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مدة الدراسة

الدرجة

التخصص الدقيق

بكالوريوس

إرشاد وصحة نفسية

1994-1990

ماجستير

إرشاد نفسي وتربوي

1997 - 1994

األردنية

2004 - 2000

األردنية

دكتوراه

دكتوراة الفلسفة في

اإلرشاد النفسي والتربوي

(من-الى)

الجامعة

البلد

األردنية

األردن
األردن
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الخبرات التدريسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

قائ ًما بأعمال رئيس
قسم علم النفس

اعتبار من 2020/2/8
ًا
ولغاية اآلن

التربوي وقسم التربية
الخاصة وقسم

جامعة عمان العربية

اإلرشاد النفسي

كلية العلوم التربوية
والنفسية

األردن

والتربوي

من 2015/10/19

أستاذ مشارك

من  2014/6/14حتى

نائب عميد شؤون

2017/9/1

الطلبة

ولغاية اآلن

من عام 2011/2010
وحتى 2015/10/18
من عام  2006وحتى
الفصل الثاني 2009
الفصل األول

2010/2009

جامعة عمان العربية

علم النفس التربوي
واإلرشاد والتربية

الخاصة/كلية العلوم

األردن

التربوية والنفسية
جامعة عمان العربية

عمادة شؤون الطلبة

األردن

علم النفس التربوي
أستاذ مساعد

جامعة عمان العربية

محاضر غير متفرغ

الجامعة األردنية

محاضر غير متفرغ

الجامعة الهاشمية

واإلرشاد والتربية

الخاصة/كلية العلوم

األردن

التربوية والنفسية

كلية العلوم التربوية
والنفسية

كلية العلوم التربوية

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
2-54

األردن
األردن

Human Resources Department

خبرات أخرى

ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

مدة العمل
من  2009/8/22حتى
2010/8/22
من 1994/10/15
حتى 2006/8/21
من  2002حتى 2005

المؤسسة

الرتبة

القسم/الكلية

المركز الريادي للطلبة مديرية التربية والتعليم

مرشدة

البلد
األردن

الموهوبين والمتفوقين

/لواء عين الباشا

مرشدة تربوية ونفسية

مدارس حكومية

و ازرة التربية والتعليم

األردن

متطوعة كمرشدة نفسية

الجامعة األردنية

مكتب الدعم الطالبي

األردن

مدربة للمرشدين التربويين

من  2000حتى 2010

في مديرية التربية والتعليم لواء مديرية تربية لواء عين
عين الباشا /قسم اإلرشاد
النفسي والتربوي.

مدربة لتدريب المرشدين على
كيفية إعداد خطة مهنية،

اإلرشاد الجمعي ،االسترخاء.
مدربة على دليل اإلرشاد

من  2010حتى 215

األسرية لمؤسسات وو ازرات
(التنمية االجتماعية ،التربية
والتعليم) وجامعات أردنية.

األعوام

/ 2016 / 2014
2018

2018

الباشا

تربية لواء عين الباشا

مديرية تربية السلط

تربية السلط

المجلس الوطني

المجلس الوطني

لشؤون األسرة برنامج
اإلرشاد األسري.

اإلرشاد األسري.

األردن

رانيا العبد هللا الثاني

رانيا العبد هللا الثاني

األردن

مستشارة في جائزة الملكة

جمعية جائزة الملكة

جمعية جائزة الملكة

األردن

للتميز التربوي

جمعية جائزة الملكة

األردن

مقيم لجائزة الملكة
عضو ّ
رانيا للمرشد التربوي
المتميز.

جمعية جائزة الملكة

لشؤون األسرة برنامج

األردن

للتميز التربوي
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رانيا للمرشد المتميز

رانيا العبد هللا للتميز
التربوي

رانيا العبد هللا للتميز
التربوي

شهادة رخصة مزاولة

اختصاصي مهني في

2020/11/26

اإلرشاد من و ازرة الصحة

المنشورات والمؤلفات

ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

المجالت

المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)
غيث

-1

 ،سعاد ،و

بنات ،سهيلة ،و
طقش ،حنان

-2

أبو

زيتون ،جمال،
وبنات ،سهيلة

-3

بنات
 ،سهيلة

-4

المجلة

مصادر الضغط النفسي لدى
طلبة المراكز الريادية

العدد

مجلة العلوم

التربوية والنفسية /

للموهوبين والمتفوقين

واستراتيجيات التعامل معها

التكيف النفسي وعالقته بمهارة

مجلة العلوم

فاعلية برنامج تدريبي إلدارة
وخفض الغضب لدى
المراهقات

مجلة الطفولة/
جامعة القاهرة

Gha

Jordanian School

Banat,

involvement in

Advancement

Suhaila,

2

2010

جامعة البحرين

Journal for

ith, Souad,

2009

جامعة البحرين

حل المشكالت لدى الطلبة التربوية والنفسية /
الموهوبين والمتفوقين

1

سنة النشر

counselor

School-Family-

the

of Counseling
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11

4

2012

2012

Human Resources Department
and

Community

Ghada

International.

Partnership.

Hammad,

Type A behavior,

emotional intelligence,
Badareen,G., 5Ghaith,S., Akour,

M., and Banat, S

and social self-

efficacy as predictors
of work motivation

among the academic

staff at the Hashemite
University
الحوا

-6

مدة ،خولة،

وبنات ،سهيلة
بنات

-7
 ،سهيلة،

وعثمان ،غادة
الرشي

-8
دي،ابتسام

وبنات ،سهيلة

-9

بنات

 ،سهيلة ،و

غيث ،سعاد،

وبراهمة ،محمد

المشكالت التي يواجهها الطلبة
واستراتيجيات التعامل معها

درجة امتالك المرشد التربوي
لمهارات التواصل الفعال

وعالقته باألمن النفسي لدى

Journal of

educational
and

psychological

3

2012

studies

مجلة العلوم

التربوية والنفسية/
جامعة البحرين

مجلة كلية التربية
– جامعة بنها

3

91

2012

2012

الطلبة
درجة ممارسة المرشدين
التربويين للمهارات القيادية

من وجهة نظرهم ومشرفيهم

مجلة جامعة الخليل
لللبحوث

واقع الخدمات اإلرشادية التي

مجلة الدراسات

الموهوبين والمتفوقين في

جامعة السلطان

يقدمها المرشد التربوي للطلبة
المدرسة الحكومية األردنية

التربوية والنفسية –
قابوس

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
5-54

)105-2،79(8

2

2013

2013

Human Resources Department
-10

 ،سهيلة،

بنات

وغيث ،سعاد،

والبنا ،محمد،

وبدارين ،غالب

استخدام المرشدين

المجلة التربوية-

التربويين لتقنيات الحاسوب

جامعة الكويت

في المدرسة الحكومية

109

2013

األردنية

المشكالت النفسية لألطفال مجلة جامعة القدس
يبقون

المنزل المفتوحة للدراسات

في

-11نتيجة ،مناع،

الذين

وبنات ،سهيلة

بمفردهم ووالديهم في العمل

في مدينة عمان في األردن

والبحوث

5

2014

النفسية/القدس

العالقة بين التكيف النفسي
وأسباب

 -12بنات ،سهيلة،
وبراهمة ،محمد

الطلبة

التحاق

الموهوبين والمتفوقين بالمراكز

الريادية (دراسة ميدانية في

مركز ريادي عين الباشا في

مجلة جامعة دمشق
للعلوم التربوية
والنفسية

-1،475(30
)515

2014

محافظة البلقاء في األردن)،
فاعلية برنامج تدريبي على
-13بنات ،سهيلة والبنا،
محمد واللبدي،نزار

مهارات

االتصال

المشكالت في تحسين التكيف مجلة جامعة دمشق
وخفض

المطلقات
 -14بنات ،سهيلة،

وحل

القلق

لدى

بنات

فاعلية برنامج تدريبي في

وغيث ،سعاد ،ومقدادي،

تحسين الكفاءة الوالدية المدركة

وعالوين ،خديجة

الحاضنة

محمد ،والظاهر ،حنان،
 -15بنات ،سهيلة،

لدى اآلباء واألمهات في األسر

المجلة األردنية

للعلوم االجتماعية

أساليب حل الصراعات لدى مجلة جامعة الخليل
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-2،385(31
)425

-2،385(31
)425
1

2015

2015

2015

Human Resources Department

 بـالعلوم/ للبحوث
اإلنسانية

2016

3

Jordan Journal
of Social

Sciences
International

2017

11

 ضياء،وبخيت

في المراكز الريادية

Emotional Problems
among Mothers of

16- Al -Tal, S.,
Al-Jawaldeh, F.,

Adolescents with

& Banat, S

Autism Disorder.

Teachers’ Estimations

17- Banat,S.,

Interdisciplinary of counseling services

Ghaith,S.,

Education

Al-Bana, M

Journal of

New Trends

provided for gifted

students in Jordan

and Issues

Psychological

on Humanities

of adolescents with

Proceedings

2017

الطلبة الموهوبين والمتفوقين

and Social
Sciences.

resilience for teachers
intellectual disability

and Autism spectrum

Maharmeh, L. And

18- Banat, S. M.,
Al-Jawaldeh, F.

E., Al Tal, S. M.
& Ghaith, S

[Online].

2017

1

المجلة األردنية

للعلوم االجتماعية
European

2017

6

Journal of

Business and
Social

المناخ األسري وعالقته بالكفاءة
الذاتية المدركة لدى األشخاص

ذوي اإلعاقة البصرية في
األردن

، فؤاد,الجوالده-19

, وبنات, سهير,والتل
سهيلة

Counseling needs of

20-Maharmeh, L.,

spouses and its

Ghaith,S., Al-Ali,

hearing disabled

Relationship with their
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Banat,S.,

T. And Homedan,

Human Resources Department
Psychological

N.

Adaptation

Sciences

فاعلية برنامج إرشاد جمعي

 -21نصار ،محمد،

وبنات ،سهيلة

سلوكي معرفي في تحسين

الكفاءة الذاتية المدركة لدى
األيتام في دور الرعاية في

األردن
 -22بنات ،سهيلة،
ونصار ،محمد
 -23بنات ،سهيلة،
وغيث ،سعاد،

والفريحات ،عمار،

واسماعيل ،تسنيم ،والبنا،

محمد

التكيف النفسي وعالقته بتقدير

الذات لدى زوجات نزالء مركز
اإلصالح والتأهيل في األردن

واقع دمج الروحانية في اإلرشاد

النفسي والتربوي في المدارس
األردنية

استرايجيات التعامل مع

 -24البالونة ،راضي،

الضغط النفسي وعالقته

وبنات ،سهيلة

بالتوافق الزواجي لدى القضاة

 -25المومني  ،أماني ،
بنات  ،سهيلة
26- Banat,S.,
Sarhan,W., Taj H.,
and AlShoubaki,

المجلة األردنية في
العلوم االجتماعية

مجلة جامعة عمان
العربية للبحوث في
سلسلة البحوث

1

2017

التربوية

مجلة "دراسات"
العلوم التربوية

مجلة "دراسات"
العلوم التربوية

في األردن.
مستوى ممارسة التفكير
المجلة العربية
اإليجابي وعالقته بمشاعر
الفقدان لدى المهات اللواتي للعلوم ونشراألبحاث
توفي أبناؤهن في األردن
Journal for
The effectiveness of a
Education of
group
counseling
program
in
Gifted Young
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3

2017

3

4

14
Volom8
Issue2

2019

2019

2019

2020

Human Resources Department
N.

 -27بنات ،سهيلة،
والشريفين ،أحمد،
والجوالده ،فؤاد

28- Banat,S.,
Sarhan,W, Abu
Darweesh, M

29
بنات ،سهيلة ،وعربيات،
رند،نصراوين ،معين ،
النعيمات ،خولة

enhancing the ability
to form friendship
among Academically
Talented Students
استراتيجيات التعامل مع

الضغط النفسي لدى النساء
األرامل في األردن.

Scientists

pages701710

المجلة األردنية

للعلوم التطبيقية/
جامعة العلوم
التطبيقية

Perceived
Occupational Stressors
and its Relationship
with Happiness
Among Working
Women in Jordan.

