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 الســـيــــرة الـــــذاتــــيــــــة 
 : أوال: المعلومات الشخصية 

 ذكر الجنس: ذيب محمد إبراهيم الرواد  االسم الكامل: 

الحالة  15/3/1956 -معان  مكان وتاريخ الوالدة: 
 االجتماعية : 

 متزوج 

 أردني  الجنسية:   اإلسالم الديانة:

 032131820المنزل:     لهاتف: رقم ا األردن  /معان  /حي الجامعة  العنوان: 
      0799770002: خلوي 

0777377066 
 032179000العمل:    

 7374     :فرعي
E.mail:theeb_mr@ 

yahoo.com 

 ألردن  ا/معان  / حي الجامعة  مكان اإلقامة الدائم: 
 

 
 ثانياً: المؤهالت العلمية والمسلكية

 سنة التخرج  مكان التخرج  التخصص  المؤهل العلمي 
 2011 السويد  -( LUNDجامعة لند )  تربية خاصة  دبلوم  

 2007 جامعة عمان العربية للدراسات العليا  إرشاد نفسي وتربوي  دكتوراه 
 1996 الجامعة األردنية  إرشاد وتوجيه  ماجستير 

 1989 الجامعة األردنية  إرشاد وتوجيه  دبلوم عالي 

 1978 الجامعة األردنية  تربية طفل التربية  بكالوريوس 

 1974 مدرسة معان الثانوية  الفرع العلمي  الثانوية العامة 
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 واإلدارية :  ثالثاً: الخبرات العلمية
 إلى  من  مكان العمل  الوظيفة 

 حتى تاريخه  05/11/2019 جامعة الحسين بن طالل  استاذ مشارك )أ( 

 31/08/2016 15/09/2015 جامعة عمان العربية  استاذ مشارك  

 06/10/2015 10/07/2014 جامعة الحسين بن طالل  والروضة في الجامعة   مدير وحدة المدرسة

           10/03/2015 08/09/2013 جامعة الحسين بن طالل  نائب عميد / كلية العلوم التربوية 

 07/09/2014 08/09/2013 جامعة الحسين بن طالل  رئيس قسم التربية الخاصة 

 06/11/2019 01/09/2014 جامعة الحسين بن طالل  أستاذ مشارك )ب( 

 01/09/2014 18/03/2014 جامعة الحسين بن طالل  أستاذ مساعد ) أ ( 

 17/03/2014 11/03/2010 جامعة الحسين بن طالل  ب( (أستاذ مساعد 

 10/03/2010 03/02/2008 جامعة الحسين بن طالل  محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد 

 2007/ 16/9 11/09/2005 جامعة الحسين بن طالل  الطلبة مساعد عميد كلية العلوم التربوية لشؤون 

 10/10/2008 م 10/10/2006 جامعة الحسين بن طالل  ممثل كلية العلوم التربوية في مجلس الجامعة 

 10/10/2004 م 10/10/2003 جامعة الحسين بن طالل  ممثل كلية العلوم التربوية في مجلس الجامعة 

 2000/ 25/9 04/05/2000 الحسين بن طالل جامعة  مدير دائرة الخدمات العامة 

 02/02/2008 01/10/2001 جامعة الحسين بن طالل  مدرس

 01/10/2001 28/09/1998 جامعة مؤتة  محاضر متفرغ 

 13/09/2010 امعة الحسين بن طالل ج مدير دائرة شئون العاملين 
05/09/1999 

08/09/2013
 04/05/2000 

 الفصل الثاني  1997/1998 جامعة مؤتة  محاضر غير متفرغ 

 1998 1996 مركز معان الثقافي   M.C.Cمدير مركز معان الثقافي  

مدرب مديري ومديرات المدارس الثانوية  
 األكاديمية والمهنية 

 الفصل الثاني  1994 مديرية تربية معان 

رئيس فني لدورة التربية الخاصة لمعلمي ومعلمات  
 الصفوف الثالث األولى 

 الفصل األول  1987 مديرية تربية معان 

 1994 1989 كلية مجتمع معان  محاضر غير متفرغ 

 2/6/1995 13/03/1993 مديرية تربية معان  رئيس قسم التعليم العام 

 1993/ 12/3 24/08/1991 مديرية تربية معان  مدير مدرسة معان الثانوية الشاملة  

 1991/ 23/8 18/03/1987 مديرية تربية معان  رئيس قسم اإلرشاد التربوي 

 1987/ 17/3 30/08/1984 مديرية تربية معان  مرشد تربوي 

 1984/ 29/8 01/09/1983 مديرية تربية معان  سكرتير مدرسة /معان الشاملة للبنين 

 1983/ 31/8 10/09/1978 مديرية تربية معان  معلم
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 كت فيها: الدورات التي شارو  المؤتمرات واللجانرابعا :  
 المؤتمرات : -أ

 المكان  المدة  تمر اسم المؤ 

 المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية العلوم التربوية والنفسية  
"رؤية استشرافية للتربية والتعليم في ضوء التحديات التكنولوجية   

 والثورة المعلوماتية". 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 Quality Assurance Practices in Higherمؤتمر"
Education  Institutions" .                               

