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-  

 2017-2016نائب عميد كلية العلوم التربوية والنفسية جامعة عمان العربية   -

 2017-  2015رئيس قسم علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة جامعة عمان العربية -

تييياريخ التر يييية  2010فيييل كليييية العليييوم النفسيييية والتربويييية جامعييية عميييان العربيييية  أستتت مشاركتتتم  
27\7\2010 

 اصيية ميي أسييتام مسيياعد فييل كلييية الدراسييا  التربوييية العليييا قسييم علييم اليينفس واإلرشيياد والتربييية الخ -
 امعة عمان العربية للدراسا  العليا.ج - 2003
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 الشرطة الملكية ةمحاضر غير متفرغ فل أكاديمي -

. 1994-1991محاضر غير متفرغ جامعة موته 

 2006\9\15 -2003مدير العالقا  العامة فل جامعة عمان العربية للدراسا  العليا  -

 2010 -2006لية لغايةمساعد نائب رئيس جامعة عمان العربية لإلدارة والما -
 2013حتى  2009\3\1مدير االعتماد والجودة فل جامعة عمان العربية  -

 

 عضو لجنة التحقيق فل قضايا الطلبة. -

 عضو المجلس التأديبل للطلبة. -

 عضو فل مجلس الجامعة لمرتي . -

عضو لجنة لالعتماد الخاص فل تخصص علم النفس مكلف م  هيئة اعتماد مؤسسيا  التعلييم  -
 .العالل

عضو لجنة لوضع معايير لتخصص رياض األطفال على مستوى البكالوريوس م  هيئة اعتمياد  -
 مؤسسا  التعليم العالل.

 خبير تحكيم التخصص الدقيق لحملة شهادا  الدكتوراه فل هيئة اعتماد مؤسسا  التعليم العالل.

 عضو مناقشة مخططا  ورسائل ماجستير ودكتوراه فل التخصص.

 راسا  العليا والبكالوريوس فل السلطة الفلسطينية.محكم لبرامج الد

 محكم لتر ية اعضاء هيئة تدريس على مستوى محلل واقليمل.

 عضو محكم فل مجال  علمية.

اء عضو مناقش لرسائل ماجستير والدكتوراه فل جامعة عمان العربية والجامعة االردنية وجامعية البلقي
 الردن.وجامعة عمان االهلية وجامعة االسراء فل ا
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 رئيس لجنة الخطط الدراسية على مستوى الكلية.

 عضو لجنة البحث العلمل على مستوى الكلية.

 عضو لجنة البحث العلمل على مستوى الجامعة
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-  

أطروحيية  -تطييور مفهييوم السييلطة لييدى الطلبيية األردنيييي  وعالقتييه  ييبعص المتغيييرا  الشخصييية  -
 2003دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسا  العليا، األردن 

اإلصيال  والتأهييل فيل سما  الشخصية الممييةة لمتعياطل المخيدرا  مي  المحكيومي  فيل مراكية  -
 1991المملكة األردنية الهاشمية، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية

(بحييث منشييور بعنييوان لأويير العولميية علييى العملييية التربوييية، مجليية القييراءة 2004)الشييوارا،اياد-1
 والمعرفة،العدد الثام  والثالوون.

نحيرا  األحيدا ، مجلية القيراءة (بحيث منشيور،  اوير فقيدان الواليدي  فيل ا2006لشوارا،اياد)ا-2
 والمعرفة، العدد الستون، نوفمبر.

(بحييث  منشييور بعنييوان نمطييل الحييةم والتسييلط وعالقتهمييا  تقييدير اليي ا  2006)الشييوارا اييياد-3
مجليييية البحييييو  النفسييييية والتربوييييية، العييييدد الحيييياد  والعشييييرون، جامعيييية  عنييييد األ نيييياء المييييراهقي ،
 المنوفية،كلية التربية  .

بيهيا فيل ضيوء (بحث منشور بعنوان دراسة مسحية ألنماط اإلساءة ومرتك2007ا،اياد)الشوار -4
س، بعص المتغيرا  الديموجرافية بالمملكة األردنية الهاشمية مجلة كلية التربية، جامعة عي  شم

 العدد الواحد والثالوون، الجةء الرابع.

