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 5/10/2022التاريخ 
 
 

 د. حسين مدهللا علي الطراونه

 
 
 
 الشخصية المعلومات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس               المسمى الوظيفي:  

 استاذ مساعد                : األكاديميةالرتبة 

 15/2/1960           :هاتاريخ الوالدة ومكان

  ردنيأ                           الجنسية: 

شارع االمير محمد بن طالل بن محمد، رقم المنزل  –بالقرب من االكاديمية البحرية  -شفا بدران –األردن، عمان : العنوان

 ( . 11937الرمز البريدي )  –(  540017البريد  ) ( ، صندوق 36) 

 0798545646رقم الهاتف: 

 العلمية المؤهالت

        مدة الدراسة الجامعة البلد
الى (  –) من   

 الدرجة  التخصص  الدقيق 

 الدكتوراه االرشاد النفسي والتربوي 2015 -2012 العلوم االسالمية العالمية االردن

مؤتهجامعه  االردن  ماجستير  علم النفس 1994-1999 

 الدبلوم العالي االرشاد والتوجيه 1987-1985 الجامعه االردنية االردن

1983- 1979 الجامعه االردنية االردن  بكالوريوس علم نفس 
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 التدريسية الخبرات

 مدة العمل الرتبة االكاديمية المؤسسة القسم الكلية البلد

 سنوات 3 اساذ مساعد جامعة عمان االهلية االداب والعلوم / قسم علم النفس كلية االردن

 1 اذ مساعدتاس جامعة البلقاء التطبيقية قسم التمريض/ الخدمات الطبية االردن

 شهور 6 استاذ مساعد  الجامعة االردنية كلية االداب/ قسم علم النفس االردن

 سنه  15 رائد مدرس الملكيةالخدمات الطبية  كلية االميرة منى االردن

 

 أخرى خبرات

 الرتبة المؤسسة الكلية / القسم البلد
مدة 
 العمل

 - ردناأل
وزارة الصحة 

 االردنية
شهادة مزاولة ترخيص مهنة ارشاد 

 2019سنة  نفسي

 3 
سنوات  
  

 

 

 - األردن

وزارة الصحة 
 األردنية

 

شهادة مزاولة مهنة في العلم النفس 
 العيادي
٢٠١٠ 

 

20 
 سنه

 - االردن
الخدمات الطبية 

 الملكية

شهادة مزاولة مهنة كمستشار ارشاد 
 ٢٠٠٩ نفسي

 

13 

 االردن
 
 
 
 
 
 

- 
هيئه االعتماد التعليم 

 العالي

معتمد من هيئه االعتماد للتدريس ضمن 
المجال المعرفي )علم النفس 

االكلينيكي، االرشاد النفسي( لبرامج 
 ٢٠١٦ البكالوريوس
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 االردن
االداب والعلوم / قسم علم 

 النفس
 جامعة عمان االهلية

مدير مركز االرشاد والتربية الخاصة 
31/8/2016 – 31/ 8/2018 
 

2 

 االردن

 مديرية شؤون األفراد        

 

القوات المسلحة 
 األردنية

رئيس شعبة االرشاد النفسي والسلوك 
 العام
١/١٢/٢٠١٤ – ٢٠/١٢/٢٠٠٨ 
 

6 

 ليبيريا
 

 هيئة األمم المتحدة قيادة القوة الدولية 
 رئيس اختصاص علم النفس العسكري 

٢٠/١١/٢٠٠٧ – ١٠/١١/٢٠٠٦  
 

1 

 مستشفى الحسين األردن
الخدمات الطبية 
 الملكية األردنية

 رئيس قسم المعالجة السلوكية
١/١٠/١٩٩٦ – ١/٩/١٩٩٠ 
 

6 

 مركز التأهيل الملكي االردن
الخدمات الطبية 

 األردنيةالملكية 

 رئيس قسم التربية الخاصة  
٢/١١/١٩٩٥ – ٢٠/١٠/١٩٩٣ 

-  

 

