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التقرير السنوي للمراكز والمعاهد في الجامعة
تقرير العام االكاديمي 2017/2016

اسم المعهد او المركز.:معهد الطفل
اسم مدير المعهد او المركز.:د يحيي حجازي.
العنوان .:شارع عبد الحميد شومان ،بيت حنينا ،القدس.

هاتف 6\02585955 :فاكس:E-mail .02-6569182 :

pci@admin.alquds.edu

مقدمة عن المعهد /المركز:

جاء تأسيس معهد الطفل لمساعدة األطفال وأسرهم كونه معهداً ومؤسسة خدماتيىة للعالج والتدريب والتعليم

والبحث ومرك اًز للمصادر ،حيث يعمل فريق من أخصائيين ذوي الخبرات المتعددة من األخصائيين التربويين
والمعالجين واألكاديميين ومن العاملين االجتماعيين وغيرهم مع األطفال وأسرهم ومع كوادر المؤسسات العاملة

في مجال الطفل ومع المؤسسات األكاديمية األخرى لتطوير البحث في مجال الطفولة.

لمعهد الطفل دور مهم في تعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والجامعة واكمال رسالة الجامعة األكاديمية من
خالل بناء القدرات والتطوير المهني والتدريب الموجه للمؤسسات واألفراد.

تطورت برامج المعهد المجتمعية لتشمل برامج تعليمية للذوي اإلحتياجات الخاصة سواء من صعوبات التعلم

والصعوبات التطورية األخرى والطلبة الموهوبين والعمل مع الحاالت النفسية.

يكرس معهد الطفل جل جهوده من أجل تشخيص وتحديد أسباب مشاكل األطفال بهدف إيجاد حلول للمشاكل
الصحية والنفسية واالجتماعية ومنع التأخر بالتحصيل الدراسي ،وتصويب السلوك غير السوي وايجاد ظروف
بيئية مناسبة للطفل الفلسطيني .كما ويعمل المعهد مع المؤسسات األخرى في مشاريع يشارك فيها الطلبة
الجامعيين من جامعة القدس سواء في مجال النوع االجتماعي وفي مجال اإلعالم.

تلفاكس02 - 2793170 :

e-mail: hdweik@staff.alquds.edu

Telefax: 02 - 2793170
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 )2العاملون في المعهد  /المركز :وظيفة دائمة او جزئية /الشهادة الجامعية )
الرقم

الشهادة الجامعية

نوع الوظيفة

االسم

الوظيفة

دكتوراه

جزئي

.1

د.يحيى حجازي

مدير المعهد

دكتوراه

جزئي

.2

د .جورج ملكي

ماجستير

دائمة

.3

أ .صباح النابلسي

أخصائية عالج نطق وفنية تخطيط سمع

دائمة

.4

أ.زينب الغوانمة

منسقة إدارية

ماجستير

.5

أ.زلفى مرعي

أخصائية اجتماعية

ماجستير

دائمة

.6

أ.عبير الهدمي

منسقة التدريب

ماجستير

دائمة

.7

مها حباس

مرشدة نفسية

ماجستير

دائمة

.8

نور صندوقة

سكرتيرة إدارية

دبلوم

دائمة

منسق وادارة المشاريع

............................................................... .............................................................................................................................

 )3احتياجات المعهد  /المركز:
أ .الكوادر البشرية:

 )1أخصائيو صعوبات تعلم
 )2مساعد أو أخصائي لغة وعالج نطق اضاقي
 )3مستشار في مجال الرياضيات والموهوبين
 )4أكاديميون مساعدون من أجل تطوير البحث العلمي في مجال الطفولة.
 )5مستشارون في إدارة المجموعات
 )6مستشارين في العالج النفسي االجتماعي (الحصوول علوى تدريبساستشوارة لألخصوائية النفسوية للرفوع مون
أداءها المهني).
 )7منسق إداري في مجال الفنون البصرية والمحاكاة
 )8منسق فني ومساعد منسق فني للعمل في مركز المحاكاة.

تلفاكس02 - 2793170 :

e-mail: hdweik@staff.alquds.edu

Telefax: 02 - 2793170
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ب .مستلزمات وأجهزة ومعدات:

 . .1لوحة فحص نظر إالكترونية
 .2أجهزة كمبيوتر ()3
 .3كراسي عدد .40
Smart Board .4
 .5لوح للكتابة ()2

 .6وحدة ذكية للساعة (منصة مع جهاز كمبويتر ثابت) للتدريب.
 .7كرسي مكتب لإلدارة.

