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 لسيرة الذاتيةا
 حسن عودة، دكتور في الطب، ماجستير في الصحة العامةجمانة 

 
 36945العنوان: القدس، ص. ب 

 398 318 59-00970 أو 887 227 546-00972هاتف: 
 4482 296-009702فاكس: 

 phcc99@palnet.com ،jhodeh@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 الجنسية: الفلسطينية واألمريكية

 
 المؤهالت الرئيسية:

 
عاما في  53. خبرتي تتجاوز ال في البلدان النامية عامةصحة الدكتور في الطب وماجستير في ال

، مع االحتياجات الخاصةالعامة، وطب األطفال في المجتمع، وتشمل نمو الطفل و قطاع الصحة
في مجاالت التنمية التشاركية والصحة  خصوصاالتركيز في قضايا التنمية ذات الصلة بالسياسات، 

 والتعليم.
 
 المهنة: 

 مؤسس ومدير عام مركز الطفل السعيد الفلسطيني في القدس

 االحتياجات الخاصةذوي ق لحقو FXBمدير كلية برنامج 

 وحقوق اإلنسان للصحة ركز فرانسوا كزافييه باغنودم

 ( Harvard T.H. Chan School) كلية تشان للصحة العامة . T .H هارفارد

 جامعة هارفرد -
                                              

 في المملكة المتحدةالكلية الملكية لطب األطفال وصحة الطفل  -مستشار صحة الطفل 
                                              

 عضو فريق التقييم الدولي لمركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الدوحة، قطر
 

 :الدرجة العلمية
 ، االتحاد السوفياتيطب األطفال كلية الطب لينينغرادالطب،  دكتور في 1991
، جامعة لية لندن للصحة والطب االستوائي، كفي البلدان النامية عامةالصحة ال ماجستير في 1999

 تحدةالمملكة الم في لندن
 

 الجمعية الطبية األردنية في عمان وفلسطينعضو 
 الجمعية الطبية الفلسطينية في القدسعضو 

 
 

 2102-0991دورات ذات صلة: 
 

 ( تشخيص التوحد والجدول الزمني للمراقبةADOSمركز تافي ،) ملكة لندن، الم -ستوك

 المتحدة

 المملكة المتحدة في د للطب، أكسفورد، كلية أكسفورعلم الصرع 

 تغيير السلوك والتواصل" ،BCCالقاهرة، مصر - " جامعة نيويورك والقاهرة 
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 جمعية القلب األمريكية، القدسدعم الحياةو إلنعاش القلب ةمتقدملدورة  مزود ومدرب ، 

 خت، هولندا.ي، أوتردة، جامعة أوتريختالطبية والقيا األخالقيات 

  دورة القيادة في مجال الصحة وحقوق اإلنسان، واالتحاد الدولي للصحة وحقوق اإلنسان

"IFHHROوكيب تاون، جنوب أفريقيا. "، دربان 

 
 عمليةف والخبرة الائالوظ

 
 بدوام كامل: الوظائف

 
 حتى اآلن 0991

 الفلسطيني في القدس سعيداللطفل المدير التنفيذي ومؤسس مركز ا
 عن اإلدارة العامة للمنظمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ةمسؤول -
 للمركزقوانين السياسات والوضع ب القيام -
 وات المحلية واإلقليمية والدوليةوالمؤتمرات والند االجتماعات في كزالمرل يتمث -
 مسبقا  محددةالهداف باأل المركز مقارنةتقييم مستمر ألنشطة ب القيام -
 مركز ال لدى اإلشراف على المخصصات وأنماط اإلنفاق -

 
 حتى اآلن  2102
  زائر  أول باحث

 االحتياجات الخاصةذوي لحقوق  FXBمدير كلية برنامج 
 للصحة وحقوق اإلنسان ركز فرانسوا كزافييه باغنودم -

 ( Harvard T.H. Chan School) كلية تشان للصحة العامة .T.H هارفارد -

 ارفردجامعة ه -
 
  2102مارس  

 قطر فيمؤسسة قطر  -" QFSW" جتماعيالفي مؤسسة قطر للعمل اصحة الطفل ل أول مستشار
 

0992-0991 
  والطفل األسرةستشارات الفي القدس  األسرة مركز –مشروع الصحة النفسية للمرأة  مدير

 
0999-0992  
 في بيت لحمة الريفية ، مستشفى كاريتاس لألطفال، مشروع الصحوطبيب أطفالفريق رئيس 