2 

 االردن
  

 مركز التأهيل الملكي
الخدمات الطبية 
 الملكية األردنية

 رئيس قسم االختبارات النفسية
٢٠/١٢/٢٠٠٠ – ٢١/١٢/١٩٩٩ 

  

 

1 
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 والمؤلفات المنشورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجالت

 
 المؤلفون

 )بالترتيب(
 العدد المجلة العنوان

سنة 
 النشر

 د. حسين مدهللا الطراونه          

 د. هيا حسين الطراونه

فاعلية برنامج عالجي 
معرفي سلوكي في 
خفض اضطراب 

االكتئاب النفسي لدى 
عينه من المرضى 
النفسيين المراجعين 
للعيادات النفسية في 
 الخدمات الطبية الملكية

مجلة كلية التربية 
االساسية العلوم 

االساسية، 
الجامعة 

المستنصرية، 
 بغداد 

     94العدد  22المجلد 
 1064 – 1025) ص 

 )ISSN 1815 -
7467 

2016 

حسين مدهللا  د.
 الطراونه

اتجاهات ذوي المرضى 

النفسيين )العصابين 

والذهانين( وغير ذوي 

المرضى النفسيين نحو 

وعالقتها المرض النفسي 

 ببعض المتغيرات.

مجلة كلية التربية 

االساسية العلوم 

الجامعة  –االساسية 

 المستنصرية، بغداد،

) ص  98العدد  23المجلد 

(732 – 709  )ISSN 

1815 -7467. 
2017 

د. حسين مدهللا 
 الطراونه

مستوى االكتئاب 

واالنطواء االجتماعي 

وتوهم المرض لدى عينة 

من مرضى غسيل الكلى 

وزرع الكلى في الخدمات 

 الطبية الملكية.

جامعة  –مجلة االستاذ 

 –بغداد ،كلية التربية 

ابن رشد للعلوم 

 االنسانية

، المجلد  3، حزيران ، العدد 

(  342 – 325، ص )  225

ISSN:0552-265X . 
2018 

. 

                         1 د. حسين مدهللا الطراونه

 2 د. صالح حسن الداهري

فاعلية برنامج عالجي 

معرفي سلوكي في خفض 

اضطراب االكتئاب النفسي 

لدى عينه من المرضى 

النفسيين المراجعين 

للعيادات النفسية في 

 الخدمات الطبية الملكية.

مجلة ابحاث الذكاء ، 

كلية التربية االساسية 

الجامعة  –

 المستنصرية ، بغداد

 1العدد       ) ص ) 23المجلد 

- 32   ، ، )9745  ISSN 

1815 -  

2017 
 
 
 
 
 
 
 

االفكار أو المعتقدات  1 د. حسين مدهللا الطراونه

الالعقالنية الكامنة وراء 

الوصمة االجتماعية 

مجلة كلية البنات 

لآلداب والعلوم 

جامعة  –والتربية 

( ،  18كانون أول ،  العدد  ) 

 2017 – 97الجزء الثامن ، ص ) 
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 2 د. فيصل محمد خير

 الزراد       

 3 د. مفيد حواشين

للمرض العقلي في المجتمع 

االردني، مجلة البحث 

 العلمي في التربية.

عين شمس ، 

جمهورية مصر 

 العربية

، رقم االيداع  2017( ،  114

ISSN:2356 – 8356 . 

 1 د. حسين مدهللا الطراونة

 2 د. مفيد حواشين

 د. فيصل محمد خير 
  3الزراد  

االتجاهات نحو الدمج 

االسري واالجتماعي لدى 

عينة من المرضى العقليين 

باألردن ومعوقات دمجهم 

من وجهة نظر الفريق 

 الطبي.

