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-مدة الدراسة)من التخصص الدقيق الدرجة

 الى(

 البلد الجامعة

، ثالث سنوات اإلرشاد درجة الدكتوراه 
1983 

جامعة جورج 
 واشنطن

 الواليات المتحدة

في علم النفس  درجة الماجستير
 التربوي 

، ثالث سنوات
1979 

 الكويت جامعة الكويت

تماععلم النفس واج درجة البكالوريوس 1970،اربع سنوات   الكويت جامعة الكويت 
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 أخرى خبرات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

كلية العلوم  \االرشاد التربوي والنفسي  جامعة عمان العربية أستاذ في اإلرشاد النفسي 2020
 التربوية 

 عمان

2018-2020  عمان مكتب اصالح غرب عمان  دائرة قاضي القضاة مصلح محاضر 

 النفسي أستاذ في االرشاد 1998-2018
 الجامعة الهاشمية

كلية  \علم النفس التربوي واالرشاد
 العلوم التربوية

 الزرقاء

2006-2008  الزرقاء علم النفس التربوي واالرشاد الجامعة الهاشمية عميد كلية العلوم التربوية 
اشميةالجامعة اله عميد كلية الملكة رانيا للطفولة    2008- 2006  الزرقاء علم النفس التربوي واالرشاد 
2003 -2005 نائب عميد كلية العلوم  

 التربوية
 الجامعة الهاشمية

 الزرقاء علم النفس التربوي واالرشاد

1999 -2001  الزرقاء علم النفس التربوي واالرشاد الجامعة الهاشمية رئيس قسم علم النفس التربوي  
2199-1998 البناتجامعة  أستاذ مشارك  ءالبترا\   عمان علم نفس وتربية خاصة 
2199-1994 ءالبترا\جامعة البنات عميدة شؤون الطالبات   عمان علم نفس وتربية خاصة 

1983-1990  الكويت علم نفس تربوي  جامعة الكويت استاذ مساعد  
منسق مشروع العمل  2006-2008

 االجتماعي 
 المجلس البريطاني

 لندن وعمان االردن تطوير العمل االجتماعي في

2002-2009  
 

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

 سوريا

-20042003 
  2009 2011- 

مستشارة وباحثة في اإلرشاد 
 األسري 

 

المجلس الوطني لشؤون 
  األسرة

 

 مشروع االرشاد السري 
 راتيجية االرشاد االسري است

 عمان

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

 واألسرة،
واإلرشاد  المبكر رنامج التدخلب

 األسري 
 عمان

وعضو هيئة إدارية مستشارة  1997-2009
 ومدربة

سين لذوي جمعية الح
 التحديات الحركية

 عمان االرشاد والتدخل المبكر

 

 

 

 والمؤلفات المنشورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجالت
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 تاريخ النشر                 مكان النشر عنوان البحث 

 عالقة تركيب األسرة ومناخها بجنوحعربيات. ورند    عيطةأبو سهام  .1
 دراسة ميدانية في مركز رعاية الفتيان في رصيفة األحداث

جامعة  –ماعية مجلة العلوم االجت
 /27/5مقبول للنشر . الكويت
2021 

 

فاعلية برنامج إرشاد جمعي . إيمان عربياتو عيطة  هام أبوس .2
وفق الجدلية السلوكية في خفض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

وتحسين مستوى التكيف النفسي االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى 
  . أطفال السوريين الالجئين في األردن

الجامعة  –التربوية  –دراسات مجلة 
 202,  43-24 48,1األردنية. 

 

 إرشاد برنامج فاعلية( 2019سهام أبو عيطة وهنادي النعيمات. ) .3
 الوالدية المهارات   في لمينشين البنيوية النظرية وفق أسري  جمعي

 ., البديلة األسر لدى الوالدي األسري  والتكيف

مجلة الدراسات التربوية والنفسية، 
 -592, 37,3معة سلطان قابوس جا

614 

 

فاعلية (. 2017سهام أبو عيطة وفايز ضيف هللا الكوشة. ) .4
برنامج إرشاد جمعي مستند إلى نظرية معالجة المعلومات في تحسين 

فاعلية الذات ومهارة اتخاذ القرار المهني لدى طالب الصف العاشر في 
   ..  مديرية تربية لواء ماركا

