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-2المؤهالت العلمية:
الرقم

الدرجة العلمية

الجامعة

التخصص

التقدير

1

دكتوراه

الجامعة األردنية

اإلرشاد النفسي والتربوي

امتياز 4\3.69
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ماجستير

الجامعة األردنية

اإلرشاد النفسي والتربوي

4\3.69

3

بكالوريوس

الجامعة األردنية

اإلرشاد والصحة النفسية

جيد جدا

دبلوم –تدريبي

جامعة هارفرد – الواليات

المشكالت والصدمات النفسية

بدون معدل ( ) 180

المتحدة االمريكية

وطرق عالجها

ساعة تدريبية

-3الخبرات العملية:
المؤسسة

المركز الوظيفي

الجامعة الهاشمية

رئيس قسم علم النفس

تاريخ بدء

تاريخ ترك

العمل

العمل

2018\9\2

2020\9\2

التربوي واإلرشاد النفسي في

سبب ترك العمل
التفرغ للعمل كاستاذ
بالقسم.

الجامعة الهاشمية منذ
2018/9/2
الجامعة الهاشمية

رئيس قسم علم النفس

2014\9\1

2017\8\31

التفرغ للعمل كاستاذ

2

بالقسم.

التربوي واإلرشاد النفسي في
الجامعة الهاشمية منذ
2014/9/1
الجامعة الهاشمية

استاذ مشارك ب

2018\9\18

-

الجامعة الهاشمية

استاذ مساعد أ

2015/11/28

2018\9\17

الجامعة الهاشمية

استاذ مساعد ب

2013\7\20

2015\11\28

الجامعة الهاشمية

محاضر متفرغ

2011\9\28

2013\7\20

الجامعة الهاشمية

مساعد العميد لشؤون

2013/9/1

2014/8/31

االنشطة والطلبة

استالم موقع رئيس قسم
علم النفس التربوي
واإلرشاد النفسي في
الجامعة الهاشمية.

معهد العناية بصحة االسرة

نائب مدير معهد العناية 2009/1/1

– مؤسسة الملك الحسين

بصحة األسرة ومدير مركز

2011\12\31

التفرغ للعمل في الجامعة

االستشارات المتخصصة
جامعة االسراء

استاذ مساعد

2008/7/4

2009/10/4

استقالة بسبب السفر

جامعة اربد االهلية

استاذ مساعد

2007/9/16

2008/9/3

استقالة

معهد العناية بصحة االسرة

مسؤول الوحدة النفسية

2004

2009

التعيين كنائب مدير المعهد

(مؤسسة نور الحسين)

(عمل جزئي)

مدارس االتحاد الثانوية

رئيس قسم اإلرشاد النفسي 2001

2007

والتربوي
مدارس االتحاد الثانوية

مرشد تربوي وطالبي

استقالة

بسبب

العمل

بالجامعة
1996

2001

الترقية لمنصب رئيس قسم
اإلرشاد بالمدارس

 -4المساقات تم تدريسها في الجامعات (الجامعة الهاشمية ،جامعة االسراء ،جامعة إربد االهلية):
-

مستوى البكالوريوس:

مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي ،مقدمة في البحث النفسي والتربوي ،تعديل السلوك ،ارشاد احداث جانحين ،اإلرشاد األسري،
اإلرشاد التأهيلي ،تعديل السلوك ،إرشاد ضحايا العنف األسري ،االساءة والعنف نحو االبناء ،تطبيقات ميدانية في االرشاد
النفسي ،مهارات اإلرشاد وفنياته ،اإلرشاد باللعب ،ارشاد فردي وجمعي ،أساسيات اإلرشاد الجمعي ،موضوعات خاصة
باالرشاد ،ارشاد االطفال والمراهقين ،أساسيات اإلرشاد الجمعي ،اإلرشاد باستخدام اللعب ،علم نفس اكلينيكي ،علم نفس
سريري (باللغة االنجليزية لطلبة الطب في الجامعة الهاشمية) ،ارشاد ضحايا العنف األسري ،االختبارات النفسية والتربوية،
االضطراب االنفعالي والسلوكي ،اإلرشاد المدرسي ،التكيف والصحة النفسية ،مدخل في علم النفس ،مدخل في التربية ،مشكالت
الطلبة وأساليب معالجتها ،مقدمة في نظريات اإلرشاد ،علم نفس الطفولة ،ارشاد االطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،علم
النفس والمجتمع.
 -مستوى الماجستير:
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نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها ،ارشاد المدمنين ،اإلرشاد الجمعي ،تشخيص اضطرابات نفسية وعقلية ،فنيات اإلرشاد التربوي،
فنيات اإلرشاد األسري ،ارشاد الفئات الخاصة ،تدريب ميداني في اإلرشاد النفسي األسري ،تدريب ميداني في اإلرشاد النفسي
التربوي ،تصميم البحث واساليبه االحصائية ،مشروع بحث.
-5رسائل الماجستير التي تم االشراف عليها:
الرقم
.1

اسم الطالب
فاطمة

احمد

هارون

التاريخ
2020

شقيرات

عنوان الرسالة

التخصص

الحاجات اإلرشادية للطلبة المتسربين من المدرسة من وجهة نظرهماإلرشاد
في ضوء بعض المتغيرات.
التربوي
أثر برنامج ارشادي جمعي قائم على النظرية األدلرية في
تحسين الميل االجتماعي والتكيف المدرسي لدى عينة من
الطلبة المتنمرين في المرحلة الثانوية.
فعالية برنامج ارشادي واقعي في تحسين تقدير الذات وتقليل
السلوك العدواني لدى عينة من األطفال المتسولين

.2

شيرين نواف الطورة

2019

.3

لبنى سليمان عليان

2019

.4

محمد علي السليتي

2019

فاعلية برنامج إشرافي يستند إلى نموذج اكتساب المهارات في
تحسين مهارات المرشدين إلرشاد ضحايا التنمر

.5

غدير علي العليمات

2019

اثر اإلرشاد الوجودي الجمعي في خفض مستويات قلق الموت
لدى عينة من كبار السن

.6

ابراهيم الخوالدة

2018

أثر العالج السردي في تحسين المنعة النفسية ونوعية الحياة
لدى عينة من الالجئين السوريين في األردن

.7

نهلة خمي فرانسيس

2018

فعالية اإلرشاد الواقعي في خفض أعراض قلق المستقبل لدى
المراهقات العراقيات الالجئات في األردن

.8

روان العموش

2016

فعالية التدريب على برنامج التربية الوالدية في تحسين

اإلرشاد

مستويات الوالدية المدركة والمهارات الوالدية لدى عينة من

األسري

.9

براءة بني عمر

2016

اإلرشاد

الجامعة
الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية

األسري
اإلرشاد

الجامعة الهاشمية

األسري
اإلرشاد

الجامعة الهاشمية

التربوي
اإلرشاد

الجامعة الهاشمية

األسري
اإلرشاد

الجامعة الهاشمية

التربوي
اإلرشاد

الجامعة الهاشمية

التربوي
الجامعة الهاشمية

االمهات المراهقات الالجئات

 .10رندا أبو بكر

2016

 .11حازم السرحان

2015

 .12احمد الجواودة

2014

 .13صفية الشعار

2014

 .14رحاب اللحام

2014

 .15فاطمة القاضي

2011

اإلرشاد

أثر السيكودراما العالجية في خفض أعراض قلق ما بعد
الصدمة واالكتئاب وتحسين المهارات االجتماعية لدى األطفال
الالجئين
أثر برنامج إرشاد جمعي أسري معرفي سلوكي في تحسين
نوعية الحياة والرضا الزواجي لدى أسر ضحايا التعذيب من
الالجئين السوريين
اثر برنامج إرشاد وفق نظرية النظم في خفض الضغوط

