
 1 

 
 السيرة الذاتية 
 

 عميد أحمد بدر.األستاذ المساعد د. : االسم
 فلسطين -رام هللا :  مكان السكن
 الماليزية.  UNIMASمن جامعة  Social Work: دكتوراة في الرتبة العلمية
،  االجتماويددة الخدمددة ماجسددتي  ب نددام  رئددي ة  /كليددة التيميددة ااجتماويددة ةاألسدد ية عميددد   العمللا اللللال   

 .المفتوحة القدس جامعة، العليا الدراسات  ليةك
 : فلسطييي. الجنسية

 رام هللا   – 15/1/1972 تاريخ ومكان الميالد 
 : متزةج. اللالة االجتماعية 
 ( 0599858236) جوال 

abader@qou.eduEmail:  
ameedbader6@yahoo.com 

 
 

 المؤهالت العلمية واألكاديمية  
فدي  Universiti  Malaysia Sarawak (UNIMAS)مدن جامعدة  Social Workدرجة الدكتوراه فدي  -1

 .2016ماليزيا سية 
رام  - ات ، ةابحددا ( مدن جامعددة بي  يدد  درجدة الماجسددتي  فدي  خلددا علدا االجتمددا  )  يميددة ، ةسياسد -2

 .2003عام  –ن فلسطي –هللا 
رام  –درجة البكالوريوس في علا االجتما   خلا رئيسي ، ةعلدوم سياسدية ف عدي  مدن جامعدة بي  يد   -3

 .م1997عام  -فلسطين  -هللا
 

 الخبرة العملية  
التيميددددة  كليددددة فددددي  دددددري  معتددددا مقدددد رات   إلللللن ا ن 2003 :  حيددددم اعمدددد  ميدددد  خبللللرة التلللل ري  -1   

 القدس المفتوحة . جامعة -البكالوريوس ةدرجة الماجستي لدرجة جتماوية ةاألس ية  اال
 –:  حيددم لددرل  رئددي  نقابددة األسددا  ة ةااداريددين ةالعدداملين فددي جامعددة القدددس المفتوحددة العمللا النبللا  -2

ف   سلفي  ةم كز بديا الدراسدي . ةكد لن نائدم أمدين سد  المكتدم الح كدي فدي جامعدة القددس المفتوحدة، 
 ات.ف   سلفي  لمدة س  سيو 
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مددد   م كددز بددديا الدراسددي فددي جامعددة القدددس  :  حيددم الددرل  موادددي  داريددة متعددددة، م دد العمللا االدار   -3  
كددد لن اليائدددم اادارر لمدددد   فددد    المفتوحدددة. ةاليائدددم األكددداديمي لمدددد   فددد   سدددلفي  فدددي نفددد  ال امعدددة.

 ةاألسددد ية،  االجتماويدددة التيميدددة كليدددة فدددي االجتماويدددة الخدمدددة دسددداةرئدددي  ،سدددلفي  فدددي نفددد   ال امعدددة 
 ةأعم  األن عميد كلية التيمية ااجتماوية ةاألس ية في نف  ال امعة.

 
 عضوية اللجان والجمعيات  

 
 عضوا في الم ل  األكاديمي ل امعة القدس المفتوحة. -1
 2022-1-19جامعة القدس المفتوحة ، بتاريخ   -عضو م ل  كلية الدراسات العليا-2
 ماجستي  في الخدمة االجتماوية في جامعة القدس المفتوحة.رئي  ب نام  ال -3
عضددو الئي ددة ااستةددارية لطبعددة )العلددوم ااجتماويددة( اللددادرة عددن ) م لددة األك ةحددة العلميددة المحكمددة( -4

 الى االن. 2/9/2018ةالتي  لدر من برداد من  اريخ 
 2016/2017  خلا رعاية الطف ، في جامعة القدس المفتوحة،  طوي  ل ية عضو -5
عضدددو ل يدددة  عدددداد  جددد اا عمددد   يتددديا المدددع م ات العلميدددة فدددي جامعدددة القددددس المفتوحدددة، دائددد ة ال دددودة،  -6

