د .سعاد منصور محمود غيث.
أستاذ مشارك /قسم علم النفس التربوي
كلية العلوم التربوية – الجامعة الهاشمية
الزرقاء ص ب  ،150459 :رمز بريدي13115 :
drsghaith@hu.edu.jo
drsghaith8@yahoo.com
المؤهالت العلمية :







حزيران  ،2004دكتوراه الفلسفة في اإلرشاد النفسي والتربوي ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة
األردنية بتقدير ممتاز وبمعدل تراكمي(  .)4/4عنوان الرسالة " تطوير برنامج في التربية العقالنية
وتقييم آثاره على التفكير العقالني ومركز الضبط والتكيف النفسي لدى عينة من طلبة الصف التاسع"
كانون الثاني  ،1997ماجستير إرشاد نفسي وتربوي ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية بتقدير
ممتاز .
حزيران  ،1994بكالوريوس إرشاد وصحة نفسية ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،بتقدير
ممتاز ،وبالترتيب األول على قسمي علم النفس واإلرشاد والترتيب الثاني على مستوى كلية العلوم
التربوية.
حزيران  ،1990الثانوية العامة ،الفرع العلمي ،معدل ( )94.1وزارة التربية والتعليم  /دبي – دولة
اإلمارات العربية المتحدة .

خبرات العمل :








أستاذ مشارك في قسم علم النفس التربوي ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة الهاشمية اعتبارا من
 11/2/2013والى الوقت الحالي.
 8/9/2013إلى  1/9/2014محاضر متفرغ في قسم اإلرشاد والتربية الخاصة ،كلية العلوم
التربوية ،الجامعة األردنية "لقضاء سنة التفرغ العلمي".
 19/1/2009إلى  10/2/2013أستاذ مساعد في قسم علم النفس التربوي ،كلية العلوم التربوية،
الجامعة الهاشمية.
تشرين األول 2005م – إلى  19/1/2009محاضر متفرغ في قسم علم النفس التربوي ،كلية العلوم
التربوية ،الجامعة الهاشمية.
العام الدراسي  2009 – 2008مساعد العميد لشؤون الطلبة /كلية العلوم التربوية -الجامعة الهاشمية.
تشرين األول 2005 – 1997م كلية المجتمع اإلسالمي  ،محاضرة متفرغة لتخصص تربية طفل .
كانون الثاني  1997-1994م االتحاد العام للجمعيات الخيرية ،مركز األمل للتربية الخاصة،
أخصائية نفسية ومدربة أطفال قابلين للتعلم والتدريب.

المكافآت والجوائز والتكريم




تموز 2004جائزة المهندس " نبيل بركات " للتفوق في الدارسات العليا ( األولى في الدراسات العليا)
 ،الجامعة األردنية  ،ع ّمان .
تموز  2004لوحات الشرف للعام ( )2003/2004للطلبة المتفوقين في الجامعة األردنية ،قائمة
الرئيس وقائمة العميد .
شكر وتقدير من جمعية قرى األطفال  SOSإلنجاح الدورة التدريبية الحادية عشرة لتأهيل مجموعة
من العمالت لوظيفة ( أم ) والتي عقدت في قرى األطفال في ع ّمان في الفترة ما بين 18/9/2005
لغاية .17/12/2005
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شكر وتقدير من رئيس الجامعة الهاشمية للمساهمة في إنجاح انتخابات المجلس العاشر لطلبة الجامعة
الهاشمية .2008
شكر وتقدير من عميد شؤون الطلبة للتعاون مع عمادة شؤون الطلبة /دائرة الخدمات الطالبية
للمساعدة في اإلرشاد النفسي وتقديم االستشارات النفسية لطلبة الجامعة الهاشمية .2008
 2009 /3/ 12كتاب شكر من مدير مركز التعليم االلكتروني للمشاركة بتفعيل البرمجيات الخاصة
بالتعليم االلكتروني.
 14/4/2010كتاب شكر مقدم من عميد كلية العلوم التربوية للمساهمة في إنجاح فعاليات "مؤتمر
التربية في عالم متغير" الذي عقد في الفترة من  8-7نيسان .2010
 2012 /20/11كتاب شكر من مدير مدرسة دير الالتين الثانوية المختلطة /الزرقاء الشمالي لتقديم
محاضرات تثقيفية لطالبات الصفوف من الثامن وحتى األول الثانوي المدرسة واحدة بعنوان" الذكاء
االنفعالي واالجتماعي" والثانية لطالبات التوجيهي بعنوان" التعامل الصحي مع االمتحان".
2012 /9/1تكريم وزيرة التنمية االجتماعية نسرين بركات للجهود التي بذلت في إعداد دليل
اإلرشاد األسري ،وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مراكز اإلرشاد األسري التي أسست في المملكة
األردنية الهاشمية وبإشراف من المجلس الوطني لشؤون األسرة ،القاعة الهاشمية /بلدية إربد.
 2012 /12/6كتاب شكر من رئيس الهيئة اإلدارية للجمعية األردنية لعلم النفس للجهد المبذول في
دعم أنشطة الجمعية العلمية.
 22/7/2013تكريم جاللة الملكة رانيا العبداهلل في حفل إطالق دليل االحتضان الذي شاركت فيه
بمراجعة الدليل مراجعة علمية شاملة ،مؤسسة الحسين للرعاية االجتماعية ،ع ّمان ،األردن.
شكر وتقدير من الباحثة ,University of Nottingham Dr. Belinda Harris
في تقريرها "،"Scoping review of School –based internationally, August 2013
وذلك للدعم الذي حصلت عليه من معلومات تتعلق بوضع اإلرشاد المدرسي في المملكة األردنية
الهاشمية ت ّم تزويدها بها.
شكر وتقدير من مدير المركز الثقافي اإلسالمي التابع للجامعة األردنية د .عدنان العساف بتاريخ
40/4/2014على الجهود المبذولة في تقديم سلسلة محاضرات بعنوان " كيف نحيا بايجابية؟"
شكر وتقدير من سماحة المفتى العام للملكة األردنية الهاشمية عبد الكريم الخصاونة بتاريخ
 15/5/2014على الجهود المبذولة في تدريب المفتين على قضايا اإلرشاد األسري ،ألقاليم الوسط
والشمال والجنوب والذي تم بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة.
العربي للمرأة المتخصصة ،تقديراً للمساهمة في إنجاح مسيرة االتحاد(.)2017
شكر من االتحاد
ّ
تكريم معامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت العلمية العربية أرسيف ( )Arcifللعام
2019م للباحثين العرب األكثر استشهادا ،بعد تحقيق المرتبة ( )78من بين ثالثة عشرة ألف مؤلف
استشهد بهم ضمن أكثر ( )105000باحث تم مراجعة أبحاثهم.

الدورات والتدريب الخاص:











دورات تدريبية ،وورش عمل حول أساليب تعليم وتدريب وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة،
االتحاد العام للجمعيات الخيرية خالل األعوام من .1997 -1994
دورة في التعلم النشط أو الفعال (  )Active Learningعام .2002
دورة كيف نفهم الشباب ونتعامل معهم؟ .2003
دورة" "Blackboard Learning System Essential Courseوالتي عقدت ألعضاء هيئة
التدريس في الجامعة الهاشمية من  27/8/2006إلى .2006 /31/8
دورة إدارة المواد التعليمية ،نظام البث للمحاضرات التفاعلية ،نظام تسجيل المحاضرات ،نظام تطوير
المواد اإللكترونية ( 20ساعة تدريبية) مركز التعليم االلكتروني /الجامعة الهاشمية في الفترة من -16
 20كانون ثاني 2011
دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  . ICDLالجامعة الهاشمية .مركز الحاسوب.
دورة في الزواج الصحي والناجح Keeping Marriage Healthy by Ferguson & Ferguson
بالتنسيق ما بين المجلس الوطني لشؤون األسرة مركز اثراء  .البحر الميت
ورشة عمل" التدريب على كتابة مقترحات مشروعات البحث العلمي الدولية" يوم الثالثاء الموافق
 23/2/2010وبالتعاون مع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  /الجامعة الهاشمية.
ورشة تدريبية بعنوان" التأهيل متعدد األدوار لضحايا التعذيب" .19/9/2010
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حضور ورشة العمل العلمية السادسة لألخصائيين االجتماعيين العاملين في المؤسسات الصحية
واالجتماعية بعنوان" نحو مزيد من التعامل والتنسيق بين المصادر المجتمعية والعمل االجتماعي" –
مركز الحسين للسرطان ،الخميس .5/4/2012
حضور ندوة بقيادة الدكتور فالح التميمي بعنوان األدوية في الطب النفسي :دور األخصائيين النفسيين
واإلكلينيكيين مع المرضى .جمعية علم النفس األردنية ،األربعاء  9مارس .2016
Participating the training and knowledge sharing undertaken at the "Peer
Learning Workshop on Service Learning in Higher Education: Concepts and
Application", Jordan, Dec, 2011