Dirasat:
Human and
social Sciences.
Acceptable for
Publication /
Jordan

الدور القيادي وعالقته بأنماط
الشخصية لدى المرشدين
التربويين

مجلة " دراسات "
العلوم التربوية

1
مجلد24

 2مجلد47

2020

2020

مجلد47عدد3

األبحاث المقبولة للنشر
المؤلفون

(بالترتيب)

بنات ،سهيلة،
وعربيات ،رند،
والبالونة ،راضي،
والبالونة ،خديجة

العنوان

المجلة

الكفاياااااااات المهنياااااااة للمرشااااااادين
العاااااملين فااااي مكاتاااا اإلصااااال
والتوفياااأل األساااري التابعاااة لااادا ر
قاضااااااااي القضااااااااا فااااااااي األردن
ودورها في التكيف األسري

مجلة " دراسات "
العلوم التربوية
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العدد

سنة النشر

مقبول للنشر
2020

Human Resources Department

جود ،ناديا،وبنات
،سهيلة
سرحان ،وفا ،بنات،
سهيلة،
الشطرات،وليد
العتوم ،صبا ،بنات،
سهيلة
الزبون،ماري،
بنات ،سهيلة
ابودرويش،من ،
بنات  ،سهيلة،
سرحان ،وفا ،
العيد  ،وفا

صااااور الجساااادوعالقتها بأساااابا
إقباااااااب الشااااااابات علاااااا إجاااااارا
عملياااااات التجمياااااب مااااان وجهاااااة
نظرهن
إدراكااااااااااات طلبااااااااااة اإلرشاااااااااااد
لتوظياااف األساااالي اإلبداعياااة فاااي
العمب اإلرشادي
أسااااابا الطاااااالو قباااااب الااااادخوب
وعالقتاااه بمهاااارات ابتصااااب باااين
المطلقااااااااااااااااااين المااااااااااااااااااراجعين
لمكاتباإلصاااااااال األساااااااري فاااااااي
األردن
الطااااااااالو العاااااااااطفي وعالقتااااااااه
بتقااااادير الااااامات لااااادى المعلماااااات
المتزوجات في محافظة جرش
Career Future Anxiety and
its relationship with
Marital Future Anxiety
among University Students

مقبول للنشر

المجلة العربية للعلوم
ونشراألبحاث

2020

المجلة العربية للعلوم
ونشراألبحاث

العدد6

المجلة العربية للعلوم
ونشراألبحاث

العدد16

المجلة العربية للعلوم
ونشراألبحاث

العدد16

2021

المجلد5

2020

المجلد 2

2020

المجلد 2

Iranian Journal
of pstchiatr and
Behavioral
Sciences

2020/10/15

المؤتمرات
المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)

 -1بنات ،سهيلة،

وعباس ،محمد

-2

لفريحات،
عمار،

وبنات،

ا

المؤتمر

الحاجات لإلرشاد األسري

لدى أسر األبناء المعاقين

مجلة مؤتمر

التوجهات الحديثة

في التربية الخاصة
مؤتمر اإلرشاد

االحتراق النفسي لدى

المرشدين التربويين في ضوء
بعض المتغيرات

النفسي والتربوي في
فلسطين واقعه وآفاقه
المستقبلية،

البلد/المدينة

التاريخ

جامعة عمان

-12

العربية/األردن
جامعة القدس
المفتوحة /
فلسطين
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2012/11/13

2014/4/16-14

Human Resources Department
سهيلة
 -3بنات ،سهيلة،
غيث ،سعاد،
البنا ،محمد،

المحارمة ،لينا

إدراك المعلمين للخدمات
اإلرشادية المقدمة للموهوبين
والمتفوقين في المدارس

الشعور باألمن النفسي
 -4بنات ،سهيلة،

والجوالده ،فؤاد،

والتل ،سهير

وعالقته بأساليب حل

الصراعات لدى الطلبة

المتفوقين

للطلبة مؤتمر التربية

جامعة الشارقة/

الخاصة األول

اإلمارات

2016/5-5-3

مؤتمر رؤية

استشرافية للتربية

والتعليم العالي في

ضوء التحديات

التكنولوجية والثورة

جامعة عمان
العربية

.2017/5/7-6

المعلوماتية
The Effectiveness of
A Training Program
Banat, S.,

Manaa, N., And
Hamad, G

on Improving the

Quality of Life for
Orphan Students of
Foster Care

Organizations in

International
Conference on
& Education
Innovative

Italy

– from 30/6
2/7/2018.

Learning

Jordan
المؤتمر العلمي

 -6بنات ،سهيلة،
والبالونه،

االحتراق النفسي لدى

والبالونه،

في األردن

راضي،
خديجه

الدولي المحكم

مرشدي اإلصالح األسري

الخامس" :آفاق

جامعة عمان

تطور البحث العلمي

العربية  /األردن

والتربية والتعليم في
إطار التحديات
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2019/4/30-29

Human Resources Department
المعاصرة
 -7عربيات ،رند،

وبنات ،سهيلة،
العجيلي،

شذى ،ونسيبة،

درجة

ممارسة

جامعة القدس

المسؤولية
مؤتمر المسؤولية

المجتمعية من قبل العاملين

المجتمعية

في جامعة عمان العربية

المفتوحة وجامعة
عمان العربية /

 3و. 2019/11/4

األردن

الصوا

 -8بنات ،سهيلة،
والشوبكي،
نايفة،

والعمارين،

أسباب تعاطي المخدرات من مؤتمر المخدرات آفة
العصر

وجهة نظر طلبة الجامعات

جامعة عمان

العربية  /األردن

2019/11/13

فاضل
آليات اإلرشاد

 -9بنات ،سهيلة

التربوي في التصدي

ورقة عمل

أهمية اإلرشاد التربوي

لتحديات العصر

والنفسي

مديرية تربية

وتعليم السلط /

الحديث :آفاق
وتطلعات

قسم اإلرشاد

2020/3/8

التربوي

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

بنات ،سهيلة
بنات ،سهيلة ،ومقدادي،
يوسف ،وغيث ،سعاد،

العنوان
"العنف ضد المرأة أسبابه،
آثاره وكيفية عالجه
دليل اإلرشاد األسري

الناشر

الطبعة

التاريخ

دار المعتز

1

2005

منشورات المجلس الوطني
لشؤون األسرة
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2010

Human Resources Department
والشوبكي ،نايفة ،والرشدان،
عز الدين ،وأبو درويش،
منى،

بنات ،سهيلة ،وغيث ،سعاد
بنات ،سهيلة

دليل االحتضان :االحتضان

منشورات المجلس الوطني

الكفايات المعرفية والعقلية:

مكتب التربية العربي لدول

كتاب اإلرشاد الجمعي

دار العامرية

صحي وآمن

في دليل التربية األسرية

بنات ،سهيلة

2013

لشؤون األسرة

2015

الخليج

1

2015

التل ،سعيد ،وبنات ،سهيلة،
وبوادي ،هالة ،وجرار،

أماني ،وحمدي ،نزيه ،ودره،
عبد الهادي ،والدعجة،

فصل بعنوان " التربية

هشام ،والرواضية ،صالح،

والزغول ،عماد ،والكيالني،

خالده ،والطويسي ،أحمد،

االجتماعية :في كتاب

المرجع في التربية الوطنية

وعابد ،عبد القادر ،وغيث،

دار مجدالوي

لطالب الوطن العربي "

سعاد ،وناصر ،إبراهيم،

ونقرش ،عبد هللا ،وهياجنة،

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 الجمعية األردنية لعلم النفس  /الرابية.
 جمعية رعاية الصم  /جبل الحسين.

 عضو في اللجنة العلمية في الجمعية األردنية لعلم النفس منذ .2011
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2016

Human Resources Department
 عضو في الجمعية األردنية للرعاية التلطيفية وعالج األلم.

 عضو اللجنة التحضيرية للورشة اإلقليمية المتعلقة باإلرشاد األسري بالتعاون مع المجلس
الوطني لشؤون األسرة.

 عضو اللجنة التحضيرية في ندوة "دور اإلعالم في الحد من العنف المجتمعي" التي أقيمت
يوم االثنين .2014/12/8

 عضو اللجنة التحضيرية في ندوة "تمهين التعليم" التي أقيمت يوم األربعاء .2015/1/7
 عضو اللجنة التحضرية لالجتماع التأسيسي لالتحاد العربي للعلوم النفسية يومي  18و
.2015/8/19

 عضو مؤسس لالتحاد العربي للعلوم النفسية يومي18و.2015/8/19
 عضو لجنة مكافحة التدخين للعام الدراسي .2017/2016

 نائب رئيس الجمعية األردنية لعلم النفس منذ  2017/7/8ولغاية اآلن.
 عضو في الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات منذ
 2018/6/2لغاية اآلن

عضوية اللجان في الجامعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الذي أقامته الجمعية األردنية لعلم النفس بعنوان الخدمات
النفسية واقع وتحديات ،بالتعاون مع جامعة اربد األهلية نيسان.2014/

 عضو لجنة التدريب العملي في جامعة عمان العربية .2016-2015
 عضو لجنة التسجيل في مؤتمر االتجاهات الحديثة في كلية األعمال األول -5
.2016/4/6

 عضو لجنة االستقبال لمؤتمر كلية االعمال الثاني .2017/4/16-15
 عضو في اللجنة الصحية لمتابعة المقصف ( الكافيتريا) للعام الدراسي .2017/2016
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Human Resources Department
 عضو في لجنة العليا لمركز ابحاث التربية الخاصة واالرشاد النفسي التابع لجامعة عمان
العربية للعام الدراسي .2017/2016

 عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر كلية العلوم التربوية والنفسية من .2017/5/6-5
 عضو لجنة االستقبال في المؤتمر األول لتطوير البحث العلمي الذي أقامته عمادة البحث
العلمي في جامعة عمان العربية .2017/5/21-20

 عضو اللجنة التحضيرية في المؤتمر الدولي الخامس لكلية العلوم التربوية والنفسية في
جامعة عمان العربية من .2019/4/30-29

 عضو اللجنة التحضيرية في مؤتمر "المخدرات آفة العصر" الذي عقدته الجمعية العربية

للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة عمان العربية يوم

.2019/11/13

 رئيس لجنة التدريب والتطوير في كلية العلوم التربوية والنفسية  /جامعة عمان العربية
بتاريخ .2020/1/5

 عضو لجنة استحداث برنامج الدبلوم العالي في التربية في كلية العلوم التربوية والنفسية /
جامعة عمان العربية بتاريخ .2020/1/5

 عضو لجنة تطوير األعمال في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية
بتاريخ .2020/1/5

 تقديم خدمة اإلرشاد النفسي ألفراد المجتمع المحلي عن طريق الخط الساخن المعتمد من
اعتبار من 2020/3/20
ًا
جامعة عمان العربية
بار من 2020/3/31
 عضو لجنة المبادرات الوطنية اعت ًا
الدورات التدريبية التي التحق بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 الزواج الناجح والسعيد healthy marriage

 دورة حول اإلساءة للطفل.
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 دورة حول الوقاية من المخدرات.
 التحليل اإلحصائي المتقدم .SPSS
 دورة حول االقتصاد المعرفي.

 دورة حول المقاييس واالختبارات النفسية.
 دورة حول حقوق الطفل.

 دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب .ICDL
 دورة إعداد مدربين لبرامج الطلبة الموهوبين والمتميزين.
 دورة الحاجات العالقاتية.