2018. 
 .   سلفي  التعليمية ف  في ا يقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة  ةرئيسئل الئي ة اادارية عضوا في-7
 .عة القدس المفتوحةة في جامةاألس يالتيمية االجتماوية  م ل  كليةل رئيسا -8
 نائم أمين س  المكتم الح كي في ف   سلفي  لمدة ستة سيوات. -9

 لمئييددة فددي جامعددة القدددس المفتوحددة مددن  دداريخعضددوا فددي ل يددة ااعددداد اجدد اا عمدد   دارة الدددبلو ات ا -10
 . المة ة  انتئاا حتى 14/10/2018
 

 البلوث وال راسات المنشورة   
"  أثي  الوصمة من دب  عامة اليداس ةالمقد  ين علدى اادرال الد ا ي للم لدى اليفسديين فدي   دراسة بعيوان  -1

، كبعة )العلوم الت  وية ةاليفسية(، برداد، م لة األك ةحة العلمية المحكمةدراسة نووية"    -مد ية بي  لحا
 .2018العدد العال  

 
2- “University Youth Attitudes toward Volunteering: Al Quds Open University (Ramallah and Al 
Bireh branch) as a model”, Journal of the scientific Al-Utroha, edition (Humanities, Social 
sciences), Baghdad, 1st No, 4th year, 2019. 
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3- “The Social Responsibility Level among Faculty Members at Al-Quds Open University - 
Salfit Branch as a Model”. International Journal of Social Policy and Education, Center for 
Promoting Knowledge (ICPK), USA. 4 (3),05/04/2021. 
 
4. “Qualitative Research Methods and Clinical Practice Techniques for Social Work”. Journal of 
Liberal Arts and Humanities (JLAH) , American Research and Publication Center, USA, 1(2), 
13/3/2020 

 الكتب المنشورة 
ةدةرها في المةاركة السياسدية ة يداا   -دم  بية  كتاب بعيوان )  الف  دانية في الم تمي لفلسطييي     -1

 م _ رام هللا . 1999الم تمي المدني  ( ، نة  سية 
تدداريخ: ب ، كليددة الدراسددات العليددا، جامعددة القدددس المفتوحددة،االجتماويددةدليدد  رسددائ  ماجسددتي  فددي الخدمددة   -2

01/12/2020. 
 

 :وأبلاث ملكمة علميةرسائا وتلكيم اإلشراف 
   

عيدددوان ال سدددالة: سددددمات االددد ال علدددى رسدددالة ماجسدددتي  فدددي ب نددددام  االددد ال الت  دددور ةاليفسدددي ،  -1    
جامعدددة القددددس  . محافتدددة رام هللا ةالبيددد ة ال امعدددةبدددالت يل اليفسدددي لددددي المددد اهقين فدددي  الةخلدددية ةعهدتئدددا

 .09/11/2020التاريخ:  . وحةالمفت
 

، عيدوان ال سدالة: "الدافةيدة نحدو العمد   الخدمدة االجتماويدةاال ال على رسالة ماجستي  في ب ندام     -2   
جامعة  . مد  يات التيمية االجتماوية في الضفة الر  يةةعهدتئا بمستوي المسعةلية االجتماوية لدي موظفي  

 .2021/2022التاريخ:  .القدس المفتوحة 
 
دةر المحدددامين  االددد ال علدددى رسدددالة ماجسدددتي  فدددي ب ندددام  الخدمدددة االجتماويدددة ، عيدددوان ال سدددالة: " -3   

.  " الضددفة الر  يددةالةدد عيين فددي االصددهي االسدد ر بددين الددزةجين فددي المحدداكا الةدد وية فددي محافتددات لددما  
 .2021/2022التاريخ: جامعة القدس المفتوحة . 