 
0992-0991  

، مركز االتحاد ومدير المشروع أطباء األطفال ورئيسكتوريا غستا فطبيب أطفال، مستشفى أو
 نسائي لصحة األم والطفل في القدسال
 

0990-0992  
 الضفة الغربية ة،محليية موحكمستشفيات التدريب الطبي، 
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 األخرى: الوظائف

 
2110 - 2112 

هاوس س وتربراي -الضفة الغربية وقطاع غزة  ري صحة الطفل بمشروع مرام فيكبير مستشا

 (USAID -الدولية  ل من الوكالة األمريكية للتنمية( )بتمويPwCكوبرز )

 
 

2111 - 2112 
جامعة القدس  -أخالقيات مهنة الطب وتنمية الطفل. كلية الطب ومدرسة الصحة العامة  محاضر في

 القدس. )دوام جزئى( -
 

 حتى اآلن - 2111
لطب األطفال وصحة الطفل  البريطانية مستشار ومدرب في تنمية الطفل واإلعاقة في الكلية الملكية

 المملكة المتحدة ،لندن في
 
 

 حتى اآلن - 2111

في هولندا  PaceMaker in Global Health كريام يسبااستشاري صحة الطفل ل

 والمغرب
 
 

2101 - 2102 
 االحتياجات الخاصةفي مجال  ةالرائد USAID الة األمريكية للتنمية الدوليةاستشاري لمشروع الوك

 في الضفة الغربية
 

2101 - 2102 

 االحتياجات الخاصةمجال " في MOHسطينية "مستشار ومدرب لوزارة الصحة الفل

 
 حتى اآلن - 2102

ة الصحية الفحص الوطني للرعاي، لمشروع "MOHمستشار ومدرب لوزارة الصحة الفلسطينية "

وكالة والفلسطينية وزارة الصحة تدريب أطباء األطفال والممرضات وأطباء األسرة في األولية؛ و

 ”UNRWA“ األمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األنروا(

 التوحد لدى األطفال الفلسطينيين على أساليب الكشف عن العالمات المبكرة عن مرض
يباشر في مثل هذا أول بلد لتكون  لفحص التوحد ت وزارة الصحة الفلسطينية برنامج وطنيأبد

 في المنطقة المشروع المهم
 

 0999آب  -مايو 

 برنامج غزة للصحة النفسية المجتمعيةو (NPA)استشاري لمساعدات الشعب النرويجي 

(GCMHP) بلوم في الصحة النفسية دلبرنامج ال اإلسالمية في غزة حيث أجرت تقييما والجامعة

 المجتمعية
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0991 - 0999   
قدسال في تسيديكشعاري الطبي مركز ال ل فيالطف قسم طب أعصاب -ة زائرطبيبة أطفال   

 
0991  
عاما، تجربة العاملين في مجال الصحة المجتمعية مع اتحاد لجان اإلغاثة  13تقييم ) ياستشار

 مملكة المتحدةال في UPMRC ،)"OXFAMالطبية الفلسطينية "

 
0992  

بتقييم )مشروع بحث نظام كندا فيما يتعلق  في (IDRC) استشاري للمركز الدولي لبحوث التنمية

 الباكستان(السند في  اقليم فيجامعة آغا خان  فيالصحة في ثاتا ومشروع الرعاية الصحية األولية 
 

0991 - 0991  

 فيالسالم ومركز الصحة الدولية مركز دراسات  - McMaster مستشار لجامعة ماكماستر

 كندا. - هاميلتون، أونتاريو
 

  0999 و 0991
 مستشار للصليب األحمر األسترالي

 
0992  

فيما يتعلق بتقييم برنامج المعونة )الحكومة السويسرية(  لتعاونوا للتنمية ةالسويسريلوكالة مستشار ل
 الفلسطينيين في الشرق األدنى )األنروا( وتشغيل الالجئين ةثغاوكالة األمم المتحدة الالغذائية ل

“UNRWA” 

 
0991  

 (.)الواليات المتحدة األمريكيةمؤسسة إنقاذ الطفل 
فلسطينية لتصميم برنامج الوكالة  يرةظكن مع الدكتور جيمس سارن لمدة ثالثة أشهرت عمل

ر الفعلي كما شاركت في التطوي .(USAID) األمريكية للتنمية الدولية للمؤسسات الفلسطينية

