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 الشخصية المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 استاذ مشاركالرتبة األكاديمية:

 الكرك 1/9/1959ها:تاريخ الوالدة ومكان

 اردنيالجنسية:

 عمان مرج الحمام العنوان:

 0777400721 الهاتف:رقم 

 i-shawarebaau.edu.joالبريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 2000/2003 علم نفس تربوي نمو دكتوراه

جامعة عمان العربية 

 للدراسات العليا
 االردن

-  
 
 

  ماجستير -
 
-  

 نفس علم بكالوريوس

 الجامعة-واجتماع

                   األردنية

    1981  

 الجامعة تربوي، نفس علم

  األردنية
 الجامعة االردنية 1991   

 االردن
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 عامة ثانوية -

1977 

     

     
 
 

 

 

 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 العلوم التربوية والنفسية جامعة عمان العربية استاذ مشارك سنة17

 االردن

 

 

 االردن الجناح العسكري جامعة مؤته محاضر سنوات3

 االردن  اكاديمية الشرطة محاضر سنة1

     

     

 

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 2017-2016 العربية عمان جامعة والنفسية التربوية العلوم كلية عميد نائب
 2017-  2015العربية عمان جامعة الخاصة والتربية واإلرشاد النفس علم قسم رئيس -
 2010\7\27 الترقية تاريخ 2010 العربية عمان جامعة والتربوية النفسية العلوم كلية في مشارك أستاذ -

 - 2003 مةن الخاصةة والتربيةة واإلرشةاد الةنفس علةم قسةم العليةا التربويةة الدراسات كلية في مساعد أستاذ -

 العليا. للدراسات العربية عمان جامعة
 الملكية الشرطة ةأكاديمي في متفرغ غير محاضر -
 . 1994-1991 موته جامعة متفرغ غير محاضر -

 

 2006\9\15 -2003 العليا للدراسات العربية عمان جامعة في العامة العالقات مدير -
 2010 -2006لغاية والمالية لإلدارة العربية عمان جامعة رئيس نائب مساعد -

 2013 حتى 2009\3\1 العربية عمان جامعة في والجودة االعتماد مدير -
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 الطلبة. قضايا في التحقيق لجنة عضو -
 للطلبة. التأديبي المجلس عضو -

 .لمرتين الجامعة مجلس في عضو -

 العالي. التعليم مؤسسات اعتماد هيئة من مكلف النفس علم تخصص في الخاص لالعتماد لجنة عضو -
 اعتمةةاد هيئةةة مةةن البكةةالوريوس مسةةتوى علةةى األطفةةا  ريةةا  لتخصةةص معةةايير لوضةة  لجنةةة عضةةو -

 العالي. التعليم مؤسسات
 العالي. التعليم مؤسسات اعتماد هيئة في الدكتوراه شهادات لحملة الدقيق التخصص تحكيم خبير -
 التخصص. في ودكتوراه ماجستير ورسائل مخططات مناقشة عضو -

 الفلسطينية. السلطة في والبكالوريوس العليا الدراسات لبرامج محكم -

 واقليمي. محلي مستوى على دريست هيئة اعضاء لترقية محكم -

 علمية. مجالت في محكم عضو -

 البلقةاء وجامعةة االردنيةة والجامعةة العربيةة عمةان جامعةة فةي والةدكتوراه ماجسةتير لرسائل مناقش عضو -

 االردن. في االسراء وجامعة االهلية عمان وجامعة
 الكلية. مستوى على الدراسية الخطط لجنة رئيس -

 الكلية. مستوى على العلمي البحث لجنة عضو -

 الجامعة مستوى على العلمي البحث لجنة عضو -

 والجامعة الكلية مستوى على المكتبة لجنة عضو -

 الجامعة مستوى على الدراسية الخطط لجنة عضو -

 الكلية في العليا الدراسات لجنة رئيس -

 الكلية في العليا الدراسات لجنة عضو -

 والنفسية التربوية العلوم كلية في والتطوير التدريب لجنة رئيس -
 

     

     

     

     

     

     

 

  