 
دةر الخدمددددة االدددد ال علددددى رسددددالة ماجسددددتي  فددددي ب نددددام  الخدمددددة االجتماويددددة ، عيددددوان ال سددددالة: "  -4  

االجتماويددة فددي دعددا المسدداندة االجتماويددة للمسدديين فددي دةر اا ددواا فددي محافتددات لددما  الضددفة الر  يددة مددن 
 .2021/2022التاريخ: لقدس المفتوحة . ".  جامعة اخلائيين االجتماعيين ةجئة نت  األ
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 حكدديا كتدداب نت يددات العددهج ة طبيقا ئددا، كليددة التيميددة االجتماويددة ةاالسدد ية فددي جامعددة القدددس المفتوحددة  -5
17/9/2018. 
 
، بعيدددوان " محكمدددةم لدددة جامعدددة القددددس المفتوحدددة لسبحدددا  ةالدراسدددات الت  ويدددة ةاليفسدددية الل بحدددم  حكددديا  -6

 العهدددة بددين الدددعا االجتمدداعي ةالتمكددين اليفسددي لدددي معلمددي ةمعلومددات الم حلددة ال انويددة فددي محافتددة ار ددد". 
الدةلددة:  28/02/2021اسددا ال ئددة المكلفددة بددالتحكيا: عميددد الدراسددات العليددا ةالبحددم العلمددي  دداريخ التحكدديا: 

 .فلسطين
 
بعيددوان "   ددون اللدددورة ، جامعددة القدددس المفتوحدددة  ةاالجتماويدددة،البحددو  اانسددانية  لم لدددة حكدديا بحددم  -7

ال هيية لل يادر ال فيل لدي   ار السلعة المتعاملين معه: دراسة حالة صاحم مةد ة  ألبدان عيبتدا ال يدادر".  
الدةلددة: ،  8/1/2022اسددا ال ئددة المكلفددة بددالتحكيا: عميددد الدراسددات العليددا ةالبحددم العلمددي  دداريخ التحكدديا: 

 سطين.فل
 
، جامعددة القدددس المفتوحددة ، الفلسددطييية للتعلدديا المفتددوي ةالتعلدديا اال ت ةنيددة المحكمددةم لددة ل حكدديا بحددم ل -8

".  اسدا ا  اهات كلبة ماجستي  الخدمدة االجتماويدة نحدو التعلديا اال ت ةندي فدي ظد  جائحدة كورةندابعيوان "  
، الدةلددددة:  14/8/2021العلمددددي  دددداريخ التحكدددديا: ال ئددددة المكلفددددة بددددالتحكيا: عميددددد الدراسددددات العليددددا ةالبحددددم 

 فلسطين.
 
، جامعددددة القدددددس لم لددددة جامعددددة القدددددس المفتوحددددة لسبحددددا  ةالدراسددددات الت  ويددددة  المحكمددددة حكدددديا بحددددم  -9

 المفتوحة ، بعيوان " العهدة بين الددعا االجتمداعي ةالتمكدين اليفسدي لددي عييدة مدن معلمدي ةمعلمدات الم حلدة
 ر د".  اسا ال ئة المكلفة بالتحكيا: عميد الدراسات العليا ةالبحم العلمي  اريخ التحكديا:   ال انوية في محافتة

 ، الدةلة: فلسطين.21/2/2021
 

رأس ، جامعددة القدددس المفتوحددة ، بعيددوان " المحكمددة البحددو  اانسددانية ةاالجتماويددة لم لددة حكدديا بحددم  -10
".  اسددا ال ئددة المكلفددة بددالتحكيا: ي ال يددل الفلسددطيييالمددا  االجتمدداعي ةعهدتدده بالعمدد  ال معددي الةددبابي فدد
 ، الدةلة: فلسطين.18/4/2021عميد الدراسات العليا ةالبحم العلمي  اريخ التحكيا: 