 رنييامج تييدريبل قييائم علييى (بحييث منشييور بعنييوان فعالييية 2009لشييوارا ،اييياد صييالد، محمييد)ا -5
 األلعيياا اللغوييية فييل تنمييية المهييارا  الدراسييية وتحسييي  االتجيياه نحييو المدرسيية لييدى األطفييال مو  

 .2(،63مشكال  التعلم، مجلة كلية التربية، جامعة الةقازيق ،العدد)
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(بحيييث منشيييور بعنيييوان السيييلوى االيثيييار  ليييدى طلبييية جامعييية عميييان 2009لشيييوارا، ايييياد )ا -6
د للدراسييا  العليييا وعالقتييه  ييبعص المتغيييرا ، المجليية المصييرية للدراسييا  النفسييية المجلييالعربييية 

 .  (62التاسع عشر العدد،)

(بحييييث منشييييور بعنييييوان الرضييييا الييييوتيفل وعالقتييييه  ييييبعص المتغيييييرا ، 2009) الشييييوارا،اياد-7
نل العييدد الثيياجامعيية القيياهرة معهييد الدراسييا  التربوييية مجليية العلييوم التربوييية المجلييد السييابع عشيير 

 )الجةء الثانل( ا ريل .

منشيييييور بعنيييييوان تصيييييورا  الواليييييدي  حيييييول  (بحيييييث2009اسييييييل ) ،الشيييييوارا،اياد الشيييييوارا -8
وى الممارسييا  المالئميية نمائيييا فييل دور رييياض األطفييال وعالقتهييا بأنميياط الرعاييية الوالدييية والمسييت

انل جامعيية اإلسييكندرية العييدد الثييالتعليمييل للوالييدي ، مجليية الطفوليية والتربييية كلييية رييياض األطفييال 
 السنة األولى أكتوبر .

(بحييييث منشييييور بعنييييوان المهييييارا  االجتما ييييية لييييدى 2012اد )الشييييوارا، اييييي عييييواد، احمييييد. -9
جلية ماألطفال العاديي  والمعاقي  بصريا فل مرحلة ما قبل المدرسة بالمملكة األردنيية الهاشيمية، 

 العدد األول. 28لمجلد جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، ا

10-halsah,khlood,shawareb,iyad,(2010) Life Style of 

Diabetic Patients Attending Marj Al Hamam Public 

Medical Center in Jordan 

 مجلة المعهد العالي للصحة العامة جامعة اإلسكندرية،
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جتميياعل واالنفعييالل لييدى (بحييث منشييور بعنييوانى مسييتوى التوافييق اال2013لشييوارا ،اييياد )ا-11
 ،23المسييني  وعالقتييه  ييبعص المتغيييرا  دراسيية مقارنيية، مجليية كلييية التربييية جامعيية  نهييا، المجلييد 

 (.2،ا ريل ج)90العدد

 امعة البلقاء التطبيقية ج -احث رئيسلب  -لدكتور يعقوا فريد الفر / أستام مشارى ا-12 

 ة البلقاء التطبيقيةامعج  -الدكتور حابس العواملة / أستام مشارى   

 امعة عمان العربية ج –الدكتور إياد الشوارا / أستام مشارى 

( درجية مفهيوم الي ا  2013اء التطبيقيل)جامعية البلقي -الدكتور ناجل السعايدة / أستام مشارى  
لييدى األحييدا  الجييانحي  وعالقتهييا  ييبعص المتغيييرا ، بحييث منشييور فييل وقييائع المييؤتمر التربييو  

 لطمو  جامعة الطفيلة.ا-لمستجدا ا-التربية والتحديا  المجتمعية الواقع الدولل الخامس

13-Iyad, Shawareb ,yacoub, al farah(2013) -level of empathy Among 

Talented and Ordinary Students and Relationship with some variables, 

European journal of scientific research.Vol.114 No 1 November, pp.56-

72. 

 

14- Halaseh,Hanan. All shawareb.Iyad,(2015)FUTURE ANXIETY AMONG 

ISRA UNIVERSITY STUDENTS IN THE LIGHT OF SOME VARIABLES Indian 

Journal of Health @Wellbeing .Vol.(6) Issue(1) . 

 

 15-Halasa,Khoulood.Shawareb,(2015) Depression among diabetic and 

hypertensive patients in Marj al-Hamam Health Center and Its relation 
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with some variables. Global science Research Journals.Vol.3 (5) pp.118-

123, October  

 

- 16-Al-taj,H ,.Shawareb,I,. AL-Rawwad,Th,.Al-Taj, The Degree of Satisfaction of 

Convict Disabled for Rehabilitative Services Provided to them in the Jordanian 

Reform and Rehabilitation Centers, Journal of Education and Practice, ISSN 

(Paper)2222-1735 ISSN (Online)2222-288X. It will be published in Vol.7 No.36 

January, 2017. 