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللجنة   مؤتمر العلوم التربوية في ضوء مستجدات العصر/عضو

 التحضيرية . 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤتمر الدمج الشامل في التربية الخاصة )تيمبوس( 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 مؤتمر مؤسسة التعلم / مشارك بورقة بعنوان " تطوير برنامجي 
إرشاد جشطالتي وعقلي انفعالي واستقصاء فاعليتهما في خفض   

 القلق لدى طلبة الجامعة ". 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدمج الشامل في التربية الخاصة )تيمبوس(   ت موضوعامؤتمر 
 مشارك بورقة بعنوان " إرشاد اسر ذوي االحتياجات الخاصة . 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ة التحضيرية  مؤتمر العولمة وآفاق التربية المستقبلية/ عضو اللجن

 .   اللجنة المالية

6 – 7/5/2017 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12/12/2011 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 –  22  /6/2011 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15/2 /2010 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 - 21   /5 /2009 

 
 
ــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

11/05/2009 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10-12/5/2005 

 عمان العربية جامعة  
 
 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة الحسين بن طالل 

 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة الحسين بن طالل 
 

ــ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة الحسين بن طالل 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعة األردنيـــــــــــة

 
 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة الحسين بن طالل 

 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة الحسين بن طالل 

ر العملية التعليمية التعلمية في الوطن العربي إلى أين ؟ عضو  مؤتم
 .   اللجنة المالية و  اللجنة التحضيرية 

 جامعة الحسين بن طالل  3-4/05/2004

 جامعة الحسين بن طالل  22/11/2006-20 . دراسات العالقات الدولية / عضو اللجنة المالية   مؤتمر مستقبل 

دولية للوقاية من إساءة معاملة  المؤتمر العربي األول للجمعية ال
 األطفال. 

 فندق حياة عمان  –عمان  23-25/2/2004

 
 اللجان:  -ب 

 المكان  المدة  اسم اللجنة 

 رئيس اللجنة االجتماعية في كلية العلوم التربوية 
 قسم التربية الخاصة رئيس اللجنة االجتماعية في 

 رئيس لجنة خدمة المجتمع في كلية العلوم التربوية 
 امتحان الشامل لطلبة الماجستير  لجنة

 لجنة الدبلوم المهني في صعوبات التعلم  
 رئيس اللجنة الثقافية /كليةالتربية  

 رئيس لجنة البحث العلمي / قسم التربية الخاصة 
 اللجنة االجتماعية /كلية التربية /قسم التربية الخاصة رئيس 

 اللجنة االجتماعية /كلية التربية /الكلية 

3/10 /2021/2022 
3/10 /2021/2022 
3/10 /2021/2022 

2020   /2021 
24/09/2019 
24/09/2019/2020 
23/09/2018/2021 
23/09/2018/2021 
23/09/2018/2020 

 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
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 ات العليا / قسم التربية الخاصة / كلية التربيةلجنة الدراس
رئيس لجنة اعداد طلب استحداث البكالوريوس في اإلرشاد والصحة  

 النفسية والماجستير في اإلرشاد األسري . 
 . وية بمقرر لجنة التحقيق مع طلبة كلية العلوم التر 
 . رئبس لجنة مراجعة االمتحان النهائي للطلبة

 . لعلوم التربوية لجنة الدبلوم في كلية ا
 . لجنة  الخطط الدراسية في كلية العلوم التربوية

 . رئيس المجلس التأديبي األستئنافي للموظفين 
رئيس لجنة مقابلة اعضاء هيئة التدريس /دكتوراة في تخصص  

 التربية الخاصة لغايات التعيين . 
 . لجنة النظر في اعذار الطلبة ممن ورد لهم عالمة غير مكتمل

 تحقيق بمخالفات اعضاء هيئة التدريس . رئيس لجنة  
رئيس لجنة االعداد و االشراف وتنفيذ انتخابات نادي العاملين في  

 الجامعة. 
 اللجنة الثقافية في كلية العلوم التربوية. 

 لجنة الدبلوم في التربية. 
 المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة. 

داريين في  رئيس لجنة النظر في المظالم المقدمة من الموظفين اإل
 الجامعة. 

 رئيس لجنة إعادة النظر في هيكلة دوائر الجامعة. 
 اللجنة الثقافية في كلية العلوم التربوية . 

لجنة النظر في قضايا الطلبة التي تعرض من قبل المرشدة 
 االجتماعية  في عمادة شئون الطلبة . 

 لجنة تعبئة الوظائف في ضوء جدول التشكيالت حسب الكودا.
 اد جدول تشكيالت الجامعة. لجنة إعد 

 لجنة صرف مخصصات الموازي للعاملين في الجامعة. 
 عضو مجلس مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس. 

 رئيس لجنة اإلشراف و اإلعداد النتخابات نادي العاملين. 
 لجنة مركز مشروع تيمبوس في التربية الخاصة. 

ة ووصف  لجنة إعداد خطة البكالوريوس في اإلرشاد والصحة النفسي
 المواد.

 لجنة شئون الموظفين . 
 لجنة التأمين الصحي . 

 عضو المجلس التأديبي أالستئنافي للموظفين . 
 الحسين بن طالل.  ة لجنة إدارة صندوق االستثمار لجامع

 لجنة معادلة المواد. 
 لجنة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس / قسم التربية الخاصة . 