 –ربوية النفسية مجلة الدراسات الت
-545 ,11,3 2017جامعة قابوس

564 

 

اعلية اإلرشاد الجمعي ( ف2017سهام أبو عيطة واالء الشمالية. ) .5
المستند للعالج الجدلي السلوكي في خفض االندفاعية والسلوك التخريبي 

 العاشر. لدى طالبات الصف 

المجلة االردنية للعلوم التربوية 
 جامعة اليرموك 433-44 .4,,3,

 

اإلرشاد  برنامج فاعلية(. 2017محمد الدهمان وسهام أبو عيطة. ) .6
 إ سلوك وخفض االجتماعية المهارات في تحسين الواقعي الجمعي

 اإلرشاد الجمعي برنامج المراهقين، الفاعلية لدي اإلدمان على اإلنترنت
اإلدمان على  إ سلوك وخفض االجتماعية المهارات في تحسين الواقعي

  .المراهقين ديل اإلنترنت

. المجلة التربوية الدولية المتخصصة
7,6 ,1- 

 

7. Siham Abueita.  (2013) .Modifying the Attitudes 
Among Unmarried Employee Females According to 
Satir Model.  

Social and Behavioral 
Sciences    42 
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العالج (. فاعلية 2013)لينا الحاج محمود حسنو  سهام أبو عيطة .8
التعبيري في تقليل االضطرابات النفسية وتحسين تقدير الذات والدعم 

 االجتماعي لدى عينة من المدمنين. 

  الجامعة االردنية –مجلة دراسات 

ثر برنامج إرشادي (. أ2012سهام أبو عيطة وزياد خزاعلة. ) .9
 .  دى الشباب المتأخرين عن سن الزواجل في تعديل االتجاهات السلبية

لة الدراسات التربوية مج .10
 جامعة قابوس –النفسية 

 

11. The  Field Training in Teaching at College of 
Educational Science at Hashemite University,  

UNICCO, Beirut 2009 

12. Alison J. Cocks, Sahar Al-Makhamreh, Siham 
Abuieta .( (2009 ..Facilitating the Development of 
Social Work in The Hashemite Kingdom of Jordan: A 
collaboration between Jordan and the UK 

International Social Work 
Volume 52 Issue 6, 

October 

2009 

فاعلية برنامج ارشاد جمعي من خالل الزمالء في عالج سلوك  .13
 العزلة

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 في جامعة األمارات

2007 

ومفهوم الذات  فاعلية برنامج إرشاد جمعي لتحسين التوافق النفسي .14
 لدى األطفال المساء إليهم

مجلة العلوم النفسية والتربوية جامعة 
 البحرين

2005 

15. Jordanian Working Perception of the Daily life 
Difficulties , 

International Council of 
Psychologists Proceeding  

2005 

16. Type A Behavior among the Hashemite University   2005 الجامعة االردنية –مجلة دراسات  
المرحلة  أساليب الرعاية الوالدية والسلوكيات العدوانية عند طلبة .17

 الثانوية في محافظتي عمان والزرقاء. 
, 2, 10مجلةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةة دمشةةةةةةةةق ع, 

2005 
2005 

االستعدادات الفارقة والميول المهنية  لدى طلبة الصف العاشر  .18
 والثاني عشر العلمي واألدبي لدى طلبة مديرية تعليم الزرقاء. 

 مجلة المنار, جامعة ال البيت
  2005, 5ع, 

2005 

19. -Physical and Psychosocial Problems of Cancer 
Patients who Receive Chemotherapy and/or 

Radiotherapy Treatment In Al Hussein Center For 
Cancer. By Al- Saigh  & Abueita.  