 دورة بعنوان التنمية المهنية

 دورة بعنوان التعامل مع ضحايا صدمات التعذيب

 دورة تدريبية بعنوان تطبيقات أبحاث الدماغ في التعليم في السنوات األولى آذار 2014
 دورة بعنوان دعم األطفال في الظروف الصعبة آذار .2014
 دورة بعنوان العالج باللعب.2014/4/23 ،

 دورة االختبارات النفسية (اختبار وكسلر للذكاء واختبار  MMPIللشخصية ،كانون
األول .2014

 دورة بعنوان العالج الزواجي  /حل الصراعات الزوجية تشرين األول .2015
 مبادئ في القيادة التطويرية والتنمية الذاتية .2017

 النماذج العملية في اإلرشاد األسري وتطبيقاتها األساسية  /تشرين أول .2018
 / Introduction to EMDR تشرين أول 2018

 دورة العالج بالتقبل بالتعاون مع الجمعية الطبية االمريكية السورية " "SAMS
والجمعية العلمية لعلم النفس يوم االثنين . 2019/7/1



امتحان الكفاءة الجامعية



قانون الجامعات األردنية



عرض استراتيجية الجامعة ومناقشة الخطة االستراتيجية



معايير االعتماد الخاص
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Human Resources Department
 دورة بعنوان " نموذج األطوار الثالث لتبليغ األخبار المزعجة في قطاع الصحة النفسية
" للدكتور يوسف مسلم بتاريخ . 2019/10/23

 دورة بعنوان العالج بالفن بتاريخ 2020/2/15

 دورة بعنوان التقييم والتشخيص النفس عصبي للوظائف النفسية العليا بتاريخ
2020/2/15

 دورة بعنوان نماذج انتحار واألساليب النفسية للتعامل معها بتاريخ .2020/2/15
الدورات التدريبية التي أشرف عليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعداد وعمل ورشة عمل حول اإلرشاد األسري موجهة لألمهات في تربية لواء عين الباشا
استمرت يومين :اليوم األول بعنوان "كيف أتعامل مع طفلي" .اليوم الثاني "كيف أتعامل مع

ابني الم ارهق" العام الدراسي .2001/2000

 التدريب على عمل برامج في تعديل السلوك موجهة لطلبة اإلرشاد والتربية الخاصة من
جامعات مختلفة في جمعية الصم  /جبل الحسين  2007و .2010

 تدريب وإعداد أمهات في قرى األطفال .2008 S O S

 إعداد وتدريب مدربات للتعامل مع مشكلة العنف ضد المرأة خالل ورشة عمل في الجمعية
الشركسية  /عمان .2008

 تدريب معلمي مؤسسة الملك عبد العزيز بالسعودية على موضوع بعنوان "إرشاد الطلبة
الموهوبين والمتفوقين" في آب .2009

 تدريب كوادر وأخصائيين في و ازرات ومؤسسات المملكة األردنية الهاشمية لتعزيز مها ارتهم

في مجال اإلرشاد األسري بإشراف المجلس الوطني لشؤون األسرة على المواضيع
التالية:نظريات اإلرشاد األسري وتطبيقاتها ،التعامل مع العنف األسري ،فنيات اإلرشاد

الفردي للمشاكل األسرية ،مهارات االتصال في العالقات األسرية .2010

 تدريب األخصائيين والمشرفين على األرامل واأليتام في جمعية المركز اإلسالمي على
موضوعات اإلرشاد األسري حزيران .2010
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 إدارة ورشة عمل بعنوان "كيفية التعامل مع العنف األسري" موجهة ألخصائيي العمل
االجتماعي في الهالل األحمر بالتعاون مع جمعية علم النفس األردنية 2011/1/12

 إدارة ورشة عنوان "تفعيل دور المرشد في المدرسة موجهة لمرشدي ومرشدات المدارس
الخاصة وذلك بالتعاون مع جمعية شرق عمان يومي  10و 2011/2/17

 المشاركة بورقة عمل بعنوان " الصحية النفسية للفرد الكفيف" مقدمة في ورشة عمل بعنوان"

المعاق بيت تحدي اإلعاقة والمجتمع" .عقدت في المركز السعودي للكفيفات من 21-20

آذار 2011

 التنسيق مع الجمعية األردنية لعلم النفس ،ومركز زها الثقافي ،لعقد ورشة بعنوان :التعامل
مع ضحايا التعذيب ،موجهة لطلبة جامعة عمان العربية ،والجامعة الهاشمية ،شباط

.2012

 إعطاء سلسلة من الورش التدريبية موجهة لألمهات في الجمعية األردنية لرعاية المرأة
والطفل كما يلي-:

 .1ورشة عمل بعنوان :استراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي لألمهات ،يوم
.2012/4/19

 تدريب األخصائيين والمشرفين الذين سيتم تعيينهم في مراكز اإلرشاد األسري التابعة لجمعية
المركز اإلسالمي على دليل اإلرشاد األسري ،أيلول.2012 ،

 تنفيذ ورشة عمل موجهة لطالبات التوجيهي وأولياء األمور والمشرفين التربويين والمجتمع
المحلي بعنوان "االستعداد للتوجيهي" في مدرسة صافوط الثانوية الشاملة للبنات،

.2012/10/15

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان "القرار المهني" موجه لطالبات الصف العاشر في مدرسة ابو
نصير الثانوية المختلطة يوم .2012/11/21

 المشاركة في ورشة عمل حول الكفايات العقلية المعرفية والكفايات األسرية يومي  20و
.2013/4/21

 إدارة ورشة تدريبية موجهة للمشرفات على األيتام في مؤسسات الرعاية االجتماعية يومي
 15و  2013/5/16حول كيفية إدارة المقابلة الفردية.
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 إدارة ورشة تدريبية موجهة للمشرفين على األيتام في مؤسسات الرعاية االجتماعية يومي
 22و  2013/5/23حول كيفية إدارة المقابلة الفردية.

 إدارة ورشة تدريبية بعنوان " التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعات" ،موجهة
لطلبة الجامعة األردنية ،والهاشمية ،وجامعة البلقاء ،وجامعة عمان العربية يوم األحد

 2013/5/26وذلك بالتعاون مع الجمعية األردنية لعلم النفس.

 تنفيذ دورة تدريب مدربين لهيئة شباب كلنا األردن حول المواضيع التالية في
:2013/11/17

 -1نظريات اإلرشاد األسرية
 -2فنيات اإلرشاد الفردي للمشاكل األسرية
 -3مهارات االتصال في العالقات األسرية
 -4إرشاد أسر كبار السن

 إدارة سلسلة م ن الدورات التدريبية موجهة للسيدات في الجمعية األردنية لرعاية المرأة والطفل
على النحو اآلتي:

 .1إدارة الغضب يوم الثالثاء .2013/11/26

 .2المشكالت الزوجية أسبابها وكيفية التعامل معها الثالثاء .2014/1/7

 إدارة ورشة عمل بعنوان الضغط النفسي لدى طلبة المركز الريادي المتفوقين والموهوبين
وذلك يوم السبت الموافق  2013/11/30في مركز ريادي عين الباشا للطلبة الموهوبين

والمتفوقين.

 المشاركة بجلسة بعنوان تطبيقات اإلرشاد األسري/إرشاد األسر الحاضنة وذلك في الورشة

اإلقليمية لإلرشاد األسري التي عقدها المجلس الوطني لشؤون األسرة في فندق الملينيوم
.2014/12/23

 إدارة ورشة تدريبية بعنوان طرق وأساليب تربية األبناء :رعايتهم وحمايتهم موجهة للعاملين
مع الالجئين في العقبة.2014/3/14 ،

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان األساليب العالجية المستخدمة مع األطفال ضحايا الحروب1 .
و.2014/5/2
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 الدورة التأهيلية لجائزة الملكة رانيا للمرشد المتميز 12 .و .2014/5/13
 المشاركة بفعاليات مهرجان الفكر الجديد بفقرة بعنوان إدارة االنفعاالت .يومي الجمعة
والسبت  5و 2014/9/6

 إدارة وتنفيذ ورشتين تدريبيتين موجهتين لألخصائيين النفسيين في قرى األطفال SOS
وذلك يومي األربعاء  2014/9/10واألربعاء  2014/9/17بعنوان الخصائص النمائية

لألطفال والمراهقين وكيفية التعامل معهم.

 إدارة وتنفيذ ورشات تدريبية لألخصائيين والعاملين في مراكز اإلرشاد األسري في المملكة
والجمعيات التي تعنى باإلرشاد األسري حول المواضيع اآلتية:

 -1نظريات العالج األسري وفنياته.
 -2إرشاد أسر كبار السن.

 -3التعامل مع العنف األسري /تشرين الثاني .2014
 إدارة وتنفيذ ورشة تدريبية للعاملين في و ازرة األوقاف في المملكة لتعزيز الوعي بقضايا
اإلرشاد األسري المتعلقة بنظريات العالج األسري وفنياته.

 تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان مفاتيح السعادة الزوجية موجهة للعاملين في مراكز اإلرشاد

األسري بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة وذلك على مدار يومين  24و 25

. 2015/2/

 المشاركة بدورة مناهج البحث العلمي المتعلق بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات يوم
األحد .2015/5/17

 المشاركة في اجتماعات االجتماع التأسيس لالتحاد العربي للعلوم النفسية يومي الثالثاء
واالربعاء 18و.2015/8/19

 إدارة وتنفيذ ورشة بعنوان الدعم النفسي واإلجتماعي واإلرشاد موجه للعاملين مع األطفال
المعرضين للخطر تم عرض الورشة في بيت اللقاء في مادبا يوم الخميس الموافق

.2015/10/29

 إدارة وتنفيذ ورشة تدريبة موجهه باالخصائين النفسين واالجتماعين في مركز الحسين
لمعالجة السرطان بعنوان األرشاد األسري يوم الخميس الموافق .2015/11/12
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 إدارة وتنفيذ ورشة تدريبة موجهه باالخصائين النفسين واالجتماعين في مركز الحسين
لمعالجة السرطان بعنوان األرشاد الزوجي يوم الخميس الموافق .2015/11/26

 إدارة وتنفيذ ورشة تدريبية بعنوان الصالبة النفسية بالتعاون مع الجمعية األردنية لعلم النفس
والهالل األحمر يوم السبت .2015/12/26

 إدارة وتنفيذ ورشة عمل بعنوان العنف األسري موجهه لغير الناطقين بالعربية في مركز
قاصد يوم الخميس الموافق .2016/1/12

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان التعامل االيجابي مع السلوك الخاطئ للطالب موجه للمعلمات
واولياء االمور بمدرسة سكينة بنت الحسين األربعاء الموافق .2016/3/23

 المشاركة في محور التخطيط الختيار المهن في دورة ماجستير المهن المصغرة السبت
.2016/9/24

 إدارة سلسة من الورشات بعنوان الضغط النفسي لالمهات األرامل في مركز أيتام صويلح
..1يوم الخميس الموافق  2016/11/10مفهوم الضغط النفسي وأسبابة

 .2يوم الخميس الموافق  2016/11/17اآلثار المترتبة عن الضغط النفسي.
 .3يوم الخميس الموافق  2016/11/24أستراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي.
 .4يوم الخميس الموافق  2016/12/1أستراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي.

 .5يوم الخميس الموافق  2016/12/15أستراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي.
 .6يوم الخميس الموافق  2016/12/22ممارسة أستراتيجيات إيجابية في الحياة اليومية

لتعامل مع الضغط النفسي.

 .7يوم الخميس الموافق  2017/1/12ممارسة أستراتيجيات إيجابية في الحياة اليومية

لتعامل مع الضغط النفسي.

 المشاركة في بحضور فعاليات مؤتمر الشبابي العربي السابع لمنتدى الفكر العربي بعنوان
(التعلم واالبداع واالستثمار :نحو رؤية عربية مشتركة) يوم الثالثاء الموافق .2017/4/11

 المشاركة في برنامج إدارة الغضب وحل الصراعات في جامعة عمان العربية يوم األربعاء
الموافق .2017/4/19
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 المشاركة بحضور ندوة عن الالمركزية التي نظمتها و ازرة الشباب بالتنسيق مع و ازرة التنمية
والشؤون السياسية بتاريخ .2017/4/26

 المشاركة بورقة عمل بعنوان "المنعة النفسية تحصين للصحة النفسية" في اليوم العلمي
(الصحة النفسية – علم وعمل) احتفاالً باليوم العالمي للصحة النفسية يوم السبت الموافق
.2017/10/21

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان إدارة المزاج في مدارس البلقاء اإلسالمية .2018/3/13
 تنفيذ ورشة عمل موجهة للمرشدين في الكلية التقنية العسكرية في سلطنة ُعمان يومي
اإلثنين واألربعاء  4/9و  2018/4/11حول المهارات اإلرشادية ،واإلرشاد الجمعي،
واإلرشاد الفردي ،ونظريات اإلرشاد ،وإدارة المزاج ،وحل الصراعات ،وأساليب التعامل مع

الضغط النفسي.

 حضور كافة األوراق البحثية التي تم تقديمها من قبل الباحثين في المؤتمر الدولي التاسع
في مدينة ميالنو من 2018/7/2 – 6/30

 تنفيذ ورشة عمل موجهة للمرشدين األسريين في المملكة بالتعاون مع المجلس الوطني

لشؤون األسرة بعنوان الضغوط النفسية واستراتيجيات التعامل معها التي يواجهها المرشد

األسري في التعامل مع الحاالت ،يوم الثالثاء .2018/9/4

 المشاركة بحضور مؤتمر "األسرة والوئام المجتمعي" في الفترة ما بين – 23
 :2018/9/25المجلس الوطني لشؤون األسرة والمركز األردني لبحوث التعايش الديني.