 اجات والتوقعات المحليةاألنشطة المقترحة من أجل تلبية االحتي منهجية وصقل ر المفاهيمطاإل
 

0999 - 0991  
برامج الفي  تالقدس: شارك في UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( استشاري 

ال من أجل تعزيز وضع فطاأل المتعلقة باألنشطة الرئيسية لحمايةخالت الوطنية والمحلية االتدو
الصحية مثل  ارتفاع نسبة المشاكل، وخاصة مع ارتفاع المخاطر الصحية، والطفل الفلسطيني

وقلة افراز  (CDD) اضطراب الطفولة التفككيو  (ARI)التهابات الجهاز التنفسي الحادة

  والرضاعة (EPI) البانكرياس

 
0999  
لجان اإلغاثة الطبية اتحاد  في صحية األوليةة للرعاية المتطوعأطفال ة طبيبومشروع مديرة 

 والقدس (UPMRCالفلسطينية )

صحية في في تخطيط المشاريع ووضع السياسات ألنشطة وبرامج التنمية الكانت عضو رئيسي 
 الضفة الغربية وقطاع غزة
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0999 - 0992  
 وقطاع غزة؛ ع أنحاء الضفة الغربيةأطباء األطفال لصحة األم والطفل في جمي مستشاري رئيس

 (UPMRCلجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية )اتحاد 

 
0999 - 0991  

 في القدس المقاصد ة في مستشفىأطفال زائر ةطبيب
 
 

 العضويات والجمعيات
 

 فلسطين ( فيPHR)حقوق اإلنسان لمنظمة أطباء منصب رئيس  تشغل -
 اإلنسانتحاد الدولي للصحة وحقوق اللعضو مؤسس وعضو في اللجنة التنفيذية  -

(IFHHRO) ،هولندا في أمستردام 

لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية تحاد الاللجنة التنفيذية في عضو مؤسس وعضو  -

(UPMRC) في الضفة الغربية وقطاع غزة 1999، التي أنشئت في عام 

 طبية الطارئة في فلسطيناللجنة التنفيذية لمجلس الخدمات ال في عضو مؤسس وعضو -

(PEMSC) سفي القد 

 للهار للتعليم المجتمعي في رام تام مؤسسةمنصب عضو مجلس إدارة  تشغل -

 نيكاراغوا في ماناغوا،( IPHC)عضو مؤسس للمجلس الدولي للصحة  -

 هولندا ( فيEADعربي )ال -بي ورواأل حوارال في عضو مؤسس -

 فلسطين عضو مؤسس لدى جمعية الطفل الفلسطيني في -
 بيت حنينا، القدس في لمسنيناية اعضو في جمعية العطاء لرعمنصب  تشغل -

 فلسطين في (PHR)حقوق اإلنسان لمنظمة أطباء عضو مجلس إدارة وعضو مؤسس  -

 
 األنشطة المهنية األخرى

 
لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية تحاد التقييم مشروع الرعاية الصحية األولية التابع قامت ب -

(UPMRC for NOVIB)  ،1999في هولندا 

األمريكية لجمع  في هولندا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وكندا والواليات المتحدةقامت بجوالت  -
الوضع الصحي لألطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع  والتحدث عن التبرعات

 1995و  1994بين عامي غزة 

 1991ي مستشفى أوغوستا فيكتوريا، ف (OPC) العيادات الخارجية تقييمقامت ب -

وأطفال المدارس والمهنيين عن الصحة لألمهات  يةتثقيفم وإنتاج مواد شاركت في تصمي -
 العامة

والتهابات  (CDD)واضطراب الطفولة التفككي  ية للبروسيالاإلعالنحمالت الفي  تشارك -

( UPMRلجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية )تحاد ال - (ARI) الجهاز التنفسي الحادة

 UNICEFونيسف( منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليو
البحوث  مركزولال للممرضين في مستشفى كاريتاس لألطف تعليمية في تطوير مناهج شاركت -

 (UPMRلجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية )اتحاد في  (VHW)ة الصحي والدراسات

الضفة الغربية  آثار االنتفاضة والظروف الحربية على األطفال في عنث وبحشاركت في ال -
على مستوى  الطفيليةث في علم الوبائيات ك إجراء بحمثلة على ذلاألوقطاع غزة. ومن 
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 في Cونقص بروتين  في فلسطينوالصرع  B الوبائي والتهاب الكبد المجتمع المحلي

