
  الرسائل التي تمت مناقشتھا و اعتمادھا من مجلس الجامعة 

  علوم التأھیل \الصحة النفسیة المجتمعیة : التخصص 

  

  
  رقم الطالب

  
  اسم الطالب

  
  اسم المشرف

  
  اعتماد الخطة. ت

  
  المناقشة. ت

  
  عنوان الرسالة

 
220045736 

  
 محمود محمد میرفت

 عسفة

  
 أبو محمد ابراھیم سناء

 دقة

 
2008/07/08 

 
2009/07/14 

 
Evaluation of services 
provided at El Wafa Medical 
rehabilitation hospital in gaza 
strip: clients and provider 
perspectives 
 

 
220045744 

  
 سلیمان سالم باسمھ

 ابورزق

  
 أبو محمد ابراھیم سناء

 دقة

 
2008/03/26 

 
2010/11/22 

 
Relationship between physical 
disability psychological 
adaptation and school 
performance among primary 
school pupils in Gaza Strip 
 

 
220045744 

  
 سلیمان سالم باسمھ

 ابورزق

  
 أبو حسین خالد فضل
 ھین

 
2008/03/26 

 
2010/11/22 

 
Relationship between physical 
disability psychological 
adaptation and school 
performance among primary 
school pupils in Gaza Strip 
 

 
220045733 

  
 عودة محمود تمام

 الدحارجة

  
 الحمید عبد یعقوب أشرف
 الجدي

 
2007/08/05 

 
2008/12/13  

  

 
Proposed program on 
prevention of pressure ulcer 
among bed ridden patient after 
discharge from El-Wafa 
medical rehabilitation hospital 

  
 

220045733 
  

 عودة محمود تمام
 الدحارجة

  
 دخان محمد كامل نبیل

 
2007/08/05  

  
  

 
2008/12/13  

 
Proposed program on 
prevention of pressure ulcer 
among bed ridden patient after 
discharge from El-Wafa 
medical rehabilitation hospital 
 

 
120044840 

  
 مصطفي محمد ناصر
 غانم

  
 عالوى /وفائي محمد
 الحلو سعید

 
2008/02/26 

 
2008/08/12  

  

 
effectiveness of Community 
Based Rehabilitation 
Servicess Provided to Cerebral 
Palsy' individuals in Gaza 
Governorates 
 

 
220045746 

  
 االغا سعید مامون رشا

  
 نعیم محمد نعیم فضل

 
2009/05/03 

 
2009/09/02 

 
Impact of low back pain on 
activities of daily living among 
women with diagnosed low 
back pain and attending 



 
governmental hospitals in 

Gaza strip 

 
220045746 

  
 االغا سعید مامون رشا

  
 نعیم فضل .د

 
2009/05/03 

 
2009/09/02 

 
Impact of low back pain on 
activities of daily living among 
women with diagnosed low 
back pain and attending 
governmental hospitals in 
Gaza strip 
 

 
220045746 

  
 االغا سعید مامون رشا

  
 عابد یحیى .د

 
2009/05/03 

 
2009/09/02 

 
Impact of low back pain on 
activities of daily living among 
women with diagnosed low 
back pain and attending 
governmental hospitals in 
Gaza strip 
 

 
220045745 

  
 حلس سعید محمد جیھان

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2007/06/26 

 
2008/02/27 

 
Outpatient's Satisfaction with 
Physiotherapy Services at Al 
Shifa Hospital and Al-Wafa 
Charitable Association in Gaza 
 

 
120044856 

  
 ابو رشید علي اسامة
 لبدة

  
 نعیم محمد نعیم فضل

 
2007/06/26 

 
2008/06/14 

 
retrospective study of injuries 
in professional footballers 
in Gaza strip 
 

 
120044856 

  
 ابو رشید علي اسامة
 لبدة

  
 ھاشم ابراھیم دنانع

 الھندي

 
2007/06/26 

 
2008/06/14 

 
retrospective study of injuries 
in professional footballers 
in Gaza strip 
 

 
220045741 

  
 عماد حسن حبیب رنا

  
 محمد الكریم عبد خمیس
 اإلسي

 
2008/11/18 

 
2011/01/19 

 
manual Body Weight Support 
assisted Upright Standing 
Training to Enable 
Independent Standing in 
Nonambulant Spastic Diplegic 
Cerebral Palsy Children in 
Gaza Strip 
 

