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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1984

الدكتوراة,جامعة كملوتنسي – مدريد  -اسبانيا
) منظمة الدول المصدرة للنفط وسياستها البترولية(

1982

الماجستير ,مدريد  -اسبانيا
)العائلة في المجتمع السلمي(

1977

البكالوريوس,مدريد – اسبانيا
) كلية العلوم السياسية وعلم الجتماع(

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

أستاذ مشارك بجامعة الزهر غزة ,أستاذ مشارك بجامعة الزهر غزة

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2011 ,

رئيس قسم علم الجتماع ,القسم

,

رئيس قسم علم الجتمعاع , 2013-2012القسم

,

رئيس قسم علم الجتماع , 2009-2008القسم

,

رئيس قسم علم الجتماع , 2006-2005القسم

,

رئيس قسم علم الجتماع بكلية الداب بجامعة الزهر – غزة في خمس فترات ,القسم

,

مؤسس قسم علم الجتماع بكلية الداب – جامعة الزهر بغزة 1998 – 96م, .القسم
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العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

,مشرف على إنشاء قسم علم الجتماع – الجامعة السلمية بغزة 1988 ,م,.جامعة
,عضو مؤسس جمعية الصداقة الفلسطينية  /السبانية  ,ورئيس مجلس إدارتها سابقا,.جامعة
,عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية الحياة والمل,.جامعة
,الشراف على برنامج تأهيل المعلمين وبرنامج دبلوم التربية – جامعة الزهر بغزة 1994 – 93 ,م,جامعة
,عضو مجلس إدارة مؤسسة متضرري النتفاضة,.جامعة
,عضو الدائرة النتخابية للنتخابات المركزية – دائرة شمال غزة – 1996م,.جامعة
,عضو مجلس إدارة جمعية الجيل الواعد للشباب الفلسطيني,.جامعة
,عضو لجان الشراف على المتحانات النهائية في الجامعة السلمية وجامعة الزهر بغزة في السنوات الماضية,.جامعة
,مؤسس قسم علم الجتماع بكلية الداب – جامعة الزهر بغزة 1998 – 96م,.جامعة
 1994أريحا ,عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية 13/2/1987م,.جامعة
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

 () . , ,د .ابراهيم حمد
)( .إستراتيجية تطور المجتمع الفلسطيني من خلل التعليم الجامعي –  ,1993 -14 – 12العدد الول صفحة  ,298 – 270جامعة الزهر بغزة
.,,
القيم العربية الفلسطينية وتأثير وسائل العلم عليها وموقف الرأي العام منها  ,بحوث كلية الداب – جامعة المنوفية  ,أغسطس  , 1997العدد
 . () . , ,الثلثون صحفه 163 – 129
.التفكك السري في انحراف الحداث في المجتمع الفلسطيني" دراسة حالة على بعض الحداث المنحرفين في محافظات غزة .جامعة عين شمس
() . , ,
دور الوسائط العلمية في تدعيم قيم التربية السياسية لدى طلبة جامعة الزهر بغزة – مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية – العدد
. () . , ,الثالث – مارس  ,2000صفحة  210 – 161مشترك ,غزة ,مجلة علمية محكمه
 () . , ,أثر العوامل الجتماعية في جنوح الحداث " دراسة ميدانية على محافظات غزة ) مؤسسة الربيع( ,مجلة جامعة الزهر  -غزة
. () . , ,فقراء غزة )قراءة سوسيولوجية( – لواقع معاش )دراسة ميدانية( يناير  , 1999العدد السادس والثلثون صفحة  40 – 1مشترك
المشاريع البحثية
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المصدر  ,المستوى

,

التفكك السري في انحراف الحداث في المجتمع الفلسطيني دراسة حالة على بعض الحداث المنحرفين غزة ,
, ,جامعة

,

أثر العوامل الجتماعية في جنوح الحداث  -دراسة ميدانية علىمحافظات غزة ,مؤسسة الربيع" , , ,جامعة

,

دور الوسائط العلمية في تدعيم قيم التربية السياية لدى طلبة جامعة الزهر بغزة , , ,جامعة

,

فقراء غزة ,قراءة سوسيولوجية لواقع معاش دراسة ميدانية العدد السادس , , ,جامعة

,

القيم العربية الفلسطينية وتأثير وسائل اإعلم عليها وموقف الرأي العام منها ,بحوث كلية الداب , , ,جامعة

,

استراتيجية تطور المجتمع الفلسطيني من خلل التعليم الجامعي , , , 1993جامعة
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