 ائلة فلسطينيةع

واضطراب   (ARI)التهابات الجهاز التنفسي الحادة)م والطفل ألأنشطة تدريسية في: رعاية ا -

والتثقيف  ةسرألتنظيم او( (EPI)لة افراز البانكرياس وق (CDD)الطفولة التفككي 

مؤسسات مختلفة مثل: ولية في ألسعافات اإلاو يةمراض المعدواأل وصحة المجتمع الصحي
تمريض في وكلية ال UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( و جامعة بيرزيت

وتشغيل الالجئين  ةثاغة الوكالة األمم المتحدوودياكونيا  مستشفى كاريتاس لألطفال

 وجمعية الشابات المسيحيات ”UNRWA“ الفلسطينيين في الشرق األدنى )األنروا(

 وغيرهم
 

 ورش العمل والمؤتمرات
 

0991  
عن األطفال  بحثقدمت  حيث؛ المملكة المتحدة في مؤتمر دراسات الالجئين في أوكسفورد -
 لفلسطينيين تحت االحتالل العسكريا

 
 

0991 - 0999  

 ؟؟ن ع بحثقدمت  حيث جنيف، سويسرا. ( فيICCPلجنة التنسيق الدولية لقضية فلسطين ) -

 
0999  

ألطفال الفلسطينيين عن ا بحثقدمت  حيثالنشيلو، إيطاليا. -كوستي في أطفال المؤتمر العالمي -
 العسكري تحت االحتالل

 
0999  

وضاع الصحية لألطفال عن األ بحثمت قد حيثمصر.  ،القاهرة في مؤتمر أطفال العالم العربي -
 الفلسطينيين

 
0999  

 فال الفلسطينيين في حاالت النزاععن األط بحثقدمت  حيثالقدس.  مؤتمر الطفل الفلسطيني في -
 

0992  
المؤتمر  -يمقراطي الوطني المؤتمر الدولي لصحة الشعب، مفهوم الصحة في ظل النضال الد -

عن التأثير النفسي لالحتالل  بحثقدمت حيث . 1995ن الثاني تشري 53-55القدس،  الدولي في
 سرائيلي على األطفال الفلسطينييناإل
 

0991  
 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا سكان العرب الذي نظمتهمؤتمر  -

(ESCWA)  وجامعة الدول العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان (UNFPA)  عمان، في

 1995أبريل  9 - 6
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0991  
 1995سبتمبر  15-15لي للصحة النفسية وتحديات السالم في غزة المؤتمر الدو -
 

0991  
 يناير الدولي لصحة المرأة في القاهرة، المؤتمر - والعدالة جابيةالصحة اإلن -المؤتمر الدولي  -

 ريو دي جانيرو. 1996 ،56-59
 

0991  
شبكات المنظمات غير الحكومية والبحوث في لتعزيز الات "استراتيجي شاركت وقدمت بحث عن -

الشرق األوسط". ندوة نظمها المركز ومنتدى الفكر العربي بدعم من المركز الدولي لبحوث التنمية 
 1996للتنمية الدولية في عمان / آذار / مارس  والوكالة الكندية

 
0992  

. تأثير التكيف الهيكلي 1993ر / مارس آذا 15-5الدانمرك  القمة االجتماعية في كوبنهاغن، -
 يةفلسطينالقضية ال -على التنمية الصحية 

 
0992  

 في غزة 1993أبريل  9-4طفال الفلسطينيين ندوة عن األ -
 

0992  
سبتمبر  9 - 9في القاهرة، توصيات و أهداف منتصف العقدحول تقييم  -قبل المؤتمر  - ورشة عمل

1993 
 

0992  

 لمحاربة الفقر IPAمنظمة ، مصر، القاهرة في 1993، سيبتمبر ألطفالا لطب XX1 مؤتمر -

 .UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( و WHO منظمة الصحة العالميةو

 
0991  

 1993كانون األول / ديسمبر  14 - 16الدار البيضاء  فيمؤتمر الحوار العربي األوروبي  -
 1994نيسان / أبريل  11 - 9من  وتونس

 
0991  

كانون  51-59" 5111المؤتمر الدولي "النظام العالمي الجديد، تحدي الصحة للجميع بحلول عام  -
 في كيب تاون، جنوب أفريقيا 1999الثاني / يناير 