 
220045741 

  
 عماد حسن حبیب رنا

  
 كالدر جین .د

 
2008/11/18 

 
2011/01/19 

 
manual Body Weight Support 
assisted Upright Standing 
Training to Enable 
Independent Standing in 
Nonambulant 
Spastic Diplegic Cerebral 
Palsy Children in Gaza Strip 
 

 
220045740 

  
 ھاشم عزت عالیھ

 القیشاوى

  
 شعشاعة سوزان .د

 
2007/06/26 

 
2008/04/26 

pain and work -related factors 
among Administrative and 
Academic stuff of the Islamic 
University of Gaza 



 
220045740 

  
 ھاشم عزت عالیھ

  القیشاوى

  
 الكریم عبد خمیس .د

 اإلسي

 
2007/06/26 

 
2008/04/26 

 
pain and work -related factors 
among Administrative 
and Academic stuff of the 
Islamic University of Gaza 
 

 
220045734 

  
 ابراھیم عبدالكریم امانى
 رمزھ

  
 یوسف عثمان عاطف
 األغا

 
2007/06/26 

 
2008/04/30 

 
Disability Burden in Traumatic 
Brain Injury in Gaza Strip 

 
220045734 

  
 ابراھیم عبدالكریم امانى
 مزھر

  
 الحوامدة زیاد .د

 
2007/06/26 

 
2008/04/30 

 
Disability Burden in Traumatic 
Brain Injury in Gaza Strip 

 
120044845 

  
 طھ الرحیم عبد ایمن

 الحلبي

  
 علي ابراھیم یوسف
 الجیش

 
2007/06/26 

 
2008/07/20 

 
retrospective study: Analysis 
of epidemiological 
characteristics of burn 
patients admitted to Shifa 
hospital 
Gaza 
 

 
120044845 

  
 طھ الرحیم عبد ایمن

 الحلبي

  
 ھاشم ابراھیم عدنان
 الھندي

 
2007/06/26 

 
2008/07/20 

 
retrospective study: Analysis 
of epidemiological 
characteristics of burn 
patients admitted to Shifa 
hospital 
Gaza 
 

 
120044841 

  
 محمود محمد فضل

 مسعود

  
 الكریم عبد خمیس .د

 اإلسي

 
2007/11/27 

 
2008/08/09 

 
prevalence and risk factors of 
low back pain among 
physical therapy professionals 
in Gaza Strip 
 

 
120044842 

  
 مصطفي هللا جاد

 الشافعي اسماعیل

  
 الحوامدة زیاد .د

 
2007/09/09 

 
2008/07/19 

 
Shoulder Pain among 
Rehabilitated Paraplegic 
Spinal 
Injured Persons who are Using 
Manual Propelled 
.Wheelchairs in Gaza Strip: 
Survey Study 
 

 
120044842 

  
 مصطفي هللا جاد

 الشافعي اسماعیل

  
 الكریم عبد خمیس .د

 اإلسي

 
2007/09/09 

 
2008/07/19 

 
Shoulder Pain among 
Rehabilitated Paraplegic 
Spinal 
Injured Persons who are Using 
Manual Propelled 
.Wheelchairs in Gaza Strip: 
Survey Study 
 

 
120044862 

  
 ابو موسي حمدان عاطف
 موسي

  
 الحمید عبد یعقوب أشرف
 الجدي

 
2007/06/26 

 
2008/10/25 

 
Disabilities due to Hip Fracture 
among Elderly in Gaza strip 



 
120044862 

  
 ابو موسي حمدان عاطف
 موسي

  
 نعیم محمد نعیم فضل

 
2007/06/26 

 
2008/10/25 

 
Disabilities due to Hip Fracture 
among Elderly in Gaza strip 

 
120044855 

  
 عبد فضل الرازق عبد

 خضیر الرازق

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2008/02/03 

 
2009/03/01 

 
Factors related to successful 
integration of physically 
disabled children in schools of 
gaza strip 
 