ماجستير ,أحمد عبد الحميد أحمد وادي, ,دور السرة الفلسطينية في تعزيز قيم المواطنة  -دراسة ميدانية على عينة من السر
 ,في قطاع غزة 2015,
ماجستير ,سحر خضر محمود درويش ,اتجاهات الشباب نحو العمل التطوعي في المؤسسات الهلية  -دراسة ميدانية على
 ,عينة من الشباب الجامعي في محافظات قطاع غزة 2015,
ماجستير ,رائد محمد سالم أبو ماضي ,أثر العولمة الثقافية والعولمة السياسية على طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة -
 ,دراسة ميدانية جامعة الزهر 2014,
ماجستير ,ناصر خالد حسن علي ,سياسة العتقال السرائيلية وانعكساتها الجتماعية والقتصادية على أسر المعتقلين
 ,الفلسطينية دراسة عينة على أسر المعتقلين في قطاع غزة جامعة الزهر 2012,
ماجستير ,مجدي جميل ياسين شقورة ,التنشئة الجتماعية والوعي السياسي في السرة الفلسطينية – دراسة ميدانية على عينة
 ,من أسر شهداء انتفاضة القصى بمحافظة غزة  -جامعة القصى بغزة – مناقش خارجي2007, .
ماجستير ,إياد مسعود جمعة رابعة ,دور الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية – دراسة ميدانية على عينة من الشباب
 ,الجامعي في قطاع عزة – جامعة القصى – مناقش خارجي 2007,
ماجستير ,محمود الجوراني ),الدور الجتماعي والقتصادي للمرأة الريفية( قطاع غزة – جامعة القدس – أبو ديس  ,مناقش
 ,داخلي 2006,
ماجستير ,بسام حسن سعيد ,ملمح التغير في السرة الفلسطينية )دراسة ميدانية لعينة من السر الفلسطينية بالمحافظة
 ,الوسطى بقطاع غزة – جامعة القصى )غزة( 2005,
ماجستير ,محمد خليل سليمان موسى ,العوامل المرتبطة بالسلوك التصالي الرشادي للزراع في المحافظات الجنوبية لقطاع
 ,غزة – فلسطين 2005,
ماجستير ,أحمد حسن أبو هولي ,الدور المتغير للمرأة الفلسطينية العاملة في عملية التنمية – دراسة ميدانية على عينة في قطاع
 ,غزة جامعة القصى 2003,
ماجستير ,آسيا الغا ,علقة الجيرة والتفاعل الجتماعي – دراسة انتربولوجية لحد أحياء مدينة خانيونس )حي الكتيبة(
2003, ,
ماجستير ,محمود محمد صالح الشامي ,ثقافة الستهلك لدى السرة الفلسطينية في محافظة رفح دراسة ميدانية على عينة من
 ,السر جامعة القصى مناقش خارجيا 2002,
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التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

محكم بحث  /كتاب

 ,الضمير الجمعي الفلسطيني  -جامعة القدس المفتوحة ,رام ا 13) 12/11/2011
التغير ألقيمي لدى طلبة قسم علم الجتماع بجامعة القصى في فلسطين – القدس المفتوحة رام ا )9
28/2/2011 . ,م
 ,حضارة الشباب الخاصة ,القدس المفتوحة رام ا 29/8/2011م
الشباب والعمل الجتماعي التطوعي في فلسطين ,السباب والتراجع ,جامعة القدس المفتوحة  ,رام )14
. ,ا 17/12/2011
,
التعليم والتغير الجتماعي تأثير متبادل :المجتمع الليبي  ,جامعة القدس المفتوحة رام )12
 ,ا17/9/2011
دور الحراك الجتماعي في الحصول على المكانة الجتماعية وعلقة ذلك ببنية ونظام المجتمع17) ,
 ,جامعة القدس المفتوحة ,رام ا 3/7/2012م
دور المنظمات الهلية في رعاية ومساندة الرياضيين المعاقين في قطاع غزة ,جامعة القدس )15
 ,المفتوحة -رام ا ,بتاريخ 14/1/2012
. ,نتائج ثقافة الخوف – جامعة القدس المفتوحة – رام ا 1) 7/9/2011.
)4

أنماط التنشئة الجتماعية في كتب التربية الجتماعية والوطنية لمرحلة التعليم الساسي في المملكة
 ,الردنية الهاشمية,جامعة القدس المفتوحة رام ا
أخرى

 ,تطبيقات المنهج السوس -انثروبولوجي في العلوم الجتماعية ,جامعة القدس المفتوحة رام ا )7

محكم بحث  /كتاب

المشاكل الدراسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة وعلقتها ببعض المتغيرات -القدس المفتوحة رام )8
 . ,ا6/3/2007 .م
واقع حياة المسنين في مؤسسات الرعاية الجتماعية الحكمية والخاصة في عمان ,دراسة ميدانية 10) ,
 ,القدس المفتوحة رام ا 6/8/2011
مدى ارتباط العنف السري بالوسط السكني لدى أسر طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم18) ,
. ,جامعة القدس المفتوحة ,رام ا 8/9/2012م
مدى رعاية مؤسسات المجتمع المحلي للمسنين في مخيمات جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر
. ,القائمين عليها .جامعة القدس المفتوحة رام ا16/2003/8 .