 
0991  

تمع" قة األسرية في تغيير المجالعالتأثير "ندا عن هول فيه مؤسسة الحوارات الدولية تنظممؤتمر  -
في عمان،  1999أيلول / سبتمبر  11-9، المرأة واألسرة في البلدان اإلسالمية والغربيةتأثير  –

 األردن
 

0991  
مركز تنمية  في 1999ديسمبر  55 - 9، ذوي االحتياجات الخاصةالطفل  -دورة تنمية الطفل  -

 والقدسالطفل 
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0999  
 9لقدس، ا األعصاب لدى األطفال فيوأمراض احة جرالندوة الدولية الثانية حول آفاق جديدة في  -
 1999شباط / فبراير  15 -
 

0999  

 ( EDC) الذاتالدولي لتطوير  المشاركة في دورة تدريبية من قبل المركز -

في الشرق  للتبادل الثقافي )تعزيز الخدمات االجتماعية: برنامج الواليات المتحدةالبرامج الدولية 
 (99يونيو،  19 - 1999مايو  19سط األو

( تحت رعاية فولبرايت USIAوكالة معلومات الواليات المتحدة )وتبادل المواطنين برعاية مكتب 

  (Fulbright – Hays Act)هيس  –

 
0999  

 في حقوق اإلنسانلمنظمة أطباء ل ( الممثلPHR)حقوق اإلنسان لمنظمة أطباء لالمؤتمر الدولي  -

 الهند -بومباي  في 1999كانون األول / ديسمبر  3 - رتشرين الثاني / نوفمب 59فلسطين. 
 

0999  
 األطباء الفلسطينيين لحقوق اإلنسان )ألول مرة( قامت بتقديم -

 بومباي، الهند. في 1999كانون األول / ديسمبر  6 -ر تشرين الثاني / نوفمب 54   
 

0999  
راموت،  في "ظامت والمنظمات والنفي المجموعا "السلطة والقيادة والتغييرمؤتمر العمل الدولي  -

. وقد عقد هذا المؤتمر تحت رعاية 1999شباط / فبراير  3 -كانون الثاني / يناير  51إسرائيل. 
 المملكة المتحدة، والجامعة العبرية في القدس. فيمعهد تافيستوك 

 
0999  

 .1999أبريل  19 - 13تونس،  في (EAD)العربي  وروبيلحوار األاالجتماع السنوي ل -
 

0999  
ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة الفلسطينية لمناقشة الخطة االستراتيجية الوطنية الخمسية  -

 1999أيار / مايو  53-56غزة  فيللصحة 
 

0999  
برن بالتعاون مع الحكومة  - CFD -قبل كريستليشر فريدنزدينست  منظمة من في سويسرا جولة -

 تمبرسب 55-15لجمع التبرعات السويسرية 
 
 

0999  

في االجتماع السنوي لمنظمة أطباء  (PPHR) األطباء الفلسطينيين لحقوق اإلنسان قامت بتقديم -

تشرين  55 - 19االجتماع السنوي للجمعية الطبية البريطانية )لندن(  تركما حضبال حدود الدولية 
 .1999الثاني / نوفمبر 
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0999 

تشرين  54 - 55في هولندا ( PPHRحقوق اإلنسان )ألطباء الفلسطينيين ل تبرعاتجولة لجمع ال

 .1999الثاني / نوفمبر 
 

2111 
-15ورشة عمل: االتصاالت التسويقية المتكاملة للنتائج السلوكية في الصحة والتنمية االجتماعية. 

 NISUS ، القاهرة، مصر، من قبل معهد االتصاالت نيسوس5111فبراير  56

COMMUNICATION INSTITUTE ون مع كلية جامعة نيويورك بورسون مارستيلربالتعا 
Burson-Marstelle.نيويورك ، 

 
2111 

 -نابلس  -، جامعة النجاح 5111مارس  11الندوة الفلسطينية الخامسة للتعليم الطبي المستمر، 
 فلسطين، من قبل الجمعية الطبية.

 
2111 

غزة، من أجل مناقشة  - 5111 مايو 53 -اجتماع استراتيجي استضافته الهيئة الفلسطينية للصحة 
مشروع تحسين الخدمات الصحية في القرى والمجتمعات  -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 المحلية.
 

