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التاريخ ..............

د .رند بشير محمد عربيات
صورة
المعلومات الشخصية
شخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :أستاذ مساعد
تاريخ الوالدة ومكانها :عمان 1983/4/19
الجنسية :أردنية
العنوان :السلط
رقم الهاتف0792626700 :
البريد اإللكترونيrand@aau.edu.jo :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

البلقاء التطبيقية

األردن
األردن
األردن

الدرجة

التخصص الدقيق

بكالوريوس

تربية الطفل

2001-2005

ماجستير

علم النفس التربوي
اإلرشاد النفسي
والتربوي

2005-2009

األردنية

2012-2015

العلوم اإلسالمية

دكتوراه

(من-الى)
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الخبرات التدريسية
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

 2016حتى اآلن

أستاذ مساعد

المؤسسة

القسم/الكلية

جامعة عمان

العلوم التربوية

العربية

والنفسية

البلد
األردن

خبرات أخرى
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

2010-2014

مرشدة ومعلمة

2014-2015

مديرة المركز الريادي
للطلبة المتفوقين /مديرية
السلط
عضو قسم التعليم العام

2015-2016

المؤسسة

القسم/الكلية

المركز الريادي للطلبة

مديرية السلط /وزارة

المتفوقين

التربية والتعليم

المركز الريادي للطلبة

مديرية السلط /وزارة

المتفوقين

التربية والتعليم

مديرية السلط

مديرية السلط /وزارة
التربية والتعليم
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البلد
األردن

األردن

األردن
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون
(بالترتيب)

د .رند عربيات
د .اسامة حسونة

د .رند عربيات
د .بشير عربيات

د .رند عربيات
د .معين نصراوين
د .عودة أبو سنينة
د .لينا محارمة

العنوان
أسباب تسرب الطلبة ودور اإلدارة
المدرسية الفعالة تجاه التسرب في
مرحلة التعليم األساسي بمدارس
محافظة البلقاء من وجهة نظر
المعلمين
The Role of the School
Administration to Deepen
the Sense of National
Belonging and the Impact on
the Degree of National
Belonging among High
School Students in Jordan:
(Aqaba Governorate case
)study
The Degree of Using
Technology Tools by
Adolescent and Its Effect on
Them from Parents’ Point of
View

المجلة

العدد

مجلة الثقافة والتنمية

International Journal of
Education

Asian Social Science

دانية الفاعوري
د .رند عربيات

المشكالت النفسيـة واالجتماعيــة لدى
الطلبة المرحلة الثانوية وعالقتهــا
بالتوجــه نحــو تعـــاطي
المخـــــدرات

سلسلة البحوث التربوية
والنفسية :مجلة جامعة
عمان العربية للبحوث

خديجة البالونة
د .رند عربيات

إدارة االنفعاالت وعالقتها بالتوافق
األسري لدى طلبة المرحلة األساسية
العليا

مجلة دراسات للعلوم
التربوية

سنة
النشر

2016

Vol. 8, No. 1,

2016

Vol. 15,
No. 5

المجلد  ،4العدد
األول

المجلد ،47
العدد 1
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2019

2020

2020
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د .رند عربيات

The Mediating Effect of
Transformational Leadership
on the Relationship between
Personality and Job
Satisfaction

Benchmarking: An
International Journal

قيد النشر

الدور القيادي وعالقته بعوامل
الشخصية لدى المرشد المدرسي

مجلة دراسات للعلوم
التربوية

المجلد ،47
العدد 3

د .سهيلة بنات
د .رند عربيات

الكفايات المهنية وعالقتها بالتكيف
األسري لدى مرشدي اإلصالح
األسري في األردن

مجلة دراسات للعلوم
االنسانية

مقبول للنشر-
))2020/6/8

خديجة البالونة
د .رند عربيات

إدارة االنفعاالت وعالقتها بالتوافق
األسري لدى طلبة المرحلة األساسية
العليا

د .سهيلة بنات
د .رند عربيات

د .حسين الطراونة
د .رند عربيات

أهمية االختبارات العصبية النفسية
ودورها في الكشف عن االضطرابات
ُ
المعرفية والسلوكية لدى مدمني
المخدرات المزمنين

مجلة دراسات للعلوم التربوية
المؤتمر العلمي الدولي الرابع
لكلية العلوم النفسية والتربوية:
رؤية استشرافية للتربية
والتعليم العالي في ضوء
التحديات التكنولوجية والثورة
المعلوماتية ،جامعة عمان
العربية
المؤتمر العربي الدولي
ال ُمحكم :المسؤولية المجتمعية
للجامعات (التزام
وتشريعات)2019/11/4-3،
 ،عمان :األردن

عربيات ،رند ،بنات،
سهيلة ،العجيلي ،شذى،
الصوا ،نسيبة ،العجمي،
محمد.

