
 السيرة الذاتية

 

 :بيانات شخرية

 

 نبيل كامل دمحم دخان : اإلســـــم

 02/3/2740 تاريـخ السيـالد:

 4متدوج  +   الحالة االجتساعية:

 .522، شقة  21أبخاج الكخامة، بخج رقم  –غدة  : الدكــــن 

 275766/2377جهال         0655175 :  تميفـــــهن 

 mail)  -(e    ndukhan@iugaza.edu.ps    البخيج االلكتخوني:

أستاذ مداعج في قدم عمم الشفذ واإلرشاد بكمية التخبية بالجامعة             العسـل الحالـي:

 اإلسالمية بغدة.

 

 :المؤهالت العلمية

 %8929بمعدل  0891شهادة الثانوية العامة للعام                      -

 شيادة البكالهريهس في العمهم من جامعة طشظا بتقجيخ عام جيج ججًا.                     -

 %67بسعجل  2771شيادة دبمهم عام في التخبية من الجامعة اإلسالمية عام                      -

 %.71بسعجل  2773إلسالمية عام تخرص عمم نفذ من الجامعة ا –شيادة دبمهم خاص في التخبية                      -

 -بعشهان: 2776شيادة الساجدتيخ في عمم الشفذ من الجامعة اإلسالمية عام                      -

"التهافق الشفدي السجرسي لجى الظمبة الفمدظيشيين العائجين من الذتات في السخحمة اإلعجادية وعالقتو بتحريميم 

 الجراسي".

mailto:ndukhan@iugaza.edu.ps


من دولة تهنذ وىي  0221شيادة الجكتهراة في عمم الشفذ من جامعة العمهم اإلندانية واالجتساعية عام                                   -

بعشهان"السقاومة الشفدية لخبخة االعتقال لجى األسخى الفمدظيشيين السحخرين من سجهن االحتالل اإلسخائيمي" بتقجيخ 

 مذخف ججًا.

 .0221شيادة معادلة لجرجة الجكتهراة في عمم الشفذ من وزارة التخبية والتعميم العالي الفمدظيشية عام                                   -

 

 

 

 :مجال العمل

حيث تقجمت بظمب  2773وحتى عام  2764العسل في ميشة التجريذ لجى مجيخية التخبية والتعميم الفمدظيشية من العام                      -

 .استقالة من الخجمة

وكشت  2777وحتى عام  2773التابع لهكالة الغهث الجولية من العام  G.T.Cعسمت مخشجًا طالبيًا في مخكد تجريب غدة                      -

 خالل ىحه الفتخة أعسل محاضخًا بشظام الداعة في الجامعة اإلسالمية بقدم عمم الشفذ.

 .2777عمم الشفذ بالجامعة اإلسالمية من العام عسمت محاضخًا متفخغًا بقدم                      -

 .0223-0222عسمت رئيدًا لقدم عمم الشفذ واإلرشاد في العام الجامعي                      -

 بغدة. –أعسل اآلن بجرجة أستاذ مداعج في قدم عمم الشفذ واإلرشاد بالجامعة اإلسالمية                      -

 

 :األنذطة العلمية

 ة وتشظيم عجد من األيام الجراسية والشجوات العمسية والسؤتسخات مشيا:مذارك

 .2773يهنيه  02 –25ورشة عسل لسجة خسدة أيام حهل "حل الرخاعات" في بخنامج غدة لمرحة الشفدية من                      -

 .2777نهفسبخ  01-02ن: "السخأة الفمدظيشية من السؤتسخ الجولي الخابع )بخنامج غدة لمرحة الشفدية( بعشها                     -

فبخايخ  02-02من  UNDPمؤتسخ التعميم العالي في فمدظين )جسعية أساتحة الجامعات الفمدظيشية( بالتعاون مع                      -

0222. 



