـ عمى 
استراتيجيات العقؿ كالجسـ في 

خفض قمؽ المستقبؿ لدل 
في قطاع غزة  فالمكفكفي

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 
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دارة األزمات ىناء صالح جبريل  80 الكفاءة الذاتية كا 
لدل المرأة المعيمة في األسر 

األشد فقران 

 

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 

81  
عبدالرحمن جميل الطيراوي 

  

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 

82       

  فلاير حسن النممة  83

 -

 

مشرف 

 
اإلسالمية 

 

84       

 
 
 

: الدكتوراه: ثانياُا 
عنوان رسالة ة / اسم الطالبـ م 

الماجستير 
مناقش 
/داخمي

خارجي 

تاريخ المناقشة الجامعة مشرف 

 
 
1 

 
 

نرمين محمد سميمان أبو 
سبيتان 

 

المساندة االجتماعية كعبلقتيا 
 بالصبلبة النفسية كاألمف 

النفسي  لدل المرأة الفمسطينية  
 المطمقة كاألرممة

" دراسة مقارنة" 

 

 

ًا خارجي اً مناقش

 
 
- 

 جامعة تونس
كمية العموم 
اإلنسانية 
واالجتماعية 

م قسم عل
النفس 

 
 

الخميس 
م 27/12/2018

 
 
 

 
 

حمكدة حسف محمد 

الضغكط النفسية كأساليب 
مكاجيتيا لدل مبتكرم 

جراء العدكاف  األطراؼ

 

 

ًا خارجي اً مناقش

 
 
- 

 تونسجامعة 
كمية العموم 
اإلنسانية 

 
 

اإلثنين 
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عمى قطاع غزة  اإلسرائيميعبد العاؿ  2
 ـ4102عاـ 

واالجتماعية  
قسم عمم 
النفس 

م 28/1/2019

جامعة عين مشرف ثان -   صقر سعيد بنات 3
 –شمس 
 –القاىرة 
مصر 

 

 
 

: المنشورةوالكتب األبحاث 
مجمة  ،" حقكقو كمتطمبات تربيتو مف منظكر إسبلمي -الطفؿ المعاؽ: " بعنكافمحّكـ بحث  -1

غزة،  الجامعة اإلسبلمية، ،(14) العدد ،(2) ، الدراسات اإلنسانية، المجمدالجامعة اإلسالمية
 .فمسطيف

اإلساءة المفظية مف قبؿ الكالديف ضد األطفاؿ المعّكقيف كعبلقتيا  : "بعنكافمحكـ بحث  -2
مجمة العمـك التربكية، جامعة " دراسة استطبلعية  – بالتكافؽ النفسي في البيئة الفمسطينية

 (.2007)قطر، 

ت عبر كسائؿ اإلعبلـ األبعاد النفسية كاالجتماعية في تركيج اإلشاعا: " بحث محكـ بعنكاف -3
 ، الدراسات اإلنسانية، المجمدمجمة الجامعة اإلسالمية، " كسبؿ عبلجيا مف منظكر إسبلمي

 – 145، ص ص الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، 2010يكنيك  ،(2) العدد ،(18)
 (بحث مشترؾ.) 174

مجمة ، "نفسيجيكد عمماء المسمميف في البحث العممي التربكم كاؿ: " بحث محكـ بعنكاف -4
 -مارس، (16)، مجمة عممية محكمة، العدد "بيرسا " البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية، 

 (بحث مشترؾ) ،244 –219، غزة، فمسطيف، ص ص 2011

 "مقارنة" دراسة سيككلكجية  درجة تقّبؿ المقطاء في المجتمع الفمسطيني: " بحث محكـ بعنكاف -5
 . ، جامعة عيف شمس، القاىرة(4) ، الجزء ( 35) ة ، العدد كمية التربية ، المجمة التربكم

معّكقات اإلبداع لمطفؿ الفمسطيني مف كجية نظر األخصائييف  : "بحث محكـ بعنكاف -6
، مجمة جامعة فمسطيف لؤلبحاث "النفسييف في مدارس ككالة غكث البلجئيف في قطاع غزة

، ص ص غزة، فمسطيف، 2011ك، مجمة محكمة نصؼ سنكية، العدد األكؿ، يكليكالدراسات، 
373-  415  .

المؤىبلت التربكية كالنفسية البلزمة إلعداد المعمـ الفمسطيني قبؿ مف : " بحث محكـ بعنكاف -7
كمية التربية،  الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، مجمة عممية محكمة،"كجية نظر المعمميف 

 .جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر

االتجاه نحك البرامج التعميمية المحكسبة لدل معممي المدارس : " كافبحث تحت التحكيـ بعف -8
                             2014، بمجمة ابف رشد بيكلندا، العدد العاشر، فبراير، "بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة

 236 – 217، ص ص 

جمة البحوث م،  "رؤية إسبلمية... الصحة النفسية لممسنيف : " ث محكـ بعنكافبح -9
 -سبتمبر، ( 21)العدد ، مجمة عممية محكمة، "بيرسا " الفمسطينية،  اإلنسانيةوالدراسات 

 (البحث مشترؾ) ،38-2 ، غزة، فمسطيف، ص ص2013



 38 

مبلمح التكجيو كاإلرشاد عند اإلماـ الشافعي دراسة تحميمية لسيرتو : " ث محكـ بعنكافبح -10
: ، مجمة عممية دكلية محكمة تصدر عفواالجتماعيةمجمة جيل العموم اإلنسانية ،  "الذاتية 

 .142 – 117، ص ص 2013تشريف األكؿ، أكتكبر، الجزائر، مركز جيؿ البحث العممي، 

في القرآف الكريـ كممارسة عمماء الغرب  النفسيةالدالالت العبلجية : " بحث محكـ بعنكاف -11
الثامف،  نصؼ سنكية، العدد، مجمة محكمة مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات، " ليا

 (.البحث مشترؾ)  76 -52غزة، فمسطيف، ص ص ، الجزء األكؿ، 2015يناير 

 المشكبلت النفسية التي تكاجو تبلميذ المرحمة األساسية الدنيا في: " بحث محكـ بعنكاف  -12
امعة مجمة ج، " تعّمـ المغة اإلنجميزية كما يدركيا التبلميذ أنفسيـ كالمعمميف كأكلياء األمكر

الجزء ، 2015يناير ، الثامف، مجمة محكمة نصؼ سنكية، العدد فمسطين لألبحاث والدراسات
 (.البحث مشترؾ)  73-58غزة، فمسطيف، ص ص  الثاني،

دكر المرشد التربكم في التخفيؼ مف مشكبلت طمبة مرحمة التعميـ : " بحث محكـ بعنكاف -13
، األّمة لمبحث العمميمجمة جامعة ، " عمى غزة( 2014)األساسي بعد العدكاف اإلسرائيمي 

البحث ) 96 -53، غزة، فمسطيف، ص ص 2016يناير ، السابعمحكمة، العدد عممية مجمة 
 (.منفرد 

دكر المرأة الفمسطينية في التخفيؼ مف حدة االضطرابات النفسية : " بحث محكـ بعنكاف -14
، مجمة التربية بجامعة طنطا كميةمجمة ، " 2014المصاحبة ألبنائيا إباف العدكاف اإلسرائيمي 

 (.البحث منفرد )مصر ، 2016يكليك ، (63)الثالث محكمة، العدد عممية 

هوية الذات والتوافق النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي في محافظات : " بحث محكـ بعنكاف -15
مجمة عممية محكمة، العدد الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، مجمة ، " غزة
 (. مشترؾالبحث )ـ، غزة، فمسطيف، 2017، يناير، (المجمد الخامس كالعشركف)ؿ األك

دور أساتذة الجامعة اإلسالمية بغزة في تربية طمبتيم عمى ضبط : " بحث محكـ بعنكاف -16
، مجمة الجامعة (البحث مشترؾ" )  الدوافع في ضوء توجييات القرآن الكريم والسنة النبوية

ية كالنفسية، العدد الرابع، المجمد الرابع كالعشركف، شير أكتكبر، لمدراسات التربك اإلسبلمية
 غزة، فمسطيف، ، 2016

اآلثار المترتبة عمى تطبيق المقررات الجامعية االلكترونية عمى : " بحث محكـ بعنكاف -17
، (منفردالبحث " )  شخصية الطالب الجامعي من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية

ـ، 2016، العدد السابع عشر، لسنة (مجمة عممية محكمة) التربية  البحث العممي فيمجمة 
 .كمية البنات، جامعة عيف شمس، مصر
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 :األبحاث التي قمت بتحكيميا لمباحثين في مجالت منشورة

 
 الدولة اسم الجامعة تاريخ كتاب التحكيم اسم المجمة  عنوان البحث م

1 
العالج النفسي في التصور اإلسالمي 

 

مجمة الجامعة 

 اإلسالمية 

 –سالمية الجامعة اإل 13-9-2010

 غزة 

 
 فمسطين

2 
  دور المحاضن التربوية في إرساء السمم المجتمعي

 كتاب مؤتمر 

 
27-9-2010 

 –الكمية الجامعية 

 غزة

 
 فمسطين

 
3 

منياج الدعم النفسي في القرآن الكريم وكيفية 
 االستفادة منو في الواقع الفمسطيني المعاصر

مجمة الجامعة 

 اإلسالمية

 
30/10/2010 

 –اإلسالمية  الجامعة

 غزة

 
 فمسطين

 
4 

أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة 
 اإلسالمية في ضوء السّنة النبوية

مجمة الجامعة 

 اإلسالمية

 
23/10/2010 

 –الجامعة اإلسالمية 

 غزة

 
 فمسطين

5 
التفاؤل والتشاؤم لدى طمبة جامعة األقصى بغزة في 

 ضوء بعض المتغيرات
مجمة الجامعة 

 إلسالميةا

 –الجامعة اإلسالمية  13/11/2010

 غزة

 
 فمسطين

مجمة الجامعة  عالقة العمميات الوالدية بانحراف األحداث 6

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  10/8/2011

غزة 

فمسطين 

 
7 

دور العوامل الضاغطة في اختيار طمبة المرحمة 
الثانوية العامة لمتخصص الدراسي 

كتاب المؤتمر 

األول  العممي

 لكمية التربية 

 
28  /3  /2012 

جامعة األمة بغزة 

 التعميم المفتوح

 
 فمسطين

 
8 

التجربة اليابانية في تنظيم بنية التعميم الثانوي الميني 
وكيفية االستفادة منيا في محافظات غزة 

كتاب المؤتمر 

العممي األول 

 لكمية التربية

 
28  /3  /2012 

جامعة األمة بغزة 

 مفتوحالتعميم ال

 
 فمسطين

 
9 

أسباب عزوف طمبة كمية العموم عن قسم البيئة وعموم 
األرض من وجية نظر المدرسين والطمبة بالجامعة 

اإلسالمية 

كتاب المؤتمر 

العممي األول 

لكمية التربية 

 
8  /4  /2012 

جامعة األمة بغزة 

التعميم المفتوح 

 
فمسطين 

 
10 

اجات النفسية دور األنشطة الال منيجية في إشباع الح
لدى طمبة الجامعة اإلسالمية 

كتاب مؤتمر 

عمادة شئون 

الطمبة 

 
15/10/2012 

 –الجامعة اإلسالمية 

غزة 

 
فمسطين 

 
11 

الصعوبات التي تعترض الباحث العممي في مجال 
 العموم اإلنسانية واالجتماعية
 وحدود الموضوعية العممية

 

مجمة جيل 

إلنسانية و ا

 االجتماعية

 
16/5/2013 

تصدر عن مركز جيل 

البحث العممي 

الجزائر 

 
الجزائر 

دراسة نفسية تربوية ) الوىم وأثره في السموك اإلنساني  12
( إسالمية

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  30/3/2014

غزة 

فمسطين 

  –الجامعة اإلسالمية  مجمة الجامعة صعوبات تواجو دمج المعاقين إعاقة عقمية بسيطة في  
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افظة إربد من وجية مدارس التعميم األساسي في مح 13
 نظر المعممين

 فمسطينغزة  21/6/2014اإلسالمية 

 
14 

مفيوم الذات وعالقتو بجودة الحياة 
 لدى المتقاعدين عن العمل بمحافظة رفح

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

كية الزيتونة  21/8/2014

 غزة

فمسطين 

 
15 

لثنائية المكّون لألّم والطفل في فاعمية برامج التدّخِل ا
 في األسِر المطّمقةات تحسيِن الصحة النفسية لممُاراىق

 

مجمة الجامعة 

 اإلسالمية

 –الجامعة اإلسالمية  11/9/2014

 غزة

 فمسطين

 
16 

أنماط المعاممة الزوجية وعالقتيا بالتوافق النفسي لدى 
القدس قرى شمال غرب النساء المتزوجات في 

 

مجمة جامعة 

األزىر 

 فمسطينغزة  -جامعة األزىر  11/9/2014

األثر النفسي عمى المرأة الفمسطينية ما بعد الحرب " 17
وعالقتو ببعض المتغيرات من وجية نظر طمبة جامعة 

" فمسطين 
 

المؤتمر 

الخامس 

التداعيات " 

التربوية 

والنفسية 

لمعدوان عمى 

" غزة

 
 

12/4/2015 

 

 

الجامعة اإلسالمية  

غزة 

 
 
طين  فمس

18  
المرونة النفسية ودافع اإلنجاز الدراسي لدى طمبة 
 المرحمة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيمي عمى غزة

المؤتمر 

الخامس 

التداعيات " 

التربوية 

والنفسية 

لمعدوان عمى 

 "غزة

 
 
 

 م19/4/2015

 

 

الجامعة اإلسالمية  

 غزة

 
 

 فمسطين 

 
 

19 

 
و المرض النفسي اتجاىات طمبة الجامعة اإلسالمية نح

 "في ظل الحصار وبعد الحرب عمى غزة

المؤتمر 

الخامس 

التداعيات " 

التربوية 

والنفسية 

لمعدوان عمى 

" غزة

 
 

 م26/4/2015

 

 

الجامعة اإلسالمية  

 غزة

 
 

 فمسطين 

 
 

20 

: األدب الشعبي بمنظار التحميل النفسي الرموز المخفية
الدين  الوزير شمس" العدد ثالثة ورمزيتو في حكاية 

" وأخيو نور الدين

مجمة جيل 

لمدراسات 

األدبية 

 –والفكرية 

 
 
1/5/2015 

 

 

 طرابمس

 
 

 
 لبنان
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العدد السادس 

 2015أبريل 

 
 

21 

تجميات  –النزعة الوجودية  –االتجاه الوجودي 
الوجودية في حياة وأدب ابن حزم األندلسي 

مجمة جيل 

لمدراسات 

األدبية 

 –والفكرية 

العدد السادس 

 2015ل أبري

 
 
1/5/2015 

لبنان طرابمس 

 
22 

فاعمية برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية 
الناجمة عن الحرب عمى غزة لدى طالبات جامعة 

 األزىر بغزة

مجمة الجامعة 

 اإلسالمية

 –الجامعة اإلسالمية  25/6/2015

 غزة

 فمسطين

االضطرابات النفسية لدى طمبة الجامعات وأثرىا عمى  23
 مجتمعيتكيفيم ال

 

مجمة الجامعة 

 اإلسالمية

 –الجامعة اإلسالمية  24/2/2016

 غزة

 فمسطين

توجيات اإلدارة المدرسية لنشر ثقافة السمم المجتمعي  24
 في مدارس الجميل

مجمة الجامعة 

العربية 

األمريكية 

لمبحوث 

الجامعة العربية م 3/2016/|19

جنين  -األمريكية

فمسطين 

ىا بأعراض االضطراب وبعض الخبرة الصادمة وعالقت 25
 .سمات الشخصية لدى أطفال شيداء انتفاضة األقصى

 

مجمة كمية 

فمسطين 

التقنية 

كمية فمسطين التقنية م 4/4/2016

بدير البمح 

فمسطين 

مستوى األفكار الال عقالنية لدى أسر أطفال التوحد  26
 وعالقتو ببعض المتغيرات ودرجة إعاقة الطفل

 

مجمة الجامعة 

مية  اإلسال

 -الجامعة اإلسالمية م 9/10/2016

غزة 

فمسطين  

 
 
 

27 

 
 
 
 

العوامل النفسية واالجتماعية وأثرىا في انتشار التطرف 
 والعنف

المؤتمر 

العممي الدولي 

أزمة الفيم 

وعالقتيا 

بظاىرة 

التطرف 

والعنف 

 
 
