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 ثـانـيـاً: المؤهالت الـعـلـمـيـة
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 معهد البحوث والدراسات العربية 2005 الدكتوراه
 -مصر

 القاهرة
 اإلرشاد النفسي

عنوان 

 األطروحة

فعالية برنامج إرشادي عالجي في خفض الضغوط النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية، وأثره في بعض 

 .متغيرات الشخصية

 األردن اليرموك 2001 الماجستير
التوجيه واإلرشاد 

 النفسي

عنوان 

 األطروحة
 .حركيا في محافظة اربد في ضوء بعض المتغيراتالحاجات اإلرشادية لدى المعاقين 

 معلم الصف األردن اليرموك 1998 البكالوريـوس

 

 األكاديمية ثـالـثـاً: الرتب
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الدرجة العلمية

 جامعة البلقاء التطبيقية 2021 أستاذ مشارك) أ (

 البلقاء التطبيقيةجامعة  2016-1-5 أستاذ مشارك)ب(

 جامعة البلقاء التطبيقية 2015-10-4 أستاذ مساعد أ

 جامعة البلقاء التطبيقية 2012-7-11 أستاذ مساعد ب

 جامعة البلقاء التطبيقية 2008 محاضر متفرغ
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 التي شاركت بها: واألكاديمية اإلداريةوالمهام  عضوية اللجانرابعا: 
 

 2018/2019 قسمللرئيس  التربويةرئيس قسم العلوم 

وضع خطط الدراسية لتخصص التربية  الخطط الدراسيةلجنة 

 الخاصة

2013-2018-2020 

 2014/2015 النظر بأوراق الترقية المقدمة من الزمالء مجلس الكلية -لجنة الترقية

 2020-2015/2016 معادلة المواد والمساقات لجنة المعادالت

 2021-2016/2017/2018/2019 تطوير البحث العلمي لجنة البحث العلمي

 2021 -2015 الجدول الدراسي لجنة الجدول الدراسي

 

 الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي :خامسا: 

 :نشاطات خدمة الجامعة والمجتمع أثناء الرتبة المطلوب الترقية منها
 

 التاريخ المكان الخبرات

مجلة دراسات )الجامعة مجالت مختلفة/  محكم أبحاث ودراسات

، جامعة الشارقة، جامعة االردنية

 ، وغيرها(اليرموك

 سنوات مختلفة

 سنوات مختلفة جامعات مختلفة  محكم أدوات ومقاييس بحثية

 2019 جامعة اليرموك دكتوراةمناقش رسائل 

 2017/2018/2019/2020 ) اليرموك، مؤتة(ات مختلفةجامع  مناقش رسائل ماجستير

ندوات وورش مختلفة في 

موضوعات الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي والمهني

 جامعات ومدارس

 سنوات مختلفة

 2019-2013 مدارس وجامعات محاضرات في الصحة النفسية

محاضرات وندوات في إرشاد ذوي 

 الحاجات الخاصة

 محاضرات مختلفة
2015/2017/2019 

محاضرات في التوجيه واإلرشاد 

 النفسي

 مختلفة مدارس 
2012-2019 

 –عضو جمعية التنمية االجتماعية 

 المفرق

 عضو
 اآلن -2014

 ندوات إذاعية في اإلرشاد النفسي

موضوعات مختلفة / المراهقة/ 

اإلرشاد النفسي في محاربة السحر 

 والشعوذه

 FMإذاعة اربد الكبرى 

2016-2018-2017 

 وتطبيقها.والصحة النفسية إعداد وتطبيق برامج في اإلرشاد النفسي 

 إعداد االختبارات والمقاييس النفسية وتطبيقها للعاديين وذوي االحتياجات الخاصة

 االحتياجات النفسية والمشكالت السلوكية في مؤسسات الرعاية االجتماعيةبرامج في 

 للتعامل مع الشباب ومشكالتهماألساليب اإلرشادية الالزمة برامج في 

 األساليب السلوكية والعالجية للتعامل مع األطفالبرامج في 

 آليات اإلرشاد النفسي والتربويبرامج في 

 ، اإلرشاد األسري.أسس ومهارات الدعم األسريبرامج في 
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 المنشور /المقبول للنشر ( : األبحاثاإلنتاج العلمي )سادسا: 
 

 بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
تاريخ 
 النشر

https://scholar.google.com/citations?user=obeRidgAAAAJ&hl=ar 

مستوى الرهاب االجتماعي وعالقته بالتكيف النفسي   .1
 )أول:واالجتماعي لدى الطلبة السعوديين في الجامعات األردنية

 مشترك(

العلوم –مجلة دراسات 
 الجامعة األردنية-التربوية

 2015 االردن

فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في التخفيف من   .2
 2012 مصر مجلة جامعة أسيوط ك()أول: مشترالشعور باالغتراب النفسي لدى عينة من الطلبة.