اإلرشاد

النفسية وتحسين إتخاذ القرار لطلبة المرحلة الثانوية في

األسري

الجامعة الهاشمية

األسري
اإلرشاد

الجامعة الهاشمية

األسري
الجامعة الهاشمية

محافظة المفرق
فعالية العالج المركز على الصدمة في خفض اعراض قلق

اإلرشاد

مابعد الصدمة لدى عينة من االحداث المساء لهم جسديا

النفسي

الجامعة الهاشمية

والتربوي
فعالية العالج بالفن في تحسين مستويات التكيف النفسي

اإلرشاد

ومهارات االتصال لدى عينة من المدمنين في االردن

النفسي

الجامعة الهاشمية

والتربوي
اثر برنامج ارشادي قائم على نظرية االنظمة األسرية في

اإلرشاد

تحسين مستويات تمايز الذات واالكتئاب لدى عينة من النساء

األسري

الجامعة الهاشمية

الالجئات السوريات في االردن
مستويات اعراض االكتئاب وقلق مابعد الصدمة لدى عينة من

علم

النفس

الجامعة االردنية
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ضحايا التعذيب العراقيين في االردن.

االكلينيكي

 -6االنتاج العلمي:
أ -االنتاج العلمي المنشور بالمجالت العربية:
 -1ضمرة ،جالل .)2020 (.صدق نموذج روزبالت باالستثمار بالعالقة الزواجية لتفسير البقاء في العالقة العنيفة لدى
عينة من النساء المعنفات االردنيات .مجلة الدراسات النفسية والتربوية ،جامعة السلطان قابوس.164-146 ،)1(14 ،
 -2ضمرة ،جالل  ،غباري ،ثائر .)2015( .مستويات ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من ضحايا العنف األسري من
النساء المعنفات في ضوء عدة متغيرات .مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،جامعة البحرين.266-238 ،)1( 16 ،
 -3غباري ،ثائر ،ضمرة ،جالل ،نصار  ،يحيى .)2014( .عالقة التوجهات الهدفية بسلوك التغذية الراجعة لدى عينة من
طلبة الجامعة وعالقتها .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس552-539 ،)3( 8 ،
 -4ضمرة ،جالل .)2014( .فعالية برنامج العالج المعرفي السلوكي الجماعي والعالج بالموسيقى في خفض أعراض قلق
ما بعد الصدمة لدى عينة من األطفال الالجئين .مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس,)2( 8 ،
.303-290
 -5ضمرة ،جالل .)2013( .اضطراب قلق ما بعد الصدمة لدى عينة من األطفال الالجئين العراقيين في األردن في ضوء
بعض المتغيرات الديموغرافية ،مجلة العلوم النفسية والتربوية ،جامعة البحرين.420 -393 ,)4(14 ،
 -6ضمرة  ،جالل  .)2009(.استراتيجيات التوافق مع الضغوط النفسية لدى أطفال النساء المعنفات وعالقتها بمتغيري
جنس الطفل وعمره ،مجلة دراسات الجامعة االردنية  ( 36،ملحق).463-449 ،
 -7ضمرة ،جالل  ،نصار  ،يحيى .)2014( .أثر نموذج العالج المركز على الصدمة في خفض أعراض االكتئاب لدى
عينة من أطفال الحروب .مجلة دراسات الجامعة االردنية  ،ملحق461-445 ،1 ،
ب -الكتب المنشورة بالعربية
 -1ضمرة ،جالل ،أبو عميرة ،عريب ،عشا ،انتصار .)2006( .تعديل السلوك .عمان  ،دار صفاء للنشر والتوزيع.
 -2ضمرة ،جالل .)2007( .اإلتجاهات النظرية في اإلرشاد .دار صفاء للنشر والتوزيع.
-3ضمرة  ،جالل .)2016( .علم نفس الشخصية ،مترجم ،تأليف  ، Cervone, D and Pervin, Lدار الفكر للنشر
والتوزيع ،عمان االردن.
ج-االبحاث المنشورة في المجالت االجنبية باللغة االنجليزية:
1. Damra, J &, Abujulban.(2020). Reasons for Not Seeking Professional Help by Abused
Refugee Women: A Qualitative Study. Interpersonal violence, 1-19. Doi:
10.1177/0886260520943731
2. Damra, J. (2019). Abusing other behind the Screens: Depression outcomes. Journal of
Institutional Research (South East Asia)- JIRSEA, 17 (2), 33-46.