 

م 13/11/2016

 

وزارة األوقاف 

والشئون الدينية 

وكمية أصول الدين 

سالمية بالجامعة اإل

 
 
 

فمسطين 

 التوافق الجامعي لدى طمبة جامعة شقراء 28
 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية  

 
م 9/1/2017

 -الجامعة اإلسالمية 

غزة 

 
فمسطين  

 
29 

عالقة االضطراب النفسي لدى األميات بخصائص 
أطفالين النمائية في ضوء المستوى االقتصادي 

االجتماعي الثقافي لألسرة 

مجمة الجامعة 

سالمية  اإل

 
م 9/2/2017

 -الجامعة اإلسالمية 

غزة 

 
فمسطين  
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30 

 
 

منيجية مقترحة لتطبيق معايير الجودة في األداء 
الحركي والتربوي 

المؤتمر 

التربوي 

) المركزي

النيضة 

التربوية بين 

متغيرات الواقع 

وآفاق 

(  المستقبل

 
 

 م12/2/2017
 

 

الدائرة التربوية 

العامة 

 
فمسطين 

 دراسة مقارنة بين ابن عاشور وبموم:التفكير  مستويات 31
 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية  م13/6/2017

 غزة

 
 فمسطين

توظيف مقاطع اليوتيوب في تنمية ميارات انتاج مقاطع  32
 الفيديو، وتحديد مواصفات اختيارىا من وجية نظر

جامعة األميرة نورة قسم التربية الخاصة ب طالبات
نحوىا  نصوراتووت

 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية  م20/11/2017

 غزة

 
 فمسطين

الفروق في اتجاىات المعممات نحو تدريس موضوعات  33
التربية الجنسية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقمية في 

األردن 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية  

 غزة

 
 فمسطين

 اضطراب طيفت التكامل الحسي لذوي مستوى مشكال 34
التوحد في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر 

المعممين وطرق عالجيا 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 10/1/2018

 غزة

 
 فمسطين

االغتراب النفسي لدى الطمبة المعاقين بصريًا في ضوء  35
بعض المتغيرات 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 10/1/2018

 غزة

 
 فمسطين

تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر  36
في ضوء ميارات التفكير الرياضي 

 

مجمة جامعة 

 اإلسراء

 فمسطينجامعة اإلسراء م 17/1/2018

التوحد  اضطراب طيفمصادر الدعم االجتماعي لذوي  37
السموكية  ىموعالقتيا بمشكالت
 

مجمة الجامعة 

إلسالمية ا

 -الجامعة اإلسالمية م 28/1/2018

 غزة

 
 فمسطين

مستوى الخدمات المقدمة لمطمبة ذوي اضطراب طيف  38
 التوحد في المممكة العربية السعودية

 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 29/1/2018

 غزة

 
 فمسطين

المشكالت النفسية لدى المراىقين فاقدي السند  39
مؤشراتيا وحموليا المقترحة من منظور تربوي  :األسري

 إسالمي

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 3/2/2018

 غزة

 
 فمسطين

 
40 

أثر تنمية الميارات الحياتية في خفض حالة القمق لدى 
المصابين بالوسواس القيري في عيادات الطب النفسي 

 في عمان

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 22/2/2018

 غزة

 
 فمسطين

الصحة النفسية وعالقتيا بالذكاء المكاني لدى طالبات  41
كمية الفنون الجميمة بجامعة األقصى 

  -الجامعة اإلسالمية م 13/3/2018مجمة الجامعة 
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 فمسطين غزةاإلسالمية  
المعتقدات الخاطئة عن الزواج لدى الزوجات في  42

 العاصمة األردنية
ة الجامعة مجل

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 26/3/2018

 غزة

 
 فمسطين

 Snijders-Oomen أومنتقنين اختبار سنجدرس  43

Non-verbal Intelligence test  لقياس الذكاء
غير المفظي عمى طالب المرحمة الثانوية في مدينة 

. مكة المكرمة

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -ية الجامعة اإلسالمم 7/4/2018

 غزة

 
 فمسطين

أىمية اإلرشاد النفسي كخدمة مساندة لمطالبات ذوات  44
صعوبات التعمم في المرحمة الثانوية من وجية نظر 

معمماتين 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 15/4/2018

 غزة

 
 فمسطين

الشفقـة بالـذات لـدى أميـات أطفـال متالزمـة داون في  45
 قطـاع غـزة

 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 23/4/2018

 غزة

 
 فمسطين

في المدارس الثانوية  طمبة ىقمق االختبار لدمستوى  46
 يووسبل التغمب عل مدينة نجرانتعميم 

 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 -الجامعة اإلسالمية م 14/5/2018

 غزة

 
 فمسطين

47  
سالمية الستراتيجيات درجة ممارسة معممات التربية اإل

 التقويم الواقعي بمدينة نجران

 

مجمة الجامعة 

العربية 

األمريكية 

لمبحوث 

الجامعة العربية م 28/5/2018

جنين  -األمريكية

فمسطين 
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نموذج سببي لمعالقة بين كل من التوافق الجامعي 
وجودة الحياة والتحصيل الدراسي لدى الطمبة العرب في 

جامعات الداخل 

ة الجامعة مجل

اإلسالمية 

 
م 5/6/2018

 -الجامعة اإلسالمية 

 غزة

 
 فمسطين

ميات التالميذ ذوي أل مقترح أثر برنامج تدريبي 49
في تحسين مستوى عمان  مدينة في صعوبات التعمم

بصعوبات التعمم  معرفتيم 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 
م 23/6/2018

 -الجامعة اإلسالمية 

 غزة

 
 فمسطين

في   –Keganتراكيب   –عاونيِّي م التَّت علُّل التَّت توظيف " 50
" راسيِّي حصيل الدِّي وأثره عمى التَّت  ةفيَّت اإلدارة الصَّت 

مجمة جامعة 

اإلسراء 

 فمسطينجامعة اإلسراء م 26/7/2018

 
51 

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجيات التكامل 
الحسية لدى  االستجاباتالحسي في خفض مشكالت 

 .اضطراب طيف التوحداألطفال ذوي 
 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 
م 19/8/2018

 -الجامعة اإلسالمية 

 غزة

 
 فمسطين

مستوى االغتراب النفسي لدى عينة من الطالبات  52
 الالجئات السوريات لممرحمة الثانوية في األردن

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 
م 7/9/2018

 -الجامعة اإلسالمية 

 غزة

 
 فمسطين

اإلرشاد بالمعب في خفض الشعور بالنقص فاعمية  53
واإلحساس بالوحدة النفسية لدى عينة من أطفال دور 

األيتام في ليبيا  

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 
م 22/9/2018

 -الجامعة اإلسالمية 

 غزة

 
 فمسطين

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية وعي األطفال المعاقين  54
الجتماعية عقميا والقابمين لمتعمم حول حقوقيم ا
والوطنية في األردن 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 
م 12/10/2018

 -الجامعة اإلسالمية 

 غزة

 
 فمسطين
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أثر أسموب التدريس التبادلي في تحسين الميارات  55
المعرفية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم في منطقة 

عسير 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م17/10/2018

 غزة

 فمسطين

دور معممي المرحمة الثانوية في لواء ديرعال بتوعية  56
الطمبة بالمخدرات الرقمية 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  ـ10/11/2018

 غزة

 فمسطين

العوامل التعميمية المؤدية إلى انتشار ظاىرة الغش في  57
 االختبارات لدى طمبة جامعة طيبة فرع العال بالمممكة

العربية السعودية 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية م 26/11/2018

 غزة

 فمسطين

أثر الذكاء االنفعالي والجنس ونوع التعميم الثانوي في  58
االندماج المدرسي لدى طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة 

 األحساء

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م9/1/2019

 غزة

 فمسطين

تًاجو معممي اإلعاقة المشكالت التدريسية التي  59
 ىممن ًجية نظرالسمعية في محافظات غزة 

 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م14/1/2019

 غزة

 فمسطين

فاعمية برنامج تدريبي مستند عمى ميارات التفكير  60
ن اإلبداعي في تنمية مفيوم الذات لدى الطمبة الموىوبي
والمتميزين بعمادة السنة التحضيرية بجامعة اإلمام 

       .        عبد الرحمن بن فيصل 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م27/3/2019