 المشاركة في المؤتمر اإلرشادي األول "معا لوقف التنمر" بالتعاون مع المدارس المستقلة
الدولية حول أشكال وأسباب التنمر وذلك يوم السبت . 2019/4/6

 المشاركة بورشة عمل حول التقييم الذاتي في مدرسة ابو نصير المختلطة يوم
االربعاء. 2019/4/10

 تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان " مفاتيح السعادة الزوجية " يوم السبت الموافق 2019/4/20
موجهة لطلبة الماجستير في كلية العلوم التربوية والنفسية

 تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان " المنعة النفسية" يوم السبت الموافق  2019/4/27موجهة لطلبة
الماجستير في كلية العلوم التربوية والنفسية.
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 رئاسة الجلسة األولى ومحورها "اإلرشاد النفسي والتربوي وأهميته في النهوض التربوي " يوم
الثالثاء الموافق  2019/4/30في المؤتمر العلمي الدولي الخامس "آفاق تطورات البحث
العلمي والتربية والتعليم في إطار التحديات المعاصرة "  2019/4/30-29في جامعة

عمان العربية .

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان  ":استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية " موجهة لألمهات
والسيدات في جمعية ريحانة األسرة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية ،وذلك يوم

االربعاء . 2019/10/9

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " رحلة من األلم إلى األمل " وذلك ضمن اليوم العلمي الذي
نظمته الجمعية العلمية األردنية لعلم النفس بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بعنوان "

على قيد األمل " وذلك يوم االربعاء .2019/10/23

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " فنيات السيكودراما" وذلك ضمن اليوم العلمي الذي تنظمه
موجها للمرشدين النفسيين
الجمعية األردنية لعلم النفس يوم السبت الموافق 2020/2/15
ً
واألخصائيين في العالج النفسي.
 إدارة وتنفيذ دورة تدريبية بعنوان :استراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي في الفترة ما بين

 2020/4/15-8بالتنسيق مع الجمعية األردنية لعلم النفس وصندوق الملك عبد هللا الثاني
في جامعة عمان العربية موجهة للمؤسسات وطلبة الجامعات والمجتمع المحلي تم تنفيذها

الكترونيا.
ً

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " التعامل مع الضغوط النفسية " بتاريخ  2020/5/29موجهة
للشباب في قرى ).( SOS

االهتمامات البحثية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 اإلرشاد األسري

 الطلبة المتفوقين والموهوبين

 المرشدين التربويين والنفسيين
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 إرشاد الحاالت الخاصة (األيتام ،المطلقات ،المعنفات ،األرامل)
اللغات
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة اإلنجليزية كتابة ومحادثة

نشاطات أخرى

ـ

ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 إلقاء محاضرة لطالبات السكن في الجامعة األردنية حول التكيف النفسي واالجتماعي
الفصل الدراسي .2000

 المشاركة بندوة في الجامعة األردنية حول حوار األسر يوم .2004/6/14

 المشاركة بورقة عمل حول مراحل إرشاد األسر في ندوة أعدتها الجامعة األردنية بعنوان
"نحو تطوير مهنة اإلرشاد األسري" .2004/7/25

 المشاركة في برنامج مساء الخير عبر اإلذاعة األردنية بعنوان كيف نعد أبناءنا للثانوية
العامة وكيف نستقبل نتائج التوجيهي ،وحلقة عن انفعاالت المراهقين ،وحلقة عن تصرف

ليلة امتحان التوجيهي وحلقة عن إدارة الغضب .2005/ 2004

 إلقاء محاضرة في مركز شابات السلط حول انفعاالت المراهقين وعالقتهم بوالديهم .2005

 المشاركة في برنامج إمرأة وقضية حول العنف ضد المرأة عبر فضائية العالم
.2005/8/10

 إلقاء محاضرة عن المشكالت الزوجية في مركز اإلرشاد في حديقة الراية التابعة ألمانة
عمان موجهة للسيدات .2011/1/20

 المشاركة بحلقتين في برنامج هو وهي عبر أثير اإلذاعة األردنية بعنوان "الخطاب التربوي"

 إلقاء محاضرة في مدارس البلقاء اإلسالمية بعنوان االستعداد للتوجيهي ،أيلول ،2011
موجهة لطالبات التوجيهي في المدرسة.
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 إعطاء محاضرة موجهة لألمهات بعنوان اإلرشاد األسري في مدرسة أم زعرورة ،شباط
.2012

 المشاركة في برنامج يوم جديد للحديث عن دليل اإلرشاد األسري ،الذي قمت في المشاركة
بتأليفه ،والتدريب عليه.

 المشاركة في مؤتمر اإلرشاد الذي أقامته مدارس األرقم بمحاضرة موجهة لألمهات بعنوان:
مشكالت المراهقة يوم .2012/3/19

 إلقاء محاضرة موجهة للطالبات بعنوان :اإلرشاد األسري في مدرسة أبو نصير الثانوية يوم
.2012/4/12

 إلقاء محاضرة موجهة لألمهات بعنوان :النشاط الزائد وتشتت االنتباه في مدرسة السليحي
الثانوية مختلطة ،يوم .2012/4/24

 إعطاء سلسلة من المحاضرات موجهة لألمهات في الجمعية األردنية لرعاية الم أرة
والطفل كما يلي-:

 -1إلقاء محاضرة بعنوان :كيف تحبين ابنتك المراهقة وتحبك يوم .2012/3/22
 -2إلقاء محاضرة بعنوان :إدارة المزاج ،يوم .2012/5/10

 -3إلقاء محاضرة بعنوان" :كيف أعيش حياة سعيدة مع زوجي وأوالدي"  ،يوم
2012/5/31

 -4إلقاء محاضرة بعنوان " :أساليب حل الصراعات" ،يوم 2013/6/11

 إلقاء محاضرة بعنوان " تنظيم الوقت" لطلبة مركز ريادي عين الباشا للطلبة الموهوبين
والمتفوقين ،تشرين أول.2012/

 إلقاء محاضرة بعنوان" دور المرشد في اإلرشاد األسري" موجهة لمرشدي ومرشدات لواء
القويسمة يوم .2012/12/18

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج "ضمة ورد" في حلقة خاصة باالمتحانات
بعنوان" :االمتحانات والضغط النفسي"  ،يوم .2013/1/3

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج "جمعنا الهوى" حول دور األب في حياة
األبناء.2013/3/20 ،
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 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول العوامل المؤثرة في
تغيير شخصية اإلنسان ،آذار2013/

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول الوشاية بالزمالء
بالعمل".2013/4/1 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " ضمة ورد" حول الوقاية من المخدرات،
2013/4/4

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول أثر المرشد على
الطالب ،األحد 2013/4/7

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول أثر الخادمات في
نفسية الطفل2013/4/9 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول أساليب التربية
الحديثة في البيت والمدرسة2013/4/16 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول كيفية التعامل مع
موقف مقابلة العمل.2013/4/28 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول تقديم المساعدة
لألخرين.2013/5/5 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول القدوة الحسنة،
.2013/5/13

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول كيفية نظرة
الخاطبين للزواج.2013/5/20 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول الخوف المرضي،
.2013/5/30

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج "ضمة ورد" حول حماية األطفال من
اإلساءة2013/6/6 ،
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 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول القلق من امتحان
التوجيهي2013/6/13 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول الحياة الزوجية
لحديثي الزواج2013/6/20 ،

 المشاركة عبر إذاعة الجامعة األردنية في برنامج " جمعنا الهوى" حول دليل االحتضان،
.2013/8/12

 المشاركة بحلقة خاصة من برنامج جمعنا الهوى في إذاعة الجامعة األردنية على الهواء
مباشرة حول المشكالت الزوجية واألسرية الخميس .2014/1/9

 المشاركة في برنامج أوراق تربوية في حلقة خاصة عن الغش يوم الجمعة .2014/1/17

 عمل حلقة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الجامعة األردنية في برنامج جمعنا الهوى
بعنوان :المشكالت الزوجية والطالق .2014/3/6

 عمل حلقة على الهواء مباشرة عبر أثير قناة  ANBالفضائية بعنوان :المشكالت األسرية،
األربعاء 2014/4/9

 عمل حلقة حول تربية األم واألب لالبن المعاق عبر اإلذاعة األردنية ،الجمعة
.2014/4/11

 القاء محاضرة في جمعية األيام الخيرية في عين الباشا .الثالثاء .2014/5/20
 المشاركة بفقرة على الهواء مباشرة حول إدارة الغضب .عبر إذاعة الجامعة األردنية برنامج
تمر هندي يوم األحد 2014/6/29

 المشاركة بفقرة على الهواء مباشرة حول الدافعية للعمل في رمضان .عبر إذاعة الجامعة
األردنية برنامج تمر هندي يوم الثالثاء 2014/7/8

 المشاركة بفقرة على الهواء مباشرة حول ضبط النفس .عبر إذاعة الجامعة األردنية برنامج
تمر هندي يوم 204/7/16

 المشاركة بفقرة على الهواء مباشرة حول اإلخالص في العالقات بين األزواج .عبر إذاعة
الجامعة األردنية برنامج تمر هندي يوم األحد 2014/7/22

 المشاركة في حلقة على قناة  BBCحول كيفية تعليم األطفال التعامل مع المال.
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 إلقاء محاضرة في مدرسة الفحيص الثانوية للبنات عن قلق االمتحان واالستعداد للدراسة
لدى طالبات التوجيهي يوم .2014/11/18

 المشاركة في برنامج جمعنا الهوى على إذاعة الجامعة األردنية بفقرات حول:
 -1المشكالت الزوجية.

 -2كيفية اختيار عروس االبن.

 -3تأنيب الضمير يوم .2014/11/20
 المشاركة في حلقة على قناة  BBCحول القدرات المعرفية لألطفال ودورهم في صنع القرار
يوم .2014/12/4

 المشاركة بحلقة في برنامج جمعنا الهوى عبر أثير الجامعة األردنية بعنوان :أثر الهدايا على
العالقة بين األزواج يوم .2015/1/22

 المشاركة بحلقة في برنامج جمعنا الهوى عبر أثير الجامعة األردنية بعنوان :هوس التسوق
يوم .2015/2/3

 المشاركة بحلقة خاصة عن ورشة مفاتيح السعادة الزوجية التي قمت بتنفيذها عبر اثير
الجامعة األردنية .2015/2/26

 إعطاء محاضرة بعنوان إرشاد ما قبل الزواج موجهة للواعظات في قصبة السلط
.2015/4/9

 اعطاء محاضرة عن قلق االمتحان لطلبة الثانوية العامة في مدارس البرج األردنية التركية
المميزة الثالثاء .2015/3/24

 اعطاء محاضرة بعنوان :قلق المستقبل في مدارس ساندس لطلبة الصف العاشر
.2015/4/14

 المشاركة بحلقة في برنامج عالم األسرة على اإلذاعة األردنية بعنوان :ارشاد ما قبل الزواج
على الهواء مباشرة .2015/4/14

 المشاركة بحلقة في برنامج صباحك يا وطن على إذاعة الجامعة األردنية بعنوان :الهروب
من المشكالت واثره على األفراد على الهواء مباشرة .2015/4/23
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 المشاركة بحلقة في برنامج عالم األسرة على اإلذاعة األردنية بعنوان :االستقواء على الهواء
مباشرة يوم الثالثاء .2015/5/12

 المشاركة بحلقة في برنامج صباحك ياوطن على إذاعة الجامعة األردنية بعنوان :قلق
االمتحان على الهواء مباشرة يوم الخميس .2015/5/14

 المشاركة بحلقة في برنامج عالم األسرة على اإلذاعة األردنية بعنوان :تربية األبناء على
الصيام واألخالق الحميدة على الهواء مباشرة يوم الثالثاء .2015/7/7

 المشاركة بحلقة في برنامج صباحك ياوطن على إذاعة الجامعة األردنية بعنوان :ازدواجية
شخصية الزوج يوم الخميس 2015/8/13



المشاركة بحلقة في برنامج صباحك ياوطن على إذاعة الجامعة األردنية حول االجتماع

التأسيس لالتحاد العربي للعلوم النفسية يوم الثالثاء .2015/8/18

 المشاركة بحلقة في برنامج عالم األسرة على اإلذاعة األردنية بعنوان :تربية األبناء على
الصيام واألخالق الحميدة على الهواء مباشرة يوم الثالثاء .2015/7/7

 المشاركة بحلقة في برنامج سيدتي على على قناة سياحة أف أم بعنوان :إرشاد أسر المعاقين
على الهواء مباشرة يوم الجمعة .2015/9/4

 المشاركة بحضور األمسية األكاديمية التي رعاها عطوفة االستاذ الدكتور عمر الجراح في
فندق القدس يوم .2015/10/24

 المشاركة بحلقة في برنامج صباحك ياوطن على إذاعة الجامعة األردنية حول أثر الطقس
والفصول على مزاج االنسان يوم األثنين .2015/10/26

 المشاركة بحلقة على الهواء مباشرة في برنامج سيدتي على قناة سياحة أف أم حول األمومه
يوم الجمعة الموافق .2015/10/30

 أعطاء محاضرة بعنوان العالقات الودية بين الطلبة لطالبات المرحلة االساسية في مدرسة أم
كثير الثانوية المختلطة يوم األربعاء .2015/12/16

 عمل حلقة في برنامج اإلعاقة والمجتمع عبر أثير األذاعة األردنية حول إرشاد أسر المعاقين
يوم الجمعة .2016/1/1
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 المشاركة بحلقة في برنامج عالم األسرة على اإلذاعة األردنية بعنوان :تسلط األباء على
األبناء على الهواء مباشرة يوم األحد .2016/1/17

 المشاركة بحلقة كاملة على الهواء مباشرة في برنامج قبس من نور بعنوان المشكالت األسرية
يوم الثالثاء الموافق .2016/2/23

 المشاركة بفقرة خاصة في برنامج يوم جديد على شاشة التلفزيون االردني بعنوان أثر وسائل
االتصال في حصول المشكالت االسرية يوم االحد الموافق .2016/3/13

 المشاركة بفقرة حول دور المرأة والمساواة مع الرجل في برنامج جمعنا الهوا على اذاعة
الجامعة االردنية االحد .2016/3/27

 المشاركة بحلقة عن كتاب المرجع فيه التربية الوطنية لطالب الوطن العربي عبر أثير اذاعة
الجامعة األردنية.2016/4/27.