 
120044867 

  
 زیادة حسن شعبان خالد

  
 علي ابراھیم یوسف
 الجیش

 
2007/09/09 

 
2009/04/11 

 
Complications During the 
Inpatient rehabilitation of 
traumatic Spinalcord Leslons 
 

 
120044867  

  
 زیادة حسن شعبان خالد

  
 الحمید عبد یعقوب أشرف
 الجدي

 
2007/09/09  

  
  

 
2009/04/11  

  

 
Complications During the 
Inpatient rehabilitation of 
traumatic Spinalcord Leslons 
 

 
120044858  

 

  
 حسن طالب محمد ھشام

  
 عابد یحیى

 
2008/02/03  

 

 
2009/05/30  

 

 
factors for rehospitalization 
among patients in El-Wafa 
Medical Rehabilitation Hospital 
 

 
120044846 

  
 لظن فؤاد محمد فؤاد

  
 عابد یحیى .د

 
2008/01/06 

 
2008/07/05 

 
Quality of Life among 
Rehabilitated stroke survivors 
in Gaza Strip 
 

 
120044875 

  
 درویش اسماعیل ایاد
 الرن

  
 الشریف محمد أكرم فضل

 
2007/11/27 

 
2008/06/30 

 
Community - Acquired Urinary 
Tract Infection Causing 
Microorganisms among 
Paraplegic Patients in Gaza 
Strip 
 

 
220045743 

  
 صبحي ابراھیم نھى

 حمودة

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2008/02/03 

 
2009/03/11 

 
psychological Impact of the 
intifada physical injury" 
"among Palestinian Adults 
 

 
120044861 

  
 المعطي عبد ینحس محمد
 كریزم

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2007/11/30 

 
2009/05/02 

 
Activity limitation and 
Community integration among 
adults with spinal cord injuries 
 

 
120044861 

  
 المعطي عبد حسین محمد
 كریزم

  
 محمد الكریم عبد خمیس
 اإلسي

 
2007/11/30 

 
2009/05/02 

 
Activity limitation and 
Community integration among 
adults with spinal cord injuries 
 

 
120044859 

  
 عویمر دیب حسن سامي

  
 النمرة ربیع جواد نادر

 
2007/08/22 

 
2008/08/03 

 
satisfactory environmental 
abaptation for the physically 
disabled in main general 
hospitals of Gaza strip 
 



 
120044859 

  
 عویمر دیب حسن سامي

  
 إبراھیم عالء .د

 
2007/08/22 

 
2008/08/03 

 
satisfactory environmental 
abaptation for the physically 
disabled in main general 
hospitals of Gaza strip 
 

 
220045739 

  
 شلح محمد عبدهللا لبنى

  
 أبو محمد ابراھیم سناء

 دقة

 
2007/06/26 

 
2008/07/11 

 
Evaluation of Early 
Intervention - Program 
Provided by the 
to Live Society for Children 
with Down Syndrome in 
Gaza Strip: Family perspective 
 

 
220045739 

  
 شلح محمد عبدهللا لبنى

  
 علي ابراھیم یوسف
 الجیش

 
2007/06/26 

 
2008/07/11  

  

 
Evaluation of Early 
Intervention - Program 
Provided by the 
to Live Society for Children 
with Down Syndrome in 
Gaza Strip: Family perspective 
 

 
120060048 

  
 أبو منسي یوسف هللا عبد

 سكران

  
 عالوى /وفائي محمد
 الحلو سعید

 
2008/02/26 

 
2009/05/19  

 

  
 بمركز ولعالقتھ يواالجتماع النفسي التوافق
 الخارجي-الداخلي) الضبط

  غزة قطاع في حركیا للمعاقین
  

 
120063499 

  
 ابو مسلم هللا فرج محمد

 الحصین

  
 عالوى /وفائي محمد
 الحلو سعید

 
2007/07/31 

 
2010/04/07 

 
 والممرضات الممرضین لدى النفسیة لضغوط
 الحكومي المجال في العاملین
  الذات بكفاءة وعالقتھا

