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المؤهالت العلمية:
 دكتوراه ارشاد نفسي جامعة كاليفورنيا  UCLAسنة 1673
 ماجستير ارشاد نفسي  ،الجامعة األردنية  ،سنة 1659

 دبلوم التربية وعلم النفس ،الجامعة األردنية ،سنة 1697

 بكالوريوس فلسفة واجتماع  ،جامعة دمشق  ،سنة 1699

تاريخ الخدمة:

1697-1699 

معلم  /مدير مدرسة ثانوية  ،االردن

1651-1697 

مشرف اجتماعي  ،السعودية



1657-1651

1656-1657 
1673-1672 
1661-1673 

مرشد نفسي  ،عضو قسم اإلرشاد في و ازرة التربية والتعليم

االردن

محاضر متفرغ  ،الجامعة األردنية

مرشد للطلبة األجانب  ،جامعة كاليفورنيا  ،الواليات المتحدة

األمريكية

أستاذ مساعد  ،قسم علم النفس  ،الجامعة األردنية

مدير مركز اإلرشاد النفسي  ،الجامعة األردنية
1660-1661 

استاذ مشارك  ،قسم اإلرشاد والتربية الخاصة  ،الجامعة

األردنية

1

1664-1660 

عضو هيئة تدريس في قسم علم النفس  ،كلية التربية ،

1667-1664 

استاذ مشارك  ،قسم اإلرشاد والتربية الخاصة  ،كلية التربية






1669-1667
1667-1665
1666 - 1667

0220-1666

جامعة السلطان قابوس  ،سلطنة عمان
الجامعة األردنية

استاذ مشارك  ،قسم علم النفس  ،جامعة البحرين

استاذ مشارك  ،قسم اإلرشاد والتربية الخاصة  ،كلية التربية
الجامعة األردنية  ،مدير برنامج اإلرشاد النفسي

نائب عميد كلية العلوم التربوية  ،الجامعة األردنية .

أستاذ  ،قسم اإلرشاد والتربية الخاصة  ،رئيس قسم
اإلرشاد والتربية الخاصة  ،كلية التربية  ،الجامعة األردنية

0223 - 0220 

أستاذ في جامعة عمان العربية  ،رئيس قسم علم النفس

0224 -0223 

نائب عميد كلية العلوم التربوية  ،مدير برنامج اإلرشاد،الجامعة االردنية

التربوي واإلرشاد والتربية الخاصة

0227 – 0224 

أستاذ  ،قسم اإلرشاد والتربية الخاصة ،الجامعة األردنية

0225 -0227 

مساعد الرئيس للشؤون األكاديمية  ،جامعة عمان العربية



0226-0225

للدراسات العليا .

عميد كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية

0212 -0226 

عميد كلية العلوم التربوية والنفسية ،جامعة عمان العربية.

0213 

نائب رئيس جامعة عمان العربية.

0213- 0212 

استاذ،قسم اإلرشاد والتربية الخاصة،الجامعة األردنية.

وصف العمل:
 اإلسهام في تطوير برامج اإلرشاد النفسي في مدارس األردن  ،توصيف عمل المرشد في المدرسة
 ،اإلشراف على الخدمات اإلرشادية ومتابعتها ( )1657-1653
 تقديم خدمات اإلرشاد النفسي لطلبة الجامعة في جامعة كاليفورنيا  ، UCLAالواليات المتحدة
()1673-1672

 إدارة مركز اإلرشاد النفسي في الجامعة األردنية (-0223( )1667-1665( ،)1676-1674
. )0224

 اإلسهام في تطوير برامج اإلرشاد النفسي في الجامعة األردنية على مستوى البكالوريوس والدبلوم
والماجستير والدكتوراه

0

 تدريس مواد اإلرشاد النفسي في الجامعة األردنية وجامعة السلطان قابوس وجامعة البحرين
وجامعة دمشق ،وجامعة عمان العربية

 تدريب الطلبة على تقديم خدمات اإلرشاد النفسي

 البحث والترجمة والتأليف في مجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية واالرشاد االسري وارشاد ذوي
الحاجات الخاصة

 إعداد مواد تعليمية لجامعة القدس المفتوحة في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية وتعديل السلوك
والتفكير االبداعي ومشكالت الطلبة وعلم النفس العام.