كلية  مجلة التربية، 

 جامعة االزهر-التربية

، الجزءالثاني( 177العدد )  ،

 ،ISSN 1110 – 323X 

2018 

حسين د. 1د. عيسى هزاع،

 2ه مدهللا الطراون

 

البول الليلي السلس 

االبتدائي بين أطفال 

 المدارس في األردن

المجلة السعودية 

لألمراض وزرع 

 12األعضاء،  ص )

- 20.) 

- 

2002 

  1د. مفيد نجيب حواشين 

   2د. حسين مدهللا الطراونة

 3عامر محمد حمدان 

العالقة بين الصحة النفسية 

وسمات الشخصية لدى 

 الطالب األردنيين ،

 جامعة اليجارة اإلسالمية ، 

 مجلة سيلوان 

 

،  12، العدد  162المجلد 

 .ISIمفهرسة  51 - 33ص 

 سكوبس()
2018 

د.منال  1د.سلمان البدور ،

جوزيف ، د. 2أحمد صوان

د.عنان أبو  3ة ،صبوال

د. حسين      4مريم ،

 5ه الطراون مدهللا

 6 د. وغريغوري ريد 

العالقة بين ثنائية اللغة 

والتطور المعرفي لدى 

أطفال المملكة العربية 

السعودية في سن 

 المدرسة،

 

المجلة الدولية لصحة 

الطفل والتنمية 

 البشرية

 ،12 (2 :)161-169 .

ISSN: 1939-5965  ،

 )سكوبس(.

 

 

 

 

 

2019 
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هيا حسين د. 1،أنس نوافلةد.

حسين د.   2هالطراون

 3ه الطراون

 التنمر في المدارس بين

الطالب المراهقين: أسبابه 

وطرق تعديله من وجهة 

نظر معلمي المدارس 

الحكومية في مديرية 

التربية والتعليم في لواء 

 الجامعة في األردن،

مجلة التربية متعددة 

 الثقافات
،  7 ، العدد 7المجلد 

Scopus)) 

 

2021 

 المؤتمرات
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 د. حسين مدهللا الطراونه
 الدالالت السريرية لمقياس

 ستانفورد بينه الصورة الخامسة
 ألطفال تشتت االنتباه وفرط الحركة ،

 مؤتمر
 اليوم العالمي للصحة النفسية

 لصغار السن في 
 عالم متغير) اقليمي( 

 

 مصر/ القاهرة

- 12الى    10-10-2018
10 – 2018 

 
 
 
 

 الطراونه د. حسين مدهللا
 د . رند عربيات

 االختبارات أهمية
العصبية النفسية ودوُرها في الكشف عن االضطرابات 

 المعرفية والسلوكية لدى
 مدمني المخدرات المزمنين

 المؤتمر
 العلمي

 الدولي الخامس المحكم
 ٣٠/٤/٢٠١٩الى   ٣/٢٠١٩/ عمان / االردن

 حسين مدهللا الطراونهد 
 
 مهارات الشبابالمشاركة في تنمية 

 في البحث العلمي
 2022 عمان االردن يوم علمي عبر الزووم

 د. حسين مدهللا الطراونه
 اختبارالذكاء عند االطفال 

 

المشاركة في مؤتمر االرشاد التربوي 
 واحداث التغيير المنشود

مدارس دار االرقم  في
 االسالمية 

 /29/4عمان   -يواالردن
2014 

 الطراونهد حسين مدهللا 
 العالج النفسي

  

 المؤتمر العلمي في العالج النفسي
 وخبراء الميدان الذي 

 عقد 

 فندق بالزاء
 عمان – 

12/7/ 201 

 الصحة النفسية د حسين مدهللا الطراونه
 المؤتمر الدولي الثامن

 للخدمات الطبية الملكية 

مركز الملك الحسين بن طالل 
 –للمؤتمرات البحر الميت 

 االردن
15 – 18- 2016 

  فاااااي  2010 -6 – 3المشااااااركة فاااااي الماااااؤتمر الااااادولي الخاااااامس للخااااادمات الطبياااااة الملكياااااة / ياااااوم   

