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 :العلمية    المؤهالت
 

 التقدير العام الجامعة التخصص الدرجة العلمية
 التاريخ

 إلى من

 مهارات القيادة برنامج مكثف في المدرسة الصيفية
 14/3/2013 10/1/2013 - أمريكا -جامعة اركانسا  والتنمية المجتمعية

 2013 2009 ممتاز عمان -الجامعة االردنية  تعلم ونمو –علم النفس التربوي  الدكتوراه
 2005 2002 جيد جدا   غزة -الجامعة االسالمية  ارشاد نفسي –علم النفس  الماجستير

 2002 1997 جيد جدا   غزة -سالمية الجامعة اال علم النفس البكالوريوس
 

 :رات عملية  ـخب
 

 المؤسســة الوظيفــة
 خــالتاري

 إلى من
 مسؤول تعليمي

Education Officer المجلس النرويجي لالجئينNRC   6/2015 حتى االن 

 قائد فريق التعليم

 Education Team Leader  
 NRC   2014 6/2015المجلس النرويجي لالجئين

 ول تعليميمسؤ 

Education Officer المجلس النرويجي لالجئينNRC   2011 2014 

 2011 2002 غـزة -برنامج الصحة النفسية  – UNRWAوكالة الغوث  مرشد نفسي اجتماعي
 حتى ااَلن 2015 قسم علم النفس  –جامعة األقصى  غير متفرغ  -أستاذ مساعد 

 حتى االن 2006 النفس قسم علم  –الجامعة اإلسالمية بغزة  غير متفرغ محاضر

mailto:ajoma1979@hotmail.com


 حتى االن 2006 منطقة رفح وخانيونس التعليمية  -جامعة القدس المفتوحة غير متفرغ -أستاذ مساعد 
 2008 2006 غزة -قسم التدريب الميداني بالجامعة االسالمية  مشرف تدريب ميداني 

 9/2003 6/2003 خانيونس -واالستشاراتجمعية بنيان للدراسات  منشط تربوي 
 1/2001 10/2000 فلسطين -الحركة العالمية للدفاع عن االطفال  فسي متطوعمرشد ن

 المساقـات التي قمت بتدريسها :
 

 ةـــالجامع اقـــاسم المس
 جامعة األقصى صعوبات التعلم

 جامعة األقصى علم النفس التربوي
 الجامعـة اإلسالميـة سيكولوجية المراهقة

 سالميـةالجامعـة اإل القيـاس والتقويــم
 الجامعـة اإلسالميـة علم نفس النمو والصحة النفسية

 الجامعـة اإلسالميـة علم النفس التربوي
 خانيونس –جامعة القدس المفتوحة  التوجيه واإلرشاد النفسي في مراحل العمر

 خانيونس –جامعة القدس المفتوحة  علم النفس التطوري
 خانيونس –المفتوحة جامعة القدس  المعاق واألسرة والمجتمع
 رفــح –جامعة القدس المفتوحة  تنظيم المجتمع وأجهزتــه
 رفــح –جامعة القدس المفتوحة  (2طــرق خدمة اجتماعية )

 رفــح –جامعة القدس المفتوحة  علم النفس النمو
 رفــح –جامعة القدس المفتوحة  مدخل للتربية الخاصة

 

 :بالمؤتمرات واأليام الدراسيةالمشاركات العلمية  
 

 اسم المجلة/المؤتمر تاريخ النشر اسم البحث م

فعالية برنامج إرشادي قائم على السيكودراما للتخفيف   .1

من حدة بعض المشكالت السلوكية عند طالب المرحلة 

 اإلعدادية

، 2العدد  مجلة العلوم التربوية والنفسية  17/2/2016

 . الجزائر –جنوب الوادي جامعة  –(1)مجلد

http://www.univ-

eloued.dz/jpes/images/addad/2/10.pdf 

 دراسة تقييمية لمؤسسة القطان/ إنقاذ الطفل 2015 ب على غزةمشكالت طفل الروضة الشائعة بعد الحر  .2