التربوية لمعايير االعتماد وضبط  لجنة إعداد دليل لكلية العلوم 
 . الجودة

10/09/2017/2021 
06/12/2016 

 
05/10/2016 
15/02/2016 
16/09/2014 
16/09/2014 
18/09/2014 
08/09/2014 

 
02/06/2014 
07/01/2014 
04/11/2013 

 
27/09/2013 
01/10/2013 
11/12/2012 
06/11/2012 

 حتى تاريخه 
03/10/2012 
09/09/2012 
21/03/2012 

 
19/03/2012 
30/12/2011 
28/11/2011 
25/09/2011 
08/09/2011 
24/01/2011 
26/09/2010 

 
13/09/2010 
13/09/2010 
04/11/2010 
01/12/2010 
13/09/2009 
06/05/2009 
10/04/2007 

                            

 حسين بن طالل جامعة ال
 جامعة الحسين بن طالل 

 
 جامعة الحسين بن طالل 

 جامعة عمان العربية 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 

 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 

 
 جامعة الحسين بن طالل 

 ن بن طالل جامعة الحسي
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 

   
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 

   
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 

 ن بن طالل جامعة الحسي
 

 جامعة الحسين بن طالل 
جامعة الحسين بن طالل  
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 
 جامعة الحسين بن طالل 

لجنة وصف المساقات اإلجبارية واالختيارية لتخصص البكالوريوس  
 . في اإلرشاد والصحة النفسية 

 امعة الحسين بن طالل ج 19/02/2007

 جامعة مؤتة  10/12/2006 لجنة مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي 
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لجنة تحقيق في مخالفات طلبة كلية العلوم التربوية التي يرتكبها طلبة  
 . الجامعة

 جامعة الحسين بن طالل  16/10/2006

 جامعة الحسين بن طالل  03/01/2005 . لجنة دراسة واقع وإنجازات وتطلعات كلية العلوم التربوية المستقبلية 

لجنة وضع خطة وتصور الستحداث مركز لإلرشاد النفسي في  
 . الكلية

 جامعة الحسين بن طالل  10/10/2005

 جامعة الحسين بن طالل  16/05/2005 . لجنة دراسة كتاب مدير عام مركز االعتماد للتسويق

 الحسين بن طالل  جامعة 19/09/2005 . لجنة وصف مساقات التربية الخاصة 

 جامعة الحسين بن طالل  08/08/2005 . لجنة وضع خطة دراسية لتخصص التربية الخاصة  

 جامعة الحسين بن طالل  19/04/2005 . لجنة خطة تخصص اإلرشاد وعلم النفس

 جامعة الحسين بن طالل  01/12/2004 . المجلس التأديبي للطلبة عضو 

 جامعة الحسين بن طالل  13/12/2004 . ليلجنة دراسة معايير جودة التعليم العا

التدريس   .لجنة دراسة كتاب وزير التربية والتعليم بخصوص معايير 
 وكفايات المعلمين 

 جامعة الحسين بن طالل  26/09/2004

 جامعة الحسين بن طالل  31/10/2004 . لجنة تحقيق في مخالفات طلبة كلية العلوم التربوية  

 جامعة الحسين بن طالل  09/04/2003 التدريس  لجنة تقييم أداء أعضاء هيئة 

 جامعة الحسين بن طالل  20/08/2003 . لجنة دراسة تقارير الزيارات الصفية اإلشرافية

إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية لنادي العاملين في جامعة الحسين بن  
 . طالل

 جامعة الحسين بن طالل  10/08/2003

لوم التربوية التي يرتكبها طلبة  لجنة تحقيق في مخالفات طلبة كلية الع
 . الجامعة

 جامعة الحسين بن طالل  29/09/2003

  -2002/ 15/8 .اللجنة اإلدارية لنادي العاملين في جامعة الحسين بن طالل
15/8 /2004 

 جامعة الحسين بن طالل 

لجنة برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة  
  12) . وادي موسى(  –ة شهور )البتراء ومنفذ البرنامج لمدة تسع

 شهور(  9جلسة خالل 

العالم في   أطفال مؤسسة      20/03/2002
 البتراء  إقليم

لجنة فرز الطلبات وإجراء المقابالت للمتقدمين للحصول على بعثة  
 . في التربية الخاصة 

 جامعة الحسين بن طالل     20/02/2002

 حسين بن طالل جامعة ال 16/01/2002 . لجنة التأمين الصحي 

 جامعة الحسين بن طالل  15/03/2001 . لجنة خطة رياض األطفال ووصف المساقات 

 جامعة الحسين بن طالل                                                      05/10/2000  . ( دينار500لجنة شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها عن )

 مديرية تربية معان  6/1995/ 2-13/3/1993 والتعليم.   عضو لجنة التربية

 
 

 الدورات :   -ج 
 المكان  المدة  اسم الدورة

(  20دورة تنمية كفايات اداء اعضاء هيئة التدريس بواقع ) 
 ساعة . 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ICDLدورة    

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4/2 – 8/2  /2018    
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14/5  - 14 /07/2014 

 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الحسين  
 بن طالل 

ــ   ـــــــــــــــــــــــ
 TMCاكاديمية 

 عمان  –
ــ   ـــــــــــــــــــــــ
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 ورشة عمل " إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في كليات وأقسام  
 التربية في الجامعات األردنية. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد من الدورات والمشاغل في مجال اإلرشاد النفسي والتربية  
 والحاسوب.  الخاصة واإلدارة التربوية 

28/11/2011 
 
 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالل فترة الخدمة في التربية من  

10/9 /1978 -  20/6/1995 

المركز الوطني  
       -لحقوق اإلنسان

 عمان 
ــ ــــــــــــــــــ  ــــ

 أماكن متعددة

  -فندق عمون  30/9/1989 -1989 / 27/9 . الدورة التدريبية اإلقليمية في التوجيه المهني للفتيات والنساء 
 عمان 

  -معهد اإلدارة  11/7/1989 -1/7/1989 رفع الكفاية الفنية واإلدارية لمسئولي  اإلرشاد التربوي  برنامج  
 عمان 

 النشاطات:خامسا : 
 المكان  المدة  اسم الدورة

مواجهة مشكالت طالبات السكنات في ضوء مهارات   -
 االتصال و أنماط اإلدارة المعاصرة . 