 غزة

 فمسطين

مستوى معرفة معممي التربية الخاصة بسموك التنمر  61
  .عمى ذوي صعوبات التعمم ودورىم في مواجيتو

مجمة الجامعة 

إلسالمية ا

 –الجامعة اإلسالمية  م7/5/2019

 غزة

 فمسطين

فعالية برنامج في تنمية ميارات المعممين في استخدام  62
تطبيقات اآليباد المالئمة لتعميم الطمبة ذوي اإلعاقة 

الفكرية 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م12/6/2019

 غزة

 فمسطين

لطمبة لممارسات المقدمة لالبرامج والخدمات واواقع  63
في األردن ذوي اإلعاقة في المدارس الدامجة 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م7/7/2019

 غزة

 فمسطين

سموك العنف لدى األطفال وعالقتو بمشاىدة أفالم  64
الكرتون من وجية نظر أولياء األمور بالمممكة العربية 

السعودية   

مجمة الجامعة 

سالمية اإل

 –الجامعة اإلسالمية  م4/8/2019

 غزة

 فمسطين

القدرة التنبؤية لميقظة العقمية بالرفاىية النفسية لدى  65
طمبة جامعة اليرموك 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م6/9/2019

 غزة

 فمسطين

فاعمية برنامج ارشادي تدريبي في تنمية ميارات توكيد  66
 ات كمية العموم التربوية الذات لدى طالب

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م30/9/2019

 غزة

 فمسطين

 مستوى كشف الّذات وعالقتيا بمستوى الّشعور 67

 بالّنقص لدى الّنساء الالئي تزّوجن زواجاً 

مبّكرًا في عماّن 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م25/10/2019

 غزة

 ينفمسط

برنامج ارشادي لتنميـة ميــارات حـل النزاعـات األسريـة  68
لــدى العامميــن فـــي المحــاكـم الشرعيـــة في قطاع غزة 

مجمة جامعة 

 اإلسراء

 فمسطينجامعة اإلسراء م 27/10/2019

درجة تمثل طمبة جامعة البمقاء التطبيقية لقيم المواطنة  69
 الصالحة

مجمة الجامعة 

ية اإلسالم

 –الجامعة اإلسالمية  م17/11/2019

 غزة

 فمسطين
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العالقة بين الصمود النفسي ووجية الضبط لدى عينة  70
من طالبات جامعة الممك عبد العزيز بمدينة جدة 

 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م14/1/2020

 غزة

 فمسطين

 
 

71 

 
 

ابة لتالمذة بناء مقياس االستعداد لتعميم القراءة والكت
 الصف األول األساسي 

المؤتمر 

التربوي الثامن 

اتجاىات " 

حديثة في 

تطوير التعميم 

تجارب تربوية 

" ونفسية

 
 

م 24/2/2020

 

 

كمية التربية  

الجامعة اإلسالمية  

غزة 

 
 

فمسطين 

 
 
 

72 

 
 
 

الصعوبات التي تواجو المعممين في العمل مع ذوي 
ق استراتيجية االحتياجات اإلضافية في ضوء تطبي
 التعميم الجامع وسبل التغمب عمييا

المؤتمر 

التربوي الثامن 

اتجاىات " 

حديثة في 

تطوير التعميم 

تجارب تربوية 

" ونفسية

 
 

م 24/2/2020

 

 

كمية التربية  

الجامعة اإلسالمية  

غزة 

 
 

فمسطين 

وجية الضبط وعالقتيا باحتمالية االنتحار لدى عينة  73
. متوسطة بمدينة جدةمن طالبات المرحمة ال

 

مجمة الجامعة 

اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  م12/2/2020

 غزة

 فمسطين

 :المؤتمرات
/ 26    – 24المشاركة بمؤتمر كمية اآلداب كالفنكف الحادم عشر بجامعة فيبلدلفيا باألردف مف  -1

كسبؿ     مؤدية لمخكؼ لدل الطفؿ الفمسطيني العكامؿ اؿ: " بحث محكـ بعنكافـ ب2006/  4
 .، البحث محّكـ كتـ الحضكر"الحد منيا مف منظكر تربكم إسبلمي

 4/ 26    – 24المشاركة بمؤتمر كمية اآلداب كالفنكف الثاني عشر بجامعة فيبلدلفيا باألردف مف  -2
العبلقة بيف الصكرة الحافظة كالمتخيمة لدل الطفؿ الفمسطيني : " بحث محكـ بعنكافـ ب2007/ 

. ، البحث محّكـ كتـ الحضكر"النتفاضة األقصى
القرآف الكريـ " العممي األكؿ في كمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية بغزة  المشاركة بالمؤتمر -3

اآلثار النفسية ليجر : "بعنكاف( ـ2008مايك  2 – 1) في الفترة " كدكره في معالجة قضايا األّمة 
 .البحث محّكـ" القرآف الكريـ عمى حياة الفرد المسمـ كسبؿ عبلجيا

المشاركة بالمؤتمر الدكلي الخامس كالذم يقيمو برنامج غزة لمصحة النفسية كمنظمة الصحة  -4
... الحصار كالصحة النفسية ( " الفيديك ككنفرنس ) بغزة كعبر النقؿ المرئي ( WHO)العالمية 

لنفسية الديناميات ا: " بعنكاف( ـ 2008أكتكبر  29 – 27) في الفترة " الحكاجز كالجسكر 
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Crisis "  ( البحث محكـ. ) 

المشاركة بالمؤتمر العممي العربي الثامف لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف، كالذم يقيمو المجمس  -5
عطفات ىامة في حياة الشعكب، المكىبة كاإلبداع مف: العربي لممكىكبيف كالمتفكقيف، بعنكاف

: " ، ،  ببحث محكـ بعنكاف2011( أكتكبر) 16  –15األردف خبلؿ الفترة  -كالمنعقد في عماف
، البحث محّكـ كتـ "دكر الصحة النفسية في الحد مف معكقات اإلبداع لمطفؿ الفمسطيني المبدع

 .الحضكر

نحك مجتمع ... صؿ كالحكار التربكممقّرر الجمسة الثالثة في المؤتمر التربكم الرابع، التكا -6
/  31  –30االثنيف  –فمسطيني أفضؿ، بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، يكمي األحد 

 .2011/ أكتكبر

كمية العمـك التربكية في جامعة الطفيمة قيمو تكالذم  ،المؤتمر التربكم الدكلي الرابعفي المشاركة  -7
األردف خبلؿ  -كالمنعقد في عماف "صرة في التربية كتطبيقاتيااالتجاىات المعا" : التقنية بعنكاف

دراسة تقكيمية ناقدة لمبرامج المقّدمة : " ، ،  ببحث محكـ بعنكاف2012( أبريؿ) 18  –17الفترة 
البحث ك، "د بمحافظات غزةلؤلطفاؿ الفمسطينييف المصابيف بالتكحّ  "جمعية الحؽ في الحياة"مف 

 .(مشترؾالبحث ) محّكـ كتـ الحضكر

األقصى بغزة  كمية التربية في جامعة قيمو تكالذم  ،العممي الدكلي الثانيالمؤتمر في المشاركة  -8
شكاليات التطبيؽ: " بعنكاف خبلؿ جامعة األقصى بغزة كالمنعقد في "  كميات التربية بيف النظرية كا 
 الزمة في البيئةمعايير الصحة النفسية اؿ: " ، ،  ببحث بعنكاف2012( يكليك) 4  –3الفترة 

البحث ) البحث محّكـ كتـ الحضكرك "الجامعية مف كجية نظر طمبة كميات التربية بقطاع غزة
 .(مشترؾ

كالمنعقد  "المرأة الفمسطينية كاقع كتحديات كمستقبؿ" : بعنكاف العممي المحكـالمؤتمر في المشاركة  -9
،  ببحث محكـ 2012/  9/  11  –10خبلؿ الفترة  فمسطيف بجامعة القدس المفتكحة بغزةفي 

البحث ) البحث محّكـ كتـ الحضكرك "التككيدية لدل زكجات الشيداء في محافظات غزة: " بعنكاف
 .(مشترؾ

حقكؽ اإلنساف في ظؿ التغيرات العربية الراىنة " : بعنكافمؤتمر جامعة آريس في المشاركة  -10
: " ،  ببحث محكـ بعنكاف2013/  أبريؿ/  7  –5خبلؿ الفترة  بيركتكالمنعقد في  "بمدينة بيركت