3. Damra, J &, Abujulban. (2018). Violence against Women and Its Consequences on
Women's Reproductive Health and Depression: A Jordanian sample. Journal of
Interpersonal violence, 33(10), 1-7.
4. Damra, J., Abujulban, S., Rock, M., Ghbari, T., Tawalbeh, E., & Ghaith, S.(2015).
Pregnant Women's Experiences of Intimate Partner Violence and Seeking Help from
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Health Care Professionals: A Jordanian Qualitative Study. Family Violence Journal,
30(6), 807-816.
5. Nassar, Y., Damra, J., Ghbari, T. (2016). Psychometric characteristics of the jordanian
version of the children's depression inventory. International Journal of Educational
Research and Technology, Vol. 7(1), 27-34.
6. Damra, J., Nassar, Y., & Ghbari, T. ( 2014). Trauma-Focused Cognitive Behavioural
Therapy: Cultural adaptations for application in Jordanian culture. Journal of
counseling psychology qartuarly, 27(3), 308–323.
7. Ghbari, T., Damra, J. (2014). The effect of learned helplessness on changing goal
– orientation among undergraduate. Journal of Institutional Research in South East Asia
12(1), 109-120.
8. Damra, J., Ghbari, T. ( 2013). The University Violence in jordan: the PTSD
consequences. Journal of Loss and Trauma, 19(4), 364-374.
-7الجمعيات والمؤسسات:
-1عضو في الجمعية األمريكية لعلم النفس منذ 2001كعضو مؤازر.
-2عضو في الجمعية األردنية لعلم النفس منذ  2003كعضو مؤازر.
-3عضو لجنة ادارية وامين الصندوق في الجمعية االردنية إلعادة التأهيل النفسي لالطفال االحداث  ،عمان  ،االردن .
-4عضو الهيئة التأسيسية لجمعية سكينة االردنية لتاهيل الشباب خريجي دور الرعاية ،عمان  ،االردن .
-5عضو الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية .ضمن
مشروع منظمة االصالح الجنائي منذ عام  2012ولغاية االن.
 -8خبرات التدريب االقليمية وبناء القدرات:
 -1مدرب معتمد لمنظمة االصالج الجنائي والجزائي التونسية ( ،)2014تونس  ،الجمهورية التونسية.
 -2مدرب معتمد للجمعية السورية لتنظيم االسرة على التعامل مع ضحايا العنف من النساء في مؤسسات الخدمات الطبية.
دمشق سوريا.
 -3مدرب معتمد لمؤسسة التنمية األسرية ،ابو ظبي  ،االمارات العربية المتحدة (  )2011-2010فيما يخص التدريب
على رفع الوعي ورفع القدرات للعاملين نحو التدخالت األسرية في االسر االماراتية.
-9الخبرات التدريبية المحلية:
 .1مدرب معتمد من منظمة االمم المتحدة الدارة المشاريع في العراق الدارة الضغوط النفسية لفرق التفتيش للسجون
( .)2014باشراف منظمة االصالح الجنائي.
 .2مدرب في مجاالت ادارة الضغوط النفسية للعاملين مع اطفال التسول في وزارة التنمية االجتماعية ( -2014\12\31
.2015\1\1

6

 .3مدرب معتمد لمنظمة االصالح الجنائي وادارة عدالة االحداث في االردن في موضوعات الضغوط النفسية لللعاملين
واجراءات حماية الذات والممارسة الفضلى للتعامل مع االحداث ضمن المواقف التحقيقية في ضوء خصائصهم
وسماتهم النمائية والنفسية ( .)2015
 .4مدرب اقليمي معتمد من قبل المنظمة الدولية لالصالح الجنائي في مجاالت تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمعتقلين
ضمن برامج الرعاية المصاحبة أو الالحقة .تونس 2014/9/6-8/31 ،
.5

مدرب معتمد للتدريب على الممارسة الفضلى في ارشاد وتوجيه االحداث واالطفال من الالجئين غير المصاحبين أو
المنفصلين عن االهل 2011-2010 ،المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،عمان.