النفسي االجتماعي  -التحديات التي تواجه األخصائي  .3

خالل تقديم اإلسعافات األولية النفسية وقت األزمات 

 واَلية التغلب عليها

12-13 /5 /

2015 

التربوي الخامس : التداعيات المؤتمر 

 -ية التربية كل -التربوية والنفسية على غزة  

 فلسطين –غزة  -الجامعة اإلسالمية  

دور المرشد النفسي االجتماعي في الكشف عن "   .4

 " اإلساءة للطفل وأساليب التعامل معها  

حماية الطفل: "   اليوم الدراسي الموسوم بـكتيب  17/12/2014

عمادة المجتمع ، تنظيم  “الحاضر والمستقبل

قسم الخدمة والتعليم المستمر بالتعاون مع 

الجامعة اإلسالمية وبالشراكة مع  –االجتماعية 

 اليونسيف -منظمة األمم المتحدة للطفولة 



في الكشف المبكر عن معلم المرحلة األساسية دور   .5

 الطلبة ذوي صعوبات التعلم ورعايتهم

واقع المرحلة "  اليوم الدراسي الموسوم بـكتيب  16/12/2014

 “ تها المستقبليةوتطلعا في فلسطين األساسية

 رؤية مستقبلية ، تنظيم  قسم التعليم األساسي

 بالجامعة اإلسالمية ونقابة المعلمين
مالمح التعليم المتميز في ضوء بيئة تعليمية محفزة   .6

 على اإلبداع والتميز

 ) نادي أولياء االمور تجربة متميزة(

14-

16/12/2014 

 ر الوطني حول اإلبداع في التعليمالمؤتمكتاب 

 جامعة ، " من السياسة إلى الممارسة"  :والتعلم

 طولكرم، فلسطين خضوري،  -فلسطين التقنية 

أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات البحث المصورة   .7

في تطوير مهارات التفكير وفق المنطقة الحدية لدى 

 طالب الصف التاسع

 الجامعة االردنية -مجلة دراسات  قيد النشر

تواجه تطبيق فلسفة التعليم الجامع في  الصعوبات التي  .8

 فلسطين

 ------ قيد اإلعداد

الجيد في ضوء  مواصفات اختبار مزاولة مهنة التعليم  .9

 معايير جودة االختبار

رخصة "  اليوم الدراسي الموسوم بـكتيب  13/3/2014

رؤية مستقبلية  “ مزاولة مهنة التعليم في فلسطين

 قصىقسم أصول التربية بجامعة األ، 
أسباب عزوف أولياء األمور عن التواصل مع المدرسة   .10

من وجهة نظر معلمي مدارس وكالة  وسبل تحسينه

 الغوث بمحافظات غزة "

المؤتمر العلمي " الشراكة بين المدرسة وأولياء  15/3/2014

األمور"، وكالة الغوث الدولية& المجلس 

 النرويجي لالجئين.

اليوم العلمي حول التعليم الجامع، الجامعة  1/12/2013 التعليم الجامع والصديق للطفل  .11

 اإلسالمية، قسم علم النفس

مالمح التعليم الجامع والصديق في شخصية الرسول   .12

 محمد صلى هللا عليه وسلم

" التأصيل اإلسالمي في علم  اليوم الدراسي: 26/11/2013

 الجامعة اإلسالمية & جامعة األقصى النفس"

الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل دوافع استخدام   .13

االجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية 

 بمحافظات غزة

المؤتمر الدولي األول، عمادة شؤون كتاب  12/2/2013

 الطالب ، الجامعة اإلسالمية بغزة

"الخطاب التربوي ومرحلة ما  المؤتمر العلمي  14/11/2012 في التعامل مع مشكالت األطفال   السيكودراما أثر  .14

جامعة  ،قسم العلوم التربوية بعد الحداثة"،

 الزيتونة، عمان، األردن

دور المساندة النفسية االجتماعية في رفع المستوى   .15

التحصيلي لدى طلبة التعليم الصيفي بمدارس وكالة 

 الغوث

اليوم الدراسي " رؤي نقدية لبرنامج التعليم  17/3/2012

الصيفي"، دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث 

منطقة خانيونس  –التعليم في قطاع غزة 

 التعليمية.

العالقة بين طلبة الدراسات العليا واساتذتهم واقع   .16

 وطموح. 
اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية بالجامعة  4/5/2010

 ، " نحو كلية علوم تربوية معاصرة " االردنية

 
 
 



 :  التدريب  في مجال  مساهمات
 

 التاريخ مكان التدريب المؤسسة موضوع التدريب

تدريب مربيات رياض األطفال حول "استراتيجيات 
 تعديل السلوك والتعامل مع مشكالت طفل الروضة"

 3/10/2015 قاعة الجمعية غزة -جمعية التوفير والتسليف 

النمو يب مربيات رياض األطفال حول " مطالب تدر 
 10/10/2015 قاعة الجمعية غزة -جمعية التوفير والتسليف  "في الطفولة المبكرة )مرحلة رياض األطفال(