 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

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

4-11 
 

 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 غيةر دكتةوراه أطروحةة -الشخصية المتغيرات ببعض وعالقته األردنيين الطلبة لدى السلطة مفهوم تطور  -

 2003 األردن العليا، للدراسات العربية عمان جامعة منشورة،
 المملكةة فةي والتأهيةل اإلصةالح مراكةز فةي المحكةومين من المخدرات لمتعاطي المميزة الشخصية سمات -

 1991األردنية الجامعة ماجستير، رسالة الهاشمية، األردنية
 القةةةراءة مجلةةةة التربويةةةة، العمليةةةة علةةةى العولمةةةة "أثةةةر بعنةةةوان منشةةةور (بحةةةث2004الشةةةوارب،اياد)-1 -

 والثالثون. الثامن والمعرفة،العدد
 القةةةراءة مجلةةةة األحةةةدا ، انحةةةرا  فةةةي الوالةةةدين فقةةةدان اثةةةر  منشةةةور، (بحةةةث2006الشةةةوارب،اياد)-2 -

 نوفمبر. تون،الس العدد والمعرفة،
 األبنةاء عنةد الةاات بتقةدير وعالقتهما والتسلط الحزم نمطي بعنوان منشور  (بحث2006اياد) الشوارب-3 -

 .  التربية المنوفية،كلية جامعة والعشرون، الحادي العدد والتربوية، النفسية البحو  مجلة المراهقين،
 بعةض ضةوء فةي ومرتكبيهةا اإلسةاءة ألنماط مسحية دراسة بعنوان منشور (بحث2007الشوارب،اياد)-4 -

 الواحةد العةدد شةمس، عةين جامعةة التربيةة، كليةة مجلة الهاشمية األردنية بالمملكة الديموجرافية المتغيرات

 الراب . الجزء والثالثون،
 األلعةاب علةى قةائم تةدريبي برنةامج فعاليةة بعنةوان منشةور (بحةث2009محمةد) صالح، ،اياد الشوارب -5 -

 الةتعلم، مشةكالت ذوي األطفةا  لةدى المدرسةة نحةو االتجةاه وتحسةين الدراسةية المهةارات تنمية في اللغوية

 .2(،63،العدد) الزقازيق جامعة التربية، كلية مجلة
 العربيةةة عمةةان جامعةةة طلبةةة لةةدى االيثةةاري السةةلوك بعنةةوان منشةةور (بحةةث2009) ايةةاد الشةةوارب، -6 -

 عشةةر التاسةة  المجلةةد النفسةةية للدراسةةات المصةةرية المجلةةة المتغيةةرات، بةةبعض وعالقتةةه العليةةا للدراسةةات

 .  (62العدد،)
 جامعةةة المتغيةةرات، بةةبعض وعالقتةةه الةةوظيفي الرضةةا بعنةةوان منشةةور (بحةةث2009) الشةةوارب،اياد-7 -

 الثةاني( )الجةزء الثةاني العةدد عشةر السةاب  المجلةد التربويةة العلةوم مجلةة التربويةة الدراسات معهد القاهرة

 . ابريل
 الممارسةةات حةةو  الوالةةدين تصةةورات بعنةةوان منشةةور (بحةةث2009) اسةةيل الشةةوارب، ايادالشةةوارب، -8 -

 للوالةدين، التعليمةي والمسةتوى الوالديةة الرعايةة بأنمةاط وعالقتهةا األطفةا  ريةا  دور في نمائيا المالئمة

 . برأكتو األولى السنة الثاني العدد اإلسكندرية جامعة األطفا  ريا  كلية والتربية الطفولة مجلة
 العةاديين األطفةا  لةدى االجتماعية المهارات بعنوان منشور (بحث2012) اياد الشوارب، احمد. عواد، -9 -

 للعلةةوم دمشةةق جامعةةة مجلةةة الهاشةةمية، األردنيةةة بالمملكةةة المدرسةةة قبةةل مةةا مرحلةةة فةةي بصةةريا والمعةةاقين