 
 
 
عدد من المحاضرات والندوات والبرامج العلمية   -

 :  وورش العمل  
 

 منها :  العلمية ت الرحال
عدة    الفحيص /-زيارة المركز الوطني للصحة النفسية - 

 مرات . 
 وعمان  معان والعقبة بية الخاصة  في مراكز التر  زيارة  - 
مركز العالج /  ../ ادارة مكافحة المخدرات  زيارة  - 

 عمان . 

02/4 /2012- 
04/4 /2012 
09/4 /2012- 
11/4 /2012 

 
نفذت خالل  

الخدمة 
10/9 /1978  

 حتى تاريخه 

 سكن الزهراء .  -دورة تدريبية 
 جامعة الحسين بن طالل.      

 
 
 

معان  تضمنت مختلف مناطق محافظة 
وحاجات    ، في مجال اإلرشاد النفسي 

،   واإلدارة    ومشكالت األسرة والطفل  
والتربية الخاصة والمخدرات ومشكالت  

المراهقين، العنف الجامعي ، رسالة  
،  عمان ، اآلثار النفسية لحوادث السير

تسرب الطلبة ، العنف االسري والعنف  
، الخصائص النمائية  ضد االطفال 

 الث األولى. ألطفال الصفوف الث

 جامعة الحسين بن طالل    2005/ 22/2 ورشة عمل الجامعة وخدمة المجتمع 

 
 :  اإلنتاج العلمي غير المنشور سادسا :

 مالحظات التاريخ   مكان النشر   عنوان البحث / الدراسة   الرقم  
تطوير برنامجي إرشاد جشطالتي وعقلي   . 1

القلق  واستقصاء فاعليتهما في خفض عالي فـــــــــان
 لدى طلبة الجامعة 

   –رسالة دكتوراه 
ة عمان العربية  ـــــجامع

 للدراسات العليا

 غير منشورة  2007

أثر برنامج تدريبي في اإلرشاد والتوجيه   . 2
عي المهني على النضج المهني ، واتخاذ  ــــــــــالجم

القرار المهني لدى طالب الصف العاشر في مدارس  
 محافظة معان 

الجامعة     -ر رسالة ماجستي
 األردنية  

 غير منشورة  1996

 
 

 

 :  المنشور و المقبول للنشر االنتاج العلمي سابعا : 
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 مالحظات  عنــــــــــــوان البحث  الرقم
1 . 
 
 
 
2 . 
 
 
3 . 
 
 
 
 
4 . 
 
 
5 . 
 
 
6 
 
 
 
7 . 
 
 
8 . 
 
 
 
 
9 . 
 
 
 
 

10 . 
 
 
 

11 . 
 
 
 

12 . 
 
 
 
 

13 . 
 
 
 
 

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى التخيل في تنمية حب االستطالع المعرفي لدى  
 عينة من أطفال الروضة . 

 
 

تطوير برنامجي إرشاد جشطالتي وعقلي انفعالي واستقصاء فاعليتهما في خفض  
 .القلق لدى طلبة الجامعة .)مستلة دكتوراة( 

 
Causes of Students' Violence at AL- Hussein Bin Talal 
University 

 
 
 

 قناعات طلبة الصف العاشر األساسي بالقضايا االجتماعية الجدلية  
 المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنية لمرحلة التعليم األساسي. 

 
 ثقافة الحوار ومهاراته من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في الجامعات   -

 االردنية وسبل تعزيزها 
 
درجة إسهام مديري المدارس الحكومية في تنمية اإلبداع لدى معلمي المدارس    -

 في محافظة معان 
. 

 
ضغوط العمل التنظيمية وعالقتها بالوظائف االدارية لدى مديري مدارس محافظة   -

 معان. 
 

االبداع االداري والمعوقات التي يواجهها لدى القادة االكاديميين في جامعة الحسين  
 بن طالل 

 
 
 

Parental Involvement and their Children’s  Social    
Adjustment: Evidence from Jordanian Students.. 
 

 
 

 The Degree of Satisfaction of Convict Disabled for 
Rehabilitative Services Provided to them in the 
Jordanian Reform and Rehabilitation Centers. 

