
 

 البيانات الشخصية
 

 االسم عبدالكريم سعيد حسين المدهون

الهويةرقم  370100129  

 عميد الدراسات العليا والبحث العلمي
 استاذ الصحة النفسية المشارك 

 المهنة

 الجنس ذكر

9/7/0313  تاريخ الميالد 

بجوار مشفي الكرامة_ الكرامة  العنوان  

 الجنسية فلسطيني

أبناء 6ل أب  -متزوج االجتماعيةالحالة     

  تليفون المنزل 187820087

 المحمول 1133860986

abed.madhoun@gmail.com االميل 

 المؤهالت العلمية
االنتهاء  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 جامعة عين شمس القاهرة مصر الدكتوراة الصحة النفسية   0333-7110

 ( بتوصية تبادلها بين الجامعات والمراكز العلمية اهوأجيزت رسالة الدكتور ) 

 

  العمليةالخبرات 
االنتهاءتاريخ  المؤسسة أسم  البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 وكالة الغوث الدولية فلسطين معلم في مدارس وكالة الغوث 0380 7111

ألزهر والقدس المفتوحة جامعة ا فلسطين أستاذ غير متفرغ 0333 7107

 واألقصى

7113 
7100 

7109 
7109 

7112 
7101 

7100 
7100 

عميد الدراسات العليا والبحث  -
 العلمي

عميد القبول والتسجيل -  
عميد شئون الطلبة  -  

عميد كلية التربية -  

فلسطين عضو مجلس جامعة فلسطين  

داكتوراه إشراف على رسائل  7101 7109  جامعة القاهرة مصر 

 جامعة فلسطين فلسطين مدير تحرير مجلة الجامعة 7107 حتى تاريخه

 جامعة فلسطين فلسطين مدير مركز المناظرات 7109 حتى تاريخه

بحثاً علمياً  91تحكيم أكثر من  7107 حتى تاريخه  جامعة فلسطين فلسطين 

سابقاً  منسق متطلبات الجامعة 7107 7109  جامعة فلسطين فلسطين 

 مركز مناظرات قطر قطر  شهادة تدريب وتحكيم  7109 حتى تاريخه

الذين  7107تدريب ضحايا العدوان  2012 حتى تاريخه
 اصيبوا 

 مؤسسات غير حكومية  فلسطين

ساعة دراسية تناولت الدعم 30 2012 حتى تاريخه

 النفسي والتفريغ االنفعالي

 مؤسسات غير حكومية فلسطين

-7101 حتى تاريخه

7109 

دات الشبابية على تدريب القيا

 مهارات القيادة

 مؤسسات غير حكومية فلسطين

منسق مذكرة التفاهم مع مناظرات  7109 حتى تاريخه
 قطر 

 مركز مناظرات قطر قطر

منسق مذكرة التفاهم مع المجلس  7101 حتى تاريخه

 األعلى لإلبداع والتميز

 المجلس األعلى لإلبداع والتميز رام هللا

 برنامج الفاخورة غزة جان برنامج الفاخورةل 7101 حتى تاريخه

تدريب فريق برنامج الفاخورة  7101 حتى تاريخه
 للبطولة الدولية الثالثة

 برنامج الفاخورة غزة

 



األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

عة عين شمس جام –المساندة المجتمعية كما يدركها المعاقون حركياً وعالقتها بالصحة النفسية في محافظة غزة  -1

4002. 

 .4002جامعة القاهرة  –أعراض اإلحتراق النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى أساتذة جامعة األقصى  -4

جامعة  –فعالية برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية وتحسين مستوى الرضا عن الحياة لطلبة جامعة فلسطين  -3

 .4002القاهرة 

نف وتحسين مستوى التوافق النفسي لدى الشباب الفلسطيني في ظل فعالية برنامج إرشادي لخفض سلوكيات الع -2

 .4002جامعة عين شمس  –اإلنتفاضة 

جامعة فلسطين  –دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق األمن النفسي لدى الطلبة في ضوء اإلنقسام في غزة  -5

4013. 