Attending workshop in" Trauma, Transformation and Self care. Presented
by Amy Shining , Clinical Director at Center for Mind- Body Medicine
(CMBM) . Amman, 7th March, 2016.
حضور ورشة تدريبية نفذها مركز طب العقل -الجسد The Center for Mind-Body
 ، Medicine(CMBM):USAبعنوانTrauma, Transformation and Self :
 "Careبقيادة  . ,Amy Shinalفندق الفنار :عمان ،ابريل  .2016تنسيق معهد العناية بصحة
األسرة والطفل





المشاركة في الدورتين التدريبيتين بعنوان" حقوق المرأة في منظومتي التشريعات الدولية والوطنية،
و" األكاديميات والبحث العلمي" يوم الثالثاء ،الموافق  9مايو  ،2017في كلية األمير الحسين
للدراسات الدولية ،الجامعة األردنية.



المشاركة في ورشة عمل "بدائل العقاب البدني الواقع على األطفال" ،يوم االثنين ،2017-7 -17
ع ّم ان ،والتي نظمها المجلس الوطني لشؤون األسرة بالشراكة مع UNICEF-JO



حضور ورشة عمل تدريبية في الجمعية األردنية لعلم النفس ،بعنوانInterdisciplinary :
 Trauma Rehabilitation Modelيوم الثالثاء  22آب /أغسطس  2017بالتنسيق مع مركز
ضحايا التعذيب/األردن(.)The Centre of Victims Torture



المشاركة في ورشة عمل بعنوان" الخطة اإلصالحية للمناهج والعملية التربوية"Text book،
 ،development plan and the educational processبقيادة وزير التربية والتعليم د .عمر
الرزاز ،والدكتور عدنان بدران ،والذي أعدها مركز القدس للدراسات السياسية ،السبت  9سبتمبر
 2017في فندق الندمارك ،عمان -األردن.



Attending a workshop about e- learning, blended learning, flipped
learning and problem based learning. held by: METHODS: Modernization
of Technologies in Higher Education: EU experience for Jordanian and
Palestinian Territory, October 31, 2017. Hashemite University, Zarqa- Jordan.
المشاركة في ورشة العمل حول المواد االلكترونية ،وحوسبة التعلم للطلبة ،والمنعقدة في مركز
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني -الجامعة الهاشمية ،يوم األحد  21يناير
.2018
Participating in the qualification training "Introduction to the curriculum and
manual civic and nonviolent education in Jordan to apply at university".
Conducted by Berghof on June, 15, 2019 in Amman/ Jordan.
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العضويات:
داخل الجامعة













عضو مجلس إدارة مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقة /ممثل كلية العلوم التربوية.
عضو لجنة مشروع إنشاء المركز اإلرشادي للطلبة في الجامعة الهاشمية.
عضو لجنة وضع خطة عمل إجرائية ألعمال كلية العلوم التربوية للعام الدراسي .2011/2012
عضو لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة /كلية العلوم التربوية للعام الدراسي.2011/2012
عضو لجنة الدراسات العليا في قسم علم النفس التربوي للعام الدراسي .2012 /2011
عضو لجنة المواد الدراسية والبرنامج الدراسي  /قسم علم النفس التربوي.2011 /
عضو لجنة المشاريع والمهام العلمية والمؤتمرات /قسم علم النفس التربوي.2011/
عضو لجنة الدراسات العليا /قسم علم النفس التربوي2017-2016 /
عضو لجنة الدراسات العليا /كلية العلوم التربوية2017-2016 /
مقرر لجنة المكتبة /كلية العلوم التربوية 2018-2017 /
عضو مجموعة العمل اإلبداعي /كلية العلوم التربوية 2017 /م
عضو لجنة تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لطلبة الجامعة الهاشمية خالل ازمة الكورونا من الفصل الدراسي الثاني
 ،2020والذي اطلقته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية للمساعدة االلكترونية help line

خارج الجامعة









عضو الجمعية األردنية لعلم النفس منذ  2008ولغاية اليوم.
مقرر اللجنة العلمية في الجمعية األردنية لعلم النفس األردنية.
عضو الهيئة اإلدارية في الجمعية األردنية لعلم النفس األردنية عام اعتباراً من  10يونيو 2017
عضو مؤسس لالتحاد العربي للعلوم النفسية.
عضو االتحاد العربي للمرأة المتخصصة.
عضو االتحاد العالمي لمراكز التدريب واإلرشاد األسري.

عضو الجمعية األميركية للعلوم النفسية:American Psychological Association APA
An International Affiliate