مكتب مدير  –قاعة حلب  المجلس النرويجي & األنروا التعليم في حالة الطوارئ ومابعد األزمات
 11/9/2014-10 منطقة الشمال التعليمية

)برنامج تدريب حماية األطفال من اإلساءة والعنف 
 (رفح التعليميةمنطقة  –معلمين األنروا 

 30/4/2014-27 البحر قاعة أكواخ المجلس النرويجي لالجئين

التعليم الجامع في مدارس األنروا تطبيق فلسفة 
رفح منطقة  –)برنامج تدريب معلمين األنروا 

 (التعليمية
 17/4/2014-13 البحر قاعة أكواخ جئينالمجلس النرويجي لال

صعوبات التعلم  دور المعلم في الكشف المبكر عن
منطقة  –)برنامج تدريب معلمين األنروا عند األطفال 

 (رفح التعليمية
 3/4/2014-30/3 البحر قاعة أكواخ المجلس النرويجي لالجئين

 26/12/2013-25 جامعة األزهر  NRC & UNESCO التعليم الجامع والصديق للطفل
 23/12/2013 جامعة األقصى  NRC & UNESCO التعليم الجامع والصديق للطفل

التواصل بين المدرسة واألسرة )برنامج تدريب معلمين 
 24/4/2013-22 غزة -فندق المتحف  المجلس النرويجي لالجئين منطقة غرب غزة( –األنروا 

ريب )برنامج تدحماية األطفال من اإلساءة والعنف 
 10/4/2013-8 غزة -فندق المتحف  المجلس النرويجي لالجئين منطقة غرب غزة( –معلمين األنروا 

 28/3/2013-26 غزة -قاعة مطعم السالم   المجلس النرويجي لالجئين تدريب مدربين

مؤسسة فورد & جمعية خريجي  كتابة مقترحات المشاريع
 27/9/2012-8 غزة -ت األمديس غزة -برنامج المنح الدولية للتنمية 

مؤسسة فورد & جمعية خريجي  العمل التطوعي 
 27/9/2012-8 غزة -األمديست  غزة -برنامج المنح الدولية للتنمية 

مؤسسة فورد & جمعية خريجي  كتابة السيرة الذاتية ورسائل التغطية
 غزة -برنامج المنح الدولية للتنمية 

 27/9/2012-8 غزة -األمديست 

 فنيات التنشيط التربوي والنفسي لألطفال
مؤسسة فورد & جمعية خريجي 

 27/9/2012-8 غزة -األمديست  غزة -برنامج المنح الدولية للتنمية 

)برنامج تدريب حماية األطفال من اإلساءة والعنف 
 18/4/2012-16 غزة -فندق المتحف  المجلس النرويجي لالجئين غزة( شرقمنطقة  –معلمين األنروا 

)برنامج تدريب تقييم صعوبات التعلم عند األطفال 
 8/2/2012-6 غزة -فندق المتحف  المجلس النرويجي لالجئين غزة( شرقمنطقة  –معلمين األنروا 

جمعية نور للتنمية وتطوير قدرات  إعداد قادة ومنشطين للمخيمات الصيفية
 المجتمع

 11/6/2009-7 رفح

 29/4/2009 غزة وزارة الشباب والرياضة إعداد قادة للمخيمات الصيفية

جمعية نور للتنمية وتطوير قدرات  تقنيات اإلرشاد النفسي االجتماعي
 المجتمع

 23/3/2009-15 رفح

 2008 رفح -مركز صحة المرأة  اتحاد لجان العمل الصحي إعداد كادر نسائي للعمل الصحي والمجتمعي
 



 : مقـاالت ونشرات تربوية ونفسية
مقال منشور بمجلة امواج تصدر عن برنامج الصحة  -اية األطفال من اإلساءة والعنف ( حم2014) -

 .56-54(، ص ص 91النفسية، غزة، العدد )

(. بعد ثالث سنوات من الحراك العربي ... الحصيلة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لهذا 2014) -
 الحراك ، الحوار المتدن

 األطفال والمراهقين.المشكالت السلوكية الشائعة عند  -
 االثار النفسية الناتجة عن الصدمة النفسية عند األطفال. -
 .الفجــوة بين اآلباء والمراهقين  -
 أبناؤنا ما بين الطفولة والمراهقة . -
 البحث االثنوغرافي. -

