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  المؤهالت العلمية:

  مصر(.-دكتوراه في الصحة النفسية )جامعة األزهر-1

ي انفعالي في تفعيل دور المرأة الفلسطينية في عنوان البحث )فعالية برنامج إرشادي عقالن   
  المشاركة السياسية في قطاع غزة(.

  .2003-2002/  الجامعة اإلسالمية غزة–ماجستير علم نفس  -2

عنوان البحث ) االتجاه نحو المخاطرة وعالقته ببعض المتغيرات النفسية والديمغرافية لدي    
  شباب االنتفاضة في محافظات غزة (.

  .2005-2004/  الجامعة اإلسالمية غزة–رشاد نفسي وتوجيه تربوي إكالوريوس ب-3

  .1991-1991/  الجامعة اإلسالمية غزة–بكالوريوس تربية لغة عربية -4

   

  الدورات التي تم االلتحاق بها:

  االتحاد العام للمرأة الفلسطينية.–شهر(    12  دورة في الحاسوب مدتها )-

  الجامعة اإلسالمية.– اللغة االنجليزية المهني في برنامجدورات -

  الجامعة اإلسالمية.-   SPSSدورة في التحليل اإلحصائي عبر برنامج -

  وكالة الغوث وتشغيل الالجئين. –ساعة(    72  دورة في تقنيات التوجيه واإلرشاد النفسي )-

مركز التدريب -ة(ساع   30  دورة التدخل النفس اجتماعي المبني علي غرفة الصف )-
  المجتمعي وإدارة األزمات.

  االتحاد العام للمرأة. –دورة في كتابة التقارير وإدارة الوقت -

  ساعة(.   30  الجامعة اإلسالمية غزة )–دورة في الكمبيوتر -

  الجامعة اإلسالمية.-دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب- 

   



  االشتراك بها: المؤتمرات واأليام الدراسية التي تم

-  22  الجامعة اإلسالمية – الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل مؤتمر-
  .  2005  نوفمبر    23  

  . أثر االنتفاضة علي البناء النفسي للطفل الفلسطيني وتوكيده لذاته  عنوان البحث:

   9  جتمع العلوم المهنية والتطبيقية ( كلية م مشكالت القراءة عند األطفالاليوم الدراسي ) -
  .  2006  ابريل 

  . مهارات القراءة عند األطفال وأساليب تنميتهاعنوان البحث: 

يناير    28  ( الجامعة اإلسالمية المدرسة الفاعلة أسس وتطبيقات اليوم الدراسي )-
  2007  .  

  . ”رؤية تربوية” دور المعلم بين الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل   :عنوان البحث 

)اآلثار النفسية للحصار علي المرأة الفلسطينية( . اللجنة الشعبية لمواجهه اليوم الدراسي -
  الحصار.

اتجاهات طلبة كليات التعليم التقني نحو استخدام التقنيات الحديثة وعالقتها بالدافعية  “بحث -
  “.نجا  لل 

  اليوم الدراسي حول اإلدمان بالجامعة اإلسالمية.” اتجاهات الذباب نحو اإلدمان“بحث -

  ”المذاركة الدياسية وعالقتها بالعدوان والتوجه نحو القوة لدي الذباب الجامعي“بحث -

المرأة “مقدمة لليوم الدراسي ” الخرائص الذخرية للمرأة الفلدطينية“ورقة عمل بعنوان -
  الذمال. –اللجنة الدعوية ” لدطينية في مواجهه التحدياتالف

مقدم لليىم الدراسي اآلثار النفسية ” اضطراب الضغىط التالية للصدمة وعالقتها بالسلىك العدواني“بحث -

  الجامعة االسالمية غزة. -للحرب علي االطفال

  : المهارات المختلفة

  إعداد التحليل اإلحصائي.-

  تعددة في الحاسوب.استخدام برامج م-

  إعداد المشاريع التنموية المختلفة.-

   



  الوظيفة الحالية:

  محاضر في قسم علم النفس بالجامعة اإلسالمية.-

  الخبرات العلمية وعملية:

  اإلشراف األكاديمي علي طالبات علم النفس بالجامعة اإلسالمية.-

  ت الصادمة في وكالة الغوث.إعداد جلسات إرشادية حول كيفية التعامل مع الخبرا-

  عقد ندوات تربوية مختلفة في كثير من المؤسسات التربوية.-

  رئيس مجلس إدارة في جمعية تنمية األسرة والمجتمع في محافظة الشمال.-

  رئيس مجلس إدارة في جمعية حقوق الطفل الفلسطيني في محافظة غزة.-

  قية.محاضر في كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبي-

تنفيذ دورات متعددة في الحاسوب لدي المرشدين التربويين في وكالة الغوث وتشغيل -
  الالجئين.

   2004  -  2003  االشتراك في معرض التوجيه واإلرشاد وحقوق اإلنسان للعام الدراسي -
  في وكالة الغوث.

  لشمال.إعداد وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالمرأة في محافظة ا-

 مرشدة تربوية في وكالة الغوث.-

 