ممتحن أطروحة ماجستير/دكتوراة

)3

البعاد الجتماعية والثقافية والقتصادية للمشروعات التنموية في منطقة الدقم عمان  -جامعة السلطان
قابوس 2015,
واقع الطفولة في مخيمات اللجئين الفلسطينيين بمحافظات غزة من وجهة نظر القاطنين فيها وسبل
تحسينه مخيم الشاطئ 2015,
التسامح والواقع الجتماعي في قطاغ غزة من وجهة نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة 2015,
ديناميكية التغير الجتماعي لدى الشباب الجامعي بمحافظة غزة وعلقاتها بالمسئولية الجتماعية لديهم
2015,
درجة توظيف اعضاء هيئة التدريس لمواقع التواصل الجتماعي في نشر قيم المواطنة لدى طلبة جامعة
حائل ومعوقات توظيفها 2015,
دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع محافظات غزة الندية الرياضية  -دراسة حالة 2015,
الواقع الثقافي والجتماعي في القدس وسبل النهوض مؤسسة القدس الدولية 2015,

محكم بحث  /كتاب

التطوع اللكتروني وسيلة معزز للعمل التطوعي الجامعة العربية المريكية -جنين 2014,
العنف السري في مدينة عمان :دراسة ميدانية على النساء المعنفات من وجهة نظر تربوية  -جامعة
القدس المفتوحة رام ا 2013,
سمات العمل التطوعي في فلسطين من ) العونة إلى المجتمع المدني ( جامعة القدس المتفوحة رام ا
2013,
العنف السري في مدينة عمان :دراسة ميدانية على النساء المعنفات من وجهة نظر تربوية جامعة القدس
المفتوحة رام ا 2013,
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مدى ارتباط العنف السري بالوسط السكني لدى أسر طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم جامعة
القدس المتفوحة رام ا 2012,

محكم بحث  /كتاب

تقويم النتاج العلمي للدكتور /عماد اشتيه ,جامعة القدس المفتوحة ,رام ا  ,بتاريخ 1- 15/1/2012
2012,
التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* التنمية والتخطيط الجتماعي
* الرعاية الجتماعية
* حلقة بحث
* التربية والتنمية والمجتمع
* علم الجتماع الريفي والحضري
* خدمة السرة والطفولة
* المجتمع الفلسطيني
* التربية المدنية
* العمل الجماعي التطوعي
* علم الجتماع العائلي
* علم الجتماع السياسي
* التغير الجتماعي
* التربية السكانية
* مبادئ علم الجتماع
* تاريخ التفكير الجتماعي
* طرق ومناهج البحث الجتماعي

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

-

العمال والنتخابات, .جامعة

-

المرأة والديمقراطية, .جامعة

-

دورات في الدمان )الجانب الجتماعي(, .جامعة

-

دورات في التصال, .جامعة

-

دورات في دور المرأة في التنمية القتصادية وتنمية قدرات المرأة, .جامعة

-

ورشات عمل في الصحة النفسية, .جامعة

-

إعطاء ورشات عمل في مركز البحوث النسانية والتنمية الجتماعية, .جامعة

-

إعطاء ورشات عمل في نقابة العمال في مختلف المحافظات حول تشكيل بنية تعبوية للنتخابات القادمة.
,جامعة

-

المشاركة في عمل ورشات عمل في الصحة, .جامعة

-

المؤتمر التربوي الول –  – 1993جامعة الزهر – غزة, .جامعة

المهارات
المهارة

اللغة السبانية كتابة وقراءة ومحادثة ,ممتاز
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الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, . , , ,المشاركة في عمل ورشات عمل في الصحة
, . , , ,إعطاء ورشات عمل في نقابة العمال في مختلف المحافظات حول تشكيل بنية تعبوية للنتخابات القادمة
, . , , ,دورات في دور المرأة في التنمية القتصادية وتنمية قدرات المرأة
, . , , ,دورات في التصال
, ). , , ,دورات في الدمان )الجانب الجتماعي
, . , , ,العمال والنتخابات
, . , , ,إعطاء ورشات عمل في مركز البحوث النسانية والتنمية الجتماعية
, . , , ,ورشات عمل في الصحة النفسية
, . , , ,المرأة والديمقراطية
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