البحث ك ""دراسة تحميمية ناقدة لمكضع النفسي لئلنساف الفمسطيني في ضكء مبادئ حقكؽ اإلنساف
 .(البحث مشترؾ) محّكـ كتـ الحضكر

كالذم تعقده كمية الشريعة  "الفتكل كاستشراؼ المستقبؿ" : بعنكافالمؤتمر العممي في المشاركة  -11
جامعة القصيـ كالمنعقد في بجامعة القصيـ بالمممكة العربية السعكدية، كالدراسات اإلسبلمية 

االتجاه نحك اختبلؼ : " ث محكـ بعنكافببح 2013/ مايك /  2 – 1خبلؿ الفترة  بالسعكدية، 
الفتاكل كعبلقتو بالطمأنينة النفسية مف كجية نظر طمبة كميتي الشريعة كالقانكف كأصكؿ الديف 
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بحكث } ،  348  -309، ص ص 4، جالحضكرالبحث محّكـ كتـ ك " غزةبالجامعة اإلسبلمية ب
 . .(البحث مشترؾ) ، {المؤتمر في خمسة أجزاء

كالذم تعقده  "نحك الحرية.. األسرل الفمسطينيكف " : بعنكافالمؤتمر الدكلي الرابع في المشاركة  -12
ث محكـ ببح 2014/  4/  16-15كمية اآلداب بالجامعة اإلسبلمية بغزة، فمسطيف، خبلؿ الفترة 

البحث ك " النفسية مفيكـ الذات لؤلسير الفمسطيني المحّرر كعبلقتو ببعض المتغيرات: " بعنكاف
 . .(البحث مشترؾ) الحضكر محّكـ كتـ 

 "التربية كاألمف النفسي كاالجتماعي بيف الكاقع كالمأمكؿ" : الثاني بعنكافالمؤتمر في المشاركة  -13
/  13 – 12باإلسماعيمية بجامعة قناة السكيس بمصر، خبلؿ الفترة كالذم تعقده كمية التربية 

تعزيز األمف  الدكر الميني كاألخبلقي لممرشد التربكم في: " ث محكـ بعنكافببح 2014/ فبراير 
 . .(البحث مشترؾ)البحث محّكـ ك "النفسي لطمبة المرحمة الثانكية بمحافظة رفح 

 –22قده كمية اآلداب بجامعة طنطا بمصر، خبلؿ الفترة كالذم تعالمؤتمر العاشر في المشاركة  -14
في مدينة غزة كسبؿ دراسة تحميمية لظاىرة التسّكؿ : " ث محكـ بعنكافببح 2014/ مارس /  24

 . .(البحث مشترؾ) البحث محّكـ ك " عبلجيا

تنظمو لذم كا "كاقعو كآفاقو المستقبمية: اإلرشاد النفسي كالتربكم في فمسطيف" مؤتمر في المشاركة  -15
ث محكـ ببحـ 2014/  4/  16بتاريخ ، جامعة القدس المفتكحة مع كزارة التربية كالتعميـ العالي

دراسة كصفية لكاقع تطبيؽ آليات اإلرشاد التربكم في مدارس ككالة الغكث لبلجئيف في : " بعنكاف
 . .(البحث مشترؾ)البحث محّكـ ك " محافظات غزة كسبؿ تطكيرىا

مؤتمر العممي األكؿ لكمية القرآف كالدراسات اإلسبلمية بجامعة القدس، بجامعة اؿفي المشاركة  -16
أبك  –كالذم تنظمو جامعة القدس  " التفسير بيف األصالة كالمعاصرة:  " القدس، أبك ديس، بعنكاف

لنشأة دراسة تأصيمية : " ث محكـ بعنكافـ ببح2014/  4/  29ديس، يـك الثبلثاء، المكافؽ 
 . .(البحث كالمشترؾ)البحث محّكـ ك "ره كمصادره كأنماطو التفسير كتطك

 "التدخؿ المبكر كأثره عمى الحماية االجتماعية في الكطف العربي" المؤتمر العممي في المشاركة  -17
، عمى فمسطيف –لبناف، كجامعة القدس المفتكحة  -الجامعة الحديثة لئلدارة كالعمكـكالذم تنظمو 
التدخؿ المبكر لمحد مف عمالة األطفاؿ في محافظات : " ـ بعنكافث محؾلبناف ببح/ أرض بيركت

 . .(البحث مشترؾ)البحث محّكـ كـ، 10/5/2014 -9 "دراسة تحميمية  غزة

مركز الدراسات كالتطبيقات التربكية ، كالذم ينظمو المؤتمر األكؿ لئلرشاد التربكمفي المشاركة  -18
مكاجية المرشد : " بفمسطيف، ببحث محكـ بعنكافبالشراكة مع جامعة القدس المفتكحة  براـ اهلل

"  عمى تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي( 2014)التربكم لممشكبلت المترتبة عف العدكاف اإلسرائيمي 
 .ـ2015/  1/ 19االثنيف 

اإلرشاد كالتكجيو كالتربية مركز ، كالذم ينظمو األكؿ لئلرشاد التربكمالحالة مؤتمر في المشاركة  -19
ـ، حيث تـّ عرض حالة طالبة 8/4/2015يـك األربعاء، المكافؽ ، مديرية خانيكنسكالخاصة ب
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عبد الفتاح / ثانكية أماـ جمع غفير مف األخصائييف، مف قبؿ أخصائية نفسية، كقد ترأس الدكتكر 
 .اليمص الجمسة 

حاالت القتؿ في " الدكلي كالذم تنظمو كمية الشريعة بجامعة النجاح الكطنيةالمؤتمر في المشاركة  -20
دكافع : " ، ببحث محكـ بعنكاف"مف منظكر إسبلمي كاجتماعي كقانكني/األسباب كالعبلج: المجتمع

 -جامعة النجاح الكطنية  2015/  4/  30 الخميس ،"االنتحار في محافظات غزة كسبؿ الكقاية
 " .البحث مشترؾ "  فمسطيف –نابمس 

مؤسسة ركفاف لمتدريب ـ، كالذم تنظمو 2015الدكلي التربية الخاصة المؤتمر في المشاركة  -21
دراسة : " ـ، ببحث محكـ بعنكاف2015يناير  14 – 12كالمؤتمرات جامعة الشارقة، اإلمارات، 

تقكيمية ناقدة لمخدمات المساندة التي تقدميا مؤسسات المجتمع المدني ألسر ذكم االحتياجات 
 " .البحث مشترؾ "  الشارقة ، اإلمارات، "اصة بمحافظة غزةالخ

كمية التربية الخامس، التداعيات التربكية كالنفسية لمعدكاف عمى غزة، مقّرر الجمسة الثالثة لمؤتمر  -22
ـ بقاعة مؤتمرات القدس 13/5/2015األربعاء بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، يـك 

 .بالجامعة اإلسبلمية بغزة

كمية التربية الخامس، التداعيات التربكية كالنفسية لمعدكاف عمى غزة، مؤتمر عضك لجنة تكصيات  -23
ـ المقاـ 13/5/2015  -12الثبلثاء كاألربعاء : مبكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، يكـ

 .بقاعة المؤتمرات الكبرل بالجامعة اإلسبلمية بغزة

الجميكرية ، كالذم تنظمو حكؿ صعكبات التعمـ كاقع كآفاؽ المؤتمر الدكلي األكؿالمشاركة في  -24
 بالتعاكف مع، 2جامعة البميدة  ة التعميـ العالي كالبحػث العمميكزار الجزائريػة الديمقراطيػة الشعبية

- 20- 19 كاتحاد الجامعات العربية  كمية التنمية االجتماعية كاألسرية جامعة القدس المفتكحة
االستراتيجيات اإلرشادية النفسية المتبعة مف : " ث محكـ بعنكافببح ـ 2016/  4/  21

 (.البحث مشترؾ )الجزائر " المرشديف لمتخفيؼ مف صعكبات التعمـ دراسة تحميمية ناقدة

لصحة النفسية كتنمية ا: جامعة القدس المفتكحة، كالذم تنظمو العممي المؤتمر المشاركة في  -25
دكر أخصائي الصحة النفسية في تخفيؼ : " بعنكافببحث محكـ  ،المجتمع نحك حياة أفضؿ