 المشاركة عبر أثير اذاعة الجامعة األردنية عن األثار االجتماعية واالسرية للخلع
.2016/5/18

 المشاركة عبر أثير إذاعة الجامعة األردنية بحلقة خاصة حول امتحانات التوجيهي
.2016/6/13

 المشاركة عبر أثير اذاعة حياة أف أم عن دور الزوج في الحد من المشكالت بين الكنه
والحماه .2016/7/9

 المشاركة في حلقة على قناة حياة أف أم عن اإلدمان االلكتروني .2016/7/18

 المشاركة بفقرة خاصة عن سلوك الغش عبر أثير اإلذاعة األردنية يوم 2016 /10/12
 المشاركة باحتفالية اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها الجمعية األردنية لعلم النفس
والهالل األحمر يوم الجمعة .2016/10/14

 المشاركة بحلقة على الهوا مباشرة عبر األذاعة األردنية في برنامج مظاهر وظواهر اجتماعية
بعنوان العزوبية يوم الثالثاء .2016/12/6

 المشاركة بحلقة على الهوا مباشرة عبر األذاعة األردنية في برنامج مظاهر وظواهر اجتماعية
بعنوان اإلشاعة يوم الثالثاء .2016/12/24
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 المشاركة في حلقة على الهوا مباشرة في برنامج هوا بالدي عبر إذاعة جامعة الطفيلة عن
التنمر .2016/12/29

 المشاركة في حلقة على الهوا مباشرة في برنامج أهل الدار عبر إذاعة جامعة الطفيلة عن
التنمر .2017/1/12

 المشاركة بحلقة بعنوان المشكالت الزوجية في برنامج دنيا ودين عبر االذاعة االردنية واذاعة
القران الكريم يوم األربعاء .2017/2/1

 إلقاء محاضرة لالمهات في مدرسة أبو نصير المختلطه بعنوان كيف اساعد ابني في تحسين
تحصيله يوم االربعاء .2017/3/22

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن مساعدة الزوج للزوجة
في برنامج أهل الدار بتاريخ .2017/5/17

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر اإلذاعة األردنية في حلقة عن عقوق الوالدين في برنامج
بيت العيلة بتاريخ 2017/8/30

 المشاركة بحضور بورشة عمل حول تطوير المناهج يوم السبت  2017/9/9قدمها دولة
الدكتور عدنان بدران ومعالي الدكتور عمر الرزاز.

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر اإلذاعة األردنية في حلقة عن دور كل من الزوجين في
ميزانية األسرة في برنامج بيت العيلة بتاريخ .2017/9/13

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن كيفية قضاء العطلة في
برنامج أهل الدار في برنامج أهل الدار بتاريخ .2017/9/14

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن الدالل الزائد في برنامج
أهل الدار بتاريخ .2017/9/28

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر اإلذاعة األردنية في حلقة عن الشك بين األزواج في
برنامج بيت العيلة بتاريخ .2017/10/19

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن عمل المرأة المسائي
وأثره على حياتها في برنامج أهل الدار بتاريخ .2017/10/24
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 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن الممارسات الخاطئة في
تربية األوالد في برنامج أهل الدار بتاريخ .2017/11/12

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن اإلساءة للطفل في
برنامج أهل الدار بتاريخ .2017/11/21

 المشاركة عبر أثير اإلذاعة األردنية بحلقة حول استخدام التواصل االلكتروني لنقل االشاعة
في برنامج نسمات اردنية بتاريخ .2017/11/24

 المشاركة بحلقة في برنامج بيت العيلة عبر أثير اإلذاعة األردنية بعنوان "التنشئة وفق
األسس اإلسالمية وعالقتها بالتربية الحديثة" بتاريخ .2017/11/30

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن كيف نتعامل مع
العاطل عن العمل في برنامج أهل الدار بتاريخ .2017/12/14

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن تعامل األهل مع طالب
التوجيهي في برنامج أهل الدار بتاريخ .2018/ 1/7

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن أثر فصل الشتاء على
مزاج األمهات في برنامج أهل الدار بتاريخ .2018/1/ 29

 المشاركة بحلقة على الهواء مباشرة في برنامج أهل الدار حول أثر فصل الربيع على نفسية
اإلنسان .2018/3/13

 إعطاء محاضرة عن العنف المدرسي في مدرسة سكينة بنت الحسين/لواء عين الباشا
.2018/3/20

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن أثر فصل الربيع على
مزاج اإلنسان في برنامج أهل الدار بتاريخ 2018/3/20

 المشاركة في لقاء مفتوح مع األمهات في الجمعية األردنية لعلم النفس حول التعامل مع
األبناء يوم .2018/3/26

 المشاركة في الملتقى اإلرشادي الرابع :المهارات اإلرشادية في زمن الحداثة في أكاديمية
ومدارس اإلحتراف وذلك من خالل اإلشراف والتعليق على فقرة المعلم المرشد يوم األربعاء

.2018/4/4
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 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن كيف نقي أبناءنا من
تقليد الغرب في برنامج أهل الدار يوم األحد بتاريخ .2018/4/15

 إعطاء محاضرة بعنوان إدارة االنفعاالت للطالبات واألمهات في مدرسة باب عمان في لواء
عين الباشا يوم األربعاء .2018/4/18

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن دعم المشاريع الصغيرة
في برنامج أهل الدار يوم الخميس .2018/4/19

 المشاركة بإعطاء محاضرة حول الخدمات اإلرشادية في المدرسة بالتعاون مع د .رند
عربيات يوم اإلثنين 2018/5/7

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن دور المرأة خالل شهر
رمضان في برنامج أهل الدار يوم 2018/5/22

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن المشكالت الزوجية في
برنامج أهل الدار يوم 2018/6/7

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن اإليجابية في المنزل
في برنامج أهل الدار يوم 2018/7/14

 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن العالقات األسرية -في
برنامج أهل الدار يوم 2018/7/29

 المشاركة بحضور ورشة عمل بعنوان :الخرائط الذهنية في الجمعية األردنية لعلم النفس
.2019/8/27

 المشاركة بتصوير فيلم وثائقي حول "الجرائم اإللكترونية" مع قناة الحقيقة الدولية يوم اإلثنين
.2018/10/8

 إلقاء محاضرة بعنوان :األسرة السعيدة في مدرسة أم السماق الثانوية للبنات يوم الخميس
.2018/10/11

 إلقاء محاضرة بعنوان " الصحة النفسية للشباب" في اليوم العلمي بمناسبة اليوم العالمي
للصحة النفسية الذي أقامته الجمعية االردنية لعلم النفس يوم الخميس . 2018/10/18
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 المشاركة على الهواء مباشرة عبر إذاعة جامعة الطفيلة في حلقة عن "العالقات الزوجية "في
برنامج بيتك عامر يوم الخميس .2018/10/18

 المشاركة في حلقةعلى الهواء مباشرة عبر راديو النجاح في برنامج ( )super Women
بعنوان " العنف ضدالمرأة " يوم األحد .2018/11/25

 إلقاء محاضرة بعنوان " مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها " في مدرسة التين الفحيص
موجهة للطالبات يوم الثالثاء  2018/11/27الساعة العاشرة صباحا .

 إلقاء محاضرة بعنوان " مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها " في مدرسة التين الفحيص
موجهة للطالب يوم الثالثاء  2018/11/27الساعة الثانية عشرة ظه اًر .

 المشاركة في ندوة بعنوان " دور األسرة والمجتمع في الوقاية من جنوح األحداث " التي
أقيمت في جامعة عمان العربية يوم االربعاء . 2018/12/19

 إلقاء محاضرة بعنوان " الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة المبكرة " موجهة لألمهات
والمعلمات في مدرسة ابونصير األساسية المختلطة يوم االحد .2019/ 3/ 3

 إلقاء محاضرة بعنوان " العوامل الوراثية المؤثرة في النمو اإلنساني " موجهة لطلبة الجامعة
بكالوريوس نخصص تربية خاصة يوم االربعاء . 2019/4/3

 إلقاء محاضرة بعنوان " تعديل سلوك الطلبة والخصائص النمائية لمرحلة الطفولة المتأخرة "
موجهة لألمهات والمعلمات في مدرسة إسكان الفحيص األساسية يوم الخميس 3/ 7

.2019/

 المشاركة بإلقاء محاضرة بعنوان "الضغوط النفسية وعالقتها بالصحة الجسمية " موجهة
للمرشدين واالخصائيين وأفراد المجتمع المحليوطلبة الماجستير في جامعة عمان العربية

بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي حمل شعار " صحتك أهم "بالتعاون مع الجمعية العلمية

لعلم النفس ومركز إثراء وذلك يوم الجمعة الموافق  2019/4/19في مركز هيا الثثقافي .

 إعطاء محاضرة بعنوان "مفاتيح السعادة الزوجية " موجهة ألعضاء الهيئة التدريسية في في
كلية العلوم التربوية والنفسية يوم الثالثاء . 2019/4/16

 القاء محاضرة في مدرسة ام عطية االنصارية حول حقوق وواجبات الطفل في إطار األسرة
والمدرسة والمجتمع يوم االثنين الموافق . 2019/5/13
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 المشاركة في حلقة على الهواء مباشرة في برنامج بيت حواء حول " تعلق الزوج بوالدته" يوم
االثنين .2019/6/24

 حضور حفل" الدراسة التقييمية لمراكز اإلرشاد األسري في المملكة الذي أقامه المجلس
الوطني لشؤون األسرة يوم االربعاء . 2019/6/26

 المشاركة في حفل تكريم طلبة التوجيهي الناتجحين واألوائل في لواء عين الباشا والبقعة
وذلك من خالل إلقاء كلمة وتوزيع الهدايا والدروع على الطلبة يوم الجمعة .2019/8/3

 المشاركة في برنامج " صدى " عبر إذاعة يقين على الهواء مباشرة حول التغيير يوم
الخميس. 2019/8/22

 المشاركة في برنامج " ستات بيوت " عبر إذاعة يقين على الهواء مباشرة حول التعامل مع
المراهقين يوم الثالثاء.2019/8/27

 المشاركة بنشرة اخبار الخامسة في قناة الغد المصرية الفضائية حول أسباب االنتماء وذلك
يوم الثالثاء.2019/9/10

 المشاركة بحلقة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة يقين لبرنامج صدى يقين حول " الدوافع
التي تدفع الشباب للهجرة " وذلك يوم االثنين . 2019/9/30

 إلقاء محاضرة بعنوان  " :دور األسرة في الحد من االنتحار " وذلك في اليوم العلمي الذي
نظمه مركز الملكة رانيا العبدهللا والتربوية للدراسات النفسية والتربوية في جامعة مؤتة

بعنوان " قوة اإلختيار" وذلك يوم الثالثاء. 2019/10/22

 إلقاء محاضرة بعنوان" :الخصائص النمائية والجسمية موجهة لألمهات في مدرسة أبو
نصير األساسية" وذلك يوم األربعاء .2019/12/4

 المشاركة على قناة رؤيا الفضائية بحلقة حول "االكتئاب الموسمي" يوم الثالثاء
.2020/2/4

 إلقاء محاضرة بعنوان" :التعامل مع الضغوطات النفسية" في مركز شابات غور الصافي
بتاريخ 2020/3/11