 
السلطة الوالدية وعالقتها بتوكيد الذات لدى المراهقين في منطقة الجليل  انماط 

 )مستلة ماجستير( فلسطين .  –األعلى 
 
 

.    المطلقات في كفر قاسمالدعم األجتماعي المدرك وعالقته باألمن النفسي لدى 
 )مستلة ماجستير( 

 
 
 

The Level of Multidimensional Perfectionism and 
Motivational Orientation among Undergraduate 
Students 

 
 

ة  جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانيمنشورفي مجلة :  
 واالجتماعية 

           2010)عدد خاص( يونيو 7المجلد 
 

الجامعة االردنية ،   -منشورفي مجلة : دراسات   
 2014(،  1) الملحق  41المجلد 

 
 منشورفي مجلة : 

International  Education Studies  
Canadian  Center  of Science  and  
Education.Vol.7.No.4.in April .2014  

 
(  9المجلد)مجلة : جامعة الخليل للبحوث  في منشور  

 2014( 2العدد )
 

المجلد    في مجلة  : مؤته للبحوث والدراساتمنشور
 2015( 3(  العدد )30)
 

  في مجلة  :جامعة الحسين بن طالل للبحوث منشور 
 . 2016(  1( العدد )2)المجلد 

 
  في مجلة :  جامعة الحسين بن طالل للبحوث  منشور 

 2016(  1) ( العدد 2)المجلد 
 
 

 في : المجلة التربوية /كلية التربية /   منشور 
)ب(  الجزء الثالث  39العدد  –جامعة عين شمس 

2015.   
 
 

 منشور في مجلة : 
International Review of Social 
Sciences and Humanities 
Vol. 11, No. 2 (2016), pp. 119-125   
 

 منشورفي مجلة : 
 Journal of Education and Practice. 
Vol.8 No. 3 January, 2017.  

 
المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث /  منشورفي : 

العدد    –مجلة العلوم التربوية والنفسية : المجلد األول 
 2017األول مارس 

 
المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث /  منشورفي : 

  العدد   –مجلة العلوم التربوية والنفسية : المجلد األول 
 2017الثاني مارس 

   
 

 منشورفي : 
Psychology in Russia: State of the 
Art 
Volume 12, Issue 2, 2019 
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14 . 
 
 
 

15 . 
 
 
 
 
 

16 . 
 
 
 
 

17  . 
 
 
 

18   . 
 
 
 
 
 
 
 19 . 

 
 
 
 

20  . 

Psychological Hardiness among Working Women in 
Jordan and its Relationship with Life Satisfaction 

 
 

فاعلية برنامج ارشاد جمعي معرفي سلوكي في التخفيف من سلوك التمرد لدى  
 ان  طلبة المرحلة األساسية الذكور في مدارس مدينة مع 

 
 
 
 

مستوى الممارسات التدريسية الصفية لدى معلمي الفيزياء من وجهة نظر مدراء  
   المدارس الثانوية في ضوء متغيري النوع األجتماعي والخبرة التدريسية في األردن 

 
 
 

دور العمل التطوعي الخيري في مساق المسؤولية المجتمعية في تنمية القيم  
 لطلبة المجتمعية والسلوك المدني لدى ا 

 
 

أساليب إدارة األزمات وعالقتها بالصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية في  
 جامعة الحسين بن طالل في ضوء جائحة كورونا 

 
 
 
 
 

The predictive Abilty of  Psychological Rresilience in 
the Emergence of Symptoms of Post-traumatice Stress 
Disorder among University Students during the Corona 
Pandemic. 

 
Cultural Bias for Fear of the Second Wave Corona 
Pandemic and Psychological Disorders Among 
Teachers of the Ministry of Education in Egyption and 
Jordanian Society. 

 
 
 

 منشور في :  
Transylvanian Review: Vol XXVII, 
No. 45,November 2019 

 
 التربوية للدراسات  الدولية  منشور في :" المجلة 

 2 – 208ص :    -2 العدد ،7 المجلد   - والنفسية
18  / 2020 .International Journal of 

Educational & Psychological 
Studies (EPS) 

 
المجلة التربوية لكلية التربية بتاريخ    :  في منشور 

المجلد   –2المقالة جامعة سوهاج  –20/2/2020
 .  55 -  25ص :  – 2020يوليو  – 75العدد  - 75
 
 

جامعة الحسين بن طالل  مجلة  :  في  منشور بحث 
 . 2021، 1، ع 7، مجلد للبحوث 

 
 

 التربوية  للدراسات  الدولية المجلة:  في   منشور 
حزيران  –العدد الثالث   –المجلد التاسع   – والنفسية

– 2021 . 
International Journal of 
Educational & Psychological 
Studies (EPS) . 

 
 مقبول للنشرفي : 

Psychology in Russia: State of the 
Art . Volume 16, Issue 5.2021 

 
 مقبول للنشرفي: 

GlobaL Journal Al-Thaqafah 
Volume 16, Issue 10. 2021 

 

 

   -شاركت في مناقشتها: أو   عليها اشرفت الرسائل الجامعية التي  -ثامنا :

 : وشاركت في مناقشتها بصفة رئيسا/مشرفا  أشرفت عليهاالرسائل التي  -: أ

خفض قلق الوالدة لدى عينة من النساء الحوامل. جامعة الحسين بن فاعلية برنامج ارشادي جمعي في  -

م   2021/  8/  2طالل. الطالبة نجود عبد هللا عودة الصبيحات . نوقشت وأجيزت  يوم األثنين   تاريخ : 

 )رسالة ماجستير( .
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. الطالب   الشعور باألمن وعالقته بالعنف األسري لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة معان  -

 م  )رسالة ماجستير( .2021/ 4/ 6جهاد ذيب اإلمامي . نوقشت وأجيزت  يوم الثالثاء  تاريخ : 

التدين واألفكار الالعقالنية وعالقتها في التوافق الزواجي لدى األزواج والزوجات في محافظة معان. جامعة  -

   2020/ 7/  15األربعاء  تاريخ :   الحسين بن طالل .الطالبة  ربى نايف كريشان . نوقشت وأجيزت  يوم

 ( . م.)رسالة ماجستير

التمكين النفسي وعالقته بالشعور باألمن النفسي لدى النساء األرامل في محافظة معان. جامعة الحسين بن   -

م.)رسالة    2020/  7/ 13طالل .الطالبة  تمارا سالم الدراوشة. نوقشت وأجيزت  يوم األثنين تاريخ :  

 ماجستير(. 