 
 حكدددديا بحددددم لم لددددة البحددددو  اانسددددانية ةاالجتماويددددة المحكمددددة، جامعددددة القدددددس المفتوحددددة ، بعيددددوان "  -11

Difficulties of Learning and Practicing the Profession of Social Work in Palestine 
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 From the Viewpoint of Social Workers and the Ways to Overcome Them اسدا  ."
، الدةلددددة: 11/8/2020لبحددددم العلمددددي  دددداريخ التحكدددديا: ال ئددددة المكلفددددة بددددالتحكيا: عميددددد الدراسددددات العليددددا ةا

 فلسطين.
 

  حكدددديا بحددددم لم لددددة البحددددو  اانسددددانية ةاالجتماويددددة المحكمددددة، جامعددددة القدددددس المفتوحددددة ، بعيددددوان " -12
ميتمددات المددد أة الفلسدددطييية: المسددي ة اللدددةبة نحدددو  عزيددز دةر المددد أة".  اسدددا ال ئددة المكلفدددة بدددالتحكيا: عميدددد 

 ن.، الدةلة: فلسطي22/12/2019الدراسات العليا ةالبحم العلمي  اريخ التحكيا: 
 

ب ندام    حكيا بحم لم لة البحو  اانسانية ةاالجتماوية المحكمة، جامعة القددس المفتوحدة ، بعيدوان "  -13
مئيددي مقتدد ي للممارسددة العامددة فددي الخدمددة االجتماويددة لتحسددين نوويددة الحيدداة للمسدديين الفلسددطيييين." دراسددة 

بددالتحكيا: عميددد الدراسددات العليددا ةالبحددم ".  اسددا ال ئددة المكلفددة مطبقددة علددى جمةيددة رعايددة كبددار السددن برددزة 
 ، الدةلة: فلسطين.28/12/2019العلمي  اريخ التحكيا: 

 
 

  العلمية المؤتمراتالمشاركة ف  
كاندد  المةدداركة مددن  التحددديات ةالمةيقددات (  ، حيددم  -حبعيددوان ) فددت المةدداركة فددي المددع م  األكدداديمي  -1

م ، فدي 2007-6-7فدتح ادتلداديا ( ، ةكدان ذلدن فدي   خه  ةردة عم  بعيوان ) آليات اليئوض بح كدة
  رام هللا .

     
الدد ر  جدددار العددز  ةالفلدد  العيلدد ر: حدددةد دةلددة أم ةأد للدةلددة الفلسددطييية المةدداركة فددي مددع م  حددو  ) -2

بعيوان " اآلثار االجتماوية ةاالدتلادية ل دار الفل  العيل ر   عقد في كول  م ةذلن من خه  دراسة
 م .2007اليلف ال اني من لئ   مو  من العام في  ن مد ية دلقيلية " .على سكا

 
المائلل ة المسللت فرة فلل  دورتللة الرامنللة عشللرةم فلل  ليبيللام مللن خللالل ور للة علميللة المشللاركة فلل  مللؤتمر  -4

لموطن العرب  عن المشاركة السياسية ف  وطنة ف  الو ل  اللراهن"   تلاريخ اغتراب ا"مسببات    بعنوان  
26/6/2008 

 

 ددوم  سددلفي ) الم كددز ال مدداهي ر(، ةذلددن " الةددباب ةمسددتقب  العمدد  " الميعقددد بمد يددةالمةدداركة فددي مددع م  -5
، ةذلددن مددن خدده  ةردددة علميددة بعيددوان "  أ مددة خ ي ددي ال امعددات 2009 / 11 /19الخمددي  الموافدد  

 الفلسطييية بين نتام التعليا العالي ةحاجات سوق العم  المحلي  ".
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 البسد  ايسدت ن،  فيددقرام هللا  الوادي ةالميةود " الميعقد بمد ية –م " الخدمة ااجتماوية المةاركة في مع  -6
، من خه  البحم المةت ل بعيوان " درجة ممارسة المئارات المئيية لسخلائيين 2009 / 12 /07 وم  

 االجتماعين في معسسات رعاية األ تام في الضفة الر  ية  من ةجئة نت ها".
 