درجة ممارسة المسؤولية المجتمعية من
قبل العاملين في جامعة عمان العربية ،

alnsraween,
Mo’en ,
arabiyat,rand,
abusneineh,odeh,
Shogran , Rami
Arabiyat,eman.

international
Building a Scale for
Cyber
Loafing behavior
journal of
learning, teaching for high school teacher in
Amman governorate.,
and research

بخيتان ،رامي،
عربيات ،رند

أثر برنامج ارشاد مهني جمعي في
بلورة الميول المهنية لدى األشخاص
ذوي اإلعاقة العقلية البسيطةـ

المجلد  ،47العدد 1

مجلة دراسات للعلوم
التربوية

2020

()2020
.

2019

2019

vol.19,No.12

(مقبول للنشر -6-8
)2020
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2020
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المؤتمرات
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

البلد/المدينة

المؤتمر

التاريخ

المؤتمر العربي الدولي ال ُمحكم :المسؤولية المجتمعية
عربيات ،رند ،بنات ،سهيلة ،العجيلي ،شذى،
جامعة عمان العربية
للجامعات (التزام وتشريعات)
الصوا ،نسيبة ،العجمي ،محمد.
المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية العلوم النفسية
د .حسين الطراونة
والتربوية :رؤية استشرافية للتربية والتعليم العالي في عمان :األردن
جامعة عمان العربية
د .رند عربيات
ضوء التحديات التكنولوجية والثورة المعلوماتية
عمان :األردن

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

الناشر

الطبعة
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عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

عضو هيئة تقييم في جائزة الملكة رانيا للمرشد المتميز

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

رئيس اللجنة االجتماعية والثقافية  / 2020/2019جامعة عمان العربية
عضو اللجنة االجتماعية والثقافية  / 2017/2016جامعة عمان العربية
عضو لجنة المكتبة  / 2018/2017جامعة عمان العربية
عضو لجنة النشاطات االجتماعية  / 2018/2017جامعة عمان العربية
عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر العلمي " آفاق تطور التربية والتعليم في الوطن العربي في إطار التحديات المعاصرة  / 2018/5/6-5جامعة عمان العربية
عضو لجنة المكتبة  /2018/2017جامعة عمان العربية
عضو اللجنة الثقافية واالجتماعية  /2018/2017جامعة عمان العربية
عضو لجنة الخطة االستراتيجية /جامعة عمان العربية
عضو لجنة الجودة  /جامعة عمان العربية
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الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

مقدمة في القيادة القائمة على الشخصية
ادارة األعمال
الخرائط الذهنية
المؤتمر اإلقليمي لعلم النفس
ICDL
أساليب التدريس
رياض األطفال
االختبارات النفسية

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

الضغط النفسي خالل جائحة كورونا
كيفية التعامل مع الضغط النفسي
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االهتمامات البحثية
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االرشاد النفسي والتربوي ،االرشاد االسري والمهني ،الطفولة ،علم النفس ،الشخصية

اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية
االنجليزية

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة
اسم الطالب
أثر اضطراب ضغط ما بعد الصدمة في تقدير الذات والتكيف
سالم جمال موسى أبو بكر
االجتماعي لدى المقيمين في مستشفى بوابة منشة لألمراض النفسية والعقلية
دور وسائل التواصل االجتماعي االلكترونية في الحد من الشعور بالوحدة
علي كمال حيادري
النفسية وتحقيق السعادة لدى كبار السن في مدينة سخنين
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إدارة االنفعاالت وعالقتها بالتوافق األسري لدى طلبة المرحلة األساسية

خديجة حسين البالونة
العليا.
المشكالت النفسيـة واالجتماعيــة لدى الطلبة المرحلة الثانوية وعالقتهــا
دانية الفاعوري
بالتوجــه نحــو تعـــاطي المخـــــدرات.
ردود أفعال أولياء أمور األطفال المصابين بالسرطان وعالقته بالتوجه نحو
روال الغنمة
الحياة.
أثر برنامج إرشاد مهني في بلورة الميول المهنية لألشخاص ذوي االعاقة
رامي بخيتان
العقلية البسيطة.
جواهر محمد سخنيني

المناخ األسري وعالقته بالرضا عن الحياة لدى األحداث الجانحين في مدينة عكا.

باكستان أسامة محمود شهاب أساليب الحياة وعالقتها بتقدير الذات لدى المراهقات اللواتي فقدن أمهاتهن.
المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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