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 البلد الجامعة   (الى-)منمدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الواليات المتحدة  جامعة جورج واشنطن  ثالث سنوات اإلرشاد  درجة الدكتوراه 

 الكويت جامعة الكويت ثالث سنوات في علم النفس التربوي  درجة الماجستير 
 الكويت جامعة الكويت اربع سنوات علم النفس واجتماع درجة البكالوريوس 
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2020
 أستاذ في االرشاد

 أستاذ في االرشاد 1998-3018

  أستاذ مشارك 1992-1998

1983-1990  استاذ مساعد  

 

 

 محاضرو مصلح 20182020
 العلوم التربوية عميد كلية 2006008

    عميد كلية الملكة رانيا للطفولة    2008- 2006

    نائب عميد كلية العلوم التربوية 2005- 2003

    رئيس قسم علم النفس التربوي  2001- 1999

  عميدة شؤون الطالبات 1992-1994

 

ليبياتطوير مناهج علم النفساليونسكو   ومستشار  خبيرة 2009-2011
تطوير العمل االجتماعي في  المجلس البريطاني مشروع العمل االجتماعي منسق  2006-2008

 االردن
2002-2009  

 
والتدخل المبكر  اإلرشادبرامج مؤسسة كريم رضا في لندن   من عاممستشارة ومدربة مع 

والتأهيل المجتمعي واالمتداد
-20042003 

  2009 
2011- 

 اد األسري مستشارة وباحثة في اإلرش

 
  األسرةالمجلس الوطني لشؤون 

اإلرشاد التربوي  خبيرة مع البنك الدولي 1997-199
معهد العناية بصحة الطفل  مستشارة ومدربة على  1994-1998

واألسرة،
واإلرشاد  المبكر رنامج التدخلب

األسري 
جمعية الحسين لذوي التحديات  ومدربةوعضو هيئة إدارية مستشارة  1997-2009

 الحركية
 االرشاد والتدخل المبكر
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سهام ابوعيطة  و  ايمان 
  عربيات

 

وكية في خفض فاعلية برنامج إرشاد جمعي وفق الجدلية السل
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وتحسين مستوى التكيف 

النفسي االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى أطفال السوريين 
 الالجئين في األردن

مجلة "دراسات" الجامعة 
 االردنية
2020 

قبول 
 للنشر

2020.) 

سهام ابوعيطة وهنادي 
 نعيمات

 لبنيويةا النظرية وفق أسري  جمعي إرشاد برنامج فاعلية
 لدى الوالدي األسري  والتكيف الوالدية المهارات لميشين
 البديلة األسر

مجلة الدراسات التربوية 
والنفسية. جامعة سلطان 

 قابوس  

37,3 ,
592- 
614 

  

2019 

سهام ابوعيطة واالء 
 الشمالية

فاعلية اإلرشاد الجمعي المستند للعالج الجدلي السلوكي 
التخريبي لدى طالبات في خفض االندفاعية والسلوك 

 رالصف العاش

المجلة االردنية في 
 العلوم التربوية

14 
,4  ,

434-
448 

2017 

سهام أبو عيطة وفايز 
 ضيف هللا الكوشة

فاعلية برنامج إرشاد جمعي مستند إلى نظرية معالجة 
المعلومات في تحسين فاعلية الذات ومهارة اتخاذ القرار 

مديرية تربية لواء المهني لدى طالب الصف العاشر في 
 مارك

المجلة الدراسات 
 –التربوية النفسية 
  جامعة قابوس 

11,3, 
545-
564 

2017 

 في تحسين الواقعي اإلرشاد الجمعي برنامج فاعلية محمد الدهام وسهام ابوعيطة
 اإلدمان على اإلنترنت سلوك وخفض االجتماعية المهارات

 . المراهقينى لد

المجلة التربوية 
 لمتخصصةالدولية ا

6 
,1-

16 

2017 

 أبو سهام ضمرة، كايد جالل

  عيطة

 

 الصدمة على المركز السلوكي أثر العالج المعرفي
بالموسيقى في خفض أعراض قلق ما بعد     والعالج

  الصدمة لدى عينة من أطفال الحروب

مجلة دراسات 
 االردنية

41,1 ,

101- 

114 

2014 

لينا ة و أبو عيطسهام 
 الحاج محمود حسن

اعلية العالج التعبيري في تقليل االضطرابات النفسية ف
وتحسين تقدير الذات والدعم االجتماعي لدى عينة من 

  المدمنين

 –مجلة دراسات 
 الجامعة األردنية

,1 
41- 

139-
161 

2014 

Siham Abueita Modifying the attitudes among unmarried 

employee females according to Satir Model  

Social –Procedia  
and Behavioral 

Science 

4 , 

574- 

578 

2013 
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سهام ابوعيطة وزياد 
 خزاعلة

دى ل اثر برنامج إرشادي في تعديل االتجاهات السلبية
 الشباب المتأخرين عن سن الزواج

مجلة الدراسات 
 –التربوية النفسية 

 جامعة قابوس

91-
109 

2012 

Alison  J. Cocks,  
 Sahar Al- 
makhamreh,  Siham 

Abuieta 

Facilitating the development of social work in 

the Hashemite Kingdom of Jordan: A 

collaboration between Jordan and the UK, 

2009  

https://doi.org/10.1177/0020872809342656 

International 

Social Work.  