 .االردن –مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرات البحر الميت 

  المشاااااااااركة فااااااااي اليااااااااوم العلمااااااااي االول للمهاااااااان الطبيااااااااة المساااااااااندة / الخاااااااادمات الطبيااااااااة الملكيااااااااة يااااااااوم

 ( ساعات تدريبية .6االردن بواقع )  –الملكي االردني في مركز فرح  10/5/2015



 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

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

7-13 
 

    11/2/2016المشاااااااركة فااااااي اليااااااوم العلمااااااي للمهاااااان الطبيااااااة المساااااااندة / الخاااااادمات الطبيااااااة الملكيااااااة يااااااوم 

 –بعناااااوان ح التحاااااديات االجتماعياااااة والنفساااااية الماااااؤثرة علاااااى المااااارأة المصاااااابة بسااااارطان الثااااادي فاااااي العقباااااة 

 يبية ) متحدث (.( ساعات تدر6االردن بواقع ) 

   المشاااااااااركة فااااااااي اليااااااااوم العلمااااااااي االول للمهاااااااان الطبيااااااااة المساااااااااندة / الخاااااااادمات الطبيااااااااة الملكيااااااااة يااااااااوم

 ( ساعات تدريبية .6االردن بواقع )  –في مركز فرح الملكي االردني  10/5/2015

     في مدرسة الحسين  15/3/2016المشاركة في اليوم العلمي لمكافحة المخدرات تاريخ 

   نوية للبنات / مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية .الثا 

    المشااااااااركة فاااااااي الورشاااااااة التدريبياااااااة حالتعاااااااذيب واثااااااااره النفساااااااية واالجتماعياااااااةح والتاااااااي عقااااااادت بتااااااااريخ

فاااااااااااي معهاااااااااااد العناياااااااااااة بصاااااااااااحة االسرة/مؤسساااااااااااه ناااااااااااور الحساااااااااااين ومركاااااااااااز التاهيااااااااااال          1/2/2013

  الدنمارك . –واالبحاث لضحايا التعذيب 

    المشاااااااركة فااااااي ورشااااااة العماااااال العلميااااااة الخامسااااااه لالخصااااااائيين االجتماااااااعيين العاااااااملين فااااااي المؤسسااااااات

فاااااااي مركاااااااز  2011 /4 /7الصاااااااحية واالجتماعياااااااة بمناسااااااابة الياااااااوم العاااااااالمي للعمااااااال االجتمااااااااعي تااااااااريخ 

 الحسين للسرطان. 

    لين فاااااااي المؤسساااااااات المشااااااااركة فاااااااي ورشاااااااة العمااااااال العلمياااااااة الثامناااااااه لالخصاااااااائيين االجتمااااااااعيين العاااااااام

فاااااااي مركاااااااز   2015 /4 /5الصاااااااحية واالجتماعياااااااة بمناسااااااابة الياااااااوم العاااااااالمي للعمااااااال االجتمااااااااعي تااااااااريخ 

 الحسين للسرطان.

       المشااااااااركة فاااااااي الياااااااوم العلماااااااي الاااااااوظيفي الاااااااذي أقامتاااااااه الجمعياااااااة االردنياااااااة ألخصاااااااائي علااااااام الااااااانفس

 .2016 -4 -28الداب يوم كلية ا –الجامعة االردنية  –العيادي  لطلبة قسم علم النفس 

    الجامعااااااة  –فااااااي كليااااااة االداب  10/5/2009المشاااااااركة فااااااي اليااااااوم العلمااااااي الثالااااااث لعلاااااام الاااااانفس تاااااااريخ

 االردنية. 

المشااااااركة فاااااي تنمياااااة مهاااااارات الشاااااباب فاااااي البحاااااث العلماااااي، عبااااار تقنياااااة التنااااااظر المرئاااااي ، ياااااوم السااااابت 

 ، المعهد القضائي للتجديد العربي. 2022يوليو  23،

9. Participation in the Arab 3rd psychiatry conference, Amman – Jordan 4 -16 April - 

1987. 