 -26األربعاء   –الثبلثاء " عمى محافظات غزة ( 2014)الظكاىر التي خّمفيا العدكاف اإلسرائيمي 
 (.البحث مشترؾ )ـ، فمسطيف، 27/4/2016

بناء كأدكار  –المرأة الفمسطينية ، سادسكمية التربية اؿمؤتمر عضك لجنة الصياغة كالتكصيات ب -26
  -12الثبلثاء كاألربعاء : مبكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، يكـ، في ظؿ التحديات

 .ـ كالمقاـ بقاعة المؤتمرات الكبرل بالجامعة اإلسبلمية بغزة13/3/2017

" : عنكافكمية التربية ب :قيموتكالذم  ،لكمية التربية في جامعة فمسطيف األكؿالمؤتمر في المشاركة  -27
 – 30/9: يكمي السبت كاألحد المكافؽكالمنعقد  " كاقع كتحديات... مجتمع الفمسطيني القيـ في اؿ

تصكر مقترح لئلسيامات األسرية في تنمية القيـ : " ببحث محكـ بعنكاف ـ،1/10/2017
 .(البحث مشترؾ) ، كتـ الحضكر" االقتصادية لدل عينة مف الشباب الفمسطيني

http://www.najah.edu/ar/shar.con
http://www.najah.edu/ar/shar.con
http://www.najah.edu/ar/shar.con


 50 

" : بعنكاف اإلدارة العامة لمصحة النفسية :قيموتكالذم  ،األكؿم المؤتمر التربكم الدكؿفي المشاركة  -28
            كالمنعقد في  " واقع وتحديات... الصحة النفسية في المجتمع الفمسطيني 

دكر األسرة في تحقيؽ مظاىر الصحة النفسية لدل : " ، ،  ببحث محكـ بعنكافـ10/10/2017
 .(البحث مشترؾ) ـ الحضكر، كت"رؤية إسبلمية... الشباب الفمسطيني

، فمسطيف –جامعة بيت لحـ  :قيموتالذم ك دائرة العمكـ االجتماعية السادسمؤتمر في المشاركة  -29
،  ببحث محكـ ـ2018/آذار/27في كالمنعقد"  كاقع كمستقبؿ عمـ النفس في فمسطيف" : بعنكاف
لخدمات اإلرشاد النفسي  العميااألساسية  دراسة تحميمية ناقدة لدرجة تقبؿ مدراء المرحمة: " بعنكاف

 .(البحث مشترؾ) ككاف في جامعة بيت لحـ ، "في مدارسيـ
كمية  –كجامعة القدس المفتكحة  كمية العمـك التربكية –الجامعة األردنية في مؤتمر المشاركة  -30

 –ة كجامعة القدس المفتكح كمية العمـك التربكية –الجامعة األردنية  :قيموتالذم ك العمـك التربكية
في الجامعة األردنية  كالمنعقد" مؤتمر التعميـ في الكطف العربي : " ، بعنكافكمية العمـك التربكية

كاقع ممارسة اإلرشاد النفسي كالتربكم في : " ، ببحث محكـ بعنكافـ2018/ 4 /26-25بتاريخ 
 .(البحث مشترؾ) ككاف في الجامعة األردنية بعماف ، "محافظات غزة 

" دكر التربية في تعزيز عركبة القدس : " ، بعنكافالقدس أبك ديسجامعة تمر في مؤالمشاركة  -31
دكر : " ، ببحث محكـ بعنكافـ2018/ 4 /28: أبك ديس يـك السبت المكافؽفي جامعة  كالمنعقد

سبلميتيا ككاف في ، " المصاطب التعميمية في المسجد األقصى في تعزيز عركبة القدس كا 
، كقد تـ (البحث مشترؾ) في قطاع غزة، عبر الفيديك ككنفرنس،  جمعيات الخريجات الجامعيات

 181 -163نشره في كتاب كالبحث في الصفحات ص ص 
دائرة شئكف البلجئيف في منظمة القدس المفتكحة باالشتراؾ مع جامعة في مؤتمر المشاركة  -32

"  فمسطيف األكضاع الراىنة كأثرىا عمى قضية البلجئيف في: " ، بعنكافالتحرير الفمسطينية
، ببحث محكـ ـ2018/ 10/ 10: القدس المفتكحة يـك األربعاء، المكافؽفي جامعة  كالمنعقد
 .(البحث مشترؾ)  "احتياجات اإلنساف الفمسطيني في مخيمات المجكء: " بعنكاف

مؤتمر القدس في قمب الصراع : " القدس المفتكحة بغزة، بعنكافجامعة في مؤتمر المشاركة  -33
فرع  –في جامعة القدس المفتكحة  كالمنعقد، (رؤية استراتيجية نحك المستقبؿ)ئيمي العربي اإلسرا

التحديات االجتماعية : " ، ببحث محكـ بعنكافـ2018/ 10/ 16: يـك الثبلثاء، المكافؽ -غزة 
البحث )  "دراسة تحميمية... كالنفسية التي تكاجو التعميـ في المدينة المقّدسة كسبؿ الحد منيا

 .(مشترؾ
جامعتا القدس المفتكحة كاالستقبلؿ كالنيابة العامة الكطني كالذم تقيمو مؤتمر اؿفي المشاركة  -34

 كالمنعقد، "الكاقع كسبؿ المكاجية... آفة المخدرات في فمسطيف : " ، بعنكافبأريحابدكلة فمسطيف 
: ، المكافؽثنيفاإليـك تؿ اليكا، عبر الفيديك ككنفرنس  –جامعة القدس المفتكحة المقر الرئيس ؿفي 
دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية كالنفسية في : " ، ببحث محكـ بعنكافـ2018/ 12/ 24

 .(البحث مشترؾ)  " فمسطيف في الكقاية مف المخدرات
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: األيام الدراسية
االستشفاء بالقرآف الكريـ بيف : " بغزة بعنكاف جامعة األقصى بيـك دراسي المشاركة في  -1

 .ـ 1999/  5/  31بتاريخ " في عنو الغالي فيو كالجا

الحصار : كمية التربية قسـ عمـ النفس عف عمادة الذم عقدتو كالمشاركة باليـك الدراسي  -2
الديناميات النفسية الركحية لمكاجية أزمة : " كتأثيراتو النفسية كاالجتماعية، كىك بعنكاف 

ظيران، بقاعة (  1 – 9 )ـ، مف الساعة 2008/ 2/ 27: يـك األربعاء المكافؽ " الحصار
 .المؤتمرات بمبنى طيبة بالجامعة اإلسبلمية بغزة

المعالجات الشرعية : عف الذم عقدتو عمادة كمية الشريعة كالقانكف كالمشاركة باليـك الدراسي  -3
طرؽ ككسائؿ الحد مف االضطرابات  : "، كىك بعنكاف كالحقكقية كالتربكية لممشاكؿ األسرية

، ـ2008/مايك/  5 - ىػ1429/ربيع الثاني/09المكافؽ يـك االثنيف كذلؾ "  النفسية لدل األبناء
 .كذلؾ بقاعة المؤتمرات الكبرل بالجامعة اإلسبلمية بغزة

مركز األبحاث كالدراسات االستراتيجية في مؤسسة إبداع الذم عقده كالمشاركة باليـك الدراسي  -4
ضعؼ التحصيؿ  : "ىك بعنكاف ، ك(الكاقع كالطمكح) ضعؼ التحصيؿ الدراسي : بغزة عف
، كذلؾ في قاعة ـ19/3/2009المكافؽ  الخميسيـك كذلؾ "  األسباب كالحمكؿ... الدراسي 

 .المؤتمرات بديكاف المكظفيف العاـ بغزة 

" كحدة البحث العممي" الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية ق تالذم عقدكالمشاركة باليـك الدراسي  -5
، كىك التشخيص كالعبلج... ما بعد الصدمة عند األطفاؿ ضعؼ اضطرابات : بغزة عف
المكافؽ  الثبلثاءيـك كذلؾ "  األسباب كالحمكؿ... اضطرابات ما بعد الصدمة  : "بعنكاف 

 .، كذلؾ في قاعة المؤتمرات بديكاف المكظفيف العاـ بغزة ـ24/3/2009

نحك جيؿ : ف ياسر بغزة عفلجنة مسجد عّمار ب توالذم عقداألكؿ كالمشاركة باليـك الدراسي  -6
المكافؽ  الجمعةيـك كذلؾ " طرؽ كآليات المذاكرة الجيدة  : "، كىك بعنكاف متعمـ كمفكر كمبدع

