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عايدة شعبان ديب محمد صالح 
 

البيانات الشخصية  : أوالً 
الدرج ـ شارع الصحابة   غزة –: العنوان 
  0599301516:  جوال                                2828646:  تليفون

  6:  عدد األوالد   متزوجة                    :  الحالة االجتماعية

  :العلميةالمؤهالت : ثانيًا 
أستاذ مشارك في التربية، تخصص علم نفس     3/2008

                                                                                                                                                                              جامعة األقصى البرنامج                                                                                                         دكتوراه في التربية تخصص صحة نفسية –           2001
.    المشترك ، جامعة عين شمس بعنوان برنامج مقترح لتنمية القيم األخالقية لدى أطفال .               

. بمحافظة غزة الرياض 
.   البرنامج المشترك عين شمس " ماجستير في التربية تخصص صحة نفسية ، الجامعة       1998/  2

بعنوان أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتفكير اإلبتكاري لدى أطفال " األقصى .               
. المرحلة االبتدائية بمحافظات غزة 

 جامعة المنصورة بكلية التربية علوم وتربية تخصص رياض أطفال  بكالوريوس    1986  –1982
. بجمهورية مصر العربية

: ات التي نفذت التدريب: ثالثا 
.    مربيات  المشاكل النفسية لطفل الروضة ، جمعية النمو التربوي ، الفئة المستهدفة    2000  –1999

رياض االطفال .                    
.      سومات األطفال والمشاكل النفسية ، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ، الفئة ر      2002/  11

. المستهدفة المتخصصين في مجال اإلرشاد والتوجيه ، بالوزارات الحكومية المختلفة .                  
.                  فلسطيني –جمعية الهالل األحمر وال: األساليب المختلفة في عالج المشاكل النفسية       2002/  11

بوزارة التربية والتعليم الفئة المستهدفة ، المتخصصين في مجال اإلرشاد والتوجيه والخدمة االجتماعية ، 
. في قطاع غزة

الصدمات النفسية في ظل الظروف الصعبة ، جمعية النمو التربوي باالشتراك مع       2003/  5
. دير البلح غزة – جباليا – خانيونس – ات الروضان في رفح –الفئة المستهدفة مدير اليونيسيف –

    دورات في كيفية التعامل مع المشاكل النفسية للطفل جمعية الصالح بالمجمع االسالمي ـ       2004/ 6
. الفئة المستهدفة أمهات األطفال



ة مربيات االطفال االمهات ، الفئة المستهدفقرية األطفالبربية الجنسية للطفل دورة في الت     2005/  2
. والخاالت بالقرية

          في إعداد كوادر للتعامل مع األطفال ، الفئة المستهدفة األمهات البديالت اتدور         2005
. بقرية االطفال  والخاالت.               

.                 اإلسالمي ـ الفئة  جمعية الصالح بالمجمعبدورات في كيفية تربية األطفال في اإلسالم       2005/  2
. المستهدفة أمهات األطفال.               

الفئة المستهدفة شباب  ،االتصال والتواصل مع المسترشد ، جمعية اإلرشاد الشبابي     2006/  7
. الجامعة
لدى الشباب بمؤسسة  طموح  التفكير االبداعيدورة في تنمية           2006

التدريب المربيات على صناعة الدمى في رياض األطفال ، جمعية الحنان باالشتراك مع     2006/  12
. بلدية غزة ـ الفئة المستهدفة مربيات رياض األطفال.               

.  .    تدريب مربيات رياض األطفال على كيفية التعامل مع األطفال في الظروف الصعبة     2007/  5
. االطفالبقرية .               

.   تدريب أمهات قرية األطفال على التعامل مع األطفال والمراهقين وذلك في موضوعات         2009
) المشاكل السلوكية والنفسية وكيفية التغلب عليهاـ التربية الجنسية ( منها .              

. لنفسية لألطفالدورة للمرشدين التربويين في المدارس الحكومية عن المشاكل ا         2009
 .دورة في التعامل مع الصدمات النفسية للمرشدين التربويين بمدارس القطاع        2009

 دورة عن ممارسات صديقة للطفل لمربيات رياض االطفال في مناطق مختلفة في قطاع          2010
. غزة مشروع ممول من مؤسسة انقاذ الطفل.              

.   مشروع ممارسات صديقة لمربيات رياض االطفال في مناطق مختلفة في  مشرف على        2011
. قطاع غزة مشروع ممول من مؤسسة انقاذ الطفل.              