 إعداد مجموعة من الفيديوهات التوعوية حول مرض كورونا موجهة للمجتمع المحلي ،تم
نشرها عبر مواقع الجامعة.
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 المشاركة عبر أثير اإلذاعة األردنية في برنامج نوافذ بحلقة بعنوان ما بعد الكورونا يوم
. 2020/5/3



المشاركة على الهواء مباشرة في برنامج بيت العيلة على قناة الحقيقة الدولية للحديث عن
موضوع " تنظيم الوقت وترتيب األولويات لدى ربات البيوت" بتاريخ . 2020/7/17



المشاركة على الهواء مباشرة في برنامج فنجان قهوة على قناة الحقيقة الدولية للحديث عن



المشاركة بورقة عمل وحضور المجلس الوطني لشؤون األسرة بعنوان" :أثر جائحة كورونا



المشاركة في الملتقى االستشاري األسري الثاني الذي أقامه منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل

موضوع " التواصل الفعال بين الزوجين " بتاريخ . 2020/8/10

على األسرة من الناحية االجتماعية " بتاريخ . 2020/8/19

بالتعاون مع جمعية الرخاء لرجال األعمال للحديث عن موضوع " :معالجة اآلثار النفسية

لما بعد الطالق على الزوج والزوجة واألطفال " بتاريخ . 2020/8/22



المشاركة بورشة عمل حول اإلرشاد األسري موجهة للمرشدين واالخصائيين بالتنسيق مع
الجمعية األردنية لعلم النفس .2020/8/23



المشاركة في جلسة نقاشية بعنوان  " :استغالل الفتيات عبر االنترننت " بالتعاون مع



المشاركة بورشة عمل بعنوان  " :صحتي النفسية" موجهة لطلبة الجامعة األردنية وطلبة



المشاركة في برنامج أحلى صباح على قناة الحقيقة الدولية والحديث حول دور األسرة في



االمشاركة

بندوة ضمن حملة  16يوم لمناهضةالعنف ضد المرأة بالتعاون مع أمانة عمان



اإلشراف على ورشة عمل بعنوان " التحصين

منظمة بالن انترناشيونال يوم االربعاء . 2020/10/7

جامعة عمان العربية و خريجيها وذلك يوم االثنين . 2020/10/26
تربية األبناء وذلك يوم االحد . 2020/11/8

الكبرى بتاريخ 2020/ 11/29

ضد التوتر"والتي تم انعقادها في مدارس

الجامعة الثالثة يوم السبت الموافق . 2020/12/5
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العمانية حول اآلثار النفسية لجائحة كورونا يوم االثنين
المشاركة في حلقة عبر قناة الحقيقة ُ
الموافق 2020/12/14
المشاركة في الملتقى التربوي األول لكلية العلوم التربوية والنفسية /جامعة عمان العربية

بورقة بحث بعنوان " اآلثار النفسية الواقعة على األسرة في ظل جائحة كورونا " بتاريخ

. 2020/12/15

عضو مناقش في الرسائل واألطاريح التالية في جامعة عمان العربية
 .1عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "التوجه نحو الحياة وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة
الجامعة األردنية في عمان" /الطالبة نيفين فتحي الدقة .

 .2عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " الخصائص االنفعالية واالجتماعية لدى أطفال دار
رعاية الطفولة ونظرائهم الذين يعيشون مع أسرهم"  /الطالب سالم راشد البوصفاني.

 .3عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "مركز الضبط وعالقته بالشعور باألمن النفسي لدى
طلبة المرحلة الثانوية في قضاء حيفا بفلسطين" /الطالبة شهد مسعود .

 .4عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "تقييم الخدمات النفسية والصحية واالجتماعية المقدمة

للمسنين ذوي اإلعاقة في دور رعاية كبار السن في األردن في ضوء المعايير العالمية" /

الطالب يامن أحمد الدراويش.

 .5عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "فاعلية برنامج عالج سلوكي مستند إلى التعزيز
اإليجابي في خفض تشتت االنتباه لدى أطفال الروضة"  /الطالبة منار محمود شلون.

 .6عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان" جريمة االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت-
دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني ،والفرنسي ،والمصري ،واألردني"  /الطالبة نانسي خالد

النوايسة.
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 .7عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان" أثر االضطرابات النفسية في المسؤولية الجزائية-
دراسة مقارنة" /الطالبة حنان راتب الظاهر.

 .8عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "بناء برنامج تدريبي مستند إلى أسلوب التعليم التبادلي
واستقصاء فاعليته في تحسين االستيعاب القرائي لدى الطلبة الذين يعانون من الديسلكسيا"/

الطالب عبد المنعم بني خالد.

 .9عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "المشكالت األكاديمية واالنفعالية واالجتماعية التي
يعاني منها إخوة الطلبة المتفوقين"  /الطالبة روزان علي نعمة.

 .10عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " أنماط المعاملة الوالدية كما يدركها المراهقون
وعالقتها بالتكيف النفسي"  /الطالب يونس معين الخطيب.

 .11عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " متنبئات النجاح في العمل لدى المرشد النفسي"/
الطالب جمال سعد العنزي.

 .12عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى إستراتيجية
األلعاب التعليمية في تنمية المفاهيم الرياضية للطلبة ذوي صعوبات التعلم"  /الطالب صالح
ضيف هللا عودات.

 .13عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " مستوى التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية
وعالقته بالتحصيل الدراسي" /الطالبة مريان عمار.

 .14عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " العالقة بين أنماط الشخصية والسلوك العدواني
لطلبة المرحلة األساسية في األردن"  /الطالب محمد أحمد الضمور.

 .15عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " اتجاهات طلبة المدارس الثانوية نحو اإلرشاد
النفسي وتفضيالت البحث عن المساعدة"  /الطالب طارق زياد سليمان.

 .16عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "أنماط المعاملة الوالدية لذوي األطفال العاديين
واالحتياجات الخاصة"  /الطالبة أريج عبد هللا أحمد.

 .17عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " الضغوط النفسية لدى أمهات المراهقين التوحديين"
 /الطالبة غدي عمر عصفور.
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 .18عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " العالقة بين عوامل الشخصية وأسلوب التعلم
المعرفي لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات"  /الطالب شاكر ضيف هللا أخوارشيدة.

 .19عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان" العالقة بين الذكاء االنفعالي والتفكير الناقد لدى
الطلبة المتفوقين"  /الطالبة إسراء محمد الصافي.

 .20عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " أنماط الذاكرة العاملة (التنفيذية ،البصرية،
الصوتية) لدى طلبة صعوبات التعلم في القراءة والرياضيات"  /الطالبة مونيكا الخطيب.

 .21عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " التكيف االجتماعي لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب التوحد وعالقته بالمستوى االقتصادي والتعليمي لألسرة"  /الطالب محمد زياد

سويدان.

 .22عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " مركز الضبط وعالقته بالتقرير الذاتي لدى الطلبة
ذوي صعوبات التعلم"  /الطالب أنس عيسى مشايخ.

 .23عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " تقييم واقع خدمات التربية الخاصة المقدمة للطلبة
ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المعلمين" /الطالب وسام مصطفى المنصور.

 .24عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " فاعلية برنامج تدريبي في تحسين مهارات اللغة
التعبيرية لدى األطفال ذوي متالزمة داون"  /الطالب وصفي عبد هللا سماوة.

 .25عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " األفكار الالعقالنية لدى المراهقين المحرومين من
الرعاية الوالدية وعالقتها بالكفاءة الذاتية المدركة"  /الطالب أحمد فيران.

 .26عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "مستوى اإلساءة لألطفال وعالقتها بالقلق االجتماعي
في دور الرعاية في قضاء بئر السبع"  /الطالب وليد سليمان العمور.

 .27عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " الذكاء االنفعالي وعالقته بالتكيف الزواجي".

 .28عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " اتجاهات معلمي المدارس الحكومية نحو اإلرشاد
التربوي وعالقتها بأداء المرشد في سلطنة عمان"  /الطالبة مروة بنت عبد هللا العلوي .

 .29عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " فاعلية برنامج إرشادي جمعي في مهارات التواصل
في خفض مستوى العنف المدرسي لدى الطلبة /رسالة للطالب ناصر رماضين.
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 .30عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان العالقة بين مستوى الذكاء العاطفي ومستوى استخدام
شبكة التواصل االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة بئر السبع  /الطالب مأمون

أبو عجاج.

 .31عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياه لدى
الطلبة العرب في الجامعات في حيفا  /الطالبه حنين صباح .

 .32عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الوعي الذاتي وعالقته بالكفاية االجتماعية لدى
الطلبة في محافظة جرش  /الطالب زيد قواقزه .

 .33عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان المسئولية االجتماعية وعالقتها بمهارات التواصل
االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الناصرة  /الطالب سائد الزعبي .

 .34عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان اسلوب الحياه لدى المسنين في دور الرعاية في
منطقة بئر السبع وعالقته بالصحة النفسية  /الطالبة ساال ابو زغيله .

 .35عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان اثر برنامج توجيه جمعى االلعاب التربوية في تنمية
مفهوم الذات لدى اطفال الروضة في مديرية تربية مادبا  /الطالبة مريم العمايرة.

 .36عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان عالقة مركز الضبط بتقدير الذات لدى طلبة
صعوبات التعلم في قضاء عكا  /عمر مصطفى .

 .37عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان فاعلية برنامج يعزز مشاركة الوالدين في الخطة
التربوية الفردية في خفض السلوكات النمطية لدى اطفال اضطراب التوحد في منطقة الكرك /

سوسن الرماضيين.

 .38عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان المشكالت األنفعالية واالجتماعية لدى االيتام
المراهقين في قضاء بئر السبع /الطالب أحمد لعمور.

 .39عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان مصادر الدعم االجتماعي وعالقتها بتكوين الهوية
لدى المراهقين في منطقة بئر السبع /الطالب زياد نصاصرة.

 .40عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان أثر استخدام تعليم الكتروني في تنمية مهارات
التفكير الناقد لدى الطالبات المتفوقات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في مدينة أربد/

للطالبة مها نواصرة.
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 .41عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان االمن النفسي وعالقته بمفهوم الذات والشخصية
االرتيابية لدى طلبة المرحلة االعدادية في مدينة باقة /للطالبة روان وتد.

 .42عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الرضا المهني بالضغوط النفسية والمسؤولية
االجتماعية في ضوء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة الدولية  JCIفي المستشفيات

الخاصة في األردن /للطالبة نورة عبد اللطيف السيد.

 .43عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان تقييم برامج الموهوبين لمدرسة اليوبيل للتميز في
ضوء معايير الجمعية الوطنية األمريكية لتعليم الموهوبين /للطالبة اسراء عشا.

 .44عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان أثر التنشئة االسرية وضغوطات الرفاق على تعاطي
المخدرات في منطقة بئر السبع /للطالب أنيس أبو ربيعه.

 .45عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الذكاء العاطفي وعالقتة بالمسؤولية االجتماعية لدى
طلبة الجامعات الخاصة في األردن /للطالبة فهيمة بدير.

 .46عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان مستوى التنافر المعرفي وعالقته بأنماط الشخصية
لدى المراهقين في منطفة عبلين /للطالبة آالء حسنين.

 .47عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان مستوى القلق االجتماعي لدى الطلبة المتنمرين
وضحاياهم من المراهقين في منطقة كفر قاسم /للطالب وسيم عيسى.

 .48عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان عالقة الصداقة باإلدمان عبر مواقع التواصل
االجتماعي عند المراهقين في منطقة شفا بدران /للطالبة أماني محمد صفي.

 .49عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الضغط النفسي وعالقته بالتوافق االجتماعي لدى
الالجئين السوريين في مخيم الزعتري في األردن /للطالب أحمد الصقر.

 .50عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان التوافق الزواجي وعالقته بالمستوى االقتصادي
واالجتماعي في ضوء بعض المتغيرات لدى العامالت في منطقة حيفا /للطالبة مالك هلون.

 .51عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان مستوى ممارسة األلعاب االلكترونية وعالقتها بالعزلة
االجتماعية لدى طلية المرحلة االعدادية والثانية في منطقة كفر قرع /للطالبة كرام يونس.

 .52عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان المشكالت النفسية وعالقتها باالفكار الالعقالنية لدى
العازبات في منطقة بئر السبع /الطالبة اسرار بن بري.
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 .53عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الخصائص الفنية لرسوم األطفال ذوي الحاجات
الخاصة في بعض المتغيرات بمنطقة عكا /للطالبة فاتن ذباح.