- Paper in (aspect of deliberate self – harm) in the scientientific medical day of internal 

medicine department 2nd, of December 1993 Amman – Jordan . 

- Paper in (psychiatric families towards mental illness, in Jordan) in the 9th nursing day, 

in 4th may 1997 Amman –Jordan . 

-Paper in (the relation between type of deliberate self harm and two type of personality 

(depressed and border line personality) in the 9th nursing day in 4th may 1997 Amman 

–Jordan. 

- Paper in (Psychological Tests in Psychiatry), the 1st Scientific Psychiatric Day of Royal 

Medical Services Collaboration with the Jordanian Medical Council, October, 1999, 

Jordan. 
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- Paper in (the effect of deep- muscle relaxation technique on both self- esteem and locus 

of control among patient seen at AL-Hussein Hospital in the 3rd Scientific Day for Allied 

Health Profession 23-24 may, 2000, Amman-Jordan. 

-  Paper in (Effects of muscle relaxation &gradual decrease of smoking as a way to quit) 

in the last tobacco control scientific Day in the 1st of June 2000, Amman – Jordan. 

-Participant in the meeting substance misuse: the challenges for the new millennium 

September 6- 8 2000 Amman – Jordan. for the regional meeting in the middle east . 

-Paper in the Bell and Bad method to treat children with nocturnal enuresis, 12 Scientific 

Day for Nursing, New Perspective for Nursing Practice, 11-7-2001, Amman - Jordan. 

-  Paper in the Differences in Depression Aggression, Death Anxiety and Neuroticism 

between Nurses Working In Critical Care Areas and Other and Nurses at King Hussein 

Medical Center, Jordan-Amman, January 24, 2002. 

-  Paper in the Primary Nocturnal Enuresis Among School Children In Jordan , The 7th 

scientific Day Of Pediatric Department ,Amman- Jordan ,20 June,2002  .  

- Paper in The Differences between ICU Nurses and Other Nurses in Depression 

Aggression, Depression, Death Anxiety and Neuroticism at King Hussein Medical Center 

13th scientific Nursing Day, Amman -Jordan, August 18, 2002. 

- Paper in the Role of Behavioral Psycho Therapy for Patients Who Develop Claustro 

Phobia in MRI Radiology Department, The 1st scientific Nursing Day, AL-Zaytoonah 

University Of Jordan, And September 25-26, 2002 . 

  In- the Psychological Assessment of Patients on Renal Dialysis and Those Who Had 

Renal Transplant at king Hussein Medical Center, the 4th Scientific Day for Allied Health 

Professions, King Hussein Medical Center, September 25, 2002. 

-  Paper in the Prevalence of Psychological Disorder among Patient Sustained Head 

Injury, the 2nd International Conference of Jordanian Royal Medical Services, Amman- 

Jordan, 7-10/October/ 2003 . 

- Second EMACAPAP Research Seminar In Child & Adolescent Psychiatry, Anxiety 

Disorders, February 25 – March 3, 2005, Sharm EL –Shekh, Egypt. 

- Paper in the  Clinical Characteristics Of The Wechsler Intelligence Scale For Children 

Revised ( Egypt Version ) : Children With Deficit /Hyper active Disorder ,The 15th 

Scientific Day For Nursing and Allied Health professions ,Royal Rehabilitation Center , 

Amman –Jordan , 12 September , 2005  .  
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-  Safe Management  Of  Disturbed Patient ( Brief report ) , Scientific Committee For 5th 

International Nursing Conference ,Faculty Of  Nursing –The University Of Jordan , 

September 25 -27 ,2001  .  