 .4013 اإلسكندرية  -قلق المستقبل وعالقته بجودة الحياة لدى طلبة جامعة فلسطين  -6

جامعة عين  –تقدير الذات لدى المراهقين في غزة فاعلية برنامج إرشادي للحد من المخاوف المرضية وتحسين  -7

 .مركز اإلرشاد النفسي 4012شمس 

دور سيكولوجية اإلعالم الفلسطيني في التصدي لإلرهاب من وجهة نظر طلبة اإلعالم في الجامعات الفلسطينية  -2

 .4012ف بغزة جامعة ناي

 .4012الفلسطيني جامعة الملك خالد االشاعة وانعكاساتها على سيكلوجية الرأي العام  -2

 .جامعة فلسطينب لدى طلبة التربية  ببعض المتغيراتبالصالبة النفسية  الذكاء الوجداني وعالقته  -10

 

 

 المؤتمرات العلمية

المؤتمر الدولي  –الصم من وجهة نظر العاملين  دور المؤسسات اإلجتماعية الفلسطينية في تثقيف المدني لألطفال -1

 . 4002جامعة القاهرة  –السادس لمعهد الدراسات التربوية 

 –معوقات رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات في المؤتمر الدولي الثاني لقسم التربية والدراسات اإلنسانية  -4

 .4014سلطنة عمان  –كلية العلوم واآلداب في جامعة نزوى 

المؤتمر الذي عقدته كلية  -ب عزوف طلبة المرحلة الثانوية في اإللتحاق في الفرع العلمي في محافظات غزة أسبا -3

 .4014جامعة األمة  –التربية 

المؤتمر السنوي  –سلوكيات العنف وتحسين مستوى التوافق النفسي لدى الشباب الفلسطينين في ظل اإلنتفاضة  -2

 .4002عين شمس  اإلرشاد النفسي جامعة –الحادي عشر 

الحصار وتداعياته " المشاركة في ورقة عمل في اليوم الدراسي الذي عقدته الجامعة مع مؤسسة أنيرة بعنون  -5

 .4002" وآثاره على أطفال غزة 

 .4010جامعة فلسطين  –المشاركة في ورقة عمل في اليوم الدراسي بعنوان التربية المدنية واآلفاق  -6

 .4007جامعة فلسطين  –ليوم الدراسي تفعيل البحث العلمي في الجامعة الفلسطينية المشاركة في ورقة عمل في ا -7

 .4011جامعة األزهر  –المشاركة في ورقة عمل في اليوم الدراسي التعليم الفلسطيني في بيئة متغيرة  -2

في ( مي كمثال اليوبينار التعلي) المشاركة في ورقة عمل في اليوم الدراسي نظام الجودة في الخدمات التعليمية  -2

 . 4013كلية  مجتمع غزة للدراسات السياحية  -جامعة فلسطين

جامعة  –المشاركة في ورقة عمل في اليوم الدراسي بعنوان تطوير أداء األستاذ الجامعي في ضور معايير الجودة  -10

 .4014فلسطين 

 . 4013" إسبانيا –ء العالم أطبا"المشاركة في تحكيم مسابقة أفضل مادة توعية عن الوصمة في الصحة النفسية  -11

 .4007المشاركة في ورقة عمل بعنوان مدارس آمنة ومحفزة التي نظمتها وكالة الغوث الدولية  -14

 .4012المشاركة في ورقة عمل بحثية في المؤتمر الذي عقدته وزارة األوقاف والشئون الدينية  -13

 .أيام دراسية ومؤتمرات 7ترأست رئيس اللجنة التحضيرية لـ  -12

 

ورات التدريبيةالد  
 1  اسم الدورة فن التناظر

   مدتها أسبوع

الدوحة -ر قط   مكان انعقادها 

الصليب األحمر الدولي –حقوق اإلنسان   4  اسم الدورة 

ساعات 01    مدتها 



  مكان انعقادها غزة

( الشبابية)بناء القدرات   3  اسم الدورة 

أيام 9    مدتها 

  مكان انعقادها رام هللا
 

 

 