عضو شبكة" المهنيون األردنيون للوقاية من العنف ضد األطفال".
عضو جمعية رابطة األكاديميات األردنيات.
عضو الجمعية األردنية للعناية التلطيفية وعالج األلم /المملكة األردنية الهاشمية.
عضو اللجنة العلمية لمؤتمر كلية العلوم التربوية في جامعة اربد األهلية :الخدمات النفسية :واقع
وتطلعات" .2014
عضو اللجنة الخاصة بصياغة مفاهيم الحياة الزوجية واألسرية في المناهج الدراسية األردنية
والمنبثقة عن المجلس الوطني لشؤون األسرة نوفمبر.2014
عضو اللجنة التحضيرية لالجتماع التأسيسي لإلتحاد العربي للعلوم النفسية والذي عقد في عمان
خالل الفترة من  18إلى 20آب ،فندق سينتشري بارك.
عضو اللجنة الفنية لمؤتمر " دور األسرة في تحقيق الوئام المجتمعي" المنوي عقده خالل الفترة م££ا
بين 25-23سبتمبر  ،2018المجلس الوط££ني لش££ؤون األس££رة بالتع££اون م££ع المرك££ز األردني
الديني ،ع ّمان -فندق الندمارك.
لبحوث التعايش
ّ
عضو فريق "معكم" للدعم النفسي واالجتماعي ،والذي أسسته الجمعية األردني££ة لعلم النفس ،لتق££ديم
خدمات اإلسعاف النفسي واإلرشاد النفس££ي للن££اجين من حادث££ة البح££ر الميت ،وأس££رهم ،وطلب££ة
مدرستهم خالل الفترة  25أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر .2019
عضو مستشار في دراسة "العن££ف المدرس££ي" بين الطلبة والمعلمين واإلدارات المدرس££ية ،ال££تي تم
تش££كيلها في وزارة التربي££ة والتعليم األردني££ة ،برئاس££ة عطوف££ة األمين الع££ام ل££وزارة التربي££ة
والتعليم ،في مايو  2019على مستوى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الخبرات:
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المساهمة في تحكيم بحوث علمية لمجالت علمية محكمة محلية وعربية وعالمية:المجلة التربوية التابعة لمجلس النشر
العلمي /جامعة الكويت ،ومجلة المنارة للبحوث والدراسات  /جامعة آل البيت ،ومجلة الجامعة اإلسالمية /غزة ،ومجلة
الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة ُعمان ،ومجلة جامعة جدارا للدراسات والبحوث ،ومجلة
. Family Relations/ Springer : USA
المساهمة في تقويم رسائل ماجستير لجامعة نزوى ،سلطنة ُعمان.
تقديم خدمات االستشارة النفسية واإلرشاد النفسي المختصر( -)brief and intensive counselingلطلبة الجامعة
الهاشمية ،والمجتمع المحلي -عمادة شؤون الطلبة -الجامعة الهاشمية.
عضو لجنة اإلرشاد للطلبة العاديين وذوي اإلعاقات  /عمادة شؤون الطلبة /الجامعة الهاشمية .2006-2005
مدرب معتمد لدى المجلس الوطني لشؤون األسرة للعاملين في مجال اإلرشاد األسري واالحتضان.
مدرب ومحاضر في قضايا األطفال المعرضين للخطر ،ومهارات العاملين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مع األطفال
لدى جمعية علم النفس األردنية.
محاضرة متطوعة ومدربة واستشارية لدى مجموعة من المؤسسات المحلية التي تعنى باألطفال والشباب والمرأة مثل:
صندوق األمان لرعاية األيتام ،وقرى األطفال .SOS
تدريب موظفي األمن الجامعي في الجامعة الهاشمية بطرق التعامل مع األزمات والتي عقدت في الجامعة الهاشمية يوم
األربعاء الموافق .7/2/2007
إدارة جلسة العمل التدريبية والتي كانت بعنوان"ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات األردنية :واقع وطموح" يوم
االثنين  21/5/2007والمنعقدة في الجامعة الهاشمية.
تنفيذ ورشات عمل تدريبية في موضوعات اإلرشاد األسري وخاصة مهارات التربية والوالدية الفعالة ،وفنيات اإلرشاد
األسري ،وإرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة  ،وإ{شاد النساء المعنفات ،وإرشاد كبار السن ،وإرشاد المدمنين تستهدف
العاملين مع األسر في المجتمع األردني ضمن كادر وزارة التربية والتعليم ،ووزارة التنمية االجتماعية ،وأمانه عمان
الكبرى ،والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في األردن ،وطلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة.
المساهمة في وضع خطة العمل اإلجرائية ألعمال كلية العلوم التربوية للعام الدراسي 2011/2012م.
مراجعة علمية وتدقيق لدليل" االحتضان" الذي أعده المجلس الوطني لشؤون األسرة.2013 ،
تحكيم الدليل التدريبي لمقدمي" الخدمات للتعامل مع ضحايا التعذيب" ،2011.إعداد معهد العناية بصحة األسرة /مؤسسة
نور الحسين.
تحكيم "الدليل التدريبي للتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان" ،2011.إعداد معهد العناية بصحة األسرة /مؤسسة نور
الحسين.
تحكيم الدليل التدريبي لحرية وتمكين المرأة األردنية "وضع المرأة في األردن :تحدي منذ الطفولة وحتى
الشيخوخة" .ديسمبر ، 2011إعداد معهد العناية بصحة األسرة /مؤسسة نور الحسين.
تحكيم الدليل التدريبي( التربية الوالدية للمراهقين) .إعداد معهد العناية بصحة األسرة /مؤسسة نور الحسين، 2010
لصالح مؤسسة التنمية األسرية ) أبو ظبي ( اإلمارات العربية المتحدة.
تدقيق ومراجعة دليل االحتضان " الحتضان آمن وصحي" الذي أعده المجلس الوطني لشؤون األسرة.2013 ،
تدريب مجموعة من األسر الحاضنة على مهارات ومكونات دليل االحتضان الذي أعده المجلس الوطني لشؤون األسرة،
 19-17مارس  2013على مدار ثالثة أيام تدريبية.
تدريب العاملين في وزارة التنمية االجتماعية و مديرياتها في أقاليم الوسط والشمال والجنوب على مهارات ومكونات دليل
االحتضان الذي أعده المجلس الوطني لشؤون األسرة ،أبريل ومايو .2013
إدارة ورشة تدريبية بعنوان " التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعات" ،موجهة لطلبة الجامعة األردنية،
والجامعة الهاشمية ،وجامعة البلقاء التطبيقية ،وجامعة عمان العربية ،وجامعة عمان األهلية ،يوم األحد 26/5/2013
وذلك بالتعاون مع الجمعية األردنية لعلم النفس.
المشاركة كعضو مناقش في الندوة الحوارية التي نظمها المجلس الوطني لشؤون األسرة " زواج مرتكب جرائم االعتداء
على العرض من المجني عليها :أبعاد شرعية وقانونية واجتماعية" في فندق الميلينيوم بتاريخ  ، 2013 /2/10من خالل
إعداد ورقة علمية بعنوان  ":زواج مرتكب جرائم االعتداء على العرض من المجني عليها :أبعاد نفسية اجتماعية".
المشاركة في حضور فعاليات الجلسات النقاشية في الورشة اإلقليمية لإلرشاد األسري وأهميته في الوطن العربي من
 ،2013 /12/ 23-22والتي نفذها المجلس الوطني لشؤون األسرة في ع ّمان ،وتقديم تدريب يوم االثنين
 23/12/2013من الساعة  3-1بعنوان" تطبيقات عملية حول موضوع األسر الحاضنة" .
حضور ورشة عمل بعنوان" تطبيقات أبحاث الدماغ في التعليم -جون جوزيف ،من بريطانيا  ،في المؤتمر الدولي " نحو
االستدامة في تنمية الطفولة المبكرة في القرن الحادي والعشرين " يوم االثنين  24مارس  ،2014لمدة خمس ساعات
تدريبية.
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حضور ورشة عمل بعنوان" دعم األطفال في الظروف الصعبة – غاري ادوارز من النمسا منظمةRed Noses
 ، Clown doctorsفي المؤتمر الدولي " نحو االستدامة في تنمية الطفولة المبكرة في القرن الحادي والعشرين "
يوم األربعاء  26مارس  ،2014لمدة خمس ساعات تدريبية.
تنفيذ تدريب بالتعاون مع منظمة ايطالية يطلق عليها اسم ""AVSI :للعاملين في الخدمات اإلنسانية في مدينة العقبة،
خالل الفترتين من  15-14مارس  ، 2014و ،2/5/2014-1على موضوعات التدخل في األزمات والحروب،
سيكولوجية األطفال المتعرضين للصدمات والحروب ،وفنيات واستراتيجيات التدخل في األزمات ،وإدارة الضغوط
النفسية ،والعالج التعبيري ،والسرد القصصي ،وذلك لمدة  12ساعة تدريبية.
تقديم محاضرة تطوعية بعنوان"رمضان صحة نفسية" بتاريخ األربعاء  ،26/6/2014مجمع النقابات المهنية ،بالتنسيق
مع لجنة المرأة النقابية.
إعداد ورقة لندوة الطالق بإشراف المجلس الوطني لشؤون األسرة بعنوان" الطالق من منظور إرشاد الزواجي
واألسري" ،وتقديمها خالل الندوة التي أقيمت في ع ّمان -الميريديان يوم االثنين الموافق  ،9/8/2014والمشاركة في
لجنة إعداد التوصيات الخاصة بالندوة.
العمل كمقيم لجائزة الملكة رانيا العبداهلل للمرشد المتميز في دورتها األولى والتي أجريت في العام  2014ولمراحل
التقييم الكتابي لطلبات المرشحين ،والمقابالت الشخصية للمتأهلين لمرحلة ما قبل الزيارات الميدانية ،والخضوع للتدريب
الذي أعدته جمعية جائزة الملكة رانيا للميز التربوي للتدرب على التقييم الكتابي لطلبات المرشحين ،وطرق تنفيذ
المقابالت الشخصية ،والتدرب على معايير الجائزة للزيارة الميدانية للمتأهلين لمرحلة الزيارة الميدانية.
تقويم أبحاث أساتذة ألغراض النقل من رتبة أستاذ مساعد لرتبة أستاذ مشارك من الجامعات األردنية.
قيادة تدريب للعاملين في مراكز اإلرشاد األسري في المملكة األردنية الهاشمية بتنسيق المجلس الوطني لشؤون األسرة في
موضوعات الوالدية الفعالة ،والخالفات الزوجية ،ومشكالت األطفال والمراهقين ،خالل الفترة من /11 / 12-11
 ،2014ع ّمان ،فندق دايز ّ
إن.
المشاركة في تنفيذ ورشة تدريبية لمشرفي ومشرفات الوعظ واإلرشاد ،إقليم الوسط من المملكة األردنية الهاشمية في
قضايا اإلرشاد األسري في المملكة األردنية الهاشمية؛ بتنسيق المجلس الوطني لشؤون األسرة في موضوعات الوالدية
الفعالة ،والخالفات الزوجية ،ومشكالت األطفال والمراهقين ،خالل الفترة من  23/12/2014 -22ع ّمان ،قاعة مسجد
قاعة الملك عبداهلل المؤسس.
محاضرة تثقيفية تطوعية حول "التعبير العاطفي في الحياة األسرية" في  ،2015 /16/2معهد الحوراء للتأهيل والبناء،
ع ّمان ،األردن
قيادة ورشة تدريبية لمشرفي ومشرفات الوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،إقليم
الوسط من المملكة األردنية الهاشمية في قضايا اإلرشاد األسري في المملكة األردنية الهاشمية؛ بتنسيق المجلس الوطني
لشؤون األسرة في موضوعات نظريات اإلرشاد األسري وفنياته ،الوالدية الفعالة ، ،ومشكالت األطفال والمراهقين،
خالل الفترة من  /22-20مارس ، 2015 /العقبة ،الهيلتون.
المشاركة كعضو نقاش في ندوة معهد تضامن النساء ،حول " :دور األسرة والمجتمع في الحد من مشكلة االنتحار،
واقتراح الحلول الوقائية والعالجية" والتي عقدت في مقر المعهد بعمان يوم األربعاء  16سبتمبر .2015
تنفيذ تدريب حول إرشاد األسر الحاضنة للعاملين في وزارة التنمية االجتماعية في مجال االحتضان في إقليم الشمال في
المملكة األردنية الهاشمية  ،دار الحنان للرعاية االجتماعية ،اربد ،خالل الفترة من  12-11آب .2015
قيادة ورشة تدريبية لمشرفي ومشرفات الوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،إقليم
الشمال من المملكة األردنية الهاشمية في قضايا اإلرشاد األسري في المملكة األردنية الهاشمية؛ بتنسيق المجلس الوطني
لشؤون األسرة في موضوعات نظريات اإلرشاد األسري وفنياته ،الوالدية الفعالة ، ،ومشكالت األطفال والمراهقين،
والخالفات الزوجية خالل الفترة من  ، 2015 /9 /3-2غرفة تجارة وصناعة اربد.
تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان Supporting Resilience capacities of the local" communities and
 " Syrian refugeesمادبا األربعاء  28اوكتوبر  ،2015بالتعاون مع مع منظمة Foundation AVSI & Italian
Embassy – Cooperation for Development office