 –المجلة االردنية الدولية في الطب 
 الجامعة االردنية 

2004 

ل ثةةةانوي فةةةي التعلةةةيم االسةةتعدادات الفارقةةةة لةةةدى طالبةةةات الصةةةف األو  .20
 المهني واألكاديمي في منطقتي عمان والزرقاء, 

مؤتمر المرأة والبحث العلمي والتنمية, 
 2003جامعة أسيوط 

2003 

القيم واالتجاهات العلمية باإلنترنت لدى طلبة كلية العلوم  عالقة .21
 التربوية في الجامعة الهاشمية 

 2003 مجلة مركز البحوث في جامعة قطر

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
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مجلةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةات, العلةةةةةةةةةوم التربويةةةةةةةةةة  عدادات الفارقة لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي واألدبي االست .22
 2002الجامعة األردنية 

2002 

مجلةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةات, العلةةةةةةةةةوم التربويةةةةةةةةةة  الحاجات اإلرشادية الطلبة الجامعة الهاشمية .23
 2002الجامعة األردنية 

2002 

ليطبةةةق علةةةةى الحاسةةةةب تقنةةةين اختبةةةةار االسةةةتعدادات الفارقةةةةة وإعةةةةداده  .24
 اآللي 

 قسم علم النفس, كلية العلوم التربوية
2002 

2002 

السلوكيات العدوانية وأساليب ضبطها  لدى طلبة المرحلة الثانوية  .25
 في منطقة عمان

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 جامعة اإلمارات.

2002 

 2002 ر دائرة المرور والسيرمؤتم أسباب السلوك المخالف لقواعد السير وأساليب معالجته .26
إدراك كل من تالميذ جمعية الحسين وأمهاتهم ومعلماتهم للخدمات  .27

  .التي تساعد المعاق على التكيف مع الحياة
: 7المجلة السعودية لإلعاقةة والتأهيةل,

(4 ,)1-11     
2001 

28. Emotional and Antisocial Behaviors of Adolescents 
at Public School in Amman District.  

International Council of 
Psychologists conference 
59, London, 

2001 

المنظمة العربية للثقافة والعلوم  مستلزمات التعليم عن بعد  .29
 تونس \والتربية

2001 

 سورشةةةةةةةةة عمةةةةةةةةل مةةةةةةةةع جامعةةةةةةةةة القةةةةةةةةد نماذج عربية وأجنبية لمؤسسات التعليم عن بعد  .30
 المفتوحة 

 2000 

 1996  جامعة التراءالبصائر ، مجلة  التربوي في مدارس األردن  اداإلرشواقع  .31
في الهيئة العامة للتعليم  واإلدارييناالجتماعيين  األخصائيينتقييم  .32

 .التطبيقي والتدريب للخدمة االجتماعية
مجلة العلوم التربوية النفسية، جامعة 

 القاهرة ج م ع  \عين شمس
1992 

33. Counselor’s competencies and personality traits International Journal for the 
advancement of counseling 
,13, 27-38 

1990 

الرعاية الوالدية والميول المهنية لدى الطلبة الكويتيين في المرحلة  .34
  .الثانوية

 1989 (17/2مجلة العلوم االجتماعية )

 األكاديميةية العملية التربو  أهدافدور المرشد التربوي في تحقيق  .35
  .بتول الرفاعي  األستاذةالمهنية النفسية في المرحلة الثانوية مع 

 341 – 305( 15المجلة التربوية ) 
. 

1988 

 1988– 830مجلةةةةةةةة العلةةةةةةةوم االجتماعيةةةةةةةة   .للطلبة الكويتيين في جامعة اإلرشاديةتقييم الحاجة  .36
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114 
ن في الواليات الصعوبات التي يواجها الطلبة الكويتيون الذين يدرسو  .37

 .المتحدة األمريكية
( 34) اإلنسةانيةالمجلة العربية للعلةوم 

50-83 
1986 

 1983 107-75( 3المجلة التربوية )    .التربوي  اإلرشادمدى حاجة المدرسة االبتدائية لخدمات  .38
 

 الكتب

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 2019 االولى دار الفكر عمان والزواجي مفاهيم ونظريات ومهارات االرشاد األسري  عيطة سهام ابو