 األو . العدد 28 المجلد والنفسية، التربوية

- 10-HALSAH,KHLOOD,SHAWAREB,IYAD,(2010) LIFE STYLE OF DIABETIC 
PATIENTS ATTENDING MARJ AL HAMAM PUBLIC MEDICAL CENTER IN JORDAN 

 اإلسكندرية، جامعة العامة للصحة العالي المعهد مجلة -

-  
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 المسةةنين لةةدى واالنفعةةالي االجتمةةاعي التوافةةق مسةةتوى بعنةةوان: منشةةور (بحةةث2013) ،ايةةاد الشةةوارب-11 -

 ،ابريةل90العةدد ،23 المجلةد بنهةا، جامعةة التربيةة كليةة مجلةة مقارنةة، دراسةة تغيةراتالم بةبعض وعالقته

 (.2ج)
  التطبيقية البلقاء جامعة -رئيسي باحث  - مشارك أستاذ الفرح/ فريد يعقوب الدكتور-12  -
 التطبيقية البلقاء جامعة  - مشارك أستاذ / العواملة حابس الدكتور   -
  العربية عمان جامعة – مشارك أستاذ / الشوارب إياد الدكتور -
 األحةدا  لدى الاات مفهوم درجة (2013التطبيقي) البلقاء جامعة - مشارك أستاذ / السعايدة ناجي الدكتور  -

 التربيةة الخةامس الةدولي التربةوي المةؤتمر وقةائ  فةي منشةور بحث المتغيرات، ببعض وعالقتها الجانحين

 .الطفيلة جامعة الطموح-المستجدات-الواق  المجتمعية والتحديات

- 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 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. 
 المسةتقبلية المشةكالت حةل فةي اإلبةداعي التفكيةر مسةتوى فايزة معين،سعادة نصراوين ، اياد الشوارب-17 -

 جامعةة مجلةة للنشةر األردن،مقبةو  فةي الثةانوي األو  الصةف طلبةة لةدى المدركة الااتية بالكفاءة وعالقته

  لألبحا  النجاح
-  
 2018 (أيلو 9) النشر اإلنسانية(تارخ )العلوم -
 مقبةو  الناصرة قضاء في الطلبة لدى الغتراببا وعالقته العاطفي االمن اياد ،الشوارب هدى الزعبي-18 -

 2018   األردنية، ،الجامعة واالجتماعية اإلنسانية العلوم عدد دراسات مجلة للنشر
 هيئةة أعضةاء أداء جةودة تقيةيم العيةد،وفاء ،ايةاد الشوارب نصراوين،معين حميدان،نبيل المحارمة،لينا-19 -

 فةةي العةةالي التعلةةيم مؤسسةةات جةةودة ضةةمان معةةايير ضةةوء فةةي والنفسةةية التربويةةة العلةةوم كليةةة التةةدريس
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 العلمةةي البحةةث تطةةور افةةا  بعنةةوان المحكةةم الخةةامس الةةدولي العلمةةي المةةؤتمر فةةي منشةةور األردن،بحةةث

  2019 المعاصرة التحديات اطار في والتعليم والتربية
 لةدى المشةكالت حةل علةى بالقةدرة وعالقتةه الجتماعيا (الاكاء2019) اياد ازدهار،الشوارب الزبون -20 -

 العربيةة عمةان جامعةة االردن،مجلةة في التعليمية الروبرت برامج في المشاركين وغير المشاركين الطلبة

 1(،)3م) والنفسية التربوية البحو  سلسلة للبحو 
 مرضةةى لةةدى واالمةةل سةةيالنف بةةالتوافق وعالقتهةةا الحيةةاة (نوعيةةة2019) ايةةاد ،الشةةوارب هةةديل عبةده -21 -

 (،1()3م) والنفسية التربوية البحو  سلسلة للبحو  العربية عمان جامعة مجلة االردن في السرطان

- 22 - SHAWAREB.IYAD,NASRAWEEN.MUEEN2020,)CYBER BULLYING THROUGH 
SOCIAL MEDIA AMONG BASIC STAGE STUDENTS AT DIRECTORATE OF 
EDUCATION OF THE UNIVERSITY DISTRICT / CAPITAL GOVERNORATE

