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 سيرة ذاتية 
(CV) 

 
 14/7/1969غزة في مكان وتاريخ الميالد:  دمحم  حزد عبد احعال  اه احخ   االسم:

بزخةدفى  عذبيةاحسفخية و احرمرا  ورئيس قخم األ  خذائي المهنة:
 فلخطين –احطب احسفخي بغزة 

 احررمال –غزة  العنهان:

 drsebah@yahoo.fr روني:بريد الكت 27/11/1996 تاريخ التعيين بمستشفى الطب النفسي:

 +97259 – 9701406 جهال: + /972 – 8 - 2851592 تميفهن:
 

رئاايس قخاام بزخةداافى احطااب احسفخااية رئاايس حثسااة احةعلاايم احزخااةزر و خذااائي اح هرمخاايهن  خذااائي و المهاااا الهفيفااة الةاليااة: 
 .ةدفىاحطبي )احطب احسفخي اح انهني( باحزخ

 
 :الشهادات العممية

 1994رمايه  -رمذر  –كلية طب جارمعة طسطا  – . بكالهريهس الطب والجراحة1
%. 94تراكزاي  – 2002فبرايار  –كلياة احدراساات احعلياا بثارمعاة اح دس/احعيزر اة  –ماجستير الصاةة النفساية المجتمةياة . 2

  ر االضطراب احخلهكي حدي احزراه ين ثر سهء احزعارملة احثخدية في احطفهحة على تطه  البةث بعنهان:
  2004 كةهبر  – 7كلية طب جارمعة بار س   –)رماجخةير( (AFSA) . شهادة التخصص المعمق في الطب النفسي3
. 2004 كةاهبر  – 11كلياة طاب جارمعاة باار س  –( Forensic Psychiatry) . دبمها عالي في الطاب النفساي الناانهني4

لاااة األطفاااال جخاااديا  باضاااطراب احدحذاااية احخااايطهباتية وكياياااة تعااااطي اح اااانهن احفرنخاااي رمااا  : عالقاااة ساااهء رمعارمالبةاااث بعناااهان
 اح ريةين

 
 :الخبرة العممية

 1/11/1996إحى  1/9/1995. رمخةدفى احسذر األطفال رمن 1
 (11/11/2006حةى تار حه ) 27/11/1996رمن  –. رمخةدفى احطب احسفخي 2
 98/2000فخية واحزثةزعية . رمعاحج في احثزعية احفلخطيسية حلذجة احس3
 . 2001. رمجاضر في احعديد رمن احدورات احةتقياية احسفخية بزراكز احزر ة بإشراف دائرة صجة احزر ة واحطفل باحهزارة رمسذ احعام 4
. رمجاضر في عدة دورات حزطافجة احعسف ضد األطفال ورمطافجة احةدغيل احغير قاانهني واحةخارب احزدرساي باحةيااة احفلخاطيسية 5
 زخة لة حج هق احزهاطناح
. رمعاااحج ضاازن رمدااروض رمساهرااة احعسااف احزسزحااي ورمجاضاار فااي دورات إعااداد احزرشاادين احسفخاايين فااي رمركااز اح جااهث االنخااانية 6

  31/12/2002إحى  01/6واالجةزاعية باحةعاون رم  رمؤسخة  وكخفام /كسدا رمن 
 احذدرمات األرمر طي . رمدرب رمدربين في رمثال احعالج احع لي احثخزي في إطار رمدروض عالج7
 وش طة احعلهم احسفخية احعربية . عره جزعية األط اء احسفخيين احعرب8
 . عره احثزعية احفرنخية حلطب احسفخي اح انهني9

 حدى رمجاكم احذل  واحبدايةفاة  وحى )وزارة احعدل(  . طبيب نفخي رمجطم خبير قانهني10
 تحذص )طب  سرة( – اء احزرماحة احزذر ة رمدرس احزخاق احسظري واحعزلي في احطب احسفخي ألط. 11
 ألط اء احزرماحة في طب األطفالواحعلهم احعذبية لطب احسفخي في األطفال احسظري حزخاق اح . رمدرس12
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اح دس احزفةهحة( وذحا  فاي  –األقذى  –اإلسالرمية  –. رمدرب حلزخاق احعزلي باحزخةدفى حطل ة احثارمعات احزجلية )األزهر 13
 علم االجةزاض, اإلرشاد احسفخي, احذجة احسفخية تحذذات علم احسفس,