 2015 االولى دار الفكر عمان نظريات اإلرشاد و النمو المهني سهام أبو عيطة

 2013 االولى األهلية للنشر والتوزيع أساسيات اإلرشاد والنمو المهني  سهام ابو عيطة

 2014 الثالثة ندار الفكر عما  مبادئ اإلرشاد النفسي سهام ابو عيطه

     الترجمة )كتب(

شيرين لويشين ؛ 
 ترجمة سهام ابو عيطة

عملية التغيير عند ساتير : مهارات عملية للمعالجين ، 
 المرشدين, 

 2012  االهلية للنشر والتوزيع

فيليس هيث ؛ ترجمة 
سهام درويش أبو 

عيطة ، أحالم عادل 
خوندنة ، مراد علي 

 عيسي

  دار الفكر عمان التطبيقو ل : السياق ، البحوث عالقات الوالدين ة الطف
 هة[، 1436
 م2015

روبترت ماسون ... ] 
وآخ [ ؛ ترجمة سهام 
درويش أبو عيطة ، 

 مراد علي سعد

  دار الفكر عمان اإلرشاد الجمعي : التدخل والفنيات,
 هة[، 1436
 م2015

ريتشارد إس. بالكين ، 
جيرالد أ. جونكي ؛ 
 ترجمة سهام درويش

 -عماندار الفكر  النظرية والتطبيق للتقييم في اإلرشاد النفسي
 االردن.

 
 هة، 1437
 م 2016
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عيطة ، هند  أبو
 عبدالمجيد الحموري.

فرجينا ساتير ؛ ترجمة 
 سهام ابو عيطة.

 سري المشتركالعالج األ
 -عماندار الفكر 

 االردن.
 

 هة[، 1437]
 م 2016

 –الجمعي  اإلرشاد
 النظرية والتطبيق

 ,النظرية والتطبيق –الجمعي  شاداإلر 
 -عماندار الفكر 

 االردن.
 2016 

فرجينا ساتير؛ ترجمة 
تحرير  -أسامة جامع

 سهام ابو عيطة
 2016   الناس صناعة

ترجمة سهام ابو عيطة 
 وآخرون 

 والفروق الفردية الشخصية
 -عماندار الفكر 

 االردن.
 2018 

 

 كتب وأدلة وتقارير

 2005إداري التعليم في وزارة التربية والتعليم العراقية  -كبارلتعلم وحاجاته اإلرشادية لمشروع تدربي عن الم -1

 2004دراسة واقع اإلرشاد األسري ودليل الباحثين في اإلرشاد األسرى ضمن مشروع اإلرشاد األسرى, بتكليف من المجلس الوطني لشئون األسرة  -2

 .2005 -2002المجتمعي عام   والتأهيلر واالمتداد برنامج خدمات تربوية نفسية لتدخل المبك  -3

 ( عمادة البحث العلمي والدراسات العليا الجامعة  الهاشمية. 2002االستعدادات الفارقة عام ) اختبار -4

بق في تدريب العامالت الخدمات التربوية والنفسية واالجتماعية بالتعاون مع اعضاء قسم علم النفس التربوي في الكلية وط مشروع تدريبي على - -5
 .2002في جمعية اسرة الجندي في الزرقاء 

 2002اختبار الذكاء اللغوي   والدليل  -6

 2005اختبار الذكاء غير اللغوي  -7

 .19997تقرير للبنك الدولي في االرشاد باللغة العربية واخر في اللغة االنجليزية  -8

 الجامعة الهاشمية 2005مطبعة جامعة الكويت. وعام  (, 1988اختبار هوالند ، استكشاف الذات عام) -9

 ( جامعة الكويت.1989دليل االلعاب التربوية )  -10
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 النفس معية األردنية لعلمالج
 ارشاد اسري -الشبكة العالمية لفرجينيا ساتير

 رشادالجمعية االمريكية لإل
 المجتمع الدولي لحماية الطفل من اإلهمال وااليذاء

 عضوية اللجان في الجامعات
 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 إلقاء محاضرة فسيندوة اإلرشاد األسرى بالتعاون بين المجلس الوطني لألسرة واليوني 2003\10

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

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

  العمل االجتماعي في بريطانيازيارة ميدانية لجامعتي ريدنك وبرونل ومؤسسات   1/2007

2015 

2015 

 2015-2013-2011إثراء التواصل مع نفسك واآلخرين، 

 في ديسمبر  دائرة قاضي القضاة للقضاة فيواإلصالح الزواجي واألسري اإلرشاد 

 

 

 اللغات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 اللغة العربية

 اللغة االنجليزية
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 المعرفون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

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 
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