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  قــــرآن كــــریـــــــم

                     كلمة رئيس اللجنة التح يرية 
 ـةتـربيـة الكلم  عمي  كلي    

 ةكلمة ب نامج  زة  لصحة ا نفسي   
 ةـكلمة ر يس الجا عة ا سالمي                     

 

  افت اح م رض  لصور للحرب اإلسرا يلية  لى ق اع غزة )١٠:٢٥ – ١٠:١٥(   

  يةبكلية الترب )مركز اإلر اد الن سي وال ربوي(افتتاح    )١٠:٣٥ – ١٠:٢٥( 

١٢:٢٠ – ١٠:٤٠ 
  سنـاء أبـو دقـة. د/  رئیس الجلسة

   

١. 
  

  سمی      ـر قـوت      ـھ . د 
  باس    ـل الخض    ري. أ

 

  .الحرب على غزة وعالقتها باضطراب ما بعد الخبرة الصادمة والنظرة للمستقبل

٢. 
  جـی       ـن كـال       ـدر. د
  ج  ـابر أب  و جام  ـع. د
 غالب أبو خـاطر. أ

ـــال الفلســـطینیی ـــر األطـــراف جـــراء  نوضـــع األطف ـــذین یعـــانون مـــن بت الحـــرب ال
 .اإلسرائیلیة على قطاع غـزة

  جمی     ل الطھ     راوي. د .٣
  .الدالالت النفسیة لرسومات األطفال الفلسطینیین بعد حرب غـزة سنـاء أبــو دقـــة. د

  .بعد الحرب على غزة علیااألساسیة الالمرحلة  لتالمیذتقدیر الشخصیة  ا ــــف األغــاطــع. د .٤
  .راضة بین كرب ما بعد الصدمة والمشاكل السلوكیة لدى األطفالافق المتر   تـعبد العزیز ثاب. د .٥

Î اســــرتاحـــــة للصـالة Í 

– 
  أحمـد أبـو طـواحیـن. د/  رئیس الجلسة

   

  خت      ـام السـح      ـار. د .١
  

  .الخبرات الصادمة وعالقتها بالسلوك العدواني لدى األطفال في محافظات غزة

  أن     ـور العب     ـادسة. د .٢
  

  .حدودیة جنوب قطاع غـزةمؤشرات االضطراب النفسي لدى قاطني المناطق ال

  عـط     ـا دروی     ـش. د .٣
  

  .التحصیل والدافعیة نحو التعلم لتالمیذ المرحلة األساسیة بعد الحرب على غـزة

  .اضطراب صعوبات التعلم ـ خطر تربوي قادم  شــاھــر یـــاغـــي. أ .٤

 
 

– 
  جـمیـل الطـھـراوي. د/  رئیس الجلسة

   

  رای        ـا بـونـامـاك        ـي .١
 

 .العوامل الواقیة للطفل من آثار الحرب

٢. 
  ـامـعــر أبو جــیـاس. د
  زھی            ة الق             را. أ

  

  .تجربة برنامج غزة للصحة النفسیة في فترة ما بعد الحرب

٣. 
  ــان علـیــــانإیــمــ. أ
  أبـرار أبو مغصیـب. أ
  ھنادي عبد الھـادي. أ
  رامـي أبـو بـریــك . أ

قطـاع غـزة بجمعیــة آلیـات التـدخل النفسـي االجتمـاعي فــي مواجهـة أثـر الحـرب علــى أطفـال 
 . الهالل األحمـر الفلسطیني

  عم        اد الحدی        دي. أ .٤
  

النفسـیة اإلجتماعیـة لطلبـة المـدارس  تجربة وزارة التربیة والتعلیم العالي في الحد من اآلثـار
  .الحكومیة

Î   اســــرتاحـــــة للصـالةÍ  
– 

  یـاســر أبـو جـامـع. د/  رئیس الجلسة

   
  فض     ـل أب     ـو ھـی     ـن .د  .١

 

دارة األزمات في التدخل ٕ   .تجربة مركز التدریب المجتمعي وا
  ـور العبـادس        ـةأن        . د  .٢

  

 .تجربة مركز األمل للرعایة واالستشارات النفسیة بعد الحرب

  إس   ماعیل أب   و رك   ـاب. أ  .٣
  

  .تجربة جمعیة الوداد في تقدیم خدمات الدعم النفسي لألطفال بعد الحرب على غزة 

  * التوصیــات*
 