اإلنتاج العلمي :

 البحوث:

 .1العالقة بين العوامل المرتبطة بالطالب والتكيف األكاديمي (مشترك) دراسات  ،المجلد 14
 ،العدد (1675 ،)7

 .0البناء العاملي ودالالت صدق وثبات صورة معربة لقائمة بيك لالكتئاب  ( ،مشترك )
دراسات  ،المجلد  ، 17العدد األول 1677

 .3األفكار الالعقالنية وعالقتها باالكتئاب لدى عينة من طلبة الجامعة األردنية (مشترك )
دراسات  ،المجلد  ، 19العدد 167699

 .4أثر توقعات المعلمين في ذكاء الطلبة وتحصيلهم ومفهوم الذات لديهم (مشترك) ،دراسات
 ،المجلد  ، 19العدد 1676 ، 9

 .7فاعلية الضبط الذاتي في خفض سلوك التدخين  ،دراسات  ،المجلد  ، 16العدد الثاني
1660
 .9العالقة بين الضغوط التي يعاني منها الطلبة ومفهوم الذات لديهم  /باالشتراك مع
الدكتوره نسيمه داود  ،دراسات  ،الجامعة األردنية  ،العدد  ، 0المجلد  04أيلول 1665

 .5المشكالت السلوكية لدى الطالب والعوامل المرتبطة بها  /باالشتراك مع الدكتور عبداهلل
عويدات دراسات  ،الجامعة األردنية  ،العدد  ، 0المجلد  04أيلول 1665

 .7لعبة السلوك الجيد  ،باالشتراك مع الدكتور جمال الخطيب  ،المجلة التربوية  ،جامعة
الكويت  ،العدد  ،40المجلد 1665 ، 11

 .6األساليب المعرفية والتوافق الدراسي باإلشتراك مع الدكتور شاكر عبد الحميد  ،مجلة العلوم
التربوية  ،المجلد  ، 0جامعة القاهرة ()1667

 .12عالقة مهارة حل المشكالت باالكتئاب لدى طلبة الجامعة  ،دراسات  ،الجامعة األردنية ،
عدد  ، 1المجلد 1667 ، 07
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 .11فاعلية تدريبات التحصين ضد الضغط النفسي في خفض المشكالت  ،مقبول للنشر ،
مجلة جامعة دمشق .

 .10اآلثار النفسية لتعاطي المخدرات والتبغ  ،السكان والتنمية المجلد الخامس ، 1666 ،
175 - 141

 .13عالقة الفاعلية الذاتية المدركة باالكتئاب والتوتر لدى طلبة كلية العلوم التربوية في

الجامعة االردنية  ،المجلد  ،05العدد 0222 ، 1
Attitudes and reactions of Arab medical students to the dissecting .14
)room , Journal of Clinical Anatomy, 10: 272-278(1997
 .17الفرق في مهارات حل المشكالت ومهارات االمتناع عن التدخين بين المدخنين وغير
المدخنين  ،قيد النشر

 .19تطوير بطارية اختبارات االستعدادات الفارقة والميول المهنية باالشتراك مع سليمان
الريحاني وخليل عليان قيد النشر.

 .15اإلرشاد األسري لذوي الحاجات الخاصة ،الندوة الوطنية لدعم ذوي الحاجات الخاصة ،
سلطنة عمان . 0227،

 .17الطلبة والمخدرات :الوقاية وسبل العالج ،مؤتمر الشباب الجامعي وآفة المخدرات ،جامعة
الزرقاء األهلية0229/11-6 ،

 .16مشكالت الطلبة الوافدين في الجامعات األردنية ،المؤتمر األول للطلبة الوافدين ،الجامعة
األردنية.0229/7/12-6 ،

 .02ظاهرة العنف الطالبي في الجامعات ،باالشتراك مع مجد الدين خيري وياسمين حداد.

