السيرة الذاتية

جامعة الزهر
Al-Azhar University-Gaza

اسامة سعيد حمدونة

آخر تعديل10/10/2013:

المعلومات الشخصية
تاريخ الميلد

24/6/1967

الجنسية

فلسطينى

الحالة الجتماعية

متزوج

الرتبة الكاديمية

دكتوراة

القسم

علم النفس

الكلية

التربية

تلفون  -المكتب

2641885

الفاكس

2641884

مكان الميلد

ذكر

الجنس

0599781929

الجوال
عناوين اليميل

غزة

o.hamdouna@alazhar.edu.ps
o.hamdouna@gmail.com

عنوان -المكتب

كلية التربية

عنوان  -البيت

غزة -تل الهوا

HURL

www.alazhar.edu.ps

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2003

الدكتوراة,جامعة عين شمس
)أساليب معاملة الوالدين ومستواهما الثقافي وعلقته بالعصابية والذهانية لدي البناء بقطاع غزة(

1996

الماجستير,جامعة نوتنجهام بريطانيا
)إدارة السلوك داخل الفصل الدراسي(

1989

البكالوريوس,جامعة بيروت العربية
)الفلسفة و علم النفس(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
1990 ,1995

اخصائى نفسى ,مركز تنمية الطفل

,

,

حتى الن 1998 ,

محاضر بكلية التربية ,جامعة الزهر غزة

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2010 ,2012

مدير مشروع المركز الوطني للتطوير الكاديمي ,الكلية

2006 ,2008

مدير المشروع اليطالي لتطوير التعليم ,الكلية

2010 ,2013

رئيس قسم علم النفس ,القسم

2006 ,2008

رئيس قسم علم النفس ,القسم
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الهتمامات البحثية
اهتمام

الصحة النفسية ,
منشورات مختارة

بحوث في مجلت علمية

محمد ابراهيم عسلية  -اسامة سعيد حمدونة ) . (2015اللتزام الدينى و علقتة بكل من قلق الموت و خبرة المل لدى طلبة كلية التربية بجامعة
) ( .الزهر بغزة,الجامعة الردنية مجلة دراسات 42,العدد 750-731, (2015)3
( ,() ,.اسامة سعيد حمدونة ) . (2014الجمود الفكرى و علقتة بقلق المستقبل لدى طلبة كلية التربية بجامعة الزهر بغزة,البحث العلمى فى التربية
)
اسامة سعيد حمدونة ) . (2014النعكاسات النفسية للعقم لدى عينة من الزوجات غير المنجبات فى مدينة غزة,الدراسات النفسية و التربوية,الثانى
) ( .عدد 78-41, (2014)8
- The impact of early intervention on mothers' attitudeاسامة حمدونة-عبد العظيم المصدر-عماد الكحلوت )1 . (2013
المجلة towards integration and their acceptance of their children with down symptoms in the Gaza strip.,
) ( ) ,.التربوية-جامعة عين شمس2014)1-38,
- The psychosocial characters of street working children in the northern part ofاسامة سعيد حمدونة )2 . (2011
) ( .مجلة جامعة الزهر للعلوم النسانيةthe Gaza strip.,24-1, (2011)1,
- The psychosocial characters of street working children in the northern part ofاسامة سعيد حمدونة )2 . (2010
) ( .مجلة جامعة الزهر للعلوم النسانيةthe Gaza strip.,24-1, (2011)1,
- Parental upbringing and locus of control in relation to selfاسامة حمدونة-عبد الكريم لبد-عماد الكحلوت )3 . (2008
)B(2008جامعة الزهر للعلوم النسانيةesteem among the eleventh class students in the Gaza governorate,2-10,
) ( ,1-46.
بحوث منشورة في كتب مؤتمرات

اسامة حمدونة رفيق التلولى عماد الكحلوت )5 . (2011Tolerance in the Personality of Yaser Arafat and its impact on
الشهيد the National Palestinian as perceived by university profs. In Gaza Government of National Unity.,
) ( .الرمز ياسر عرفات تاريخ و ذاكرة,غزة798-2011,767-11-17-15,
باسم ابو كويك -اسامة حمدونة )4 . (2009Quality of life and marital satisfaction and academic achievement
دور التعليم العالى فى التنمية الشاملة,غزةamong Al azhar university female students in the Gaza Strip, 19-18,
) ( 49-2009,1-11-.
المشاريع البحثية
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المصدر  ,المستوى

2013 ,2014

النعكاسات النفسية للعقم عند النساء , 111, ,وطني

استشارات
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المؤسسة

2003 ,2005

مستشار المركز ,مستشار للقضايا النفسية والتربوية ,مركز الرشاد التربوي

العروض
عنوان  ,الحدث  ,التاريخ  ,المؤسسة  ,المستوى
متحدث

النعكاست النفسية للعمل في الشوارع علي الطفال ,مؤتمر مركز الرشاد التربوي , 2005,مركز الرشاد التربوي )
وطني (.
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة
تحت الشراف

 ,ماجستير ,فاطمة ابراهيم حمد ,فاعلية برنامج قائم على اللعاب لتنمية التفكير البداعى لدى اطفال مدينة بيت حانون 2015,
ماجستير ,محمد محمود عايش ,الضغوط المهنية و علقتها بالرضا الوظيفى و التكيف النفسى لدى المرشدين التربويين
2016, ,

التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

ممتحن أطروحة ماجستير/دكتوراة

,

محكم بحث  /كتاب

,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* علم نفس جنائي
* العلج النفسى
* إختبارات نفسية
* علم نفس إكلينيكي
* سيكولوجية الفئات الخاصة
* علم النفس السياسى
* تعديل سلوك
* مبادئ إحصاء تربوي
* علم نفس الشخصية
* علم النفس النمو
* العاقات الحسية و الحركية
* صعوبات التعلم

دراسات عليا

* سيكولوجية المراة
* قاعة بحث
* نصوص نفسية باللغة النجليزية

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

2000 -

برامج متلفزة وإذاعية مختلفة ,وطني

الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 1995 ,U.K ,Nottingham English Study Centr ,دورة فى اللغة النجليزية
شهور , 1993 ,USA ,Wisconsin Uiversity ,6التأهيل وتطبيق الختبارات النفسية
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