  
 

120053542 
  
 عبد الفتاح عبد سامي

 سلھب العفو

  
 عالوى /وفائي محمد
 الحلو سعید

 
2006/02/14  

  

 
2007/04/30  

  
  

  
 المرشد لدور الفلسطینیة الجامعات طلبة إدراك

  ببعض وعالقتھ النفسي

 
120060042 

  
 محمد الغني عبد اسامة

 جاموس ابو

  
 عالوى /وفائي محمد
 الحلو سعید

 
2008/04/22  

  

 
2009/02/07 

  
 المشكالت حل ومھارات االنفعالیة اإلضطرابات

  المراھقین لدى

 
120060218 

  
 ابو شحدة مصطفى محمد
 رزق

  
 یوسف عثمان عاطف
 األغا

 
2009/06/30  

  
  

 
2011/03/16 

  
 صعوبات لذوي الممیزة الشخصیة السمات
  المتغیرات باالنتباه وعالقتھ التعلم

 
220060063 

  
 ابراھیم محمود رائدة
 قشطة

  
 یوسف عثمان عاطف
 األغا

 
2008/02/03 

 
2009/05/25 

  
 التأقلم بمھارات وعالقتھ الوجداني الذكاء
  العامة طالبات لدى المغیرات وبعض

 
220060008 

  
 صافي خلیل أحمد تحریر

  
 یوسف عثمان عاطف
 األغا

 
2008/02/03 

 
2009/04/26 

  
 وبعض بالتوكیدیة وعالقتھا الحیاء سمة

  الثانویة باتطال لدى المتغیرات

 
120060138 

  
 شعبان محمد مصعب
 علوان

  
 یوسف عثمان عاطف
 األغا

 
2008/01/06  

  

 
2008/10/28  

  
 حل على بالقدرة وعالقتھ المعلومات تجھیز

  الثانویة طلبة لدى المشكالت

 
220060121 

  
 راضي أحمد نوفل زینب

  
 یوسف عثمان عاطف
 األغا

 
2008/03/26 

 
2008/11/30 

  
 انتفاضة شھداء أمھات لدى سیةالنف الصالبة
  المتغیرات ببعض وعالقتھا األقصى



 
120090224 

  
 ابراھیم احمد یوسف

 ابوكوش

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2011/12/27 

 
2012/06/27 

  
 لدى اإلجتماعیة والمسئولیة القیادیة السمات
 المشاركین وغیر المشاركین الطالب

  الطالبي النشاط جماعات في
  

 
120073186 

  
 هللا عبد إسماعیل صالح

 الھمص

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2009/05/03 

 
2010/04/10 

  
 المحافظات في األمھات لدى الوالدة قلق

  الحیاة وعالقتھ غزة لقطاع الجنوبیة

 
220060117 

  
 اھل عارف محمد اماني

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2008/02/26  

  

 
2009/06/14 

  
 أطفال لدى اإلبداع نمیةلت مقترح برنامج فاعلیة

  غزة محافظة

 
120060243 

  
 جمعة سمیر ایاد

 الشوربجي

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2008/07/08 

 
2009/09/30  

  

  
 وعالقتھ التربویین المرشدین لدى الناقد التفكیر

  الشخصیة بسماتھم

 
120060193 

  
 شعبان جمعة عبدالرحمن

 وافي

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2008/09/14 

 
2010/02/02 

  
 اإلعدادیة المرحلة لتالمیذ الحیاتیة المھارات
  المتعددة بالذكاوات وعالقتھا

 
220060058  

  
 

  
 جودة سلیم حسین سھیر

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2008/02/03  

  
  

 
2009/05/09 

  
 التوافق لتعزیز مقترح إرشادي برنامج"