كليااة طااب  –تاادر س وتاادر ب رمخاااق احطااب احسفخااي حطل ااة احخااسة اححارمخااة  -. رمجاضاار بطليااة احطااب بثارمعااة األزهاار بغاازة 14
 (2008 - 2007ة  2007 – 2006فلخطين فرض جارمعة األزهر )

 
 :التدريب والدورات

 15/6/1995إحى  16/2رمن  –م. جارمعة طسطا  –. دورة في احةذه ر باحزهجات فهق احذهتية حل لب 1
 15/8/1995إحى  16/8/1994رمن  –. سسة االرمةياز بزخةدايات جارمعة طسطا 2
 14/4/1998إحى  24/3رمن  -إدارة اححدرمات احذجية باحهزارة  -. دورة تدر بية حرف  احهعي حثارمعي احبيانات احذجية 3
 WHOاإلدارة احعارمااة حلذاايدحة باحةعاااون رماا   –. دورة إعااداد رماادربين حااهل قائزااة األدو ااة األساسااية ودحياال احاادواء احفلخااطيسي 4

 2001 غخطس  –واحبس  احدوحي 
إحاى  01/10/2003اح طااض احتاارمن حلطاب احسفخاي ا اار س رمان  –. تدر ب في رمثال احطب احسفخاي واإلدارة احعالجياة احداارملة 5

31/3/2004 
. تدر ب في رمثال االرت اط االسةداري اين احطب احسفخي وفروض احطب األخرى بزخةدفي  رباجهن احعام )بار س(, طب نفخاي 6

 01/10/2004إحى  20/8ورمن  01/7/2004إحى  01/4رمن  –احطهارئ, وعالج اإلدرمان 
م احةااب  حلزركاز احرئيخاي /  رميركاا يهحياه . تدر ب احزدربين على عالج احذدرمات واحرغهط احسفخاية بزركاز عاالج احع ال واحثخا7
 2005ديخزبر  -
 

 :احزؤتزرات احعلزية
 9/4/2004 – 5/4. طب نفخي احذدرمات                                        بار س            1
 12/12/2003 – 8/12. رمدارس احعالج احسفخي / صراض وتهافق                    بار س          2
 31/5/2005 – 30/5ور احطب احسفخي في نظام احرعاية احجديث                 غزة           . د3
 23/12/2004. احةفاعالت احدوائية                                            غزة            4
 17/10/2005. صياغة قانهن احذجة احسفخية                                 غزة            5
 

 :األبةاث العممية
 2000سبةزبر  - ثر عزاحة احزر ة على احةطهر احسفخي االنفعاحي حدى األطفال   .1
 2001يهحيه  - ثر سهء احزعارملة احثخدية في احطفهحة على تطه ر اضطراب احخلهك احخيئ  .2

 2004يهنيه  – ثر االعةداء احثخدي ضد األطفال على تطه ر اضطراب احدحذية احثانجة  .3

 –سااة رم ارنااة حلثهانااب اح انهنيااة حزداااكل احعسااف ضااد األطفااال واضااطراب احخاالهك اااين احزثةزعااين احفلخااطيسي واحفرنخااي درا .4
 2004سبةزبر 

 
 : هيةالمغالمهارات 

 قراءة مةادثة كتابة المغة
 رمزةاز رمزةاز رمزةاز احعربية

 رمزةاز رمزةاز رمزةاز (TOEFLاإلنثليز ة )
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 رمزةاز جيد جدا   رمزةاز (DELFاحفرنخية )
 جيد جيد جيد احعبر ة

 
 30/6/1987إحى  01/9/1985رمن  –اح سذلية احفرنخية باح دس  –. دالهم حغة فرنخية 1
 31/5/1998إحى  15/2رمن  –وزارة احةربية واحةعليم / رمركز احلغات  –. دورة حغة عبر ة 2
 31/8/2003إحى  01/4 –احزركز احت افي احفرنخي  –. شةادة رمة درمة في احلغة احفرنخية 3
 واحعطس رمن اإلنثليز ة واحفرنخية إحى احعربيةواحز االت . ترجزة عدد رمن احزدار   واألبجاث 4
 صفجة وت سيسه 300واحعطس وترجزة كةاب في احعالج احسفخي رمن  رمن اإلنثليز ة واحفرنخية إحى احعربية. ترجزة فهر ة 5
 