 
 

 الكتب

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 د. حسين مدهللا الطراونه،
 د. صالح حسن الداهري، 

األختبارات والمقاييس 
النفسية والتربوية 

واالرشادية وداللتها 
 االكلينيكية

دار االعصار 
 للنشر

 2022 1ط

د. حسين مد هللا الطراونه ، احمد 
 حامد الخطيب

القياس والتشخيص في 
 التربية الخاصة

 2001 1ط دار وائل للنشر

د. حسين مد هللا الطراونه ، احمد 
 حامد الخطيب

التبول االرادي اسبابه 
 وطرق عالجه

دار صفاء للنشر 
 والتوزيع

 2003 1ط

 د. سلمان البدور ، 
 د. حسين مد هللا الطراونه

ثالثون يوما ً للتغلب على 
 ( تحت النشر الخجل )

 2022  1ط دار اليازوري

 
 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولغاية األن. 2000عضو الجمعية االردنية لعلم النفس منذ عام  .1

 
 
 ولغاية األن 2017. عضو رابطة االخصائيين المصريين، منذ عام 2
 
 

 
 ولغاية األن 2017.عضو رابطة المعالجين النفسيين منذ عام 3
 
 
 ولغاية األن 2017. عضو جمعية تمكين لإلرشاد النفسي منذ عام 4
 
 ولغاية االن. 2009.عضو لجنة مزاولة المهن الطبية المساندة بوازرة الصحة االردنية منذ عام 5

 
 الجامعات في اللجان عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة عمان االهلية. –واالجتماعية .اللجنة الثقافية 1
 جامعة عمان االهلية. –. لجنة المجتمع المحلي 2
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 بها التحق التي التدريبية الدورات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -10 -1دورة تدريبية تخصصية في تقييم وظائف الدماغ العليا.  جامعة عين شمس / جمهورية مصر العربية / من تاريخ  . 1

 . 2004 – 10-1الى  2003
  

االكاديمية الطبية العسكرية ، جمهورية مصر العربية دورة تدريبية تخصصية فياالمراض النفسية والمعالجة السلوكية لها ،  .2
 . 1990-8-31الى   1990-3-1شهور  من  6لمدة 

 .2011المعهد الوطني للتدريب واالدارة العامة ، عام   -دورة تدريبية في ادارة وتنمية الموارد البشرية المتقدمة.   االردن  .3
للذكاء /الصورة الخامسه المعدل للبيئة األردنية   مركز بانا لالستشارات دورة تدريبية في تطبيق مقياس ستنافورد بينيه  .4

 . 2016االردن/ عام  –واألبحاث والتدريب عمان 
 -دورة تدريبية متخصصة على مهارات التدخل متعدد التخصصات في حاالت الصدمة النفسية ،  منظمة االلوسي العالمية  .5

 . 2016عمان ، عام   –االردن 
- 3 - 30النسخة الرابعة/ القاهرة   جامعة عين شمس / من  تاريخ  -وتطوير وتفسير اختبار الذكاء لالطفال  دورة تدريب .6

 . 2017- 4 - 1الى  - 2017
 11/ 19الى  2016/ 11/ 4فندق جينيفا / من تاريخ       -عمان –دورة تدريبية في العالج المعرفي السلوكي.  االردن  .7

 ريبية.( ساعة تد 48بواقع )  2016
- 6 - 1( ساعه تدريبية  تاريخ 12النسخة الرابعة بواقع ) -دورة تدريب وتطوير وتفسير اختبار الذكاء للمراهقين  .8

 .2018 – 6 - 5الى  - 2018

-14( ساعات تدريبية  جامعة عمان االهلية / خالل الفترة ما بين 10بواقع )(SPSSدورة تدريبية في التحليل االحصائي   ) .9
 . 2017 -7 -25 الى 7-2017

 – 1/9/2017( ساعة تدريبية  ، البرلمان للتدريب في عمان/ من تاريخ  40بواقع )  TOTدورة تدريبية في تدريب المدربين  .10
21/10/ 2017 . 