  رالحوا أسلوب طریق عن الزواجي

 
120063826 

  
 محمدأحمد أحمد یلاسماع

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2007/11/27 

 
2009/04/10 

  
 البیئة في النفسي المرض نحو االتجاه

 المتغیرات ببعض وعالقتھ الفلسطینیة
  األخرى

  
 

120060137 
  

 محمود دیاب محمود
 علوان

  
 عطیة حسن جمیل

 الطھراوي

 
2008/03/26 

 
2009/09/30 

  
 لدى الذات فاءةك لزیادة مقترح برنامج فاعلیة

 غزة بقطاع حركیاً  المعاقین
  

 
220090103 

  
 عیاش طلب محمد رانیة

  
 أبو محمد ابراھیم سناء

 دقة

 
2009/08/08 

 
2010/06/23 

 
Evaluation of Selected 
therapeutic interventions 
implemented in the mental 
health clinic of the Palestinian 
Ministry of Health for Gaza 
Children after Crisis 
 

 
220045313 

  
 ابوسیدو بدر عبد سماح

  
 أبو محمد ابراھیم سناء

 دقة

 
2005/11/13 

 
2007/06/06 

  
 مراكز في العالجیة اإلرشادیة العملیة دمج تقییم

  المنتفعین نظر وجھة األولیة الصحیة الرعایة

 
220070188 

  
 محمد جمال سائدة

 الغصین

  
 أبو مدمح ابراھیم سناء

 دقة

 
2007/09/09 

 
2008/10/29 

  
 المرحلة طلبة لدى واالجتماعي النفسي النمو

 حل على بقدرتھم بغزة العلیا األساسیة
  االجتماعیة المشكالت

  
 

120090002 
  

 محمود علي محمد
 الیازوري

  
 دخان محمد كامل نبیل

 
2011/06/15 

 
2011/03/27 

  
 ابلینالق عقلیاً  للمعاقین السلوكیة االضطرابات

 المعاملة بأسالیب وعالقتھا للتعلم
  غزة قطاع في الوالدیة

  
 