 .01فاعلية برنامج لتدريب الوالدين على مهارت االتصال في خفض الضغوطات النفسية
وتحسين مستوى التكيف لدى اآلباء وأبناءهم ( باالشتراك مع نايفة الشوبكي) .مجلة

البصائر ،جامعة البتراء ،المجلد( ،)10العدد(.0227 ،)1

 .00فاعلية برنامج إرشادي قائم على النمذجة المعرفية والتعليمات الذاتية في تنمية مهارات حل
المشكالت وادارة الغضب وخفض العنف لدى الزوجات المعنفات ( بحث مشترك) .مجلة

البصائر ،جامعة البتراء ،المجلد( ،)10العدد (.0227 ،)0

 .03عالقة تقدير الذات بالتفكير العقالني وفاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تحسين
تقدير الذات لدى عينة من طلبة الجامعة في فلسطين " .مؤتمر مؤسسة التعلم"  ،الجامعة

األردنية .0226/7/01-02

 .04فاعلية برنامج إرشادي للوقاية من تعاطي العقاقير الخطرة والمخدرات لدى طلبة كليات

المجتمع المعرضين لخطر التعاطي ( باالشتراك مع أحمد أبو عين) ،مجلة اتحاد
الجامعات العربية،كانون أول  /ديسمبر  0226ص .51-33
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 .07العالقة بين التفكير الالعقالني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة القدس
المفتوحة في فلسطين وفاعلية برنامج إرشادي عقالني في خفضها ( باالشتراك مع محمد

أحمد شاهين) ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد .0227 ،14

 .09فاعلية تدريب األمهات على التعزيز التفاضلي واعادة التصور في خفض سلوك عدم
الطاعة لدى أطفالهن وتحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى األمهات ( ،باالشتراك مع عائدة

بيروتي)  ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،المجلد  ،7العدد .0210 ،4

 .05تطوير برنامج إرشاد جشطالتي وعقلي انفعالي واستقصاء فاعليتهما في خفض القلق لدى
طلبة الجامعة (مشترك مع ذيب الرواد) مجلة دراسات العلوم التربوية  ،الجامعة

األردنية،المجلد . 0214 ،41

 .07فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى الكفاءة االنفعالية في خفض سلوك العدوان وتحسين
تقدير الذات لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن (مشترك مع فرحان النويرات) ،مجلة

جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد. 0214 ،34

 .06فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى نظرية االختيار في زيادة المسؤولية االجتماعية وخفض
المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا (بحث مشترك ،قيد النشر).

 .32الفروق في التكيف النفسي والكفاءة الذاتية المدركة بين خريجي دور رعاية األيتام اإليوائية
وغير اإليوائية في األردن( .مشترك مع لنا العمري)،مقبول للنشر،مجلة اتحاد الجامعات

العربية للتربية وعلم النفس .

 .31أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات االرشادية لدى طلبة
االرشاد النفسي في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك (بحث مشترك ،مقبول للنشر ) مجلة

اتحاد الجامعات العربية .

 .30أثر برنامج إرشادي متركز على االنفعاالت في خفض األرق وتحسين مفهوم الذات (بحث
مشترك  ،مقبول للنشر ) مجلة دراسات  ،الجامعة األردنية .

 الكتب:
School Psychology in Jordan, In: International Perspectives on -1
Psychology in the Schools. Edited by P. Saigh and T. Oakland. LEA
Publishers, New Jersey, 1989.
 -0مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها (مترجم باالشتراك مع نسيمه داود)
 ،منشورات الجامعة األردنية  ،الطبعة الثانية  1669الثالثة .0221

 -3تشتت االنتباه الصفي  ،في كتاب  :برامج في تعديل السلوك  ،و ازرة التربية والتعليم ،
عمان 1662 ،
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 -4التكيف ورعاية الصحة النفسية ( ،مشترك)  ،منشورات جامعة القدس 1664 ،
 -7التفكير االبداعي (مشترك)  ،منشورات جامعة القدس 1667 ،

 -9الطالب في الجامعة  ،في كتاب :قواعد التدريس في الجامعة  ،تحرير  :سعيد التل ،دار
الفكر 1665 ،

 -5اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر  ،باالشتراك مع صابر أبو طالب  ،جامعة القدس
المفتوحة.0226 ،