قبلية ة فايزة مستوى التفكير اإلبداعي في حل المشكالت المستين معين،سعادالشوارب اياد ، نصراو-17 -

جامعة  ر مجلةوعالقته بالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الصف األول الثانوي في األردن،مقبول للنش

 النجاح لألبحاث 
-  

 2018(أيلول 9)العلوم اإلنسانية(تارخ النشر ) -

مقبول  العاطفي وعالقته باالغتراب لدى الطلبة في قضاء الناصرة وارب اياد االمنالزعبي هدى ،الش-18 -

 2018للنشر مجلة دراسات عدد العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،الجامعة األردنية،   

ا حميييدان،نبيل نصييراوي ،معي  الشييوارا ،اييياد العيييد،وفاء تقييييم جييودة أداء أعضيياء المحارميية،لين-19
ل فيية والنفسية فل ضوء معايير ضمان جودة مؤسسا  التعليم العيالل هيئة التدريسكلية العلوم التربو 

األردن،بحث منشور فل المؤتمر العلميل اليدولل الخيامس المحكيم بعنيوان افيا  تطيور البحيث العلميل 
  2019والتربية والتعليم فل اطار التحديا  المعاصرة 

 تييه بالقييدرة علييى حييل المشييكال (اليي كاء االجتميياعل وعالق2019الةبييون ازدهار،الشييوارا اييياد ) -20
 لدى الطلبة المشاركي  وغير المشاركي  فل  رامج الروبر  التعليميية فيل االردن،مجلية جامعية عميان

 1(،)3العربية للبحو  سلسلة البحو  التربوية والنفسية م)

 (نو يييية الحيييياة وعالقتهيييا بيييالتوافق النفسيييل واالميييل ليييدى2019عبيييدد هيييديل ،الشيييوارا ايييياد ) -21
مرضييى السييرطان فييل االردن مجليية جامعيية عمييان العربييية للبحييو  سلسييلة البحييو  التربوييية والنفسييية 

 (،1()3م)

22 - Shawareb.iyad,nasraween.mueen2020,)Cyber Bullying through Social 

Media among Basic Stage Students at Directorate of Education of the 
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University District / Capital Governorate International Education 

StudiesV.(13).N.(1 

 

23-

shawareb,iyadalnasween,moin.mehyar,ahmad.mitib,Mahmoud(2021)atte

ntion deficit ,hyperactivity and its relation with aggressive behavior in 

private school students in Jordan .multicultural education accepted for 

publication 

 

 الجامعة األردنية Tempus Day 9/10/2004مؤتمر تمبوس 

 16/12/2004-15مؤتمر الحريا  األكاديمية فل الجامعا  العربية، األردن، عمان 
 16/4/2005-14مؤتمر العالقا  العامة فل تل العالم المتغير، لبنان،  يرو  

 2005مؤتمر الخليجل األردنل األول فل مملكة البحري 

يانفساف  افيابرنمرجاتد يبياركثفافياالواليمتاالم حدةااألرريكيةابموضوعمتافياعلماالركم
لمدةاشهرافياا(Columbia International University)جمرعةاكولوربيماان رنكونملااا

2006 

مشارى فل ندوة البحث العلمل فل الدراسا  التربوية العليا فل المركة العربل للدراسا  
  2007واالستشارا  جامعة عمان العربية للدراسا  العليا

ل عقد فمشارى فل المؤتمر اإلقليمل الثانل لعلم النفس  لمنطقة الشر  األوسط وشمال افر يقيا المن
   2007 5-1إلى  4-27عمان 

 2007ة فل ورشة عمل فل سيكولوجية اإلرهاا عمان المشارك

المؤتمر األول للجامعا  الخاصة حول التجربة األردنية فل التعليم الجامعل الخاصىالواقع 
 عمان،جامعة عمان العربية للدراسا  العليا 2006\12\23والطمو ،

ة معة عمان العربيجا .ETSالمشاركة فل دورة تدريبية حول تدريب المدراء والمعلمي   برنامج  
 2007\ 12\18-12\3 للدراسا  العليا مركة االختبارا 
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 فعال فل التعليم الجامعلطرائق التدريس ال 2008 \ج\5المشاركة فل  رنامج رقم 