تحكيم دليل ومراجعة علمية" بناء قدرات ومهارات العاملين واألخصائيين في مجاالت اإلرشاد األسري لألسر المعرضة
للخطر" ،من إعداد المجلس الوطني لشؤون األسرة منظمة كويست سكوب ،نوفمبر .2015
قيادة ورشة تدريبية للعامالت في مركز أمل لإلرشاد األسري في محافظة الطفيلة في المملكة األردنية الهاشمية في
قضايا اإلرشاد األسري ؛ بتنسيق المجلس الوطني لشؤون األسرة في موضوعات إرشاد أسر األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة ،وإرشاد ضحايا العنف األسري ،ومشكالت األطفال والمراهقين 9-7 ،يناير  ،2016في مقر جمعية نساء
الطفيلة.
المشاركة في الملتقى اإلرشادي الثاني تحث شعار(كيف أكون مرشداً متميزاً) ،في أكاديمية ومدارس االحتراف الدولية،
يوم االثنين  ، ،11/4/2016إدارة جلسة حوارية حول الصفات المهمة للمرشد المتميز) ،التعقيب على ورقة (دور
المرشد مع الطالب والمعلم وأولياء األمور).
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اإلشراف على إعداد وتقديم ورقة علمية حول" القيم :مفهومها ،طرق اكتسابها ،واالغتراب القيمي .قدمت في المؤتمر
التربوي السابع عشر ،مدارس حكمة الفاروق الثانوية للبنات ،األربعاء .27/4/2016
المشاركة كعضو مناقش في الجلسة النقاشية حول" تأثير وسائل االتصال الحديثة على األسرة ،والتي عقدت في مقر
المجلس الوطني لشؤون األسرة ،في  22آب .2016
العمل كمقيم لجائزة الملكة رانيا العبداهلل للمرشد المتميز في دورتها الثانية والتي أجريت في العام  2016ولمراحل
التقييم الكتابي لطلبات المرشحين ،والزيارة الميدانية.
تنفيذ تدريب مدربين متخصص لمرشدي ومرشدات مراكز اإلرشاد األسري في المملكة األردنية الهاشمية ،والذين بلغ
عددهم(  )18مرشداً ومرشد ًة على دليل المشورة للمقبلين على الزواج ،وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون األسرة
ومشروع تواصل لسعادة األسرة(.)USIADوذلك خالل الفترة الزمنية من  18 – 16يناير  ،2017في مقر المجلس
الوطني لشون األسري.
تنفيذ محاضرة توعوية تطوعية بعنوان" إثراء العالقات األسرية" ،وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون األسرة وسلطة
إقليم البترا التنموي السياحي ،يوم االثنين  17ابريل  ،2017قاعة مركز إرادة ،وادي موسى -للواعظين والواعظات
العاملين في وزارة األوقاف ،والمرشدين التربويين ،والمرشدات التربويات في محافظات الجنوب.
تقديم محاضرة تطوعية بعنوان" خدمات اإلرشاد األسري لألشخاص ذوي اإلعاقة" يوم الثالثاء  21نوفمبر 2017. ،من
الساعة  4 -2:30لطلبة مساق" قضايا معاصرة في التربية الخاصة" في جامعة عمان العربية ،بالتنسيق مع مدرس
المساق د .نبيل حمدان.
تنفيذ ورشة عمل تثقيفية وتنموية تطوعية للفتيات اليافعات مخيم البقعة -المملكة األردنية الهاشمية ،يوم الخميس الموافق
 7ديسمبر  2017من الساعة  ،4-2في ديوان مرج بني عامر ،بالتنسيق مع لجنة نساء مخيم البقعة ،بموضوع"رحلة في
فهم الذات".
تنفيذ ندوة حوارية بعنوان " "Mindfulness in our lifeيوم الثالثاء  12ديسمبر  ،2017في قاعة ندوات كلية
العلوم التربوية -الجامعة الهاشمية ،ألعضاء هيئة التدريس في الكليةـ ،ضمن سلسلة الندوات األسبوعية لكلية العلوم
التربوية.
 تنفيذ محاضرة توعوية تطوعية لطالبات كلية المجتمع اإلسالمي -الزرقاء يوم األربعاء  14مارس
 2018بعنوان" اصنعي نجاحك".
 تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان" تقديم المشورة للمقبلين على الزواج" لمثقفي جمعية المركز اإلسالمي
الخيرية في أقاليم الوسط والشمال ،وجمعية األمل الخيرية -الطفيلة ،بالتعاون مع مشروع تواصل
لسعادة األسرة  ،JCAPخالل الفترة من  19إلى  22مارس  ،2018عمان -فندق جنيفا.













المشاركة التطوعية في الحلقة النقاشية التي عقدت في المجلس الوطني لشؤون األسرة ،يوم االثنين
 25يونيو  ،2018وبالتعاون مع مركز الحرية للتنمية وحقوق اإلنسان ،بعنوان "حقوق كبار السن في
الرعاية الصحية" ،بتقديم وعرض ورقة حول "الصحة النفسية لكبار السن".
المشاركة في تقديم محاضرة توعوية تطوعية بعنوان" الصحة النفسية للفتيات" يوم السبت 12مايو
 ،2018جمعية عقربا الخيرية -الزرقاء.
تقديم محاضرة توعوية –تطوعية ،ونقاش بالتعاون مع مبادرة بيت الخير ،للسيدات األرامل حول "
العافية النفسية والتكيف مع تغيرات الحياة" ،يوم الثالثاء يونيو  ،2018جمعية عين كارم الخيرية،
الهاشمي الشمالي -ع ّمان.
تقديم محاضرة تطوعية في مركز التأهيل المجتمعي لألشخاص المعاقين -جرش ،يوم الخميس
الموافق  2آب  ،2018بعنوان" الصحة النفسية وإدارة ضغوط الحياة" ،وإدارة نقاش وحوار
الجمهور من السيدات المشاركات.
المشاركة في أعمال ندوة" :الطالق :الواقع وبرامج التدخل" التي ُعقدت في المجلس الوطني لشؤون
األسرة ،يوم األربعاء  5سبتمبر  ،2018وتقديم توصيات تتصل بالتخطيط على مستوى المجلس
الوطني لشؤون األسرة إلدارة األسر لموضوع الطالق.
المشاركة في فعاليات جمعية علم النفس األردنية باالحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية ،والذي أقيم
الثقافي  ،يوم الخميس الموافق  18أكتوبر  ،2018من خالل التخطيط للفعاليات،
في مركز الحسين
ّ
وتنفيذ ورشة تطوعية بعنوان" اإلرشاد األسري :نماذج وتطبيقات".
المشاركة في أعمال فريق " معكم" التطوعي المنبثق عن جهود الدعم النفسي الذي ساهمت به
الجمعية األردنية لعلم النفس لتقديم خدمات إرشادية للناجين من أهالي حادثة البحر الميت خالل الفترة
 25أكتوبر الى نهاية شهر ديسمبر .2019
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بعنوان" مقدمة في تقليل الحساسية بحركة العين"  ،"Introduction to EMDRيوم الخميس الموافق
الثقافي.
 18أكتوبر  ،2018عمان  -مركز الحسين
ّ
المشاركة بحضور ورشة تدريبية في جمعية علم النفس األردنية بعنوان" الثكل والحداد :المضامين