 -7كيف تبلغ ما تريد :منحى نظامي في البرمجة العصبية اللغوية ( مترجم ) منشورات
اليونسكو 1667 ،

 -6تدخالت الصحة النفسية مع اطفال ما قبل المدرسة ( مترجم باالشتراك مع سليمان
ريحاني ونسيمة داود)  ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،دمشق . 1667 ،

 -12دور كليات التربية في تطوير االرشاد النفسي والتربوي باالشتراك مع سليمان الريحاني ،
فعاليات المؤتمر التربوي الجزء االول  ،جامعة دمشق 1665،

 -11الصحة النفسية للشباب والمراهقين  ،الندوة الوطنية التوجيهية حول صحة الشباب
عمان  -االردن 0221/0/5 - 7

 -10مشكالت االطفال وطرق العالج ( باالشتراك مع صابر ابو طالب ورمزي هارون )
منشورات جامعة القدس 0222 ،

 -13االسرة والطفل  ،مكتب التربية العربي لدول الخليج 0224 ،
 -14مشكالت االطفال  ،مكتب التربية العربي لدول الخليج 0224 ،
 -17مشكالت المراهقة  ،مكتب التربية العربي لدول الخليج 0224،

-19الخدمات اإلرشادية في مراكز الشباب (تحرير) ،المجلس األعلى للشباب 0225 ،
-15الشباب ومواجهة الضغوط  ،المجلس األعلى للشباب  ،األردن 0227 ،
-17الشباب ومواجهة الضغوط ،و ازرة الثقافة ،األردن.0225 ،

-16الحد من عمالة األطفال (تحرير) ،منظمة العمل الدولية ،قيد النشر.

-02اإلرشاد األسري والزواجي ( تحرير واشراف) ،المجلس الوطني لشؤون األسرة ،عمان،
األردن.0212 ،

-01علم النفس العام ( مشترك) ،جامعة القدس المفتوحة.0211 ،

-00تربية الشخصية ،فصل في كتاب (المرجع في التربية الوطنية) تحرير :سعيد التل (قيد
النشر).

-03التربية االسرية  ،مكتب التربية العربي لدول الخليج (.قيد النشر)
-04تدريبات في االرشاد االسري  ،المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون اإلجتماعية لدول مجلس
التعاون الخليجي 0213،
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 عضوية اللجان والمراكز اإلدارية:

.1عضو الهيئة اإلدارية لجمعية علم النفس األردنية

.0عضو الهيئة اإلدارية للجمعية العربية للتوعية من آثار المخدرات
.3عضو الهيئة العامة لجمعية مكافحة التدخين

.4خبير لجنة معادلة الشهادات اإلنسانية في مجلس التعليم العالي  ،االردن (- 1669
)1666
 الخدمات االستشارية
.1مؤسسة كويست سكوب الدولية  ،البرامج االرشادية لالطفال المتشردين
.0مؤسسة نهر األردن  ،برنامج إرشادي حول إساءة معاملة األطفال

.3مؤسسة رعاية الطفولة  ،برنامج إرشادي حول الوقاية من التدخين والعقاقير
.4المجلس الوطني لشؤون األسرة  ،برنامج اإلرشاد األسري

 .7و ازرة التربية والتعليم ومنظمة العمل الدولية ،برنامج الحد من عمالة األطفال

 .9المجلس األعلى لرعاية الشباب  ،البرنامج التدريبي في اإلرشاد النفسي لمشرفي المراكز
.5منظمة العمل الدولية ،برنامج الحد من عمالة األطفال.

.7مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة واإلبداع ،اإلرشاد النفسي.
.6المكتب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي ،التربية األسرية.

.12المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون االجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي  ،االرشاد االسري.
 .11جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي


الندوات والمؤتمرات
 .1المشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات وتقديم أوراق عمل.

 اإلشراف على الرسائل
 اإلشراف على حوالي تسعين رسالة ماجستير وستين أطروحة دكتوراه في اإلرشاد النفسي
والصحة النفسية واالرشاد االسري واالرشاد المهني والخدمة االجتماعية.
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