ي فالضغوط النفسية التي تواجه طالبات كلية اربد الجامعية   .3
 )منفرد(ضوء بعض المتغيرات".

العلوم االجتماعية مجلة 
 جامعة البحرين -واإلنسانية

 2013 البحرين

 مستوى التفاؤل النفسي لدى طلبة الجامعة  .4
 2015 مصر جامعة القاهرة -مجلة التربية )أول: مشترك(. وأثره في صحتهم النفسية 

حل  فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي القائم على إستراتيجيتي  .5
التوتر النفسي العصبي لدى المشكلة واالسترخاء في خفض 

 . )أول: مشترك( )الذاتويين( معلمات أطفال التوحد
 2015 مصر جامعة األزهر -مجلة التربية 

6.  
من فاعلية اإلرشاد والعالج اإلسالمي في تنمية الشعور باأل

 ك(. )أول: مشترالنفسي لدى طالبات جامعة البلقاء التطبيقية
         -مجلة العلوم اإلسالمية

 2015 االردن جامعة آل البيت

ة "تقدير صورة الجسد وعالقته بتقبل الذات لدى طالبات كلي  .7
 2011 فلسطين مجلة جامعة القدس المفتوحة . )أول: مشترك(اربد الجامعية".

بة اختيار التخصص األكاديمي وعالقته باالتجاه نحوه لدى طل  .8
 2012 مصر جامعة أسيوط -دراسات مجلة مشترك( ). جامعة اليرموك"

دور اإلرشاد والعالج بالواقع في خفض الشعور باالكتئاب   .9
 2014 االردن آل البيتج. -مجلة المنارة . )أول: مشترك( النفسي لدى عينة من المراهقين.

الخصائص السيكومترية لمقياس الشخصية السيكوباتية في   .10
 ()مشترك .ضوء نموذج سلم التقدير لنظرية االستجابة للفقرة

المجلة االردنية في العلوم 
 ح. االردنية -االجتماعية

 2017 االردن

11.  

مي واألكادي النفسي التكيّف بسوء وعالقتها النفسية الصالبة
 . )أول: مشترك(المتزوجات وغير المتزوجات الطالبات لدى

اإلنسانية  دراسات العلوم
 ج. االردنية -واالجتماعية

Q3 

 2017 االردن

اإلرشاد والعالج بالمعنى في التخفيف من ضغوط فاعلية   .12
 .)منفرد(ومشكالت الحياة النفسية لدى طلبة الجامعة

 -مجلة الطفولة والتربية
 جامعة اإلسكندرية

 2016 مصر

13.  
درجة تطبيق معلمي المرحلة األساسية لكفايات االقتصاد 

 . )مشترك(المعرفي من وجهة نظر المعلمين
مجلة مؤتة للبحوث 

 ج. مؤتة -والدراسات
 2017 االردن

مستوى الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدى طالبات   .14
 . )أول: مشترك(كلية اربد الجامعية

مجلة مؤتة للبحوث 
 . ح. مؤتةوالدراسات

 2017 االردن

فاعلية برنامج إرشادي مستند لنظرية االختيار في تنمية   .15
باالغتراب النفسي الشعور بالتفاؤل وخفض مستوى الشعور 

 )منفرد(.لدى الطالبات الجامعيات

 العلوم التربوية والنفسية

 جامعة البحرين
 2018 البحرين

16.  
The Vocational and Psychological Guiding 

and Counseling Needs of  Students at Al-Balqa 

Applied University.. . )مشترك(   

Review of European 
Studies- Canadian 
Center of Science 

and Education 

Canada 2018 
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17.  
The Effect of Religious Commitment on 