 INTERNATIONAL EDUCATION STUDIESV.(13).N.(1 

- 23-
SHAWAREB,IYADALNASWEEN,MOIN.MEHYAR,AHMAD.MITIB,MAHMOUD(2021)

ATTENTION DEFICIT ,HYPERACTIVITY AND ITS RELATION WITH AGGRESSIVE 
BEHAVIOR IN PRIVATE SCHOOL STUDENTS IN JORDAN .MULTICULTURAL 

EDUCATION ACCEPTED FOR PUBLICATION 

 المهنةي القةرار باتخاذ وعالقتها الكبرى الخمس الشخصية عوامل (2021الشوارب) اياد حابي،د ساره 24 -

   ، االبحا  ونشر للعلوم العربية ،المجلة األردنية الجامعات طلبة لدى

 طلبةة لةدى النفسةية بالسةعادة بالشةعور وعالقتةه النفسي التدفق (2021الشوارب) اياد احمد،د عبد احمد -25 -

  للبحو  العربية عمان جامعة مجلة العراقية، الجامعات

 طلبةةةة باتجاهةةةات وعالقتهةةةا األسةةةرية التنشةةةئة أنمةةةاط (2020) الشةةةوارب ايةةةاد مصةةةبح،د السةةةاعدي -26 -

 للبحو  العربية عمان جامعة مجلة ُعمان سلطنة في المدرسة نحو التعلم صعوبات

  لدى االجتماعية بالمهارات وعالقته االلكتروني االستقواء (2020) الشوارب اياد ميساء،د المباشر -27 -
 األو  ،العدد السادس ،المجلد عمان العاصمة محافظة في الخاصة الجامعات طلبة -
-  

 المؤتمرات
 األردنية الجامعة TEMPUS DAY 9/10/2004 تمبوس مؤتمر  -
 16/12/2004-15 عمان األردن، العربية، الجامعات في األكاديمية الحريات مؤتمر -

 16/4/2005-14 بيروت لبنان، المتغير، العالم ظل في العامة العالقات مؤتمر -
 2005البحرين مملكة في األو  األردني الخليجي مؤتمر -
 جامعةة فةي الةنفس علةم فةي بموضوعات األمريكية المتحدة الواليات في مكثف تدريبي برنامج في مشارك -

 2006 في شهر لمدة (COLUMBIA INTERNATIONAL UNIVERSITY)   انترنشونا  ومبياكول

 واالستشةارات للدراسةات العربةي المركةز فةي العليا التربوية الدراسات في العلمي البحث ندوة في مشارك -

  2007العليا للدراسات العربية عمان جامعة
 عمةان فةي المنعقةد يقيةا افةر وشةما  األوسط الشر  لمنطقة  النفس لعلم الثاني اإلقليمي المؤتمر في مشارك -

   2007 5-1 إلى 27-4
 2007 عمان اإلرهاب سيكولوجية في عمل ورشة في المشاركة -
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 الخةةةةاص:الواق  الجةةةةامعي التعلةةةةيم فةةةةي األردنيةةةةة التجربةةةةة حةةةةو  الخاصةةةةة للجامعةةةةات األو  المةةةةؤتمر -

 ياالعل للدراسات العربية عمان عمان،جامعة 2006\12\23والطموح،
 العربيةةةة عمةةةان جامعةةةة .ETS  ببرنةةةامج والمعلمةةةين المةةةدراء تةةةدريب حةةةو  تدريبيةةةة دورة فةةةي المشةةةاركة -

 2007\ 12\18-12\3 االختبارات مركز العليا للدراسات
 الجامعي التعليم في الفعا  التدريس طرائق 2008 \ج\5 رقم برنامج في المشاركة -
 العةالج بعنةوان النفسةيين والمرشةدات المرشدين لدى نيةالمه الكفايات لتطوير تدريبية ورشة في المشاركة -

 (.2008العربي) المجتم  في تطبيقية توجيهات واألسري الفردي
 مةن المنظم العربي، عشر والساب  مصر في النفس لعلم والعشرون الخامس السنوي المؤتمر في المشاركة -