 .، كذلؾ في حـر مسجد عّمار بف ياسر بغزة ـ2009/ 4/ 12

 –المشاركة باليـك الدراسي األكؿ كالذم عقدتو جمعية الشمكع المضيئة ككزارة شؤكف المرأة  -7
عكامؿ القكة النفسية عند : حؽ المرأة في حياة كريمة، كىك بعنكاف -لسنكم األكؿالمؤتمر ا

 .، قاعة فندؽ الككميدكر عمى شاطئ بحر غزة15/7/2009المرأة األرممة، األربعاء 

المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، ككمية التربية  -8
العبلج النفسي : نحك كجية إسبلمية في عمـ النفس، كىك بعنكاف: حكؿبجامعة األقصى بغزة، 

 .، بجامعة األقصى بخانيكنس10/6/2010في القرآف الكريـ كاقتباس الغرب لو، الخميس  

المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو كزارة التربية كالتعميـ العالي بغزة، اإلدارة العامة لمتعميـ  -9
الكاقع : إلى أيف ؟ كىك بعنكاف... المدارس الخاصة : الخاص، حكؿ دائرة التعميـ –العاـ 
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، بكزارة التربية كالتعميـ العالي 2013/ 3/  19الثبلثاء  النفسي لممعمـ في المدارس الخاصة، 
 .بغزة

قسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية  –المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو كمية التربية  -10
"  التكحد : " مركز األمؿ لمرعاية كاالستشارات النفسية بخانيكنس، حكؿ بغزة، بالشراكة مع

بمبنى ، 2013/ 3/  24  ماىيتو، آماؿ كآالـ، األحد... التكحد : كالكرقة كانت بعنكاف
 .المحيداف بالجامعة اإلسبلمية بغزة 

األقصى المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقده قسـ أساليب التدريس بكمية التربية بجامعة  -11
. د.إحساف خميؿ األغا ك أ. د.الخطاب التربكم لدل أعبلـ التربية في فمسطيف أ: " بغزة، حكؿ

إحساف . د.ذكريات خالدة لمعالـ الخبير التربكم أ: كالكرقة البحثية بعنكاف"  فاركؽ حمدم الفرا 
 .بالقاعة الكبرل بجامعة األقصى بغزة ، 2013/ 4/  25خميؿ األغا، الخميس 

اإلعبلـ : " ركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو كمية اإلعبلـ بجامعة األقصى بغزة، حكؿالمشا -12
آثار التمفزيكف عمى سمكؾ : كالكرقة البحثية بعنكاف"  الكاقع كالمأمكؿ ... الفمسطيني كالطفؿ 

 .بالقاعة الكبرل بجامعة األقصى بغزة ، 2013/ 5/  9كقيـ الطفؿ، الخميس 

: التربية في جامعة القدس المفتكحة حكؿسي كالذم عقدتو كمية المشاركة باليـك الدرا -13
كالكرقة "   استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ كالتعمـ الجامعي في فمسطيف"

مدل االستفادة مف تكنكلكجيا التعميـ في تنمية القدرات اإلبداعية لؤلطفاؿ : البحثية بعنكاف
  -فرع  غزة –، بقاعة المؤتمرات بجامعة القدس المفتكحة 2013/ 5/  28الصـ، الثبلثاء 

 .فمسطيف

المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتكسطة بجامعة   -14
كالكرقة " المنياج الفمسطيني كتربية الطفؿ "  : " األقصى اإلعبلـ بجامعة األقصى بغزة، حكؿ

أسبابيا كسبؿ تجاكزىا، ، األربعاء ..لككية السمبية في تربية الطفؿ األنماط الس: البحثية بعنكاف
 .، بكمية مجتمع األقصى بخانيكنس 2014/ 2/  19

: ألقصى حكؿالتربية بجامعة اكمية قسـ أصكؿ التربية بالمشاركة باليـك الدراسي كالذم عقده  -15
التييئة : البحثية بعنكاف كالكرقة"  رؤية مستقبمية ..رخصة مزاكلة مينة التعميـ في فمسطيف " 

جامعة ، ب2014/ 3/  13، الخميس النفسية لتقديـ اختبار مينة مزاكلة التعميـ كسبؿ تطكيره
 .األقصى بخانيكنس 

إنجازات الخدمة " : المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو جامعة القدس المفتكحة بغزة، حكؿ -16
دكر : كالكرقة البحثية بعنكاف" كتطمعات االجتماعية في القرف كالكاحد كالعشريف إنجازات 

 3/  26، األربعاء كصفيةحالة دراسة  مجتمع الفمسطينيؿا المؤسسات النسكية في خدمة
 .، بجامعة القدس المفتكحة بغزة 2014/

: بغزة، حكؿ لمبنات( أ)مدرسة أحمد شكقي الثانكية المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو  -17
الظركؼ النفسية المبلئمة كأثرىا : كالكرقة البحثية بعنكاف"  ت الثانكيةتطمعات المستقبؿ لطمبا"
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، 2014/ 3/ 30 األحد، األربعاء عمى اإلقباؿ الدراسي كالتحصيؿ لدل طالبات الثانكية العامة
 .لمبنات بغزة ( أ)بمدرسة أحمد شكقي الثانكية 

اسات العميا بالجامعة المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو شئكف البحث العممي كالدر -18
أخبلقيات البحث : كالكرقة البحثية بعنكاف" أخبلقيات البحث العممي : " السبلمية بغزة، حكؿ

، 2014/ 4/  2العممي عند عمماء المسمميف كعمماء الغرب دراسة تحميمية ناقدة، األربعاء 
 .بمبنى طيبة، بالجامعة اإلسبلمية بغزة 

كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، مف خبلؿ قسمي عقدتو المشاركة باليـك الدراسي كالذم  -19
صعكبات التعمـ مشكبلت : " بالجامعة السبلمية بغزة، حكؿعمـ النفس، كالتعميـ األساسي، 

األسباب كالعكامؿ الرئيسة المؤدية إلى صعكبات التعمـ عند : كالكرقة البحثية بعنكاف"  كحمكؿ
، بمبنى طيبة، بالجامعة اإلسبلمية 2014/ 5/  6 الثبلثاءاألطفاؿ في المدارس االبتدائية، 

 .بغزة 

المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة رفح ككمية مجتمع  -20
"  (تطمعات كرؤل مستقبمية) التعميـ الشرعي بيف التعميـ العاـ كالعالي : " األقصى بغزة، حكؿ

 كافع االعتناء بالتعميـ الشرعي كسبؿ ترسيخو لدل االختصاصييفد: كالكرقة البحثية بعنكاف
، بقاعة مؤتمرات مبنى مديرية التربية كالتعميـ 2014/ 5/  21، األربعاء "مقترحات كحمكؿ"

 .بمحافظة رفح

ككمية مجتمع خانيكنس المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة  -21
: كالكرقة البحثية بعنكاف" المعمـ الفمسطيني في عصر التنافسية العالمية: " كؿاألقصى بغزة، ح

إسيامات المعمـ الفمسطيني في بناء الشخصية السكية لطمبة المرحمة الثانكية في عصر 
مبنى مديرية التربية كالتعميـ التدريب ب، بقاعة مؤتمرات 2014/ 12/  21 األحد، "المعمكماتية
 .بخانيكنسبمحافظة 

التقكيـ في : " المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة حكؿ -22
الكاجبات البيتية بيف اىتمامات المعمميف : كالكرقة البحثية بعنكاف" ضكء المستجدات التربكية

، بمدرسة الكرمؿ بمحافظة 2015/  1/  26االثنيف  ، "كتذمر أكلياء األمكر كسبؿ تطكيرىا
 .زةغ

نحك مدرسة : " المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة حكؿ -23
إعادة بناء الرؤية الفمسفية التربكية الفمسطينية لممرحمة : كالكرقة البحثية بعنكاف" ثانكية ريادية

المدائف زىرة ، بمدرسة 2015/  5/  26  الثبلثاء، "الثانكية لتتكاءـ مع متطمبات العصر
 .بمحافظة غزةلمبنات " أ " الثانكية 