 :  مساهمات في وسائل اإلعالم
حول مشكالت األطفال  قناة األنروا الفضائيةإعداد الحلقة الثانية من برنامج اباء وابناء الذي يبث على  -

 السلوكية وأساليب تعديل السلوك. 
إعداد الحلقة السادسة من برنامج اباء وأبناء الذي يبث على قناة األنروا الفضائية حول: تأثير األحداث  -

 الصادمة وكيفية التعامل معها.
على قناة االنروا الفضائية حول: مراحل النمو عن إعداد الحلقة الثامنة من برنامج ّاباء وأبناء الذي يبث  -

 األطفال.
 : / مجتمعية  مساهمات محلية

محاضرة بعنوان "استراتيجيات التعامل مع واقع الشباب بعد الحرب على غزة"، جمعية تطوير القدرات الشبابية،  -
12/3/2009. 
 .31/1/2009، مكتبة بلدية رفح، محاضرة بعنوان " طرق التعامل مع االطفال في ظل الظروف الصعبة " -
ندوة الولياء أمور الطالب حول " طرق المذاكرة الجيدة وقت االمتحانات"، جمعية نور للتنمية وتطوير قدرات  -

 .21/12/2008المجتمع، 
 .27/11/2008ندوة بعنوان "العنـف األسـري"، جمعية األمل لتأهيل المعاقين،  -
مدرسة ذكور رفح االعدادية "ب" لالجئين  ليب البديلة للعقاب البدني"،محاضرة تربوية للمعلمين "األسا -

22/10/2008. 
 .1/5/2008محاضرة بعنوان "التغيرات المصاحبة لمرحلة المراهقة"، مدرسة ذكور رفح االعدادية "ب" لالجئين  -
 .23/3/2008ندوة لالمهات بعنوان " التعامل مع مشكالت طفل الروضة، روضة أزهار النموذجية،  -
ندوة بعنوان "التواصل مابين المدرسة والمجتمع المحلي"، مدرسة ذكور رفح االعدادية "ب" لالجئين  -

22/10/2008. 
 .20/9/2007ندوة بعنوان " أساليب تعديل السلوك"، مدرسة دار الفضيلة الخاصة،  -



 16/12/2006ه"، المنتدى التربوي، ندوة بعنوان "التأخر الدارسي أسبابه وعالج -
 

 : المنح والجوائز
 عمان. –( الحصول على منحة مؤسسة فورد االمريكية الكمال درجة الدكتوراه بالجامعة االردنية 2008)
( الحصــول علــى مكافــأة ماليــة مــن مــدير عمليــات وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــين بغــزة وذلــك للعمــل المتميــز 2009)

 لحرب على غزة .ضمن فريق الطوارئ والتدخل وقت االزمات خالل ا
 عضوية الجمعيات :

 .(2/2013 – 10/2008رفح )من  –رئيس مجلس إدارة جمعية نور للتنمية وتطوير قدرات المجتمع  -
 غزة -نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي برنامج المنح الدولية فورد للتنمية  -
 رفح سابقًا. –عضو مجلس إدارة جمعية المنتدى التربوي  -
 
 

 : وورشات عمل  ةـات تدريبيدور حضور  
 

عدد  ةالمؤسس الموضوع
 الساعات

 المدة الزمنية
 إلى من

 8/9/2014 8/9/2014 8 اليونسيف & شبكة حماية الطفل الدولية الخطة االستراتيجية لحماية الطفل
 18/8/2014 18/8/2014 8 اليونسيف & شبكة حماية الطفل الدولية المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني

 UNESCO & NRC 30 3/11/2013 7/11/2013 تدريب مدربين رواد في التعليم الجامع
 Red UK & NRC 16 15/5/2013 16/5/2013 تطوير خطة عمل سير المشروع
 14/3/2013 10/1/2013 أسابيع 9 أمريكا -جامعة أركانساس  برنامج مكثف في اللغة االنجليزية والقيادة

 21/11/2012 18/11/2012 25 عمان -مركز تسهيل التعلم  وتشخيص صعوبات التعلم عند األطفالتقييم 

 برنامج البورتج –التدخل المبكر 
المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي  -جامعة مؤته 

 24/5/2012 20/5/2012 25 عمان  –& مركز السند للتدريب 

سطينية برنامج تنمية المهارات القيادية للقدارات الفل
تمكين  -) إدارة المشاريع ومهارات القيادة واإلدارة

حقوق االنسان  -المرأة والمساواة بين الجنسين
التسويق  -تحسين الجودة -والعدالة االجتماعية