 لةدى االيثةاري السةلوك .ببحةث2009 شةباط 4-2 مةن الفتةرة فةي النفسةية للدراسةات المصةرية الجمعية قبل

 المتغيرات. ببعض وعالقته العليا للدراسات العربية عمان جامعة طلبة
 العةالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة في الااتي التقييم دراسة إجراءات التدريبية العمل ورشة في المشاركة -

28-29\11\2009 
 مةن المةنظم النفسةية، والصةحة واإلعاقةات التغايةة األو  اإلقليمةي العلمي المؤتمر في بالحضور المشاركة -

-10-13-12 الفتةرة خال  المتوسط لشر  اإلقليمي والمكتب العالمية الصحة ومنظمة العربية عمان جامعة
2010. 

-28بيةروت األمريكيةة اللبنانية الجامعة العالي: التعليم برامج تقييم بعنوان مؤتمر في بالحضور المشاركة  -

30-10\2010 
 عمةان جامعةة العلمةي، والبحةث االسةتراتيجي والتخطةيط الجامعيةة اإلدارة مؤتمر في بالحضور اركةالمش -

 2011-2-23-22والتفو  لإلبداع الحسين وصندو  العربية
 جامعةةة 2011\5\12-10العةةالي، التعلةةيم جةةودة لضةةمان الةةدولي العربةةي المةةؤتمر فةةي بالحضةةور المشةةاركة -

 األردن. الزرقاء
 العصةر ومتغيةرات المبكةرة الطفولةة بعنةوان البتةراء جامعة في األو  الطفولة مؤتمر بالحضور المشاركة -

 2011 أو  تشرين 10-11
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 
 

 األردنية النفس علم جمعية -
  العربية عمان جامعة خريجي نادي -

 والعلوم للثقافة األردنية الجمعية -
 مؤسس األسرة لتمكين األردنية الجمعية -
 مؤسس الثقافي للتنوع األردني المنتدى -
 الدولية الشؤون جمعية -
 الصينية األردنية الصداقة جمعية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 
  الدراسية الخطط لجنة عضو -

 المكتبة لجنة عاو -
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
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 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 
 

 أخرى نشاطات
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشرا 
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 اسم الطالب الرسالة عنوان

 ماجستير رسالة األسفل الجليل منطقة في المتقاعدين السن وكبار الراشدين لدى الحياة أنماط-

 ماجستير رسالة األردن في المهنية الثانوية المرحلة طلبة يدركه كما المهني االختيار في والمدرسة األسرة دور-2

 رسةالة االجتمةاعي االقتصةادي بالمسةتوى وعالقتها النسل وتنظيم المرأة عمل نحو األردنية الجامعات طلبة اتجاهات-3

 ماجستير

 رسةةالة عكةةا قضةةاء منطقةةة فةةي النفسةةية الهويةةة بتكةةوين وعالقتهةةا المراهقةةون يةةدركها كمةةا الوالديةةة المعاملةةة أسةةاليب-4

 ماجستير

 رسةةالة منةةه، للحةةد المقترحةةة لحلةةو وا األردنيةةة الجامعةةات طلبةةة لةةدى للعنةةف المؤديةةة واالجتماعيةةة النفسةةية العوامةةل-5

 ماجستير
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 الجليةل منطقةة فةي اإلعداديةة المرحلة طلبة يدركها كما األسرية التنشئة بأنماط وعالقاتها أالبتكاري التفكير مستويات-6

 ماجستير رسالة األسفل،

 االجتماعي. والنوع والديةال المعاملة بأنماط السب  بئر منطقة في اإلعدادية المرحلة طلبة لدى التنمر سلوك عالقة-7

 العليا. األساسية المرحلة طلبة لدى االندفاعي(-)المتأمل المعرفي باألسلوب وعالقتها النفسية الضغوط-8

 الطلبة. لدى الهوية بتشكيل وعالقتهما والانب بالخجل الشعور-9

 الطلبة. لدى بالقلق وعالقتها االجتماعية المساندة-10

 الطلبة. لدى والعمر الجنس لمتغيري تبعا المعرفية السلطة في الفرو -11

 بةبعض وعالقتهةا السةب  بئةر قضةاء فةي االجتماعيةة الرعايةة مراكةز فةي إلةيهم المسةاء الطلبة لدى الشخصية السمات-12

 المتغيرات.