من وجهة نظر رياض األطفال  لدىتوافق اإلجتماعي والشخصي الليب المعاملة الوالدية وعالقتها بأسا  -

جامعة الحسين بن طالل .الطالبة  رشا محمود المالحيم. نوقشت . في لواء البتراء امهاتهم ومعلماتهم 

 م.)رسالة ماجستير(.17/12/2019وأجيزت  يوم الثالثاء تاريخ : 

د جمعي عقالني انفعالي في خفض الضغوط النفسية لدى امهات األطفال ذوي اإلعاقة فاعلية برنامج ارشا -

في محافظة الطفيلة . جامعة الحسين بن طالل .الطالبة  باسمة عبد المطلب  الشروش . نوقشت وأجيزت  

 م.)رسالة ماجستير(.2019/ 26/11يوم الثالثاء تاريخ : 

 ذات لدى المراهقين في منطقة الجليل االعلى .السلطة الوالدية وعالقتها بتوكيد ال انماط -

  .  30/7/2016نوقشت واجيزت  يوم السبت تاريخ :  جامعة عمان العربية. الطالبة سحر يوسف عرطول .

 )رسالة ماجستير(.

 النفسي لدى المطلقات في كفر قاسم . الدعم االجتماعي المدرك وعالقته باألمن    -

  . 6/8/2016نوقشت واجيزت  يوم السبت تاريخ :  رزق علي بدير.جامعة عمان العربية. الطالبة تهاني 

 )رسالة ماجستير(.

 في مناقشتها :  التي شاركت الرسائل  -:  ب 

. جامعة الحسين بن طالل .  مستوى المعرفة المتبادل بين الزوجين بخصائصهما وعالقته برضاهم الزواجي  -

بصفة عضو  22/5/2021تاريخ :  السبتوم . نوقشت واجيزت  ي انس عبد الكريم الخليفات: الطالب

 مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(. 

.   مستوى الشعور بالسعادة لدى متعددي الزوجات وذوي الزوجة الواحدة في محافظة معان : دراسة مقارنة -

تاريخ :  األربعاء . نوقشت واجيزت  يوم  ممدوح بركات ابو تايهجامعة الحسين بن طالل . الطالب :

 بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(. 19/5/2021

. جامعة الحسين بن طالل .  األسري وعالقته باالستقواء لدى المراهقين في مدينة العقبةالمناخ  -

بصفة عضو مناقشة   2021/ 18/5تاريخ :  الثالثاء . نوقشت واجيزت  يوم  محمد وليد الجهني الطالب :

 داخلي . )رسالة ماجستير(. 

اية الذاتية المدركة لدى امهات الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين في مدينة معان :دراسة  الكف -

مقارنة . جامعة الحسين بن طالل . الطالبة :والء كمال حسن عناية  . نوقشت واجيزت  يوم األثنين  

 بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(.  17/5/2021تاريخ : 
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ج اشرافي يستند الى نموذج تثقيف األقران الجمعي في تنمية المهارات اإلرشادية والكفاءة  فاعلية برنام -

.  2021/ 12/4محافظة الكرك . الطالبه  فاطمة عبد المجيد القيسي الثالثاء   الذاتية المهنية لدى مرشدي

 جامعة مؤتة . بصفة عضو مناقشة خارجي .)رسالة دكتوراة(.

نا وعالقته بالصالبة النفسية لدى عينة من أرباب األسر األردنية في أماكن مستوى القلق من فيروس كورو  -

الحجر . جامعة الحسين بن طالل . الطالبة :خديجة كامل محمد السعيدات . نوقشت واجيزت  يوم الخميس 

 بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(. 7/1/2021تاريخ : 

عالقتها بالدعم المقدم من مراكز التربية الخاصة . جامعة الحسين بن جودة الحياة لألفراد ذوي اإلعاقة  و  -

  4/1/2021طالل . الطالبة : إخالص األدهم فرحان المصبحيين . نوقشت واجيزت  يوم األثنين  تاريخ : 

 بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(. 

تطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية من دور المرشد التربوي في تنمية القيم األخالقية والوقاية من ال -

الزيدانيين . نوقشت واجيزت  يوم عوده وجهة نظر المعلمين . جامعة الحسين بن طالل . الطالبة بنان 

 بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(.  31/12/2020الخميس  تاريخ : 

امهات الطلبة المتفوقين دراسيا. جامعة الحسين  فاعلية برنامج ارشادي جمعي لتنمية الكفاءة الوالدية لدي  -

بصفة   21/12/2020الطالبة آالء صالح قاسم صالح . نوقشت واجيزت  يوم األثنين  تاريخ :  بن طالل .

 عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(. 

الثاني للتميز الملك عبد هللا  رسةفي مد الموهبينالمرونة األسرية وعالقتها بالصحة النفسية لدى الطالب  -

أسيل عبدهللا الزوايده . نوقشت واجيزت  يوم األثنين   الطالبة في محافظة العقبة . جامعة الحسين بن طالل .

 بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(.  2019/ 16/12تاريخ : 

واء الشوبك .جامعة  العافية التكنولوجية األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي األجتماعي لدى المراهقين في ل -

  5/11/2019الحسين بن طالل .الطالبة اخالص أيوب الرواشدة . نوقشت واجيزت  يوم الثالثاء  تاريخ : 

 بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة ماجستير(. 

الجامعة   - لدى عينة من طالبات  اإلكتئاب  الجسم وخفض  الرضا عن صورة  لتحسين  ارشاد جمعي  برنامج  أثر 

  . سالمةالطالبة  الهاشمية   موسى  اللطيف  عبد  السيد  أألثنين   أميرة  الهاشمية     24/6/2019.  الجامعة   .

 ممتحن خارجي .   )رسالة ماجستير(.   بصفة 

أثر برنامج ارشاد جمعي معرفي سلوكي لتحسين الرضا عن الحياة وخفض الضغوط النفسية لدى المسنين في   -

أألربعاء    . الشاطر  آيات  الطالبة   . .     6/2019/ 19  األردن  خارجي  ممتحن  بصفة  الهاشمية   الجامعة   .

 )رسالة ماجستير(.

مستوى معرفة معلمي الصفوف الثالث األولى باساسيات تعليم الطلبة  المعوقين وعالقته باتجاهاتهم نحو  -

. جامعة 7/5/2018 الرفوع .  دمجهم في المدارس العادية في  محافظة معان . الطالب معاذ خالد كايد

 حسين بن طالل . بصفة عضو مناقشة داخلي .)رسالة ماجستير(.ال

اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالقيم االجتماعية لدى طلبة الصف العاشر في لواء بصيرا/ محافظة  -

بصفة عضو مناقشة   جامعة مؤتة . . 6/5/2018الطفيلة . الطالب محمود علي الخوالدة  األحد 

 خارجي .)رسالة ماجستير(. 
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الصالبة النفسية وعالقتها بمستوى الطموح والتوافق النفسي لدى عينة من طلبة جامعة الحسين بن طالل .  -

. جامعة مؤتة . بصفة عضو مناقشة خارجي .)رسالة 6/5/2018 الطالب عصام مليح السبوع  األحد

 ماجستير(. 

لدى عينة من طالبات المرحلة    "اثر برنامج ارشاد جمعي في خفض قلق المستقبل وتحسين مستوى الطموح-  

. الجامعة الهاشمية     2018/ 22/4الثانوية في محافظة المفرق" . الطالبة االء زيتون منيزل الحرافشه  األحد  

       بصفة ممتحن خارجي .   )رسالة ماجستير(.

نظرية  فعالية    -  وفق  جمعي  ارشاد  الآبرنامج  طالبات  لدى  االيجابية  الوالدية  زيادة  في  رو  العاشر ن  صف 

األحد  الحرافشه   المومني  عارف  علي  دعاء  الطالبة  المهني".  القرار  الطالبات  اتخاذ  وفي  وامهاتهن 

 . الجامعة الهاشمية  بصفة ممتحن خارجي .   )رسالة ماجستير(.   22/4/2018

لعافية النفسية اثر برنامج ارشاد جمعي للعالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية في تحسين التفاؤل وا -    

. الجامعة الهاشمية  بصفة  2018/ 8/4األحد آيه مشاقبه  لدى  طلبة الجامعة الهاشمية" . الطالبة 

 خارجي .   )رسالة ماجستير(. حنممت

فاعلية برنامج ارشاد جمعي يستند الى نظرية بيرن لخفض العنف الزواجي ضد النساء وتحسين التكيف  -

. جامعة العلوم األسالمية العالمية  بصفة   21/5/2017ف السردية. األحد الطالبة تمام خل  النفسي لديهن .

 .)رسالة دكتوراة(  عضو مناقشة خارجي . 

الضغوط النفسية لدى كبار السن وعالقتها بالتكيف االسري لديهم . الطالبة رنا علــــــــي حمزة . األحد   -

 . )رسالة ماجستير(. جامعة عمان العربية بصفة عضو مناقشة داخلي . 2016/ 7/5

فاعلية برنامج ارشاد جمعي سلوكي معرفي في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى األيتام في دور الرعاية   -

. جامعة عمان العربية بصفة عضو مناقشة  7/2/2016في األردن . الطالب محمد محمود نصار . األحد 

 . )رسالة ماجستير( داخلي .

لتربوية واالرشادية والمهارات االجتماعية لدى اطفال الروضة . الطالبة اماني العالقة بين ممارسة األلعاب ا -

جامعة عمان العربية بصفة عضو مناقشة  داخلي . )رسالة  .  12/12/2015مفيد الصيداوي . السبت 

 ماجستير(. 

 مناقشة مشروعات رسائل ماجستير :  -ج : 

مرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في  بالتوجيه الوالدي المهني لدى المعالقة الرضا المهني  -

  24/11/2015األردن . الطالب مأمون احمد محمد الدهون  /اشراف أ.د. : محمد نزيه حمدي . الثالثاء 

 صباحا  . جامعة عمان العربية بصفة عضو لجنة مناقشة. 11الساعه 

قة الجليل االعلى . الطالبة سحر يوسف السلطة الوالدية وعالقتها بتوكيد الذات لدى المراهقين في منطانماط  -

. بصفة  جامعة عمان العربية ظهرا .  12الساعة   1/2016/ 24عرطول  / اشراف د . ذيب الرواد  . األحد 

 عضوا ومشرفا.

