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الدرجات العلمية
 3440-3444الجامعة األردنية ,دكتوراه في اإلرشاد النفسي والتربوي بتقدير (جيد جداً)
 9995-9991الجامعة األردنية ,ماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي بتقدير (ممتاز)

 9993-9988الجامعة األردنية ,بكالوريوس لغة عربية فرعي عمم نفس بتقدير (ممتاز)
الخبرات العملية
 3440-9995مرشدة نفسية وتربوية ,و ازرة التربية والتعميم ,األردن.

 3445-3440أستاذ مساعد كمية البنات ,المممكة العربية السعودية.
 3448-3443مرشدة نفسية وتربوية ,و ازرة التربية والتعميم ,األردن.

 3491/1/1 -3448/94/93محاضر متفرغ ,الجامعة الياشمية في قسم عمم النفس التربوي

كمية العموم التربوية.

 3491-1-0وحتى تاريخو استاذ مساعد ,الجامعة الياشمية في قسم عمم النفس التربوي كمية

العموم التربوية.

اللغات

العربية ,واإلنجميزية قراءة وكتابة

المساقات التي قمت بتدريسها
مستوى البكالوريوس

 .9مبادى اإلرشاد النفسي
 .3عمم النفس اإلكمينيكي

 .1نظريات اإلرشاد النفسي وتطبيقاتيا
 .0اإلرشاد األسري والزواجي
 .5إرشاد األطفال والمراىقين
 .3تعديل السموك

 .7ميارات وفنيات اإلرشاد
 .8التدريب الميداني

 .9اإلساءة والعنف ضد األبناء

 .94االرشاد المدرسي

 -99اظطراب انفعالي سموكي
-93جنوح االحداث
برنامج الماجستير

 .9التدريب الميداني لإلرشاد األسري
 .3التدريب الميداني لإلرشاد التربوي
 .1إرشاد المدمنين

االهتمامات البحثية
 .9الصحة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي لألطفال والمراىقين ,وطالب الجامعة,
والمدرسين ,والنساء المطمقات.

 .3إرشاد األطفال المتعرضين لإلساءة واالىمال.
 .1اإلرشاد المدرسي.

 .0تدخالت اإلرشاد بالمعب.
 .5اإلرشاد الزواجي واألسري.
األبحاث المنشورة وقيد النشر

 .9تدخالت اإلرشااد بالمعاب فاي المادارس األساساية ,اإلد اركاات واالساتخدام والعوائا ..د .ساعاد
غيب ,د .تغريد العماي  ,مجماة العماوم التربوياة والنفساية ,جامعاة البحرين,المجماد ()90العادد

( )9مارس , 3491ص.013-040
 .3الوظيفة االسرية كما يدركيا المراىقون وعالقتيا بالكفااءة االجتماعياة والقما. .د.جيااد عاالء
الا اادين ,د.تغريا ااد العما ااي .المجما ااة االردنيا ااة فا ااي العما ااوم التربويا ااة ,جامعا ااة اليرما ااوك ,مجما ااد

(,)94العدد (, 3490, )9ص .88-35
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.
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.
الدورات التدريبية وورش العمل
 .9دورة تكنولوجيا التعميم والتقيم الخامسة عشر ,مركز التعمم اإللكتروني ,الجامعة الياشمية
.3449/5/90-3449/5/94

 .3دورة إدارة المواد التعميمية ,نظام بث المحاضرات التفاعمية ,مركز التعمم اإللكتروني
الجامعة الياشمية .3499/9/34-93

 .1المشاركة في ورشة العمل التي عقدت في مؤسسة نور الحسين بعنوان (التفاعل مع

ضحايا الجروح الخفية بالتعاون مع مركز التأىيل واألبحاث لضحايا التعذيب العراقيين

 RCTبتاريخ .3449/3/37

 -0اعداد وتنس .ورشة عمل حول المخدرات واخطارىا لطمبة الجامعة . 3491-3-14

المؤتمرات
 .9المشاركة في المؤتمر الخامس لمبحث العممي في األردن بتاريخ .3499/99/99
 .3المشاركة في المؤتمر العممي التربوي (التربية في عالم متغير) الجامعة الياشمية
.3494/0/8-7
اللجان داخل الجامعة
 .9عضو لجنة تأسيس مركز لإلرشاد النفسي داخل الجامعة الياشمية.
 .3عضو لجنة التدريب الميداني

 .1عضو لجنة التحقي .في قضايا الطمبة في كمية العموم التربوية.
-0عضو لجنة الخطة الدراسية والبرنامج الدراسي .
-5عضو المجنة الثقافية والندوات .