 العاديين. بالطلبة مقارنة إليهم المساء الطلبة لدى والتحصيل السلوكية الكفاءة مستوى-13

 الطلبة. لدى االنفعاالت بإدارة وعالقتها االجتماعية ساندةالم أنماط-14

 شهرا. عشر واحد تس  الى سنوات ثال  من العمرية للفئة للغة (TACL-3)    السمعي االستيعاب مقياس تطوير-15

 الناصرة. منطقة في الثانوية المرحلة طلبة لدى المستقبل بقلق وعالقته الثقافي الاكاء-16

 السب . بئر منطقة في والعادية الداخلية المدارس طلبة لدى االخرين نحو الفرد بتوجه وعالقته االنفصا  قلق-17

 الناصرة. مدينة في االعدادية المرحلة طلبة لدى المدركة الااتية بالكفاءة وعالقته المعرفي الداف -18

 االسفل. الجليل منطقة طلبة من عينة لدى الاات بتقدير وعالقتها المعرفية التشوهات-19

 الناصرة. منطقة في الثانوية المرحلة طلبة لدى التنمر بسلوكيات وعالقتها االجتماعية المهارات-20

 الناصرة. منطقة في الطلبة لدى واالجتماعي االقتصادي والمستوى الوالدية المعاملة بأنماط وعالقته الروحي الاكاء-21

 عكا. قضاء في الطلبة لدى التعلق بمستويات وعالقته الااتي التنظيم-22

 الطلبة. لدى للشخصية الكبرى الخمسة بالعوامل وعالقته المعرفي التنافر-23

 الناصرة. قضاء في الطلبة لدى باالغتراب وعالقته العاطفي االمن-24

 القدس. منطقة في الطلبة لدى الاات بتوكيد وعالقتها االجتماعية الكفاءة-25

 السب . بئر في الطلبة لدى بالسعادة شعوربال وعالقته االجتماعي التفاعل-26
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 المعلمات. نظر وجهة من الفحم بأم الروضة أطفا  لدى االجتماعي النفسي بالتكيف وعالقته االنفصا  قلق-27

 التعليميةة الروبةرت بةرامج فةي المشةاركين وغير المشاركين الطلبة لدى المشكالت بحل وعالقته االجتماعي الاكاء-28

 األردن. في

 األردن. في السرطان مرضى لدى واالمل النفسي بالتوافق وعالقتها الحياة وعيةن-29

 المتغيرات. ببعض وعالقتها الوالدين نظر وجهة من األطفا  ريا  دور في نمائيا المالئمة الممارسات-30

 سةلطنة فةي وميةةالحك المةدارس فةي الطلبةة لدى الدراسي والتحصيل المدرسي بالتكيف وعالقتها المدرسية التنقالت-31

 عمان.

 الخاصة. المدارس في األردنيين الطلبة لدى المخاطرة بسلوك وعالقتها الالمنهجية األنشطة في المشاركة-32

 عرابة مدينة في الثانوية المرحلة طلبة لدى االنفعالي بالتنظيم وعالقتها االجتماعية الكفاءة -33

الخاصة الجامعات طلبة لدى تماعيةاالج بالمهارات وعالقته االلكتروني االستقواء-34  

  الجامعات طلبة لدى القرار باتخاذ وعالقتها الكبرى الشخصية عوامل-35

الجامعات طلبة لدى االنفعالي بالوعي وعالقته اآلخرين مساعدة نحو التوجه -36  

العراقية الجامعات طلبة لدى النفسية بالسعادة بالشعور وعالقته النفسي التدفق-37  

عمان سلطنة في المدرسة نحو التعلم صعوبات ذوي طلبة باتجاهات وعالقتها االسرية التنشئة انماط-38  

 

 

 

 

 
 

 المعرفون
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