 .8وحدة فحص سمع متنقلة للعمل الميداني

تلفاكس02 - 2793170 :

e-mail: hdweik@staff.alquds.edu

Telefax: 02 - 2793170
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 )4المشاريع التي يقوم بها العاملون في المركز او المعهد( :يمكن طباعة ذلك على )Exell
المشرف على المشروع

اسم المشروع

تاريخ بداية
المشروع

الجهة الداعمة

متوقع انتهائه

قيمة ميزانية

المشروع (، $

المشاكل التي تواجه المشروع

،€شيكل )
دعم األطفال ذوي االحتياجات التطورية الخاصة وذويهم

د يحيي حجازي والمنسقة

ومعلمي المدارس العاملين معهم

أ .عبير هدمي

2017\8\1

2018\8\1

صندوق وقفية القدس

 60الف دوالر
أمريكي

إنشاء مركز محاكاة وفنون بصرية

د .يحيي حجازي

2017\8\1

2019\8\1

مؤسسة التعاون

مشروع تحديد احتياجات صعوبات التعلم وبناء قاعدة بيانات

د .يحيي حجازي

2016

2019

مؤسسة أرض اإلنسان

 350الف
دوالر امريكي

لمدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم الفلسطينية في القدس

أ زينب غوانمة

 40800يورو عدم وضوح جزئية تنفيذ ادخال
المعلومات للمؤسسات الشريكة

اإليطالية

وقلة تعاون المديرية في التنفيذ
مشروع العنف المبني على النوع اإلجتماعي ( مبادرة بعنوان

تلفاكس02 - 2793170 :

أ  .عبير هدمي و أ .زينب

e-mail: hdweik@staff.alquds.edu

2017\2\1

2017\6\1

جمعية تنظيم وحماية

Telefax: 02 - 2793170

29530ش
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" دور اإلعالم في رفع الوعي المبني على النوع األجتماعي

األسرة الفلسطينية وبدعم

غوانمة

وتمويل من الممثلية

لطلبة جامعة القدس بإستخدام العدد الرقمي

النرويجية
تفعيل عيادات النطق والسمع في معهد الطفل بفرعية القدس

أ.صباح النابلسي وأ .زلفى

\ أبو ديس

مرعي

20116\9\1

2017\7\1

رسوم رمزية من

12000ش

المراجعين

هناك صعوبة في حضور
االهالي لمركز بيت حنينا الن
هناك الكثير من المنافسين

(نشاطات معهد)

(كوبات حوليم باالساس
التميز في الرياضيات

منسق المشروع أ.مها حباس 2017\3\1

(نشاطات معهد)

المنفذ د .عبداهلل كمال

التشبيك مع المؤسسات المجتمعية التي تعنى باألطفال وذوي

د .يحي حجازي والعاملين

االحتياجات الخاصة

في المعهد أ .عبير هدمي ،

2017\5\31

رسوم رمزية من
المشاركين

أ.صباح النابلسي ،أ .زينب
غوانمة ،أ.مها حباس
تلفاكس02 - 2793170 :

e-mail: hdweik@staff.alquds.edu

Telefax: 02 - 2793170

12750ش
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مخيم صيفي يهدف إكساب الطالب مهارات حسية وحركية

أ.نور صندوقة وأ .مها

وعقلية ومهارات في الفنون البصرية ودمج أطفال ذوي

حباس

2017\7\2

2917\7\31

رسوم رمزية من

 6000ش

المشاركين

قلة عدد المشاركين بسبب فتح
مخيمات صيفية مجانية في

ال‘احتياجات الخاصة مع األطفال العاديين

المدارس تم تغطيتها من قبل

(نشاطات معهد)

الو ازرة اإلسرائيلية

تطوير الصفحة االلكترونية لمعهد الطفل

د .يحيي حجازي و نور

(نشاطات معهد)

صندوقة

2017\5\1

 )5المؤتمرات التي حضرها العاملون في المعهد  /المركز:
اسم المؤتمر

تاريخ انعقاده

الدولة

اسم المشارك

هل تقدم بورقة

ما عنوانها

 )6المبتعثون من المركز أو المعهد:
االسم

التخصص

مكان االبتعاث

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير لجهودكم

تلفاكس02 - 2793170 :

e-mail: hdweik@staff.alquds.edu

Telefax: 02 - 2793170

سنة االبتعاث