قيمة العمؿ : " جامعة القدس المفتكحة فرع غزة، حكؿالمشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو  -24
القيـ التربكية كالنفسية : بعنكاف، كالكرقة البحثية "في المجتمع الفمسطيني بيف الجدية كاالتكالية
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/  12/  9: األربعاء، المكافؽيـك ، "الفمسطينية  لمعمؿ في اإلسبلـ نمكذج تطبيقي البيئة
 .بجامعة القدس المفتكحة، فرع غزة، 2015

قسـ عمـ النفس بكمية التربية، بالجامعة اإلسبلمية بغزة، المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقده  -25
ج منيج العبل: ، كالكرقة البحثية بعنكاف"التأصيؿ اإلسبلمي لئلرشاد كالعبلج النفسي: " حكؿ

، بقاعة 2015/  12/  16: ، يـك األربعاء، المكافؽ"النفسي عند اإلماـ أبك حامد الغزالي
 .مؤتمرات مبنى طيبة بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كالكرقة مشتركة

قسـ عمـ النفس بكمية التربية، بالجامعة اإلسبلمية بغزة، المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقده  -26
معىقاث تنميت اإلبذاع لذي الطفل : ، كالكرقة البحثية بعنكاف "نحك طفكلة مبدعة: " حكؿ

 ، بقاعة مؤتمرات2017/  4/  24: ، يـك األربعاء، المكافؽ" الفلسطيني وكيفيت التغلب عليها
 .ة اإلسبلمية بغزةمبنى طيبة بالجامع

: " ، حكؿمحافظة رفحالمشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو جامعة القدس المفتكحة ب -27
: كالكرقة البحثية بعنكاف، نظكمة السمـ االجتماعي في المجتمع الفمسطيني مقكماتو كحمايتوـ
أساليب تربكية لتعزيز مقكمات السمـ االجتماعي لطبلب المرحمة األساسية العميا مف كجية "

 . رفح، بجامعة القدس المفتكحة ب2018/ 2/  10السبت ، "نظر المرشديف التربكييف

الدراسي كالذم عقده قسـ عمـ النفس بكمية التربية، بالجامعة اإلسبلمية بغزة،  المشاركة باليكـ -28
التأصيؿ اإلسبلمي : ، كالكرقة البحثية بعنكاف" عمـ النفس اإليجابي رؤية إسبلمية : " حكؿ

، بقاعة مؤتمرات 2018/  4/  29: ، يكـ األحد، المكافؽ"لمفيـك السعادة لئلنساف المعاصر
 .لجامعة اإلسبلمية بغزةمبنى المحيداف با

برامج : " المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو جامعة القدس المفتكحة فرع الكسطى، حكؿ -29
، " الدراسات العميا بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية نظرة استشرافية نحك تطكيرىا 

الجامعات الفمسطينية م الصعكبات التي تكاجو طمبة الدراسات العميا ؼ: كالكرقة البحثية بعنكاف
جامعة القدس ، بقاعة مؤتمرات مبنى 2018/  12/  4: ، يـك الثبلثاء، المكافؽ"في قطاع غزة

 .المفتكحة بالكسطى 

قسـ عمـ النفس بكمية التربية، مركز دراسات المرأة كالمشاركة باليـك الدراسي كالذم عقده  -30
، كالكرقة " ة الفمسطينية بيف العبء كاإلنجازتعدد أدكار المرأ: " بالجامعة اإلسبلمية بغزة، حكؿ

دكر مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الصمكد النفسي لدل المرأة : البحثية بعنكاف
، بقاعة مؤتمرات مبنى 2019/  3/  12: ، المكافؽالثبلثاء، يـك "(دراسة ميدانية)الفمسطينية 

 .بالجامعة اإلسبلمية بغزة طيبة

المكتبة : " سي كالذم عقدتو جامعة القدس المفتكحة فرع غزة، حكؿالمشاركة باليـك الدرا -31
، "سبؿ اإلفادة منيا –األىمية  –المفيـك  المكتبة االلكتركنية: ، كالكرقة البحثية بعنكاف"الرقمية 

 . غزةب ، بقاعة مؤتمرات مبنى جامعة القدس المفتكحة2019/  3/  31: يـك الثبلثاء، المكافؽ
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لدراسي كالذم عقده مركز دراسات المرأة كقسـ عمـ النفس بكمية التربية، المشاركة باليـك ا -32
، كالكرقة "  التحديات كعكامؿ الصمكد. األسرة الفمسطينية: " بالجامعة اإلسبلمية بغزة، حكؿ

كسبؿ مكاجيتيا مف  في تربية أبنائيااألسرة الفمسطينية التحديات التي تكاجو : البحثية بعنكاف
، بقاعة مؤتمرات  ـ27/11/2019: ، يـك األربعاء، المكافؽ"ات الجامعياتالطالب نظر كجية

 .مبنى طيبة بالجامعة اإلسبلمية بغزة

أدب الحركة : " المشاركة باليـك الدراسي كالذم عقدتو جامعة القدس المفتكحة فرع غزة، حكؿ -33
سرائيميات لممعتقميف التحّرش الجنسي مف قبؿ المجّندات اإل: ، كالكرقة البحثية بعنكاف" األسيرة 

، بقاعة مؤتمرات 2019/  12/  2: ، المكافؽاالثنيفيـك كذلؾ ، "تجارب كمكاقؼ الفمسطينييف
 . غزةمبنى جامعة القدس المفتكحة ب

34-  

 

: المقاالت 
مجمة عربية إسبلمية ثقافية تصدر شيريان عف جمعية " نكر اليقيف " مقاؿ بحمقتيف في مجمة  -1

، السنة " األزىر بغزة " إشراؼ معيد فمسطيف الديني  –ع غزة تحفيظ القرآف الكريـ بقطا
 .ـ 1999أغسطس  –ىػ 1420جماد أكؿ  107، 106التاسعة العدد 
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 .2005، نكفمبر، (43)ة، العدد ثامفمتخصصة، السنة اؿ يةمجمة دكر –

 يةمجمة دكر –أمكاج  –في مجمة " إلى أيف؟ ... الحكار بيف اآلباء كاألبناء : " مقاؿ بعنكاف -4
 .2006، سبتمبر، (48)د ، العدتاسعةمتخصصة، السنة اؿ

متخصصة،  يةمجمة دكر –أمكاج  –في مجمة " أثر الحج في تربية الضمير : " مقاؿ بعنكاف -5
 .2007، فبراير، (50)، العدد تاسعةالسنة اؿ

في مجمة السعادة، المجمة األسرية " الحياة الزكجية " بيارات"  شجار األزكاج: "مقاؿ بعنكاف -6
 ـ 2007، ديسمبر، (43)، العدد األكلى في فمسطيف، مجمة دكرية

محركمكف ببل ذنب كالمجـر  –مجيكلك النسب .. أبرياء يمفظيـ المجتمع : "مقاؿ بعنكاف -7
في مجمة السعادة، المجمة األسرية األكلى في فمسطيف، مجمة دكرية، العدد  "الحقيقي مجيكؿ 

 ـ2008، مايك، (48)

في مجمة ثقافتنا التربكية، العدد " ف الكريـ مدلكالت األمف اإلسبلمي في القرآ: " مقاؿ بعنكاف  -8
 .ـ2008الثالث، مجمة تصدر عف عمادة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، 

في مجمة تكاصؿ، العدد الرابع، أكتكبر، " الحج كأثره في تربية الضمير : " مقاؿ بعنكاف  -9
بالجامعة  2011 -2009ـ، مجمة تصدر عف نقابة العامميف، الدكرة الجديدة، 2009

 .اإلسبلمية بغزة

في مجمة السعادة،  "التنازؿ بيف الزكجيف فف يطيؿ عمر الحياة الزكجية  : "مقاؿ بعنكاف -10
 ـ2010، مارس ،(69)المجمة األسرية األكلى في فمسطيف، مجمة دكرية، العدد 
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، جريدة فمسطيففي  " مف السبب؟.. ارتفاع الميكر كتأخر سف الزكاج  : "مقاؿ بعنكاف -11
 (.20)ـ، الصفحة 2018ديسمبر  9األحد،  ،(4146)العدد جريدة يكمية دكرية، 
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 .فمسطيف

 .عضك مركز التكجيو كاإلرشاد النفسي بقسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية بغزة -13
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