، مددن 1/5/2010 – 30/4محافتددة بيدد  لحددا  ددومي جدددار ةصددمود" الميعقددد ب فددي مددع م  " المةدداركة   -7
 دراسة حالة مد ية دلقيلية" . -اآلثار اآلجتماوية ل دارالفل  العيل ر خه  ةردة علمية بعيوان " 

         
    العلمية المؤتمراتعضوية لجان ف  وورشات العما و  ال ورات والن وات

 
     دةرة بعيوان ) كيفية  حد د احتياجات الم تمي المحلي ( ة دريبئا، ألعضاا الم ال  بإعداد دم   -1

فددي  فددي مد يددة سددلفي   التيمددور  البلديددة ةالق ةيددة  لقدد ي ة لدددات محافتددة سددلفي  ةذلددن فددي م كددز " معددا "     
2004 . 

  نام  التيمية ( في ب في  خلا الخدمة االجتماوية دةرة )  طوي  كفايات المة فين جتيا    -2
 عليئا جامعة القدس  ةال ل،   ه  سيوات ل ةالتي استم ت االجتماوية ةاألس ية ،        

 خب اا من جامعات محلية ةخارجية .   أسا  ة ة المفتوحة ة التعاةن مي      
  .ساعة  60حاص  على دةرة في التعليا االل ت ةني بالتعاةن مي جامعة  و و يا ال يدية ةمد ئا   -3
أعددها ةألد ل عليئدا  سداعة  دريبيدة 20( ، ةمدد ئا  windows95 & ms _ m wordدةرة حدو  )  -4

  دائ ة التعليا المستم  _ جامعة بي  ي  .
ةمعال تئدددا .   الميةددد ت  ، ةادخدددا  البياندددات انتئيددد  مدددن دةرات حدددو  التعدددداد العدددام للسدددكان ةالمسددداكن ة  -5

 .1997سية كزية _ رام هللا ( أل ل على الدةرة ) دائ ة ااحلاا الم  
بددددةرة عدددن " التعلددديا االل ت ةندددي " أعددددها ةألددد ل عليئدددا م كدددز التعلددديا المسدددتم  التدددابي ل امعدددة  االلتحددداق -6

 ( ساعات  دريبية . 9القدس المفتوحة , ةمد ئا ) 
التدابي ل امعدة  ةألد ل عليئدا م كدز  نتداج الوسدائط بدةرة عن )  عداد الوسائط التعليمية ( أعددها  االلتحاق  -7

 القدس المفتوحة في رام هللا .
المةداركة المةاركة في ةرلة عم  بعيوان ) دةر جامعة القدس المفتوحة في  طوي  الم تمي المحلي ( ،   -8

 ) عهدة. محور بعيوانةمد   رئي  الل ية التحضي ية للورلة ، كان  من خه  كوني 
 م فدددي الم كدددز ال مددداهي ر فدددي2007-9-6ة ( ، ةذلدددن فدددي جامعدددة القددددس المفتوحدددة بالمعسسدددات المحليددد    

 مد ية سلفي  .
التحضدددي  ةالمةددداركة فدددي ةرلدددة عمددد  بعيدددوان ) آليدددات  طبيددد  التددددريم الميدددداني فدددي معسسدددات ال عايدددة  -9