2111 
 51فلسطين  -االتفاقيات الطبية الدولية السابعة عشرة  -الجمعية الطبية الوطنية العربية األمريكية  -

 .5111يوليو  4 -يونيو 
 

2111 
الجمعية الفلسطينية لطب  -ي ندوة إدارة التهاب السحايا وإدخال لقاح التهاب الكبد البائي ف تشارك

 .5111يوليو  9 -األطفال بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الطبية 
 

2111 
شاركت وقدمت "دراسة حالة للوالء المزدوج في فلسطين" المؤتمر الدولي للوالء المزدوج في 

 .5111نوفمبر  51 -نوفمبر  59 -يقيا جنوب أفر -ديربان 
 

2111 
 .5111نوفمبر  5 -ديسمبر  1 -جنوب أفريقيا  -شاركت في الصحة وحقوق اإلنسان. في ديربان 

 
2111 

"حالة فلسطين والوضع الحالي  -محاضرة في جامعات جنوب أفريقيا حول الصحة وحقوق اإلنسان 
 .5111ديسمبر  11 -ديسمبر  5 -وب أفريقيا جن -في فلسطين". ديربان، بريتوريا وكيب تاون 

 
2110 

 -مارس  15مع اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية في فرنسا،  تبرعاتجولة تثقيفية وجمع ال
 .5111أبريل  1
 



 10 

2110 
 .مييز، المؤتمر الوطني الثامن عشرفي اللجنة العربية األمريكية لمكافحة الت متحدث رئيسي -

 عالقات األميركية العربية"."تأثير ال   
 

2110 
 حزيران / يونيو 11 -يران / يونيو حز 9دور األمريكيين العرب "الوضع في فلسطين"،  -
 

2110 
 في جامعة الشرق األوسط. 5111 يصيفالمعهد ال اكمال -
 5111يوليو  59 -يوليو  9معهد صحة الطفل في بوسطن،  -
 

2112  
لالتحاد الجنة التنفيذية التي نظمتها  "حقوق اإلنسانلصحة وفي مؤتمر حول "ا فلسطينتقديم  -

 15 -لندن  (BMA) الرابطة الطبية البريطانيةو (IFHHRO) الدولي للصحة وحقوق اإلنسان

 فبراير 13 -
 

2111 - 2119 
تحاد الدولي للصحة وحقوق اللللجنة التنفيذية جميع االجتماعات والمؤتمرات  تحضر -

 وبيرو وزيمبابوي والمملكة المتحدة مستردام هولندافي أ (IFHHRO) اإلنسان

 المتحدة األمريكية وجنوب أفريقياالواليات و
لالتحاد الدولي للصحة الجنة التنفيذية المشاركة في دورة القيادة والمشروع الذي نظمته  -

 في هولندا في جامعة اوتريخت  (IFHHRO) وحقوق اإلنسان

نرويج اليات المتحدة األمريكية وهولندا وإيطاليا والفي عدة جوالت في الوكمتحدثة  تشارك -
 والمملكة المتحدة وإسبانيا

وزارة الصحة الفلسطينية في الخطة الخمسية الصحية والمساعدة في تعديلها لتلبية  تدعم -
 احتياجات السكان في ظل الظروف الراهنة

ك وزارة الصحة ا في ذلتعاونت مع العديد من المنظمات الصحية الوطنية والدولية، بم -
ورابطة الرعاية  UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( و الفلسطينية

 في التخطيط لصحة الشعب الفلسطينياالجتماعية 
الواليات المتحدة األمريكية، على الخطة الرئيسية للصحة  فيمؤسسة راند قامت بمساعدة  -

 ة في األراضي الفلسطينية المحتلةوالتنمي
 

2119-2101 

في  تشارككما "، RCPCHللكلية الملكية لطب األطفال وصحة الطفل " مستشارة -

 يورك، المملكة المتحدة في RCPCH االجتماع السنوي ل

 (IFHHRO) تحاد الدولي للصحة وحقوق اإلنسانالللجنة التنفيذية االمشاركة في مؤتمر  -

 اتركي ،في إزمير
دماج في القمة العالمية نالتعليم الخاص واإلفي  ةالفلسطيني عن التجربة بحثشاركت وقدمت  -

 قطر -الدوحة  -" WISE المبتكرة للتعليم "
 

2100-2102 
 إيطاليا ني في مؤتمر طب األطفال في روما،عن صحة الطفل الفلسطي بحثشاركت وقدمت  -
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المبكر لألطفال حديثي الصحي ين في مؤتمر الشرق األوسط الثالث للكشف فلسط مثلت -
 قطر ،دوحةفي ال الوالدة