نظستو جسعية البحهث والجراسات التخبهية الفمدظيشية اليهم الجراسي بعشهان "العهلسة وأثخىا عمى التخبية العخبية" الحي                      -

 .0222سبتسبخ عام  06)بيخسا( يهم 

أكتهبخ عام  01ورشة عسل حهل تعميم الجيسهقخاطية وحقهق اإلندان في فمدظين "الهضع الخاىن ورؤيا السدتقبل" يهم                      -

وجسعية غدة الجولية لمدالم عمى األرض  (PCRP)الييئة الفمدظيشية لحساية حقهق اإلندان  بالتعاون بين 0221

(GIFPE) 

 

 في جامعة القجس السفتهحة. 0221ديدسبخ  2-1الهاقع والسأمهل" من  –السؤتسخ العمسي األول "التخبية الخاصة لمسعهقين                      -

بالجامعة اإلسالمية  0222نهفسبخ  02-01بهي األول بعشهان "التخبية في فمدظين ومتغيخات العرخ" من السؤتسخ التخ                      -

 بغدة.

والحي نظستو كمية أصهل الجين بالجامعة  0223إبخيل  25-24مؤتسخ "الجعهة اإلسالمية ومتغيخات العرخ" من                      -

 اإلسالمية بغدة.

 

 :األبحاث العلمية

 الحرهل عمى مشحة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية لمبحث السقجم ليا بعشهان:                     -

 "الزغهط الشفدية لجى طمبة الجامعة اإلسالمية وعالقتيا بالرالبة الشفدية لجييم" والبحث أجيد لمشذخ اآلن.

مية لمبحث السقجم ليا بعشهان "األمن الشفدي لجى الرحفيين وعالقتو الحرهل عمى مشحة البحث العمسي بالجامعة اإلسال                     -

 ببعض الستغيخات".

 

 :الدورات العلمية

 .2771يهنيه  25إلى  2771ابخيل  04( في السجمذ البخيظاني من الفتخة 22دورة في المغة اإلنجميدية )مدتهى                      -

لعامة األولى في السدتهى الثالث بالتعاون بين نقابة خبخاء العالقات العامة واإلعالم بالقجس مع العالقات دورة العالقات ا                     -

 .2774مايه  12مارس وحتى  12العامة بسكتب الخئيذ في الفتخة من 



 02بهاقع  2777أغدظذ  23إلى  20ن دائخة التعميم السدتسخ في الفتخة م –دورة في اإلرشاد السيشي من جامعة بيخزيت                      -

 ساعة.

ساعة بتشظيم عسادة خجمة السجتسع والتعميم السدتسخ بالجامعة  14مجتيا  SPSSدورة في بخنامج التحميل اإلحرائي                      -

 اإلسالمية بغدة.

بتشظيم عسادة خجمة السجتسع والتعميم السدتسخ بالجامعة  ساعة 62في التعميم الجامعي مجتيا  Web CTدورة في استخجام                      -

 اإلسالمية.

 بتشظيم وكالة الغهث الجولية. 0222فبخايخ  24وحتى  02من  SPSSدورة في البخنامج اإلحرائي                      -

 

 :اإلشراف على رسائل ماجدتير

 عشاوين بعض ىحه الخسائل ىي:

 خنامج مقتخح لتشسية التفكيخ اإلبجاعي لجى السخشجين الشفديين في مجارس وكالة الغهث الجوليةفاعمية ب                     -

 الزغهط الشفدية لجى عسال فمدظين وعالقتيا ببعض الستغيخات.                     -

 خات.األفكار الالعقالنية لجى طمبة الجامعات الفمدظيشية وعالقتيا ببعض الستغي                     -

 دور السدانجة االجتساعية كستغيخ وسيط بين األحجاث الزاغظة والرحة الشفدية لمسخاىقين الفمدظيشيين.                     -

 

 :باإلضافة إلى مناقذة عدد من رسائل الماجدتير

 من ىحه الخسائل:

 ًا في ضهء بعض الستغيخات.الدسات السسيدة لذخريات السعاقين سسعيًا وبرخيًا وحخكي                     -

 مجى فاعمية بخنامج مقتخح في اإلرشاد الشفدي لتخفيف وصسة السخض الشفدي السختبظة بالعالج الشفدي.                     -

 الزغهطات الشفدية لجى زوجات األسخى الفمدظيشيين وعالقتيا ببعض الستغيخات.                     -

 