الدعم االجتماعي المدرك وعالقته باألمن  النفسي لدى المطلقات في كفر قاسم. الطالبة تهاني رزق علي  -

صباحا جامعة عمان العربية . بصفة  11الساعة  1/2016/ 24الرواد  . األحد بدير / اشراف د . ذيب 

 عضوا ومشرفا.
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العنف ضد المرأة وعالقته بالفكر الجندري والضغط النفسي في منطقة الجليل االسفل  . الطالبة رزان حسن  -

لعربية .  صباحا جامعة عمان ا 11الساعة  3/2016/ 19جبارين  / اشراف د . سهيلة بنات   . السبت  

 بصفة عضو مناقشة.

الرضا المهني وعالقته بالضغوط النفسية والمسؤولية االجتماعية لدى الممرضين والممرضات في ضوء  -

في المستشفيات الخاصة باالردن . نورة عبد اللطيف   JCIمعيير الجودة الصادرة عن الهيئة المشتركة  

صباحا جامعة عمان العربية .   11الساعة  3/2016/ 13امين السيد   / اشراف أ .د . سامي ملحم . السبت 

 بصفة عضو مناقشة.

اثر برنامج تدريبي قائم على المهارات االجتماعية في خفض سلوك التنمر وتحسين مستوى صورة الذات  -

المدركة لدى طالب المرحلة االبتدائبة في مدينة ام الفحم . الطالبة روان نبيل محاميد  / اشراف أ.د . فتحي 

 صباحا جامعة عمان العربية . بصفة عضو مناقشة. 11الساعة  4/2016/ 9ان   . األحد جرو

الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى الفتيات المحرومات من اسرهم . الطالبة هال عرادات  /   -

 مناقشة.صباحا ، جامعة عمان العربية . بصفة عضو  12الساعة   5/2016/ 8اشراف د سهيلة بنات. األحد 

صورة الذات وعالقتها بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى االرامل في الجليل االسفل . الطالبة سالي عبدهللا  -

صباحا جامعة عمان العربية . بصفة عضو   12الساعة  5/2016/ 21 السبت.    فؤاد الجوالدةسواعد  د.

 مناقشة.

   ب. الطالن المراهقين في منطقة كفر قاسم مستوى القلق االجتماعي لدى الطلبة المتنمرين وضحاياهم م -

صباحا جامعة عمان  11الساعة  5/6/2016. األحد    سامي ملحم/ اشراف أ.د .   وسيم عبد القوي عيسى

 العربية . بصفة عضو مناقشة. 

   المواد التي درستها :  تاسعا :

 
 مساقات البكالوريوس والدبلوم :  :أ 

طفل ، مبادئ الصحة النفسية والمدرسية ، علم نفس الشواذ ، مبادئ علم النفس ) المدخل تعديل السلوك  ، الصحة النفسية لل
في اإلرشاد   المدخل   ، المراهقة  ، سيكولوجية  اللعب  نفس  ، علم  الطفولة  نفس  ، علم  النمو  نفس  ، علم  النفس(  ،  في علم 

طفال ، النمو االجتماعي عند األطفال ، النمو  ، اإلرشاد المدرسي ، المدخل إلى رياض األمباديء اإلرشاد النفسي والتربوي  
اللغوي و االنفعالي عند االطفال ،  طفل وأسرة ومجتمع ، تعليم التفكير ، أدب األطفال ، التفاعل الصفي ، قضايا معاصرة في  

الروضة ، مشكالت طفل  المحلي  والمجتمع  المدرسة    ، ال  الطفولة  االسالميةح،  العربية  السلو  ضارة  تحليل  التطبيقي،   ،  ك 
 .إرشاد اسر ذوي االحتياجات الخاصة 

 

 : دكتوراه "   –مساقات طلبة الدراسات العليا " ماجستير   :ب 

، اإلرشاد األسري ، فنيات اإلرشاد   ، األرشاد الزواجينظريات االرشاد النفسي واساليبه  ، االرشاد المهني     

 .شاد الجمعي، اإلر ، تدريب ميداني في  األرشاد األسرياالسري  

تحكيم عدد كبير من ادوات القياس وبرامج االرشاد لطلبة الدراسات العليا وللباحثين من اعضاء هيئة   عاشرا :

 . ودكتوراة  ورسائل ماجستير  وتحكيم بحوث و دراسات لمجالت علمية  ، التدريس

 الجمعيات والهيئات :  النوادي و : عشر أحد
 الثقافي  الثانيحسين بن عبدهللا عضو لجنة اصدقاء مركز  االميرال.1
 .  عضو جمعية علم النفس األردنية.2
 . عضو مؤسس / ملتقى معان الثقافي. 3
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 . عضو مؤسس/ نادي العاملين في جامعة الحسين بن طالل.4
 . عضو مؤسس/ جمعية العاملين التعاونية في جامعة الحسين بن طالل.5
 . عضو / جمعية فرسان الخير الخيرية  6

 ورؤيا  عدد من المشاركات االذاعية في اذاعة  صوت الجنوب  واذاعة اف ام امن   :شرع اثنا

 وغيرها . 
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