 .٢٠١٩-٢-٢مقياس ستانفورد بينية للذكاء )الصورة )ل.م( النسخة األردنية المعدلة،   الدكتور عبدهللا زيد الكيالني بتاريخ  .11
( 30ورة تدريبية تخصصية في اختبارات الشخصية في كلية الخدمات الطبية للتمريض والمهن المساعدة بواقع ) د  .12

الخدمات  -ساعة تدريبية / للعامليين في تخصصات علم النفس واالرشاد النفسي والتربية الخاصة وعلم االجتماع/ االردن 

 . 2016الطبية الملكية عام 

 
 عليها أشرف التي التدريبية لدوراتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
( ساعة تدريبية 30بواقع )  2022-10-1الى  2022-9-1النسخة الخامسة تاريخ  -مدرب لدورة مقياس ستانفورد بينيه للذكاء  -

 مؤسسة مبدعو المملكة / عمان.
 
 
( ساعة 30بواقع )  2022-8-1الى  2022-7-1النسخة الخامسة تاريخ  -مدرب لدورة مقياس ستانفورد بينيه للذكاء  - -

 / عمان. sosتدريبية / منظمة 
 
 
( ساعة 30بواقع )  2022-4-1الى  2022-3-1النسخة الخامسة تاريخ  -ورد بينيه للذكاء مدرب لدورة مقياس ستانف - -

 / عمان. الجمعية االردنية لعلم النفستدريبية / 
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الجمعية االردنية ( ساعة تدريبية / 30بواقع )  2022-2-1الى  2022-1-1مدرب لدورة االختبارات الشخصية، تاريخ  - -
 / عمان. لعلم النفس

 

  لدورة تدريبية تخصصية في اختبارات الشخصية في كلية الخدمات الطبية للتمريض والمهن المساعدة بواقع مدرب

 -( ساعة تدريبية / للعامليين في تخصصات علم النفس واالرشاد النفسي والتربية الخاصة وعلم االجتماع/ االردن 30) 

 . 2016الخدمات الطبية الملكية عام 

 صصية في اختبارات الذكاء في كلية الخدمات الطبية للتمريض والمهن المساعدة بواقع ) مدرب لدورة تدريبية تخ

الخدمات  -( ساعة تدريبية / للعامليين في تخصصات علم النفس واالرشاد النفسي والتربية الخاصة وعلم االجتماع/ االردن 30

 . 2016الطبية الملكية عام  

  والعالج النفسي في كلية الخدمات الطبية للتمريض والمهن المساعدة مدرب لدورة تدريبية تخصصية في االرشاد

الخدمات  -( ساعة تدريبية / للعامليين في تخصصات علم النفس واالرشاد النفسي والتربية الخاصة / االردن 30بواقع ) 

 . 2016الطبية الملكية / 

  االميرة هيا بنت الحسين /الخدمات الطبية مدرب لدورة تدريبية تخصصية في االرشاد والعالج النفسي في مستشفى

( ساعة تدريبية / للعامليين في تخصصات علم النفس واالرشاد النفسي والتربية الخاصة وعلم االجتماع 30الملكية  بواقع ) 

 . 2016الخدمات الطبية الملكية /  -االردن  /

  ( ساعة 120المسلحة االردنية بواقع ) مدرب لدورات تدريبية تخصصية في االرشاد النفسي للضباط في القوات

 . 2015الى     2010تدريبية /  االردن / عام 

  مدرب لدورة تدريبية تخصصية في ) اختبار ستانفورد بينيه للذكاء النسخة الخامسة المعرب للبيئة االردنية ( تاريخ

القوات المسلحة  -بية الملكية /  االردن ( ساعة تدريبية في الخدمات الط 30بواقع ) 2017 - 8 - 26الى  2017- 8 - 12) 

  .مدينة الحسين الطبية -

 ( ساعة تدريبة من تاريخ 30( بواقع )1مدرب لدورة االختبارات العصبية والنفسية واالسقاطية رقم )2017 - 3-15 