220060109 
  

 عقل سلیمان علي وفاء
  

 دخان محمد كامل نبیل
 

2008/02/03 
 

2009/04/01 
  

 لدى الذات بمفھوم وعالقتھ النفسي األمن
  بصریاً  المعاقین



 
220060084 

  
 عابد دیاب جمیل وفاء

  
 دخان محمد كامل نبیل

 
2008/02/26 

 
2008/08/27 

  
 ضوء في الشھداء زوجات لدى النفسیة الوحدة
  النفسیة المتغیرات بعض

 
220090456 

  
 شحاده حمدي اماني

 الكحلوت

  
 أحمد عطیة أسامة

 المزیني

 
2009/12/20 

 
2011/05/22 

  
 لدى االجتماعي النفسي للتوافق مقارنة دراسة
 المؤسسات العامالت وغیر العامالت أبناء

  غزة دینةبم الخاصة
  

 
120090272 

  
 موسى مصطفى ایمن

 الزاملي

  
 أحمد عطیة أسامة

 المزیني

 
2010/12/15 

 
2011/08/24 

  
 لدى المھني بالتوافق وعالقتھ األخالقي التفكیر

  التربویین المرشدین

 
120090395 

  
 ابراھیم أمین محمد بالل

 المنكوش

  
 عبدالغني عبدالفتاح
 الھمص مصطفى

 
2011/06/15 

 
2011/11/30 

  
 في معرفي سلوكي إرشادي برنامج فعالیة
 الجامعة طالب الضاغطة األحداث حدة خفض

  بغزة اإلسالمیة
  

 
120060353 

  
 ابو محمد عادل حمدي
 ھالل

  
 عبدالغني عبدالفتاح
 الھمص مصطفى

 
2010/11/15 

 
2011/05/21 

  
 األكبر الطلبة لدى والسلوكیة النفسیة المشكالت

  غزة طاعبق وكالة مدارس في  ناً 

 
120073186 

  
 هللا عبد إسماعیل صالح

 الھمص

  
 عبدالغني عبدالفتاح
 الھمص مصطفى

 
2009/05/03 

 
2010/04/10 

  
 المحافظات في األمھات لدى الوالدة قلق

  الحیاة وعالقتھ غزة لقطاع الجنوبیة

 
120060137 

  
 محمود دیاب محمود
 علوان

  
 عبدالغني عبدالفتاح
 الھمص مصطفى

 
2008/03/26 

 
2009/09/30 

  
 لدى الذات كفاءة لزیادة مقترح برنامج فاعلیة

  غزة بقطاع حركیاً  المعاقین

 
120090665 

  
 مالخھ محمد بسام زھیر

  
 موسى إسماعیل ختام

 السحار

 
2011/04/15 

 
2011/12/26 

  
 رجال لدى العمل وضغوط المغایرة -المسایرة
 بالمباحث العاملین الشرطة
  غزة محافظات في العامة

  
 

220090349  
  

  
 محمد شحادة میساء

 العبویني

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2011/08/15 

 
2012/02/27 

  
 بحساسیة المرضى البالغین لدى االكتئاب،القلق

  المتغیرات ببعض وعالقتھ القمح

 
120082956 

  
 فرینة خلیل عمر أسامة

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2010/03/07 

 
2011/08/13 

  
 في الشخص رسم الختبار شخیصیةالت القیمة
  األطفال من عینة الصدمة بعد ما اضطراب تمییز

 
220090170 

  
 السراج محمد صالح ھالھ

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2009/06/30 

 
2011/01/11 

  
 األطفال لدى النفسي والتوافق الحزن استجابة

 ببعض وعالقتھا على األخیرة الحرب بعد
  المتغیرات

  
 

120053359 
  

 ربھ عبد خمیس خالد
 دحالن

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2005/12/25 

 
2007/12/15 

  
 السلطة في األمن رجل لدى الشخصیة سمات

  المتغیرات ببعض قتھاوعال الفلسطینیة الوطنیة
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 حسن عزات ادھم

 العمصي

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2007/01/21 

 
2007/12/31 

  
Psychological factors associated 
with burnout among 
Nurses 
 

 
120060178 

  
 األغا جبارة جبارة بشار

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2008/03/26 

 
2009/05/26 

  
 في القھري الوسواس مرضى سمات دراسة
  .عالجي تدریبي باستخدام الفلسطینیة البیئة
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 یوسف صالح الدین نور

 صالح

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2007/05/30 

 
2008/05/25 

 
relationship between Trauma, 
Resiliency and Conduct 
Neuroticism among Palestinian 
children in Gaza 
Strip 
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 محمود یوسف یاسر

 اسماعیل

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2008/07/08 

 
2009/10/07 

  
 المحرومین طفالاأل لدى السلوكیة المشكالت

  أسریاً 
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 جودة محمد محمد نبیل

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2008/03/26 

 
2008/12/02 

  
 العقلي الفصام مرضى لدى الوالدیة اإلتجاھات

  المتغیرات ضوء في غزة قطاع في
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 یاسین محمد شكري أحمد

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2008/02/03 

 
2011/10/12 

  
Psychological, physical 
dysfunctions and risk factors of 
hemiplegic patients in Gaza Strip 
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 محمد زكي عبدالناصر
 ابوقاعود

  
 إبراھیم رمضان سمیر
 قوتھ

 
2007/08/05 

 
2008/02/23 

  
 الفلسطینیین األسرى لدى التعذیب تجربة

  األخالقي بالتفكیر وعالقتھا
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 محمد حسن مصطفى
 احمد الحاج

  
 محمد العزیز عبد أنور

 العبادسة

 
2011/01/15 

 
2012/01/18 

  
 وأطفال التوحد أطفال لدى النمائیة القدرات
  مقارنة دراسة) داون متالزمة
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 عایش عبدربھ مرفت
 مقبل

  
 محمد العزیز عبد أنور

 العبادسة

 
2009/07/01 
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 وبعض األنا بقوة وعالقتھ النفسي فقالتوا

  غزة قطاع السكري مرضى لدى المتغیرات

  

  

 