جتماع ال؛ مثل ات وورش العمل الدولية واإلقليميةفلسطين في العديد من المؤتمرا مثلت -
ريكية، مأليات المتحدة اال، الوكاليفورنيا – IMFAR الدولي لبحوث التوحد في سان دييغو

 -بيروت و ردنأللألطفال في فلسطين وا Severla راالسيفي ، مؤتمر5111أيار / مايو 
 قطر. -وحة لبنان والد

 كندا -تورونتو  في 5115الدولي لبحوث التوحد، مايو  جتماعالا -

في مؤتمر هارفارد السنوي ( PPHRقامت بتقديم األطباء الفلسطينيين لحقوق اإلنسان ) -

نوفمبر  11-9مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  ،(HSPHللصحة العامة السادس )

، (عطلة نهاية األسبوع - هارفارد العربية روع)مش . المؤتمر هو جزء ال يتجزأ من5115
والذي يتكون من سلسلة من المؤتمرات التي عقدت في جميع أنحاء جامعة هارفارد. 

 سقوط".الموضوع مؤتمر هذا العام هو "االنتفاضة العربية: الحفاظ على الربيع ... تجنب 
 

2101-2101 

عة هارفارد في االجتماعات جام - FXBومركز  طفل السعيد الفلسطينيمركز ال تقدم -

التعليم الخاص واالندماج في القمة العالمية المبتكرة للتعليم والمؤتمرات الدولية، بما في ذلك 
" WISE "5116 ،دبي وغيرها. فيالمؤتمر الدولي لصحة الطفل وقطر،  في الدوحة 

 
  2101أبريل، 

الالجئين الفلسطينيين في الشرق  وتشغيل ةثاغوكالة األمم المتحدة ال تدريب األطباء فيبقامت  -

 فلسطين -رام الله  وكبار الممرضين في مهنة الطب في ”UNRWA“ األدنى )األنروا(

 فيعضو فريق تقييم الخبراء الدوليين لمركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -
 الدوحة، قطر

 
 عيةاجتماحث الرئيسي، الدراسات االالب
 
  البدو بالقدس ىقر في ( دراسة تفشي النكاف1
 اسة وبائية في بيت لحمدروالطفيلية بين أطفال قرية نحالين،  ات( اإلصاب5

 القدسب يةدوفي قرية بودراسة وبائية عائلة فلسطينية،  عند C( نقص البروتين 5

 
 الجوائز التقديرية

 
مريكية، ، من عالم األطفال في الواليات المتحدة األ5119 -على جائزة نوبل لألطفال  ةحائز -

 ةيمبهذه األهة ية على جائزة صحصلاح ةكون أول عربيتل
ذوي االحتياجات جمعية و الطبية راحةلفلسطينيين وجمعية الجوائز محلية من جمعية األطباء ا -

 Lifta فتاخاصة الفلسطينية وجمعية لال
 جائزة الرئيس الفلسطيني -
  بلجيكا - بروكسل –إيدكس في "، 5115نسانية للعام اإل بطل "جائزة -
 ة المتحدةاإلمارات العربي ،دبي في 5113جائزة تكريم للخدمات اإلنسانية والمدنية  -
، الواليات المتحدة لوس أنجلس فيأونوريه  5119جائزة خريجي العالم من األطفال لعام  -

 األمريكية
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  اتمنحال
  

 منح التمويل الحالية:
 دوالر أمريكي 911,111، 5115-5113في دبي، الفلسطيني  سعيدالمركز الطفل أصدقاء 
 دوالر أمريكي 551 111، 5114-5115قطر، في الفلسطيني  سعيدالمركز الطفل أصدقاء 

  دوالر أمريكي 11,911 ،5119 -سويد في المؤسسة إنقاذ الطفل 
 دوالر أمريكي 59,551 -5115-51115، المملكة المتحدة -صندوق ويلكم 

SIF الر أمريكيدو 196,111، 5115-5115ا، فرنس في 
 دوالر أمريكي 49,111، 5115-5111فلسطين، في الفلسطيني  سعيدالمركز الطفل أصدقاء 

 
 منح التمويل السابقة:

الواليات المتحدة األمريكية، في " UPMRCاتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية "أصدقاء 

 .دوالر أمريكي 1,511,111  -1999

 (.UPMRCدوالر أمريكي ) 931,111 – 1995 -سرية الحكومة السوي -التعاون السويسري 

 دوالر أمريكي. 93,111، 5113-5111فلسطين،  فيالفلسطيني  سعيدالمركز الطفل أصدقاء 

CCFD دوالر أمريكي. 13,111، 5114 -فرنسا  في 

CFD دوالر أمريكي 65,953 ،5119-ا رفي سويس. 