والتدخالت العالجية  ،بقيادة الدكتور وليد عبدالحميد وخالد سلطان من منظمة عون الصدمة ،يوم األحد
 28أكتوبر .2018
الشبابي" حريتي" بتنظيم
المشاركة في جلسة حوارية بعنوان (أنا ونحن ) ضمن فعاليات الملتقى

ّ
منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل ،في فندق الفنار :ع ّمان -السبت  17نوفمبر .2018
 المشاركة في عضوية اللجنة االستشارية العليا لمقابلة المرشحين من التصفيات النهائية لجائزة الملكة
رانيا للمرشد المتميز في دورتها الثالثة ،يوم السبت الموافق  24نوفمبر .2018
تنفيذ جلسة تثقيفية جماهيرية بعنوان" الصحة النفسية والفكرية للنساء" يوم الخميس  13ديسمبر

 ، ،2018بالتنسيق مع اللجنة النسائية في نادي اليرموك.ع ّمان -األردن.
 تنفيذ تدريب متخصص للعاملين في مجال الصحة النفسية بعنوان " دور األسرة في التعافي"
 ،"Family and Recoveryيوم الثالثاء  29يناير  ،2019في المجلس التمريضي األردني.
 اإلشراف على فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي ،وتقديم بمحاضرة توعوية بعنوان" فتاة األلفية
الثالثة" يوم الثالثاء الموافق  12مارس  ،2019مسرح الكرامة ،عمادة شؤون الطلبة.
تنفيذ دورة تدريبية تطوعية بالتعاون مع صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية واإلرشاد بعنوان"

نظريات وفنيات اإلرشاد الزواجي واألسري " لطلبة كلية العلوم التربوية خالل الفترة الواقعة ما بين
 13مارس إلى  11أبريل .2019
المشاركة التطوعية باليوم المفتوح بمناسبة يوم الصحة العالمي يوم الجمعة  19أبريل ،2019من

الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء والذي يحمل عنوان صحتكم أهم" Health and
 Wellbeingفي مركز هيا الثقافي ،من خالل تنفيذ ورشتي عمل بعنوان" اإلساءة الجسدية لألطفال
والصحة النفسية".
 المشاركة التطوعية في" يوم االستشارات النفسية واألسرية المجانية" ،يوم االثنين  19سبتمبر
 ،2019من الساعة  ،3-10بالتنسيق مع مبادرة يوم لصناعة مرشد ،في مقر مركز االبتسامة
الصغيرة للتدريب واالستشارات.
المشاركة التطوعية في ندوة " فن إدارة العالقات الزوجية" المنعقدة في يوم االثنين الموافق 12

أكتوبر  ،2019من الساعة  7-4مسا ًء ،والحديث عن " إدارة الخالفات بين األزواج بطريقة
صحية " ،تمت الندوة بالتنسيق مع جمعية أم القرى للتنمية االجتماعية ومنتدى تدريب وتمكين المرأة
والطفل في عمان.
المشاركة التطوعية في محاضرة تثقيفية ألمهات طلبة مرحلة رياض األطفال ،في مدرسة طلب العال

الدولية ،يوم االثنين  4نوفمبر  ،2019من الساعة  ،1-11بعنوان" الصحة النفسية لطفل ما قبل
المدرسة ،ودور األم في رعايتها".
المشاركة التطوعية في فعالية مجلس طلبة الجامعة الهاشمية ،والمنعقدة يوم الثالثاء الموافق 19

نوفمبر  ،2019في مسرح الكرامة -عمادة شؤون الطلبة -بعنوان" متى وكيف ولماذا :تساؤالت في
رحلة التعلم".
 تقديم دورة في "فنيات اإلرشاد النفسي ما بعد الحداثة" لطلبة تخصص اإلرشاد النفسي ،خالل الفصل
الدراسي األول ،خالل الفترة من  2ديسمبر  9-ديسمبر  ،2019بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في
الجامعة الهاشمية.
تقديم محاضرة تثقيفية تطوعية للنساء من المجتمع المحلي بعنوان" العناية بالصحة المرأة النفسية

والعاطفية والفكرية" ،يوم الثالثاء  28يناير  ،2020من الساعة  ،12-10في مركز اإلشراق
القرآني -الجبيهه -عمان -األردن.
إعداد ورق££ة بحثي££ة بعن££وان " أث‘‘ر الص‘‘لة في تماس‘‘ك المجتمع" وتق£ديمها في الملتقى النس£ائي الح££دي عش£ر (كي££ف نك£ون
مجتمع£اً متماس££كاً) ،ي££وم الس££بت المواف££ق  8ف££براير  ،2020من الس££اعة  ،1 £-10في مق££ر مرك££ز اإلم££ام – أب££و عبداهلل-
الشافعي للعلوم ،في عمان -األردن.
إعداد ورقة بحثية بعن£وان" مس£تجدات التعليم أثن£اء كورون£ا " وتق£ديمها في" الملتقى النس‘‘ائي االفتراض‘‘ي األول “التربي‘‘ة
والتعليم واألسرة في (كورونا)” اليوم السبت الموافق  13يونيو 2020ع££بر ص££فحة مرك££ز مرك££ز اإلم££ام – أب££و عبداهلل-
الش££££££££افعي للعل££££££££وم على الف££££££££ايس ب££££££££وك ،راب££££££££ط البثhttps://www.facebook.com/watch/live/? :
v=720022438763017
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المشاركة التطوعية في تقديم تدريب اقليمي متخصص للمهنيين العاملين في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي واألسري في
العالم العربي ببعنوان" نماذج العالج األسري والزواجي" بالتعاون مع مبادرة التعليم المستمر للتخصص££ات النفس££ية ال££تي
اطلقها مركز كلمة للعولم السلوكية المعرفية -ع ّمان يوم السبت المواف££ق  27يوني££و  2020من الس££اعة  9-7مس££اء ،ع££بر
منصة  Go To Meetingااللكترونية.
المشاركة التطوعية في ملتقى " مودة ورحمة" الذي بادرت به جمعية معارف مقدس£ية لل£تراث والثقاف£ة ،بتق£ديم محاض£رة
بعنوان" الصحة النفسية للفتيات للمقبالت على الزواج " ،في مقر جمعية عبداهلل بن أم مكت£وم للمكف£وفين واأليت££ام في مخيم
البقعة ،يوم السبت الموافق  15أغسطس آب  ،2020من الساعة  12-10صباحا.
المشاركة التطوعية في ملتقى " مودة ورحمة" الذي بادرت به جمعية معارف مقدس£ية لل£تراث والثقاف£ة ،بتق£ديم محاض£رة
بعنوان" الحب والزواج" ،في مقر جمعية عبداهلل بن أم مكتوم للمكفوفين واأليتام في مخيم البقعة ،يوم الس££بت المواف££ق 15
أغسطس آب  ،2020من الساعة  3-2ظهرا.
المشاركة التطوعية في ندوة " االصالح األسري " التي عقدتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم ،يوم السبت المواف££ق 5
سبتمبر  ،2020في مقر الجمعية بع ّم ان ،من الساعة الخامسة والنصف وحتى السابعة والنصف مساء ،وتم بثه££ا اون الين
عبر وسائل التواصل االجتماعي للجمعية -وفقا لشروط التباعد االجتماعي خالل الكورونا -جاءت بعنوان" مالمج األس‘‘رة
الناجحة" ،وبمعية مجموعة من األكاديميين واألكاديميات ذوي االختصاص.