 أنماط الحياة الصحية( -االجتماعي

مصر & رابطة  –الرسالة للتدريب واالستشارات 
 18/5/2012 14/5/2012 63 خريجي المنح الدولية فورد

 حماية النزالء في مراكز اإليواء الداخلي
المجلس النرويجي لالجئين ومركز المراقبة واإليواء 

 الداخلي
IDMC  & NRC  

14 5/3/2012 6/3/2012 

 NRC 18 27/2/2012 29/2/2012المجلس النرويجي لالجئين  المراقبة والتقييم

 تعليم الطالب الذين تعرضوا للصدمات
أسلو & المجلس النرويجي  –جامعة ترومسو 

 4/2012 1/2012 30 لالجئين

 23/11/2011 21/11/2011 9 غزة -مركز القطان للطفل  تحليل رسومات األطفال

 TOTتدريب مدربين 
األردن & رابطة  -العقبة –شركة أرابيال للتدريب 

 16/5/2011 13/5/2011 24 خريجي المنح الدولية فورد 



Research Methodology & SPSS  األمديستAMIDEST- 25/8/2009 1/8/2009 46 غزة 
 22/7/2009 16/6/2009 48 غزة -AMIDESTاألمديست  12اللغة االنجليزية المستوى 
 1/5/2009 19/3/2009 48 غزة -AMIDESTاألمديست  11اللغة االنجليزية المستوى 
 30/4/2009 20/2/2009 48 غزة -AMIDESTاألمديست  10اللغة االنجليزية المستوى 

 7/3/2009 1/10/2008 48 غزة -AMIDESTاألمديست  9اللغة االنجليزية المستوى 
TOEFL Preparation Course  األمديستAMIDEST- 10/11/2008 5/10/2008 45 غزة 

Public Speaking  األمديستAMIDEST- 25/4/2009 2/4/2009 18 غزة 

Presentation Skill  األمديستAMIDEST- 1/6/2009 1/5/2009 20 غزة 

Communication Skills  األمديستAMIDEST- 1/5/2009 1/5/2009 20 غزة 

Academic Writing  األمديستAMIDEST- 15/5/2009 1/4/2009 40 غزة 

 UNRWA 21 13/7/2008 20/7/2008وكالة الغوث  SPSSتحليل احصائي 
 8/5/2008 6/5/2008 9 التدريبمؤسسة إبداع لالستشارات و  القيادة الفاعلـة

 12/6/2003 24/5/2003 90 جمعية بنيان للتدريب واالستشارات إعداد منشطين تربويين
 13/8/2003 1/8/2003 24 جمعية الثقافة والفكر الحر TOTتدريب مدربين 

 UNRWA 72 25/12/2002 8/1/2003 -دائرة التربية والتعليم  تقنيات التوجيه واالرشاد
ل النفسي االجتماعي المبني على غرفة التدخ

 CBIالصف 
 28/7/2002 1/7/2002 30 مؤسسة انقاذ الطفل 

 15/1/2001 10/10/2000 60 الحركة العالمية للدفاع عن الطفل التدخل في وقت األزمات
 2/5/2001 2/2/2001 48 برنامج غزة للصحة النفسية الخدمات النفسية العالجية

 29/6/1999 26/6/1999 24 د مراكز الخدمات & االنروااتحا إعدادا القادة 
 UNDP 36 7/9/1998 25/9/1998مشروع التنمية المجتمعية للشباب التثقيف الصحي المجتمعي
 12/8/1998 1/7/1998 40 اتحاد مراكز الخدمات & االنروا إعداد مدربين لكرة السلة

 22/6/1996 15/6/1996 30 غزة -جمعية الشبان المسيحة  تدريب القادة

 
  مهارات كمبيوتر :

 

Microsoft Word Excel Power point Internet 

  شخصيات يمكن الرجوع إليها :

 

 البريد االلكتروني المؤسسة االسم

 y.qutami@ju.edu.jo عمان -الجامعة االردنية  أ.د يوسف قطامي
 mrimawi1@yahoo.com عمان -الجامعة االردنية  أ.د محمد الريماوي

 dr.baroud@hotmail.co.uk غزة -الجامعة االسالمية  محمود باروود  د.

 ibnada67@hotmail.com برنامج الصحة النفسية -وكالة الغوث د. إبراهيم أبو ندا

 aoagha@iugaza.edu.ps غزة -الجامعة االسالمية  غاد. عاطف األ
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