 دوالر أمريكي. 91,111، 5115 -حكومة اليابان 
UNICAF ،5115 ،15,316 دوالر أمريكي. 

 .أمريكي دوالر UNDP - 5115 ،31,111برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 دوالر 59,111 ؛ 5119 – 5114  المملكة المتحدةفي  MAPمؤسسة العون الطبي للفلسطينيين 

 .أمريكي
 .أمريكي دوالر 53,949ظ، 5113القدس،  فيالقنصلية الفرنسية 

 .أمريكي دوالر 91,111 – 5114،  في الواليات المتحدة األمريكيةمؤسسة إنقاذ الطفل 
 
 

 المنشورات
 

 (1999) 1، المجلد 5سات الالجئين األحوال الصحية والرعاية الطبية، مجلة درا -
دراسة حالة في قرية  الخلع الخلقي للورك: تأثير بعض العوامل بما في ذلك ممارسة التقميط، -

 (1993) 5، العدد 1سطيني، المجلد ل، نشرة جمعية الطفل الفيةدوب
، الطب النفسي لألطفال والتنمية البشرية" ألطفال في قطاع غزة؟يسبب القلق ل الذيما " -

vol.3 (1)،  91-33، الصفحات 1999خريف 

-93؛ 59:1لة إدارة الرعاية اإلسعافية مج -تأثير الصراع على األطفال: التجربة الفلسطينية  -
99 

القائم على الفصول الدراسية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتعاون مع  تقييم برنامج التدخل -
 بحث غير منشور - الواليات المتحدة األمريكية فيمؤسسة إنقاذ الطفل 

( بين األطفال والمراهقين الفلسطينيين في SDQ) االضطرابات السلوكية واالنفعالية ياسق -
 في عملية تحليل البيانات ور ولكنبحث غير منش - الضفة الغربية وقطاع غزة

المجلد ، (The Lancet) النسيت ي األراضي الفلسطينية المحتلة. ذاصحة الطفل ف توعية عن -

 (2009 16 آذار) 880-878 الصفحات ،373
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 281-278 الصفحات ،341المجلد، BMJنقاش بين األطباء اإلسرائيليين والفلسطينيين.  -

 (5111أغسطس  9)
 العالمية في صحة العقل التوحد والتحديات الكبرى -
 INSARوالتحديات الكبرى في الصحة النفسية العالمية التوحد  ؛آل خان إت -
 INSAR 5115، 139-134: 3التوحد عن دراسة  -
 عدة مقاالت في المجالت والصحف المحلية والدولية -

 
 

 نشاطات أخرى
 

 :التاليين وثائقيينالفيلمين الفي  تشاركمساعد منتج و

 أنشطة اتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية : ها، موضوعرسالة من فلسطين

"UPMRC"  1999 -ستيف يورك  -دة األمريكية الواليات المتح فيخالل االنتفاضة 

 1996 -نورما ماركوس  -: المرأة الفلسطينية( فرنسا عاموضوعالمخفي، ) األمل 
 

 البرامج اإلذاعية:
زيونية على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك تيد البرامج اإلذاعية والتلف شاركت بالعديد من

 سي إن إنو (BBC) بي بي سيو وبرنامج خاص حول الصراع الفلسطيني/اإلسرائيليكوبيل 
(CNN) بي الوطنيظناتينال االسباني وتلفزيون أبوتلفزيون و الوطني اإليطاليالتلفزيون و 

 .لفرنسيا تلفزيونوال وقناة الجزيرة وتلفزيون قطر الوطني
 

 اللغات

 العربية 

 جيد جدا - اللغة اإلنجليزية 

 جيد جدا - الروسية 

 جيد - العبرية 
 

 الهوايات
 

 التطريز الفلسطينيوتصميم األزياء ب "الدبكة"الرقص الشعبي و والسباحة القراءة
 

 عند الطلب المراجع متوفرة