 . جامعة عمان االهلية 2017-5- 17الى 

  2017-12- 28الى  2017-10-24( تاريخ 1ة رقم )النسخة الخامس -مدرب لدورة اختبار ستانفورد بينيه للذكاء 

 .( ساعة تدريبية/ جامعة عمان االهلية30بواقع )

  2018 -4 - 28الى  2018-3 - 3( تاريخ 2الصورة الخامسة رقم ) -مدرب لدورة اختبار ستانفورد بينيه للذكاء 

 .( ساعة تدريبية / جامعة عمان االهلية 30بواقع  ) 

 (  39بواقع )  2017-12-26الى  2017-10- 23( تاريخ 2النفسية رقم )-ت العصبية مدرب لدورة االختبارا

 . ساعة تدريبية / جامعة عمان االهلية

  ( ساعة 30بواقع )  2018 -4- 28الى  - 2018-2-24تاريخ  3عصبية رقم  -مدرب لدورة االختبارات النفس

 . تدريبية / جامعة عمان االهلية

  5- 13تاريخ  4تطبيقات عملية في االختبارات التشخيصية للتوحد المستوى االول رقم مدرب لورشة عمل بعنوان-

 .( ساعات تدريبية / جامعة عمان االهلية6بواقع ) 2018 -5 - 15الى  2018

  8-5تاريخ 5مدرب لورشة عمل بعنوان تطبيقات عملية في االختبارات التشخيصية للتوحد المستوى الثاني رقم-

 .( ساعات تدريبية / جامعة عمان االهلية6بواقع ) 2018 -8 - 6الى  2018

  ( ساعة تدريبية/  30بواقع )  2017-5 - 18الى  2017-3-12تاريخ  1مدرب لدورة قوائم ومقاييس الشخصية رقم

 .جامعة عمان االهلية

  2019-4-15الى  2019 -3-18( تاريخ 5النسخة الخامسة رقم ) -مدرب لدورة مقياس ستانفورد بينيه للذكاء 

 .( ساعة تدريبية /قسم علم النفس والتربية الخاصة / جامعة عمان االهلية20بواقع )
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 ( ساعة تدريبية / مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/ 100مدرب لدورة تدريبية في الخدمة االجتماعية بواقع )

 .القوات المسلحة األردنية

 ( ساعة تدريبية/ مديرية شؤون اإلفراد/ القوات المسلحة األردنية 200سي بواقع )مدرب لدورة تدريبية في االرشاد النف

 .2012عام  /

 
 البحثية االهتمامات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
مهااتم فااي مجاااالت علاام الاانفس االكلينيكااي واالختبااارات النفسااية والعصاابية التااي تقاايم وظااائف الاادماغ واإلرشاااد النفسااي  -

 والمخدرات وكبار السن واألطفال. 
 اللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 االنجليزية
 
 

 أخرى نشاطات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مؤسسات المجتمع المحلي المتعددةباالعمال في االهتمام  -
 
 

 عليها حصل التي الجوائز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وسام االستقالل من الدرجة الثالثة 

 
 االعلي الدراسات طلبة على اإلشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب عنوان الرسالة

 
 ال يوجد
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 المعرفون
                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اكاااااااديمي وباحااااااث ومؤلااااااف فااااااي االرشاااااااد النفسااااااي –ألسااااااتاذ الاااااادكتور صااااااالح حساااااان الااااااداهري  -

 ٠٧٩٩٨١٢٠٧٨رقم التلفون: ، والتربوي

رقاااااام التلفااااااون:  استشاااااااري طااااااب النفسااااااي واالدمااااااان  –األسااااااتاذ الاااااادكتور نبياااااال نااااااايف الحمااااااود  -

٠٧٩١٥٠٠٢٩٤ 

رقااااااااااام التلفاااااااااااون: ، استشااااااااااااري علااااااااااام الااااااااااانفس االكلينيكاااااااااااي  –الااااااااااادكتور تيساااااااااااير اليااااااااااااس  -

٠٧٩٧٤٢٤١٤١ 

 