وان المشاركة فل ورشة تدريبية لتطوير الكفايا  المهنية لدى المرشدي  والمرشدا  النفسيي  بعن
 (.2008تطبيقية فل المجتمع العربل) العالج الفرد  واألسر  توجيها 

المشاركة فل المؤتمر السنو  الخامس والعشرون لعلم النفس فل مصر والسابع عشر العربل، 
 بحث السلوى .2009شباط  4-2المنظم م  قبل الجمعية المصرية للدراسا  النفسية فل الفترة م  

 القته  بعص المتغيرا .االيثار  لدى طلبة جامعة عمان العربية للدراسا  العليا وع

م لتعلياالمشاركة فل ورشة العمل التدريبية إجراءا  دراسة التقييم ال اتل فل هيئة اعتماد مؤسسا  
 2009\11\29-28العالل 

 لمنظماالمشاركة بالحضور فل المؤتمر العلمل اإلقليمل األول التغ ية واإلعاقا  والصحة النفسية، 
ة لصحة العالمية والمكتب اإلقليمل لشر  المتوسط خالل الفتر م  جامعة عمان العربية ومنظمة ا

12-13-10-2010. 

 ريكيةالمشاركة بالحضور فل مؤتمر بعنوان تقييم  رامج التعليم العاللى الجامعة اللبنانية األم 
 2010\10-30-28 يرو 

ل، جامعة المشاركة بالحضور فل مؤتمر اإلدارة الجامعية والتخطيط االستراتيجل والبحث العلم
 2011-2-23-22عمان العربية وصندو  الحسي  لإل داع والتفو  

 2011\5\12-10المشاركة بالحضور فل المؤتمر العربل الدولل لضمان جودة التعليم العالل،
 جامعة الةرقاء األردن.

  المشاركة بالحضور مؤتمر الطفولة األول فل جامعة البتراء بعنوان الطفولة المبكرة ومتغيرا
 2011تشري  أول  11-10صر الع

 



 

Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

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

12-17 
 

  

 

 

 

 

 

 

 جمعية علم النفس األردنية -

 ناد  خريجل جامعة عمان العربية  -
 العلومالجمعيةااأل دنيةاللثقمفةاوا -

 الجمعية األردنية لتمكي  األسرة مؤسس -

 المنتدى األردنل للتنوع الثقافل مؤسس -

 جمعيةاالكؤوناالدولية -

 جمعيةاالصداقةااأل دنيةاالصينية -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 عضو لجنة الخطط الدراسية 

 عذو لجنة المكتبة
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 أنماط الحياة لدى الراشدي  وكبار الس  المتقاعدي  فل منطقة الجليل األسفل رسالة ماجستير-
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المدرسيية فييل االختيييار المهنييل كمييا يدركييه طلبيية المرحليية الثانوييية المهنييية فييل األردن دور األسييرة و -2
 رسالة ماجستير

وتنظيم النسيل وعالقتهيا بالمسيتوى االقتصياد   تجاها  طلبة الجامعا  األردنية نحو عمل المرأة ا-3
 االجتماعل رسالة ماجستير

ملة الوالدية كما يدركها المراهقون وعالقتها  تكوي  الهويية النفسيية فيل منطقية قضياء أساليب المعا-4
 عكا رسالة ماجستير

المقترحية للحيد لعوامل النفسية واالجتما ية المؤدية للعنف لدى طلبة الجامعا  األردنية والحليول ا-5
 منه، رسالة ماجستير

كير أال تكار  وعالقاتها بأنماط التنشئة األسرية كما يدركها طلبة المرحلة اإلعدادية مستويا  التف-6
 فل منطقة الجليل األسفل، رسالة ماجستير

 لتنمر لدى طلبية المرحلية اإلعداديية فيل منطقية  ئير السيبع بأنمياط المعاملية الوالدييةعالقة سلوى ا-7
 والنوع االجتماعل.

دى طلبية المرحلية األساسيية االنيدفاعل( لي-ية وعالقتها باألسلوا المعرفل )المتأملالضغوط النفس-8
 العليا.