Below it indicates 

that it  

52, 6,  2009 

Siham Abueita 

& Naghua Al- 

Saigh  
 

Physical and Psychosocial Problems of 

Cancer Patients who Receive 

Chemotherapy and/or Radiotherapy 

Treatment an Al Hussein Center for 

Cancer. 

Derasat   Journal - 

University of 

Jordan 

 2007 

سهام ابوعيطة ونجوى 
 الشيخ

فاعلية برنامج ارشاد جمعي من خالل الزمالء 
 في عالج سلوك العزلة

مجلة العلوم النفسية 
والتربوية جامعة 

 البحرين

1 2997 

سهام ابوعيطة واحمد 
 عطا

فاعلية برنامج إرشاد جمعي لتحسين التوافق 
 مومفهوم الذات لدى األطفال المساء إليه النفسي

مجلة العلوم النفسية 
والتربوية جامعة 

 البحرين

 2007 

لدى طلبة عدادات الفارقة والميول المهنية االست سهام ابوعيطة
الصف العاشر والثاني عشر العلمي واألدبي لدى 

 طلبة مديرية تعليم الزرقاء.

مجلة المنار, 
 جامعة ال البيت

10 ,2 , 2005 

Siham Abueita Type A Behavior among the Hashemite 
University   

Dirasat, 
Educational 
Sciences, 32,. 2,  

 2005 

أساليب الرعاية الوالدية والسلوكيات العدوانية عند طلبة  سهام ابوعيطة
 المرحلة الثانوية في محافظتي عمان والزرقاء.

 2005 ,2, 10 مجلة جامعة دمشق

Siham D. 
Abueita 

Jordanian Working Women's Perception of 

Life Difficulties 

Journal of 

international 

women's studies 

7, 170-
181 

2005 

 

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872809342656
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872809342656
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872809342656
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872809342656
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872809342656
https://doi.org/10.1177%2F0020872809342656
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2019االولى دار الفكر عماناالرشاد األسري والزواجي مفاهيم ونظريات ومهارات عيطة سهام ابو

2015 االولى دار الفكر عماننظريات اإلرشاد و النمو المهنيعيطةسهام أبو 

2013 االولىاألهلية للنشر والتوزيعأساسيات اإلرشاد والنمو المهني سهام ابو عيطة

2014دار الفكر عمان مبادئ اإلرشاد النفسيسهام ابو عيطه
 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ  ــ
 النفس معية األردنية لعلمالج

 ارشاد اسري -الشبكة العالمية لفرجينيا ساتير
 الجمعية االمريكية لإلرشاد

 المجتمع الدولي لحماية الطفل من اإلهمال وااليذاء
 الجامعات في اللجان عضوية

 

 ى برامج االمتداد والتدخل المبكر تدريب العاملين في رعاية المعاقين حركيا في سوريا عل 2003 \9

 إلقاء محاضرة فندوة اإلرشاد األسرى بالتعاون بين المجلس الوطني لألسرة واليونيسي 2003\10

 األسر بالتعاون بين المجلس الوطني لشئون األسرة وجامعة مؤتة لقاء محاضرة فندوة العن 2003\12

 الوطني لشئون األسرة والجامعة الهاشمية القاء محاضرةاألسر بالتعاون بين المجلس  فندوة العن 2004 \3

  زيارة ميدانية لجامعتي ريدنك وبرونل ومؤسسات العمل االجتماعي في بريطانيا  1/2007

2015 

2015 

 2015-2013-2011إثراء التواصل مع نفسك واآلخرين، 

 سمبر في دي دائرة قاضي القضاة للقضاة فيواإلصالح الزواجي واألسري اإلرشاد 
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Referee Names  

Sharon loeshen 

President of the Virginia Satir Global Network 

8616 N Liston St 

Kansas City MO 64154-3757  

USA 

Phone 206.241.7566 Fax 816.420.9266 

office@satirglobal.org 

www.satirglobal.org 

 

Barbara L. Bonner, PhD 

CMRI/Jean Gumerson Endowed Chair 

Director, Center on Child Abuse and Neglect 

Professor of Pediatrics 

940 Northeast 13th St. 

Nicholson Tower, Suite 4900 

Oklahoma City, OK  73104 

Phone:  (405) 271-8858 

Fax:  (405) 271-2931 

Barbara-Bonner@ouhsc.edu 

 

Tatiana Balachova, Ph.D. 

Professor 

Co-Director, Interdisciplinary Training Program in Child Abuse and Neglect (ITP) 

Center on Child Abuse and Neglect 

Department of Pediatrics 

The University of Oklahoma Health Sciences Center 

940 N.E. 13th Street 

Nicholson Tower Suite 4900 

 

mailto:Barbara-Bonner@ouhsc.edu