دورة للمرشدين النفسيين في مؤسسة المرسي كور عن السيكودراما         2010
دورة عن السيكودراما لمجموعة من الشباب بمؤسسة القطان        2011
.               دورات متعددة لمربيات ومديرات رياض االطفال في مشروع من أجل طفولة سعيدة في    2011-2012

 الدراما والقصة- المشاكل السلوكية لرياض االطفال- خصائص طفل الروضة-: الموضوعات التالية
. )بةالتعامل مع االطفال في الظروف الصع. ومتابعة المربيات انتاج العاب تربوية-

  :الخبرة األكاديمية: رابعًا 
أستاذ مشارك في التربية، تخصص علم نفس      10/3/2008

غزة وخانيونس   أستاذ مساعد بجامعة األقصى قسم علم النفس ورياض األطفال –            1997
محاضر بالساعات بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ،              1998



.    مدرسة بمدرسة مصعب بن عمر األساسية الدنيا للبنات لمدة خمس سنوات    11/2000  –9/1995
. غزة الشيخ رضوان .                 

. مديرة بمدرسة سعد بن أبي وقاص األساسية الدنيا للبنات    2/2002  –11/2000
. محاضر متفرغ بكلية التربية جامعة االقصى             2003   

بالجامعة االسالمية نفس  ممحاضر بالساعة بكلية التربية، قسم عل      2012  -2006

  :الخبرة الفنية: خامسًا 
قاعة المؤتمرات بمبنى اللحيدان   ندوات في المشاكل السلوكية بالجامعة اإلسالمية –        5/2000
ندوة بعنوان تربية الطفل في اإلسالم بالجامعة اإلسالمية               5/2003

                .االشتراك في عمل معارض مختلفة بقسم مربيات رياض األطفال بكلية المجتمع      2006  –1999
. االشتراك في العديد من الدورات وورش العمل  -
 االشتراك في مقابالت التربية والتعليم العالي في اختيار مدير عام التربية والتعليم -

 محاضري القسم الختياراالشتراك في مقابالت القسم  -

 و في جمعية النمو التربويعض -

 ة السعادة للدعم واإلرشاد األسريرئيس مجلس اإلدارة لجمعي -
 

               مستشار نفسي لدليل رياض األطفال مشروع جودة التعليم بكلية المجتمع باالشتراك مع        2009ـ  10 
. مؤسسة التعاون.                   

. االشراف على رسائل ماجستير ودكتوراة بكلية التربية جامعة االقصى              2008
.      مناقشة العديد من رسائل ماجستير بكل من جامعة االقصى، والجامعة االسالمية،   2012 -2007

. وجامعة األذهر.                 
 ولة وعلم النفسجامعة القدس المفتوحة خاصة بالطف فيتقييم بحوث ترقية            2012

: أعمال إدارية: سادسًا 
ـ رئيس قسم علم النفس      2009ـ  2007
قسم علم النفس  ـ نائب رئيس     2005  –2004

. عضو مجلس الجودة بجامعة األقصى                 -2006 
مشرف عام على منتدى اإلرشاد النفسي                     -2006 

. ف عام على التدريب الميدانيمشر ـ                2006
. ـ عضو لجنة تدقيق االمتحانات بالجامعة                2009
عضو مجلة تحرير                  2010

 



 :الدورات التي تلقتها الباحثة: سابعًا 
. من التربية والتعليم )  Ms word   .Windows( دورة كمبيوتر  -
.   s.p.ssدورة في البرنامج اإلحصائي  -

 icdlـ دورة في 

. ـ دورة في تقنيات العقل والجسم
ـ دورة في الممارسات الصديقة للطفل 

. ـ دورة في اختبار بينيه للذكاء
: أبحاث ترقية : ثامنًا 

بحث منشور مشترك بعنوان تأثير الصالة على سلوك المصلين لدى الشباب الجامعي بمحافظات  -1
. غزة 

المتحركة وعالقتها بالمشاكل السلوكية لدى أطفال الرياض ـ بحث منشور منفرد بعنوان الرسوم  2
بمحافظة غزة   

ـ بحث منفرد منشور بعنوان قلق ما بعد الصدمة وعالقتة بالتوافق النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية  3
. بمحافظة غزة

لدى أطفال ـ بحث منفرد منشور بعنوان التفاعالت األسرية وعالقتها بالسلوك االجتماعي االيجابي  4
. الرياض بمحافظات غزة

. ـ بحث مشترك منشور بعنوان جودة األداء التدريسي لمعلمي ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة غزة 5
. ـ بحث مشترك منشور بعنوان متطلبات جامعة األقصى وعالقتها بالثقافة النفسية للطالب 6
ل اإلسرائيلي وعالقته بالمشاكل السلوكية لدى ـ بحث مشترك منشور بعنوان االنعكاسات السلبية لالحتال 7

. أطفال المرحلة االبتدائية بمحافظات غزة
ـ بحث منشور مشترك بعنوان برنامج مقترح باللعب في خفض حدة السلوك العدواني لدى األطفال  8