 لشعور بالخجل وال نب وعالقتهما  تشكيل الهوية لدى الطلبة.ا-9

 لمساندة االجتما ية وعالقتها بالقلق لدى الطلبة.ا-10

 عا لمتغير  الجنس والعمر لدى الطلبة.بالفرو  فل السلطة المعرفية ت-11
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ية لدى الطلبة المساء إليهم فل مراكة الرعاية االجتما ية فل قضاء  ئر السبع السما  الشخص-12
 وعالقتها  بعص المتغيرا .

 ستوى الكفاءة السلوكية والتحصيل لدى الطلبة المساء إليهم مقارنة بالطلبة العاديي .م-13

 االنفعاال  لدى الطلبة. تما ية وعالقتها بإدارةأنماط المساندة االج-14

سيع تللغية للفئية العمريية مي  ويال  سينوا  اليى  (tacl-3)عاا السمعل    تطوير مقياس االستي-15
 واحد عشر شهرا.

 ل كاء الثقافل وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبة المرحلة الثانوية فل منطقة الناصرة.ا-16

حييو االخييري  لييدى طلبيية المييدارس الداخلييية والعادييية فييل وجييه الفييرد نقلييق االنفصييال وعالقتييه  ت-17
 منطقة  ئر السبع.

فييييل وعالقتييييه بالكفيييياءة ال اتييييية المدركيييية لييييدى طلبيييية المرحليييية االعدادييييية فييييل مدينيييية الييييدافع المعر -18
 الناصرة.

 لتشوها  المعرفية وعالقتها  تقدير ال ا  لدى عينة م  طلبة منطقة الجليل االسفل.ا-19

 لمهارا  االجتما ية وعالقتها بسلوكيا  التنمر لدى طلبة المرحلة الثانوية فل منطقة الناصرة.ا-20

ل وعالقته بأنماط المعاملة الوالدية والمسيتوى االقتصياد  واالجتمياعل ليدى الطلبية ال كاء الروح-21
 فل منطقة الناصرة.

 ضاء عكا.لتنظيم ال اتل وعالقته بمستويا  التعلق لدى الطلبة فل قا-22

 لتنافر المعرفل وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطلبة.ا-23
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 الم  العاطفل وعالقته باالغتراا لدى الطلبة فل قضاء الناصرة.ا-24

 لكفاءة االجتما ية وعالقتها  توكيد ال ا  لدى الطلبة فل منطقة القدس.ا-25

 دة لدى الطلبة فل  ئر السبع.فاعل االجتماعل وعالقته بالشعور بالسعاالت-26

وعالقتييه بيالتكيل النفسييل االجتمياعل لييدى أطفيال الروضيية بيأم الفحييم مي  وجهيية  قليق االنفصيال-27
 نظر المعلما .

ماعل وعالقته بحيل المشيكال  ليدى الطلبية المشياركي  وغيير المشياركي  فيل  يرامج ال كاء االجت-28
 الروبر  التعليمية فل األردن.

 لسرطان فل األردن.وعالقتها بالتوافق النفسل واالمل لدى مرضى ا نو ية الحياة-29

مالئميية نمائيييا فييل دور رييياض األطفييال ميي  وجهيية نظيير الوالييدي  وعالقتهييا  ييبعص الممارسييا  ال-30
 المتغيرا .

درسييية وعالقتهييا بييالتكيل المدرسييل والتحصيييل الدراسييل لييدى الطلبيية فييل المييدارس التيينقال  الم-31
 نة عمان.الحكومية فل سلط

ألنشطة الالمنهجية وعالقتها بسلوى المخاطرة لدى الطلبة األردنيي  فل المدارس االمشاركة فل -32
 الخاصة.

 جتما ية وعالقتها بالتنظيم االنفعالل لدى طلبة المرحلة الثانوية فل مدينة عرابةالكفاءة اال -33

طلبة الجامعا  الخاصةالستقواء االلكترونل وعالقته بالمهارا  االجتما ية لدى ا-34  

  وامل الشخصية الكبرى وعالقتها باتخام القرار لدى طلبة الجامعا ع-35
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التوجه نحو مساعدة اآلخري  وعالقته بالوعل االنفعالل لدى طلبة الجامعا  -36  

لتدفق النفسل وعالقته بالشعور بالسعادة النفسية لدى طلبة الجامعا  العرا يةا-37  

سرية وعالقتها باتجاها  طلبة مو  صعوبا  التعلم نحو المدرسة فل سلطنة انماط التنشئة اال-38
 عمان

 

 

 

 

 
 

 