المؤتمرات العلمية :
المشاركة في مؤتمر اإلرشاد التربوي الثاني ،وزارة التربية والتعليم ،مديرية لواء الرصيفة نيسان 2007بورقة

علمية بعنوان"إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة".
المشاركة في مؤتمر "التربية في عالم متغير" الذي عقد في الجامعة الهاشمية -كلية العلوم التربوية ،من -7

 8/4/2010بتقديم ورقة بحثية.
 Attending The Second International Congress of The Jordanian
Association of psychiatrists, 6th- 8th June, Amman- Jordan. CME (18) Hours.
 Attending The 1st International Conference of Palliative Care and Pain
Management, 7 -11, November, 2012, Amman- Jordan.
 Attending 6 the World Conference on Educational Sciences, 6-9 February
2014, University of Malta, Malta
المشاركة بحضور فعاليات المؤتمر "الدولي نحو االستدامة في تنمية الطفولة المبكرة في القرن

الحادي والعشرين" ،ع ّمان -األردن االنتركونتننتال ،خالل الفترة من  27-24مارس .2014 ،
 المشاركة بحضور ومناقشة فعاليات المؤتمر األول لكلية العلوم التربوية في جامعة اربد األهلية
والموسوم ب" الخدمات النفسية  :واقع وتطلعات" ،والذي عقد بالتعاون مع الجمعية األردنية لعلم
النفس ،عمان ،خالل الفترة من  24-23ابريل .2014
 المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للجمعية األردنية للطب النفسي الذي أقيم في ع ّمان حالل الفترة
من  6-4مايو  ،2014والحصول على  12ساعة معتمدة من التثقيف والتعليم والتدريب من الجمعية
العالمية للطب النفسية  ،حول الصدمات والحروب وتأثيراتها على األفراد.
 Attending the first Arab Conference: Psychology in the Arab Region:
Between Adversity and Resilience. From 9-10 October, 2015, Hotel Gefinor
Rotana, Beirut-Lebanon. Held by the Lebanese Psychological Association in
collaboration with the International Union of Psychological Sciences.
 Attending a workshop titled: ' From conflict to resolution: The three
essential ingredients of the effective couples therapy", 6 Hours Presented
by: Susan Heitler, Ph.D. 8 October, 2015. Organized by Lebanese
Psychological Association, Hotel Gefinor Rotana, Beirut-Lebanon.
 Attending the conference on" Strengthening a cultural of dialoged and
promotion of civic education". From 25-26 November 2016. Crown Plaza
Hotel, Dead sea, Jordan. Held by Berghhof Foundation, Germany.
 المشاركة بحضور ومناقشة جلسات المؤتمر العلمي الدولي الرابع ،في جامعة ع ّمان العربية ،بعنوان"
رؤية استشرافية للتربية والتعليم العالي في ضوء التحديات التكنولوجية والثورة المعلوماتية ،خالل
الفترة من  7-6مايو .2017
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المشاركة في فعاليات ومناقشات "مؤتمر إطالق التقرير الوطني لواقع األكاديميات في األردن ،والذي
نظمته جمعية رابطة األكاديميات األردنيات في عمان يوم االثنين الموافق  14آب  ،2017في مقر
جمعية الشؤون الدولية.
المشاركة في المؤتمر الطالبي الثالث ألكاديمية الرواد – المرحلة األساسية( ع ّمان -األردن) ،والذي
حمل عنوان" أنا وأخواتها" ،يوم الثالثاء  27فبراير  ،2018بالتعقيب على الورقة المقدمة من الطلبة
والتي جاءت بعنوان" انأ واآلخرين".
المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لكلية اآلداب :اتجاهات معاصرة في القضايا اإلنسانية :تجارب
ومقاربات ،خالل الفترة من 11-10أبريل 2018؛ الجامعة األردنية ،بتقديم ورقة بعنوان :أثر
النفسي في تحسين الحنو على الذات والرضا الزواجي لدى أمهات
برنامج تدريبي قائم على التمكين
ّ
األطفال ذوي اإلعاقة.
المشاركة في المؤتمر العلمي السادس لخبراء وممارسي اإلرشاد األسري ،اسطنبول -تركيا ،خالل
الفترة من  5 -3مايو  ،2018والذي نظمه االتحاد العالمي لمراكز التدريب واإلرشاد األسري،
بحضور فعالياته وأوراقه العلمية ،وتقديم ورشة تدريبية تطوعية في موضوع" إعداد المدربين في
موضوع إرشاد المقبلين على الزواج ،يوم الخميس  3مايو .2017
Attending the International Conference on Education & Innovative Learning
– (ICE18Italy Conference) June 30 – 2 July 2018, Radisson Blue Hotel, Milan
Italy, and presenting a paper titled "Mindfulness levels among university



and community college female students in Jordan".

Attending the International Conference on Family and Societal Harmony
Conference" 23-25 September 2018, Land Mark Hotel, Amman. Held by:
National Council of Family Affairs NCFA and The Jordanian Interfaith
مؤتمر" األسرة و الوئام المجتمعي" ،عمانCoexistence Research Centre (JICRC). :
 25-23سبتمبر  :2018عمان -األردن



Attending the Conference of "Women, Faith and Humanitarian Interventions:
Space for Women and Girls: Leadership and Priorities in Humanitarian
Settings, 23 April 23, 2019 Amman- Jordan, Land Mark Hotel. Held by
Hashemite University and University of Birmingham.



المساقات التي تدرس في الجامعة:
أوال:الدراسات العليا
الدكتوراه :برنامج دكتوراه اإلرشاد النفسي والتربوي /الجامعة األردنية
اإلشراف في اإلرشاد
.1
البحث في اإلرشاد
.2
أساليب التعامل مع الضغط النفسي.
.3
الماجستير :برنامج اإلرشاد التربوي ،وبرنامج اإلرشاد األسري
إرشاد الفئات الخاصة.
.1
إرشاد زواجي.
.2
تدخل سلوكي معرفي
.3
تشخيص وعالج االضطرابات النفسية والعقلية.
.4
نظريات اإلرشاد وأساليبه
.5
التدريبات الميدانية في اإلرشاد /الجامعة األردنية
.6
اإلرشاد الجمعي /الجامعة األردنية.
.7
اإلرشاد األسري.
.8
فنيات اإلرشاد التربوي وأساليبه
.9
فنيات اإلرشاد األسري وأساليبه
.10
ثانيا:البكالوريوس :برنامج اإلرشاد المدرسي /اإلرشاد النفسي.
إرشاد أطفال ومراهقين.
.1
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إرشاد زواجي وأسري.
.2
إرشاد فردي جمعي.
.3
تعديل السلوك.
.4
التكيف والصحة النفسية
.5
الصحة النفسية
.6
الصحة النفسية ) )Online Course
.7
علم النفس اإلكلينيكي.
.8
علم النفس التربوي.
.9
العنف األسري.
.10
مبادئ إرشاد نفسي تربوي
.11
مدخل إلى التربية الخاصة.
.12
مقدمة في علم النفس.
.13
مهارات وفنيات اإلرشاد.
.14
نظريات اإلرشاد النفسي وتطبيقاتها.
.15
إرشاد ضحايا العنف األسري
.16
اإلرشاد التأهيلي /الجامعة الهاشمية
.17
اإلرشاد التأهيلي /الجامعة األردنية
.18
الشخصية والتكيف  /الجامعة األردنية.
.19
التوجيه التربوي والمهني /الجامعة األردنية.
.20
االهتمامات البحثية
 العنف األسري وقضايا اإلساءة للطفل واإلهمال الوالدي ،واإلرشاد النفسي الفردي والجمعي
 التربية العقالنية االنفعالية وتطبيقاتها في المدرسة ومع األزواج واألسر.
 الصحة النفسية والعقلية واالنفعالية لدى أعضاء هيئة التدريس والتكيف األكاديمي.
 اإلرشاد باللعب وفاعلية تدخالته في المدرسة األساسية.
 المعتقدات وطرق التفكير لدى طلبة الجامعات.
 إرشاد الطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليا.
 التحصيل األكاديمي وعالقته بالصحة النفسية للطالب.
 الشراكة بين المرشد المدرسي واألسرة والمجتمع المحلي .
 اإلرشاد المدرسي وعوامل فعاليته.
 قضايا المرأة العربية والفئات الخاصة من أرامل ومطلقات ومعنفات .
 برامج اإلرشاد الزواجي واألسري