Psychological Security: The Case of Female 

Studentsat Irbid University College. )مشترك( 

Review of European 
Studies- Canadian 
Center of Science 

and Education 

Canada 2018 

18.  Factor Analysis: Exploratory and 

Confirmatory of Developed Scale of 

Vocational Counseling Needs for 

Undergraduate Students.  مشترك 

International 
Journal of 

Education and 
Research 

USA 2020 

ي لدى عينة من طلبة الجامعة فاإلرشادية المهنية  الحاجات  .19
 2020 مصر األزهر -مجلة التربية )أول: مشترك(.  األردن

20.  
 فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى العالج الوجودي في خفض

 .)منفرد(طالب المرحلة الثانويةقلق المستقبل لدى 

 -دراسات: العلوم التربوية

 األردنيةج.  
 2020 االردن

في  أثر برنامج في اإلرشاد والعالج النفسي من منظور إسالمي  .21
القلق وتحقيق الصحة النفسية لدى طالبات كلية اربد  خفض

 )منفرد(.الجامعية

المجلة األردنية في الدراسات 
 جامعة آل البيت -اإلسالمية

 2020 االردن

 درجة إسهام مساق المواطنة االيجابية ومهارات الحياة في  .22
ن متحقيق األمن الفكري لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية 

 )أول: مشترك( . ..وجهة نظرهم

 دراسات العلوم
 اإلنسانية واالجتماعية

 ج. األردنية -

Q3 

 2020 االردن

 مستوى اإلجهاد النفسي لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين  .23
مجلة بحوث في التربية  )منفرد(...األردن –أكاديمياً في مدارس عمان 

 2020 مصر النوعية/ جامعة القاهرة

24.  The Effectiveness of Reality Therapy on 
reducing the self- Alienation among 
Students in the Syrian Refugee Camp 
Schools of Mafraq, Jordan .     منفرد 

المجلة األردنية للعلوم 
 اليرموك -التربوية

 2021 االردن

سامح فاعلية تدريس مساق الثقافة اإلسالمية في تنمية قيم الت  .25
 ...)مشترك(إربد الجامعيةلدى طلبة كلية 

المجلة األردنية في الدراسات 
 جامعة آل البيت -اإلسالمية

 2021 االردن

26.  

Kindergarten Children’Possession of Life 
Skills from Teachers’ Viewpoints 

Review of 
International 

Geographical 
Education Online 

Q2 

REVIEW OF 
INTERNATIONAL 
GEOGRAPHICAL 

EDUCATION 

2021 

27.  

Psychological Flow and Academic Self-
Efficacy in Coping with Online Learning 
during COVID-19 Pandemic 

Journal of Hunan 
University Natural 

Sciences 

Q2 

Publisher:Hunan 
Daxue/Hunan 

University 
2021 
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 مهارات الحياة .7
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 اإلعاقة العقلية .22

 اإلعاقة الحركية .23

 اإلعاقة البصرية .24

 اإلعاقة السمعية .25

 الصحة النفسية  .26

 تربية الطفل في اإلسالم .27

 القياس والتشخيص في التربية الخاصة .28

 الصحة والسالمة المهنية .29

 برامج ومناهج ذوي الحاجات الخاصة .30

 التربية الصحية للطفل .31

 أساسيات التعليم المهني .32

 التأهيل المهني للمعوقين .33

 للتخصصات)تربية الطفل/ التربية الخاصة( إشراف تدريب ميداني .34

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها:

 مكان انعقاد اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل

 اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل

 التاريخ

 يورشة التعليم االلكترون

             E .Learning 

 2020 جامعة البلقاء التطبيقية

 ورشة االختبارات االلكترونية

           E .Learning 

 2020 جامعة البلقاء التطبيقية

 تنمية الموارد البشرية -تدريب المدربين

 TOTدورة تدريب المدربين 

 2015 الكندي/ اربد مركزال

 2004 جامعة القاهرة TOEFLدورة اللغة االنجليزية  

 EDRAK 2016مبادرة إدراك  دورة اللغة االنجليزية  

ICDL 2008 جامعة البلقاء 

 EDRAK 2014مبادرة إدراك  الصحة النفسية للطفل

 EDRAK 2014مبادرة إدراك  علم بثقة

 EDRAK 2015مبادرة إدراك  التطور المهني تمهارا

 