. المتخلفين القابلين للتعلم بمحافظة غزة
حياة الضاغطة وعالقتها بمستوى جودة أداء أحداث ال ةـ بحث منشور مشترك بعنوان أساليب مواجه 9

. المرشد النفسي في مدارس محافظات غزة
. ـ بحث مشترك بعنوان فعالية برنامج مقترح لرفع مؤشرات مفهوم الذات لدى األطفال بمحافظة غزة 10
بجامعتي االقصى ـ بحث مشترك بعنوان الصالبة النفسية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي  11
. االزهر بمحافظة غزةو

االجتماعي لدى بحث مشترك بعنوان الحرمان االبوي وعالقته بالثقة بالنفس والتوافق النفسي و. 12
االطفال بقطاع غز 



C.V 
 
Personal details:- 
Name: Aida shaban saleh 
Date of birth: 5/12/1963 
I.D: 801230129 
Tel no: 2838541 
Mobile no: 0599-301516 
Marital al status: Married 
No. of sons: six  
Address: Gaza city. Al-Darag.  
 

Educational qualifications:- 
- BA in science and education (kindergartens dep- artment) from Al-Mansoura 

university Egypt 1986. 
- Special Diploma in educational psychology from the governmental educaticnal 

college 1995-1996. 
- MA in Educational psy chology 1998 from educaticnal college and Ain shams 

university. 
- Ph. D. in mental health from Al –Aqsa university and Ain shams university zool. 
- Associate  professor of Education, majoring in psychology 2008. 

Work History:- 
- Associate professor of Education, majoring in psychology 2008. 
- Part time trainer in the T.E-D.A for five years.  
- I work as assistant of the head psychology department 1997. 
- I work lecturer in Al-Aqusa university at psychology department.  
- Part time lecturer in the islamic university for seven years.  
- I work as a head mistress in sad Ebn Aby Waqas School for one and half a year 

(2000-2002). 
- I worked as a teacher in Mosaab Ebn Omeer Elementary school for five years 

(1995-2000).  
I worked as trainer in the following:- 

- Many traning courses held for the kindergarten teachers in mental health, which 
conducted by T.E.D.A since 1997 until now.  

- Many traning courses held for the kindergraten managers and suprvisors, which 
conducted by T.E.D.A since 1999 in khanyonis and Al-lvusrat.  

- ToT in kindergartens conducted by T.E.D.A since 1999 in to 2000. 
- Traning course for kindergartens in the field of children games in the islamic 

university.  
- Training course in the continuing Education in the field of children psychological 

probiems and the use of games. Arts and music in children learning in the islamic 
university.  

 
 

Exprtise:- 



- Seminars in be hav roral problems at the I.U.G (5/2000).  
- Participate in the work of different exhibits department of nannies at community 

college (1999-2006).  
- Symposium on the development of innovation among young people (Tamer 

Association) (2005). 
- Variety of courses in (childr's development, Talent of the child, child care).  
- Consultant psychologist to the user kingdergarten ot community college.  
 

Adinistrative work:- 
- Chairman of the department of psychology (2007-2009).  
- Member of the Audit committee, the university examinations. (2009).  
- Admin in a forum counseling (2006).  
- Admin in field training (2006).  
- Member of quality council at the university of Al-Aqusa (2006).  
- Vice – chairman of the department of psychology (2004-2005).  
Computer skills:- 

- Computer course (windows. Ms word).  
- Course in the statisitical program . (S.p.ss) 
- Course in (I.C.D.L) 
- Course in the techniques of mind and body.  
- Course in child – friendly practices.  
- Session in the test Binipllzca.  

Research promotion:- 
- Discuss a joint publication entitled (impact on the behavior of the faithful to 

prayer to the university youth in Gaza areas.  
- A single research publication entitled animation andits relation ship with 

behavioral problems in children Riyadh.  
- Research published in a single entitled (post-traumatic anxiety relation ship to 

psy chological line of students at the secondary level).  
- Research published in asingle entitled (the family in teractions and their relation 

ship to positive social behavior among children Riyadh.  
- Research published entitled (quality of teaching performance for teachers with 

special needs).  
- Discuss  a joint publication entitled (requirements Al-Aqusa university and their 

relationship to psychological culture for students.  
- Research published entitled (the negative reper cussions of the Israeli occupation 

and it's relationship to behavioral problems among children, primary school).  
- Research published entitled (aproposed program to play in reducing aggressive 

behavior in children wo are the retarded learn).  
- Joint research under the arbitration is entitled (the offectiveness of the proposal to 

raise the indicafors of self-concept in children.  
- Joint research under the arbitration is entitled (solid line realationship to 

psychological and psycho-social among young university.  
 

 



 
 

 