المؤلفات والمنشورات :





 غيث ،سعاد ( .)2020تطوير الذات .قيد النشر بواسطة جمعية المحافظة على القرآن الكريم ،ع ّمان-
األردن.
 غيث ،سعاد( .)2017مهارات اإلرشاد األساسية :دليل ال ُمساعد (.مترجم) ،عمان :دار الفكر للنشر
والتوزيع .المؤلف األصلي للكتابRichard Nelson- Jones ( (:
 غيث ،سعاد( .)2016التربية األسرية .فصل في كتاب :المرجع في التربية الوطنية لطلبة الوطن العربي.
تحرير :سعيد التل(ص .)139-97عمان /دار مجدالوي للنشر والتوزيع.
 غيث ،سعاد(.)2010المهارات الوالدية الفعالة وبرامج تنميتها ،2010،تحرير أ.د .نزيه حمدي ود.هيفاء
أبو غزالة ،الدليل اإلرشادي لتعزيز مهارات العاملين في اإلرشاد األسري ،منشورات المجلس الوطني
لشؤون األسرة.
غيث ،سعاد( .)2010فنيات اإلرشاد الجمعي األسري ،تحرير أ.د .نزيه حمدي ود.هيفاء أبو غزالة ،الدليل اإلرشادي
لتعزيز مهارات العاملين في اإلرشاد األسري ،منشورات المجلس الوطني لشؤون األسرة.
 غيث ،سعاد وسهيلة بنات ،وغادة حمد ( .)2006دروس في التربية العقالنية :دليل المرشد التربوي ،دار
المعتز للنشر ،عمان ،األردن.
 غيث ،سعاد (.)2005الصحة النفسية للطفل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ع ّمان ،األردن .
غيث  ،سعاد وآخرون .)2002( .طرق دراسة الطفل .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ع ّمان ،األردن.
األدلة التدريبية
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دليل المشورة للمقبلين على الزواج .)2017(.منشورات جمعية األسر التنموية وبدعم من مشروع تواصل لسعاد األسرة
(.)USAID
دليل التربية األسرية لطالب التعليم العام :الدليل اإلرشادي في التربية األسرية لواضعي المناهج والمشرفين التربويين
والمعلمين .مكتب التربية العربية لدول الخليج -الرياض.
دليل أمان األسرة :إشراف المجلس الوطني لشؤون األسرة ، ،وبالتعاون مع السيدة خديجة العالوين من المجلس الوطني
لشؤون األسرة ،لصالح مؤسسة التنمية األسرية -أبوظبي ،االمارات العربية المتحدة.
األبحاث العلمية المنشورة والمقبولة للنشر والخاضعة للتحكيم في مجالت علمية مصنفة ومحكمة:
غيث ،سعاد؛ وبنات،سهيلة ؛ وطقش ،حنان (.)2009مصادر الضغط النفسي واستراتيجيات التعامل معها لدى طلبة
المراكز الريادية للموهوبين والمتفوقين واستراتيجيات التعامل معها  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة
البحرين،المجلد ( ،)10العدد (.268-245،)1
غيث ،سعاد؛ وطقش ،حنان ( .)2010فعالية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية العقالنية االنفعالية في تحسين
مسؤولية التحصيل المدرسي والكفاءة المدركة لدى طالبات الصف الخامس المساء إليهن .المجلة التربوية ،المجلد
.207-169 ،)94 (24
غيث ،سعاد؛ المصري ،أناس؛ وميزاغوبيان ،آني ( .)2011فاعلية برنامج تدريبي معرفي – سلوكي في خفض
الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال المصابين بالقيلة السحائية في جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات
الحركية ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد( )7العدد(.325-303 )2
غيث ،سعاد ( .)2012أثر اإلساءة الوالدية واإلهمال في سلوكات الصداقة لدى طلبة الصف الثامن األساسي .مجلة
العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين .مجلد( )13العدد(.419-381،)1
العلي ،تغريد؛ وغيث ،سعاد ( .)2013استخدام المرشدين المدرسين لإلرشاد باللعب وإدراكاتهم حوله والعوائق
التي تواجههم في استخدامه .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين ،مجلد ( ،)14العدد(.204-423 ،)1
غيث ،سعاد ،وبني سالمة ،محمد ( .)2014فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى النظرية العقالنية االنفعالية
السلوكية في تعزيز التفكير العقالني والتوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات في مدينة الزرقاء .مجلة العلوم
االجتماعية ،مجلد  ،42عدد  .143-101 ،1مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت.
غيث ،سعاد  ،البدارين ،غالب والمجالي ،عرين .طلب المساعدة النفسية لدى عينة من الموهوبين والمتفوقين عقليا في
األردن .مقبول للنشر ،مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية.
سهيلة ،بنات ،وغيث ،سعاد ،براهمه ،محمد ( .)2013واقع الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المرشد التربوي للطلبة
الموهوبين والمتفوقين في المدرسة الحكومية األردنية .مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس،
سلطنة ُعمان مجلد( ،)7العدد(.166-151 ،)2
بنات ،سهيلة ،وغيث ،سعاد ،والبنا ،محمد ،والبدارين ،غالب ( .)2014استخدام المرشدين التربويين لتقنيات
الحاسوب في المدرسة الحكومية األردنية .المجلة التربوية ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،مجلد( ،)28العدد
(.126-109 ،)07
البدارين ،غالب ،وغيث ،سعاد ( .)2013األساليب الوالدية وأساليب الهوية والتكيف األكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية
األكاديمية لدى طلبة الجامعة الهاشمية .المجلة األردنية في العلوم التربوية .المجلد( ،)9العدد (.87-65 ،)1
غيث ،سعاد ،والحلح ،لما ( .)2014مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة الهاشمية في ضوء متغيرات التخصص
العلمي والنوع االجتماعي والتحصيل األكاديمي .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،المجلد( ،)2العدد(
.306 -237 ،)7
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بنات ،سهيلة ،غيث ،سعاد ،مقدادي ،ومحمد ،والظاهر ،حنان ،والعالوين ،خديجة .)2015(.فاعلية برنامج تدريبي في
تحسين الكفاءة الوالدية المدركة لدى اآلباء واألمهات في األسر الحاضنة ،المجلة األردنية في العلوم االجتماعية ،مجلد (
 ،)8العدد (،)1ص 125 -109
غيث ،سعاد ،ومشاقبة ،أماني( .)2015أثر برنامج إرشاد جمعي مستند إلى نظرية ساتير في تحسين نوعية الحياة
الزوجية لدى عينة من الزوجات اللواتي يعانين من انخفاض الرضا الزواجي  ،المجلة األردنية في العلوم االجتماعية،
المجلد  ،8العدد  ،2ص .282 -261
غيث ،سعاد ( .)2018تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة :معتقدات المرشدين المدرسيين حوله ،وتوجهاتهم
النظرية و التحديات التي تواجههم ،مقبول للنشر في مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس -سلطنة
ُعمان ،)2(12،ص .378-355

بنات ،سهيلة ،غيث ،سعاد ،والبنا ،محمد ،وإسماعيل ،تسنيم .)2019 (.واقع دمج الروحانية في اإلرشاد النفسي
والتربوي في المدارس األردنية ،مجلة دراسات/العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،مجلد  ،46العدد-488 ،2
.499
الشريفين ،أحمد ،سرحان ،وفاء ،غيث ،سعاد .)2020(.العالقة بين التفكير اإليجابي والهوية المهنية والكفاءة الذاتية
اإلرشادية لدى المرشدين المتقدمين وغير المتقدمين لجائزة الملكة رانيا للمرشد التربوي المتميز ،دراسات/العلوم