 .54عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان فاعلية برنامج إرشاد أسري ألمهات أطفال اضطراب
التوحد في خفض الضغط النفسي لديهن /الطالبة بيان أبو سيف.

 .55عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان التفكير النمطي وعالقته بالرهاب االجتماعي لدى
طلبة المدارس الثانوية في منطقة الناصرة  /الطالب علي صالح.

 .56عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان إدمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي
لدى طالب المرحلة األساسية العليا في عمان  /محمد الخوالدة.

 .57عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان محددات االختيار المهني وعالقتها بالتوافق النفسي
لدى موظفي الجمارك األردني  /عنود كنعان.

 .58عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الرضا عن نوعية الحياة وعالقتها بقلق المستقبل لدى
المطلقات في منطقة المثلث  /سندس رّيان

 .59عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان مستوى التكيف وعالقته بقلق المستقبل لدى المراهق
في بيوت الشباب  /سامر العزة .

 .60عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان األساليب اإلرشادية األكثر استخداماً لدى المرشدين
وعالقتها بفاعليتهم الذاتية في مدينة بئر السبع  /الطالب أمجد العطاونة .

 .61عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان فاعلية برنامج إرشادي واقعي في تنمية المهارت
الحياتية لخفض االنتكاسة لدى المدمنين /الطالبة سناء الشبلي .

 .62عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الصالبة النفسية وعالقتها باألمن النفسي لدى
األطفال األيتام في دور الرعاية في عمان  /الطالبة نو ار عدنان دواغرة .

 .63عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها
بالتوافق النفسي والعزلة االجتماعية لدى طالبات الصف العاشر في المدارس الخاصة في

مدينة عمان /الطالبة رولى ابراهيم خلف .

 .64عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان اإلسهام النسبي ألنماط التعلق في التنبؤ بسلوك
الرفض المدرسي لدى طلبة المدارس األساسية/الطالب صقر جهاد سبارجه.
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 .65عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الحكم الخلقي لدى األبناء المحرومين من الرعاية
الوالدية في مجد لكروم وعالقته بالسلوك العدواني  /الطالبة رنا منير هداوي .

 .66عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان فاعلية برنامج إرشادي قائم على السيكودراما

لخفض مستوى القلق وتحسين تقدير الذات لدى عينة من النساء المهمشات في محافظة
العاصمة عمان  /الطالبة آالء ديرانية .

 .67عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان النمط االداري المدرك وعالقته بالكفاءة الوظيفية
لدى المرشدين التربويين في المدارس الثانوية في األردن  /الطالب فرج سكارنه .

 .68عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان" عالقة إدمان االنترنت باالكتئاب والعزلة االجتماعية
لدى الطالب في المرحلة الثانوية العليا في المدارس"  /الطالبة جيهان عابدين .

 .69عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان" التنافر المعرفي وعالقته بفاعلية الذات ومستوى
الطموح المهني لدى المرشدين التربويين في محافظة اربد"  /الطالب ثامر صياح جدوع .

 .70عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان" الصالبة النفسية وعالقتها بالتشوهات المعرفية
والقدرة على تكوين الصداقات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في مدينة شفا عمرو"  /الطالبة:

رزان رحيب عبود .

مناقشات رسائل وأطاريح في جامعات أخرى:
 )1عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " تحسين الرعاية الوالدية وتوكيد الذات والمهارات

االجتماعية لدى األطفال المعرضين للخطر وفق العالج التعبيري" /الطالبة آالء العقاد/

الجامعة الهاشمية.

 )2عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " تحسين المناخ األسري ومفهوم الصورة الذهنية والسلوك
العدوان لدى األطفال المتسولين حسب منهج ساتير" /الطالبة ختام النبراوي /الجامعة الهاشمية.
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 )3عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى تفنيد األفكار
الالعقالنية في تحسين توكيد الذات لدى الطلبة" /الجامعة األردنية.

 )4عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "فاعلة برنامج إرشاد جمعي يستند إلى المنهج
الخبروي/ساتير في تحسين تقدير الذات والجو األسرى لدى عينة من الزوجات المعنفات في
مدينة عمان/الطالبة نور أبو عمير /الجامعة الهاشمية.

 )5عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " أثر برنامج اإلرشاد ما قبل الزواج وثق نموذجي
جوتمنا وساتير في تحسين هوية األنا وتقدير الذات لدى عينه من الشبات اليتيمات  /الطالبة

ساجدة شموط  /الجامعة الهاشمية.

 )6عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " تحسين المهارات الوالدية والحياتيه لدى النساء االرامل
وفق برنامج ارشاد جمعي معتمد على العالج المركز على االنفعاالت  /الطالبة ميسون الطوس

/الجامعة الهاشمية.

 )7عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي الواقعي في تحسين
المهارات االجتماعية وخفض سلوك إدمان االنترنت لدى المراهقين" الطالب محمد الدهام

/الجامعة الهاشمية.

 )8مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان "فاعلية برنامج توجيه جمعي يستند إلى العالج المعرفي
السلوكي في خفض السلوك العدواني وتنمية تقدير الذات لدى عينة من األحداث الجانحين في

األردن" ميسر  /جامعة العلوم اإلسالمية.

 )9عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "فاعلية برنامج إرشاد جمعي مستند إلى النظرية البنائية
في تحسين التربية الوالدية وخفض مشاعر الفقدان لدى االرامل الالجئات السوريات

وأطفالهن/الطالبة دعاء وليد الحداونة /الجامعة الهاشمية.

 )10عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان "فاعلية برنامج إرشادي انتقائي في خفض
السلوكيات العدوانية واألفكار الالعقالنية لدى الطلبة المتسربين من المدارس في األردن/

الطالبة سهى عميرة /جامعة العلوم اإلسالمية.
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 )11عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان فاعلية برنامج إرشادي تدريبي في تحسين مستوى
الرضا المهني وخفض ضغوطات العمل لدى عمال مصانع األغذية في األردن /الطالب جعفر

الحرايزة /جامعة مؤتة.

 )12عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان "فاعلية برنامج إرشادي جمعي واقعي لتنمية
المهارات الحياتية وخفض االنتكاسة بعد العالج لمدمني المخدرات /الطالب ناصر الرماضين/

جامعة مؤتة.
)13

عضو مشارك في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "اإلسهام النسبي ألنماط التعلق في التنبؤ

بقصور التعبير عن المشاعر (األلكسيثيميا) لدى المراهقين"  /الطالبة إسراء عمر بني ارشيد/

جامعة اليرموك.

 )14عضو مشارك في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "السمات السلوكية وعالقتها بأنماط التعلم
لدى الطلبة الموهوبين في دولة الكويت /الطالبة حصة عبد الرحمن السريع  /جامعة البلقاء

الطبيقية  /كلية األميرة عالية.

)15

عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان "فاعلية برنامج إرشادي يستند على تفنيد األفكار

الالعقالنية في تخفيض الوحدة النفسية وقلق المستقبل الزواجي لدى طالبات كلية رفيدة

الجامعية للمهن الطبية المساندة /الطالبة أمل قزق /جامعة مؤتة.

 )16عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان "مساهمة أساليب الحياة والمخططات المعرفية في
التنبؤ بالميل لإلنتكاسة لدى المتعافين من المخدرات والكحول في األردن /الطالبة حنان

العطوي /الجامعة األردنية.

 )17عضو مناقش لرسالة بعنوان "فعالية برنامج إرشاد جمعي في خفض االكتئاب والتشاؤم لدى
األطفال الالجئين السوريين" /الطالبة صفاء ابو ركبة /الجامعة الهاشمية .

)18

عضو مناقش لرسالة بعنوان " المشكالت التي تواجه برامج التاهيل والتشغيل المهني لذوي

اإلعاقة والحلول المقترحة من وجهة نظر العاملين وذوي اإلعاقة"  /الطالب حسين علي

اليوسف /.جامعة اليرموك .
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 )19عضو مناقش لرسالة بعنوان " فاعلية العالج السردي التعرضي في خفض أعراض
اضطراب القلق المعمم واألعراض االكتئابية لدى مراجعي معهد العناية بصحة األسرة التابع

لمؤسسة نور الحسين " /الطالب ضيف هللا عايش مرحول السوالمه /الجامعة األردنية .
)20

عضو مناقش لرسالة بعنوان "تطوير بنامج إرشاد جمعي مستند إلى نظرية األنظمة األسرية

لبوين وتقييم فاعليته في تحسين تمايز الذات لدى عينة من الزوجات األردنيات  /الطالبة :

إيمان كايد احمد حامد  /جامعة الهاشمية .

 )21عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان" فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى التحصين ضد

التوتر في تحسين مستوى التكيف النفسي وخفض قلق المستقبل لدى خريجي الجامعات
العاطلين عن العمل في مدينة جنين " الطالبة  :فلسطين فايز علي موسى /الجامعة االردنية.

 )22عضو مناقش القدرة التنبؤية للمعتقدات حول المرض النفسي والدعم االجتماعي بالوصمة

لدى عينة من المرضى في العيادات النفسية  /الطالبة  :ساره اضميدي /جامعة اليرموك .

 )23عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان" فاعلية برنامج إرشادي قائم على نموذج العقل

والجسم في خفض أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وتعزيز التسامح مع الذات لدى

ضحايا الصدمات من النساء السوريات الالجئات إلى األردن /الطالبة  :هاجر سكارنه /

الجامعة األردنية.

 )24عضو مناقش لرسالة بعنوان "أثر برنامج إرشاد جمعي مستند على السيكود ارما في خفض
القلق والمعتقدات الالعقالنية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية في األردن " /الطالبة :

ميس البوريني /الجامعة الهاشمية .

 )25عضو مناقش لرسالة بعنوان " فعالية برنامج إرشاد جمعي في تعزيزممارسة اليقظة العقلية

التامة وخفض الضغط النفسي المدرك لدى عينة من طالبات الكليات الجامعية المتوسطة

في مدينة الزرقاء "  /الطالبة إيمان الخطاب  /الجامعة الهاشمية .

 )26عضو مناقش ألطروحة بعنوان " فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى النظرية المعرفية

السلوكية في تحسين الرضا الزواجي والتعاطف مع الذات لدى المتزوجات حديثا  /الطالبة

جنا جمال احمد ابو رداد  /الجامعة األردنية .
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 )27عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "االستقالل الذاتي وهوية األنا لدى عينة من
اجيا في محافظة إربد"  /الطالبة حنين الزعبي  /جامعة اليرموك.
المتأخرات زو ً
 )28عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان " التمايز النفسي والهوية المهنية لدى المرشدين
التربويين في محافظة إربد"  /الطالبة نور الصمادي  /جامعة اليرموك.

 )29عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان "القدرة التنبؤية للشخصية النرجسية وتقدير الذات
بإدمان السلفي لدى طلبة جامعة اليرموك"  /الطالبة تسنيم حراحشة  /جامعة اليرموك.

 )30عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان " القدرة التنبؤية للشفقة بالذات والتحيزات المعرفية
وأنماط التعلق باضطراب الشخصية النرجسية لدى طلبة الجامعات األردنية"  /الطالبة آمنة

مقدادي  /جامعة اليرموك.

 )31عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان ""اثر برنامج ارشاد جمعي في خفض االحتراق

النفسي والعزلة االجتماعية وتغيير المعتقدات الالمنطقية لدى امهات اطفال التوحد"  /الطالبة

جواهر العنزي.

 )32عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان" فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الذكاء االنفعالي
في تقبل المرض وتحسين العالقات الشخصية لدى مرضى السرطان" /الطالبة صبح أبو

شنب  /الجامعة األردنية.

 )33عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان" فاعلية برنامج إرشادي يستند لالتجاه االنتقائي في

تنمية السلوك الصحي وخفض قلق المستقبل لدى مرضى السكري في محافظة الكرك" /

الطالبة رقية المحاسنة  /جامعة مؤتة .

 )34عضو مناقش لرسالة بعنوان"التمايز النفسي والهوية المهنية لدى المرشدين التربويين في
محافظة اربد"/الطالبة  :نور بسام عبد الكريم الصمادي /جامعة اليرموك .

 )35عضو مناقش لرسالة بعنوان" القدرة التنبؤية للشخصية النرجسية وتقدير الذات بإدمان
)36

السيلفي لدى طلبة جامعة اليرموك"/الطالبة :تسنيم مهاوش محمد حراحشة/جامعة اليرموك .

عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان الحاجات النفسية وأسلوب الحياة والعوامل الخمسة

الكبرى كمتنبئات برأس المال النفسي لدى العاملين في مجال الصحة النفسية  /الطالبة  :وعد
غالب منيزل /جامعة اليرموك .
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)37

عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان قدرة الصحة النفسية وبعض المتغيرات على التنبؤ

بنمو ما بعد الصدمة لدى آباء اطفال ذوي الحاجات الخاصة  /الطالبة روان عبد المهدي

السليتي /جامعة اليرموك .
)38

عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان االجهاد االكاديمي وعالقته بالشره والنهم العصبي

)39

عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان فاعلية برنامج إرشاد جمعي قائم على العالج باللعب

لدى طلبة جامعة اليرموك  /الطالبة شيماء عمر ياسر عبيدات /جامعة اليرموك .

في خفض العدوان وتحسين التوافق األسري لدى الطلبة السوريين الالجئين في األردن/الطالبة

دعاء سعيد محمد المبيضين /جامعة الهاشمية.
)40

عضو مناقش لرسالة ماجستير بعنوان فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى العالج نوعية

المختصر المتمركز حول الحل في نوعية العالقة بين األشقاء وخفض المشكالت السلوكية لدى

المراهقين المتعرضين لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال /الطالب قاسم محمدعوض الحصان
/جامعة الهاشمية.

)41

عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان فاعلية برنامج ارشادي قائم عاى اليقظة الذهنية

في تحسين العافية النفسية ومهارات إدارة الغضب والكفاءة الذاتية لدى النساء المعنفات /.

الطالبة شفاء حلمي الشوابكة /الجامعة االردنية .

)42

عضو مناقش ألطروحة دكتوراه بعنوان التنمر في مكان العمل وعالقته بمهارات التعامل مع

التنمر والتكيف المهني واالكتئاب وجودة الحياة لمعلمي ومرشدي المدارس الحكومية في الضفة

الغربية /الطالبة النا جمال محمد إعمر  /الجامعة األردنية .
الجوائز التي حصل عليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفوز بجائزة المهندس نبيل بركات المقدمة للمتميزين في برنامج الدكتوراه /الجامعة األردنية
2004

 جائزة تقديرية تكريماً للجهود المبذولة في إعداد دليل اإلرشاد األسري /منشورات المجلس
الوطني لشؤون األسرة .2012/1/9
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 كتاب شكر من المجلس الوطني لشؤون األسرة على المشاركة في تأليف كتاب ودليل
اإلرشاد األسري ،وتدريب مدراء التنمية ،رؤساء أقسام اإلرشاد في و ازرة التربية ،ومؤسسات
القطاع الخاص ،وطلبة الجامعات على مستوى الماجستير والدكتوراه ،وموظفي أمانة عمان

الكبرى شباط.2012 /

 كتاب شكر من الجمعية األردنية لعلم النفس تقدي اًر منها للجهود المبذولة كعضو في اللجنة
العلمية فيها حزيران.2012 /

 كتاب شكر من المجلس الوطني لشؤون األسرة على إعداد دليل االحتضان آب.2013/

 كتاب شكر من الجمعية األردنية لعلم النفس تقدي اًر منها للجهود المبذولة كعضو في اللجنة
العلمية فيها .2013

 كتاب شكر من رئيس الجامعة تقدي ار للجهود المبذولة في ندوة أثر االعالم في الحد من
العنف المجتمعي .2014/12/8

 كتاب شكر من الجمعية األردنية لعلم النفس تقدي اًر منها للجهود المبذولة في دورة
االختبارات النفسية التي عقدت في جامعة عمان العربية . 2015

 شهادة تقدير وتمييز موجهه ألصحاب االبداع واالنجاز والعطاء االردني من اسرة نجوم
واضواء العربية كانون الثاني . 2015 /

 درع جامعة عمان العربية كأم مثاليه للطلبة . 2015/3/23
 كتاب شكر من رئيس الجامعة تقدي ار للجهود المبذولة في حفل التخريج .2015/7/30

 كتاب شكر من الجمعية األردنية لعلم النفس على الجهود المبذولة في االجتماع التأسيسي
لالتحاد العربي للعلوم النفسية .2015/8/26

 كتاب شكر من كلية األعمال في جامعة عمان العربية للمساهمة في المؤتمر الذي عقد في
2016/4/6_5

 كتاب شكر من كلية األعمال في جامعة عمان العربية للمساهمة في المؤتمر الذي عقد في
.2016/4/6-5

 كتاب شكر من جمعية مركز أيتام صويلح ودرع تكريمي .2017/1/12
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 كتاب شكر من كلية األعمال في جامعة عمان العربية للمساهمة في مؤتمر تكيف منظمات
األعمال في بيئة غير مستقرة الذي عقد في .2017 /4/16-15

 كتاب شكر من كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية للمساهمة المتميزة في
مؤتمر رؤية استشرافية للتربية والتعليم العالي في ضوء التحديات التكنولوجية والثورة

المعلوماتية الذي عقد في .2017/5/7-6

 كتاب شكر من رئيس الجامعة في جامعة عمان العربية للمساهمة المتميزة في مؤتمر رؤية
استشرافية للتربية والتعليم العالي في ضوء التحديات التكنولوجية والثورة المعلوماتية الذي

عقد في .2017/5/7-6

 كتاب شكر من عميد البحث العلمي في جامعة عمان العربية للمساهمة المتميزة في
المؤتمر األول لتطوير البحث العلمي الذي عقد بتاريخ .2017/5/21-20

 كتاب شكر من مدرسة أم السماق الشمالي /عمان بتاريخ . 2018/10/11
 كتاب شكر من مدرسة التين الفحيص /عمان بتاريخ . 2018/11/28

 كتاب شكر من مدرسة أبو نصير األساسية /عمان بتاريخ . 2019/3/3
 كتاب شكر من مدرسة إسكان الفحيص األساسية /عمان بتاريخ . 2019/3/7

 شهادة تقدير من عطوفة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ماهر سليم على الجهود المبذولة

في مؤتمر كلية العلوم التربوية والنفسية الدولي الخامس الذي عقد في – 29
.2019/4/30

 شهادة تقدير على الجهود المبذولة في مؤتمر المخدرات آفة العصر الذي عقد في جامعة
عمان العربية يوم .2019/11/13

 كتاب شكر من مدرسة إسكان أبو نصير األساسية  /عمان  /بتاريخ .2019/12/11

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب
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"اتجاهات الطلبة نحو اإلرشاد النفسي والتربوي وعالقتها بالتكيف

سهى مرزوق

النفسي واالجتماعي لدى الطلبة"

"درجة امتالك المرشد التربوي لمهارات االتصال وعالقتها باألمن

غادة هاشم

النفسي لدى الطلبة"

" الحاجات النفسية للمراهقين وعالقتها بأساليب حل الصراعات

ريام مجادلة

لديهم"

"استراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي وعالقته بالتوجه نحو

مصطفى الزبيدي

الحياة لدى الطلبة"

"اآلثار االنفعالية واالجتماعية للعنف األسري الموجه للمراهقين"

إحسان بدارنة

" المشكالت النفسية لألطفال الذين يبقون في المنزل ووالديهم في

مناع
نتيجة ّ

العمل" Latchkey children

"درجة ممارسة المرشدين التربويين للمهارات القيادية من وجهة

ابتسام الرشيدي

نظرهم ومشرفيهم"

"أداء الوالدين لمسؤولياتهم األسرية وأثره على التماسك األسري"

ضحى البغدادي

"درجة ممارسة المرشد التربوي لإلرشاد األسري من وجهة نظر

الحجيري
رزان ّ

مديري المدارس والطلبة"

" العالقة بين مستوى السلطة الوالدية والتوافق اإلنفعالي

إيمان أحمد سعدي

واإلجتماعي لدى أبناء المطلقين"

"المشكالت النفسية التي يعاني منها الطلبة المصابون بالمهاق

رشا الشلح

(األلبينو) وعالقتها بنوعية حياتهم

الطالبة سماح أبو زغيلة
رندة اكحيل
شهد العزاوي

"مستوى الميول المهنية لدى طلبة الصف التاسع في قرى بئر
السبع وعالقتها بمستوى الطموح

" الحاجات النفسية لأليتام في دور الرعاية وعالقتها بالصحة
النفسية من وجهة نظر مقدمي الرعاية واأليتام أنفسهم"
" اساليب الحياه للعازبين وعالقتها بالتكيف النفسي لديهم في
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عاصمة عمان "
فعالية برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجية حل المشكالت
ومهارات االتصال في تحسين نوعية الحياة الزوجية لدى

خلود اآلغا

المتزوجات حديثاً

تسنيم محمد اسماعيل
محمد محمود نصار
ايناس القضاة
علي الفاعوري
رزان حسن الجبارين
لبنى عامر
هال عرادات
مراد ياسين
سهاد الخواجة
ميرفت جوابرة
راضي البالونة

فعالية برنامج تدريبي في تنمية تقدير الذات لدى المراهقين
مجهولين النسب في دور الراعية في عمان

فاعلية برنامج إرشاد جمعي سلوكي معرفي في تحسين الكفاءة
الذاتية المدركة لدى األيتام في دور الرعاية في األردن

المهارات الزواجية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى المتزوجات
حديثاً في مدينة عمان

الخدمات اإلرشادية المقدمة إلسر الطلبة المتفوقين في مدارس
التعليم االساسي وعالقتها بميولهم المهنية
العنف ضد المرأة وعالقته بالفكر والضغط النفسي في منطقة
الجليل األسفل
درجة استخدام المرشدين التربويين لشبكات التواصل االجتماعي
وعالقته بالرضا المهني لديهم
الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة للفتيات المحرومات
من أسرهم في منطقة عبلين
البيئة األسرية وعالقتها بالتوفق األكاديمي لدى طلبة التعليم
الثانوي في مدينة عرابة

مستوى الرضا النفسي لدى كبار السن وعالقته بالتكيف
االجتماعي مع ذويهم في عمان
مستوى تطبيق المرشدين لمعايير جمعية جائزة الملكة رانية العبد
هللا للتميز وعالقتها بدافعيتهم للعمل
استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق
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الزواجي لدى القضاة األردنيين
البتر االنفعالي بين األزواج وعالقته بالرفاهية النفسية لألبناء

هنادي الجبالي

إدراك المراهقين فاقدي السند األسريفي قرى األطفال ( )SOS

وجيه تركي

لغياب دور األب وعالقته باألنماط الشخصية

دور المرشد النفسي والتربوي في تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة

همام حداد

في المدارس الثانوية في عمان

مستوى ممارسة التفكير اإليجابي وعالقته بمشاعر الفقدان لدى

أماني المومني

األمهات اللواتي توفي أبناؤهن في األردن

مستوى االكتئاب وعالقته بالدعم االجتماعي لدى المسنين في

فاضل الحاج

مركز المسن بمدينة الناصرة

التمكين النفسي وعالقته بالضغط المهني لدى المهات العامالت

نيرمين الخاليلة

في منطقة سخنين

التماسك األسري وعالقته باألمن النفسي لدىالمراهقين في منطقة

احمد الخاليلة

سخنين

المهارات الزوجية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى المعلمين في

سالم الوهيبي

سلطنة عمان

حديث الذات اإليجابي وعالقته بنوعية الحياة لدى الشابات

زينب المغربي

األردنيات المصابات بأمراض جلدية مزمنة

صورة الجسد وعالقتها بأساليب إقبال الشابات على إجراء

ناديه جودة

عمليات التجميل من وجهة نظرهن
نوعية الحياة الزوجية وعالقتها بالرضا المهني لدى الزوجات

روان النسعة

العامالت في األردن

صبا حسين عبد الكريم العتوم
علي موسى محمد العناسوة

أسباب الطالق قبل الدخول وعالقته بمهارات االتصال بين
المطلقين المراجعين لمكاتب اإلصالح األسري في األردن

أشكال اإلساءة وعالقتها بالتكيف االجتماعي والنفسي لدى
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الطلبة في األردن
ماري محمد مفلح الزبون

الطالق العاطفي وعالقته بتقدير الذات لدى المعلمات
المتزوجات في محافظة جرش
التعاطف مع الذات وعالقته بالسعادة الزوجية لدى األزواج غير

اروى سمرين

المنجبين في العاصمة عمان
دور األنشطة الالمنهجية في الحد من التسرب المدرسي من

مالك طه علي

وجهة نظر المرشدين "

المعرفون
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