 م ، ةذلن ب عاية جامعة القدس المفتوحة في محافتة سلفي  .2007-3-25( ، بتاريخ  االجتماوية
 ة علمية حو  دةر معسسات ال عاية االجتماوية في  وكين مئية الخدمة االجتماوية    اعداد ة يفي  ندة  -10
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 في فلسطين ، ةذلن في داعة الئه  األحم  الفلسطييي ، ة التيسي  مي جامعة القدس المفتوحة .      
 .اجتيا  دةرة حو   لميا المق رات االل ت ةنية عب  الموةد   -11
الفت الددية ، االيوميييدد  . حدد  الدد ال م كددز التعلدديا المفتددوي ةاالل ت ةنددي فددي اجتيددا  دةرة اللددفول ا -12

 جامعة القدس المفتوحة .
المةاركة  في ةرلة عم  بالتعاةن مي جامعدة البلقداا فدي األردن بعيدوان "آليدات  يفيد  التددريم الميدداني   -14

الخدمددة االجتماويددة علددى ك يقددة خدمددة "التدددريم الميددداني لطلبددة  فددي الخدمددة االجتماويددة" بوردددة عمدد  بعيددوان
 2010 - 8 -2/3/4بتاريخ  –ةردة مستوحاة من ةادي الت   ة  -ال ماعة" 

 
  المةاركة بعضوية الل ية العلمية للمع م  الددةلي )مسدعةلية الت  يدة ةالتعلديا العدالي فدي  فعيد  التوجئدات   -14

فدي فيددق كد اةن  2018نيسدان/ 13 – 12ي ااي ابية لسما المتحددة فدي العمد  ااجتمداعي(، الميعقدد فد
التددابي ال حدداد  المدديتا مددن دبدد  )ا حدداد ال امعددات الع  يددة، جمةيددة الخدمددة ااجتماويددةبدده ا فددي بيدد ةت. 

 ال امعات الع  ية، ال امعة الحد  ة لإلدارة ةالعلوم في بي ةت(. 
  الددةلي "دةر الخدمدة االجتماويدة المةاركة بعضوية كه من الل يدة العلميدة ةالل يدة التحضدي ية للمدع م  -15

في العم  مي الةباب: نحو   سيخ قيا الديمق اكية ة عزيز السلا األهلي" الميعقد في مد ية البي ة )أب اج 
الميتا من دب  ) جامعة القدس، جامعدة القددس المفتوحدة، الةدبكة  .2018أيار  8ة  7الزه اا( بتاريخ 

  اوية في المياك  المئمةة(.الدةلية للةباب ةدعا المساةاة االجتم
 نتا من دبد .عضو الل ية العلمية للمع م  الوكيي )آفة المخدرات في فلسطين( الوادي ةسب  المواجئة -61

االسدددتقه ، ةالييابدددة العامدددة، ة الةددد اكة مدددي  دارة مكافحدددة المخددددرات التابعدددة جامعدددة  ،القددددس المفتوحدددةجامعدددة 
لمكافحدددة المخدددرات، ةال مةيدددة الفلسدددطييية للعلددوم ال يائيدددة، مدددع م ا  ل ئددا  الةددد كة، ةجمةيدددة أصدددداا الحيددداة 

، فددي م24/12/2018بعيددوان: "آفددة المخدددرات فددي فلسددطين: الوادددي ةسددب  المواجئددة"، ةذلددن ااثيددين الموافدد  
 جامعة ااستقه .

 

ة اا حداد االةرة ددي المةداركة بالورلدة التدريبيددة بعيدوان "  دارة المسددتودعات ال دميدة"، الممولددة مدن جمةيدد -17
Erasmus +  19/11/2017مبيى االدارة العامة لل امعة في البي ة بتاريخ  في ةالتي عقدت . 

عضو الل ية العلمية لمع م  )سياسات ال عاية االجتماوية في الوكن الع  ي بدين الواددي ةالمدأمو (،  دا   -18
اب يد   26/27دس المفتوحدة بتداريخ المرد ب، ةجامعدة القد - يتيمه من دب  جامعة عبدد المالدن السدعدر

 ، المر ب.2019
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