التربوية ،المجلد ( ،)47العدد .149-128 ،1
غيث ،سعاد ،وأبوعمير ،نور .فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى المنهج الخبروي في تحسين تقدير الذات و
الجو األسري لدى عينة من الزوجات المعنفات في مدينة عمان .مقبول للنشر في مجلة العلوم االجتماعية-
مجلس النشر العلمي -جامعة الكويت.
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اإلشراف على الرسائل واألطروحات
أوالُ :رسائل تمت مناقشتها
 الخطيب ،إيمان ( .)2010أثر تغيير المفاهيم الوالدية الخاطئة في تحسين الكفاية الوالدية
لألمهات المسيئات إلى أبنائهن وخفض اإلحساس بالتهديد لديهم.رسالة ماجستير غير منشورة
 ،الجامعة الهاشمية.
 مساعدة ،غادة (.)2010أثر برنامج تدريبي قائم على التمكين النفسي في تحسين الحنو على
الذات والرضا الزواجي لدى أمهات األطفال المعاقين .رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة
الهاشمية.
 بني سالمة ،محمد( .)2011فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند على النظرية العقالنية االنفعالية
في تحسين التوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات في مدينة الزرقاء .رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة الهاشمية.








الحلح ،لمى(.)2011عالقة درجة الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة الهاشمية بتخصصاتهم
وجنسهم وتحصيلهم األكاديمي .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة الهاشمية.
أماني مشاقبة ( .)2013أثر برنامج إرشاد جمعي مستند إلى نظرية ساتير في تحسين نوعية
الحياة الزوجية لدى عينة من الزوجات اللواتي يعانين من انخفاض الرضا الزواجي.
نور أبو عمير( ، )2014فعالية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى المنهج الخبروي في تحسين
تقدير الذات والجو األسري لدى عينة من الزوجات المعنفات في مدينة عمان .رسالة
ماجستير /الجامعة الهاشمية.
شذى المجالي ( ،)2015تطبيق نموذج تقبل التكنولوجيا ونظرية السلوك التنظيمي بشكل
تكاملي على المرشدين التربويين في محافظة الكرك واستكشاف ارتباطاتهما ببعض
المتغيرات.أطروحة دكتوراه /الجامعة األردنية.
إيمان حامد أحمد حامد( .)2019تطوير برنامج إرشاد جمعي مستند إلى نظرية األنظمة األسرية
لبوين وتقييم فاعليته في تحسين تمايز الذات لدى عينة من الزوجات األردنيات.
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 قاسم الشنوان( .)2019فاعلية برنامج إرشاد جمعي تثقيفي مستند إلى نموذج جوتمان في تحسين
أنماط التواصل لدى الشباب الخاطبين.
 هاجر سكارنة ( .)2018فعالية برنامج إرشادي قائم على نموذج عالج العقل والجسم في خفض
أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وتعزيز التسامح مع الذات لدى ضحايا الصدمات من
النساء السوريات الالجئات إلى األردن(.رسالة دكتوراه -الجامعة األردنية).
رسائل قيد اإلشراف:
 تسنيم عبدالكريم (  .)2018فاعلية برنامج إرشاد جمعي إثرائي مستند إلى نظرية جوتمان في
تحسين مهارات العالقة الزوجية الصحية لدى المقبالت على الزواج.
 أشواق بني سالمة ( . )2018فعالية برنامج إرشادي تدريبي يستند إلى التعلم بالحوار لتطوير
المهارات اإلرشادية والدافعية األكاديمية الذاتية لدى طلبة التدريب الميداني في مجال اإلرشاد
النفسي في الجامعة األردنية (رسالة دكتوراه -الجامعة األردنية).
اإلشراف على مخططات رسائل جامعية:
 اإلشراف على مخطط بحث الطالبة وفاء السماك ،تحسين التوافق الزواجي لدى عينة من
السيدات البحرينيات المصابات بمرض السكري من النوع الثاني من خالل التدخالت المعرفية
السلوكية .مخطط بحث رسالة ماجستير .الجامعة الهاشمية (.)2011
 اإلشراف على مخطط بحث الطالبة إيمان أبو صعيليك ، ،بعنوان :استقصاء العوامل المؤثرة
على نجاح المرشدين الجدد في المدارس األساسية وتكنيكات التوافق لديهم .مخطط بحث
رسالة ماجستير الجامعة األردنية ،الفصل الدراسي الثاني .2014
ثالثاً  :عضوية لجان مناقشة لمجموعة كبيرة من الرسائل الجامعية الماجستير وأطروحات الدكتوراه في
تخصصات اإلرشاد التربوي واألسري وعلم النفس التربوي /الجامعة الهاشمية والجامعة األردنية،
وجامعة اليرموك  ،وجامعة ع ّمان العربية ،والجامعة االهلية ،وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية في
تخصصي اإلرشاد النفسي والتربوي واإلرشاد األسري.
النشاط اإلعالمي والتثقيف التربوي النفسي الجماهيري:
 #المشاركة في حلقة برنامج " يوم جديد" في التلفزيون األردني مع اإلعالمية فخر عبنده في مجموعة من
اللقاءات ذات اهتمامات نفسية وتربوية تهدف لنشر المعرفة السيكولوجية بشكل مبسط  ،وعلى النحو
اآلتي:
 أهمية اإلرشاد النفسي للشباب المقبلين على الزواج ،بتاريخ  11أكتوبر 2014
https://youtu.be/oq6grC-LzzE

 " أهمية اإلرشاد للشباب المقبلين على الزواج" ،بتاريخ  16نوفمبر 2014
https://youtu.be/mS1N6UckqIg
 أساليب التواصل االيجابي داخل األسرة ،بتاريخ  3فبراير ،2015
https://youtu.be/ok1vvLbfSIY
 الصداقة مع األبناء ،بتاريخ  9ابريل ،2015
https://youtu.be/5LEo1HmfPs8 
 يوم جديد  -دورة تقديم المشورة للمقبلين على الزواج بتاريخ األربعاء  25يناير 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ZGiSxWuy4m0
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 #المشاركة في حلقة التعامل مع طلبات األبناء وتلبية حاجاتهم المادية ،برنامج بيت حواء مع اإلعالمية
صفاء أبو السكر ،إذاعة حياة اف أم  ،االثنين .8/2015 /7
 #المشاركة في حلقة الثالثاء  4أبريل  ،2017في برنامج يوم جديد ،للحديث عن دليل المقبلين
عن الزواج ،ومضمون الحلقة على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=7FiPgwK1NJs
 #مقابلة منشورة في موقع العرب اليوم بتاريخ  25سبتمبر  ،2016حول خدمة اإلرشاد األسري لألسر
والمقبلين على الزواج ،رابط المقابلة:
http://www.arabstoday.net/390/020345
 #المساهمة في إعداد مقال بعنوان "إرشاد يسهل تغليب التوافق على الخالف بين األزواج" الحياة اللندنية،
الخميس  :10/11/2016رابط المقالة
-/http://www.alhayat.com/Articles/18435877
 #مدونة بعنوان :الجروح الخفية" ،منشورة في العرب اليوم ،الخميس  12نوفمبر  ،2017رابط المدونة:
http://www.arabstoday.net/b-922/191328%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%88%D AD
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8A9

 #المشاركة في حلقة "شك األزواج" عبر أثير إذاعة حياة اف أم األردنية ،مع اإلعالمية رنا العزام ،يوم األربعاء
 16يناير  /كانون ثاني  ،2019من خالل تسليط الضوء على دوافع السلوك وإرشادات للتوقف عن سلوك الشك
بالزوج
 #المشاركة في تقرير صحفي من اعداد وكالة النباء األردنية -بترا -بالتعاون مع االعالمية بشرى نيروخ حول
"أزمة كورونا تبرز معاناة االرامل في يومهن العالمي" من خالل االشارة إلى حاجاتهن إلى الدعم االجتماعي
ومصادر الضغوط النفسية التي يواجهننها
ّ
يومهن-العالمي
/ttps://nabd.com/s/74199845-1cb4d2أزمة-كورونا-تبرز-معاناة-األرامل-في-
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