-5 .6تدريب قسم الرقابة والتفتيش التابع لوزارة التنمية االجتماعية على تطبيق الممارسات الفضلى في تنفيذ المهام
التدريبية .تمويل منظمة االصالح الجنائي .2014 ،
 .7تدريب الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على دور الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ،
تمويل منظمة االصالح الجنائي.2014 ،
 .8مدرب ومعد للمواد التدريبية – مؤسسة التنمية األسرية ،ارشاد الرجال  ،ارشاد المراهقين  ،ارشاد النساء المعنفات ،
التربية الوالدية .أبو ظبي  ،االمارات العربية المتحدة .2010-2009
 .9مدرب اقليمي للجمعية السورية لتنظيم االسرة ضمن فعاليات بناء قدرات الجمعية للتعامل مع ضحايا العنف األسري
ضمن تنفيذ مشروع بناء وتمكين المرأة السورية وتقديم الخدمات النفسية للرجال ( .)2010-2009
 .10مدرب ضمن مشروع بناء قدرات القطاع الطبي الخاص للتعامل مع ضحايا العنف األسري من النساء ( -2008
 .)2010معهد العناية بصحة األسرة.
 .11مدرب ضمن فريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في االردن على موضوعات فريق العمل و التعامل مع
الضغوط النفسية واالحتراق الوظيفي ( .)2009
 .12المشاركة في تنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية ) (WHOوالجمعية االردنية لمكافحة التدخين كمحاضر
ومدرب.2001
 -10الخبرات التدريبية في مجال اعداد البرامج واالدلة والمواد التدريبية :
 .1الدليل التدريبي لالطفال المعرضين للخطر ( صديق) ،منظمة كويست سكوب البريطانية ،االردن ،عمان.2018 .
 .2الدليل التدريبي (تفعيل اجراءات اإلرشاد األسري للحد من التطرف) ،المجلس الوطني لشؤون االسرة.2017 ،
 .3الدليل التدريبي للعمل مع األسر المعرضة للخطر ،المجلس الوطني لسؤون االسرة.2015 ،
 .4الدليل اإلرشادي العمال المراقبة والتفتيش في دور الرعاية االجتماعية .)2014 (.منظمة االصالح الجنائي ،المكتب
االقليمي ،عمان  ،االردن.
 .5اعداد دليل التعامل مع ضحايا العنف األسري ضمن انشطة مشروع تدريب القطاع الطبي الخاص للتعامل مع ضحايا
العنف من النساء والممول من  .USAIDمعهد العناية بصحة االسرة  ،مؤسسة نور الحسين (.)2009 -2008
 .6اعداد الدليل التدريبي لإلتحاد االوروبي حول عمالة االطفال والعنف األسري ( .)2007معهد العناية بصحة االسرة ،
مؤسسة نور الحسين.
 .7اعداد دليل عمالة االطفال وحقوق االنسان لمنظمات المجتمع المحلي .معهد العناية بصحة األسرة ،تمويل USAID
(.)2011
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اعداد الدليل التدريبي حول التعامل مع ضحايا التعذيب ضمن تنفيذ مشروع تقديم الخدمات المتخصصة لضحايا
التعذيب 2011والممول من الخارجية الدنماركية .معهد العناية بصحة االسرة  ،مؤسسة نور الحسين.

 .9اعداد الدليل التدريبي لمؤسسة التنمية األسرية ( ابو ظبي ) االمارات العربية المتحدة ،حول التربية الوالدية للمراهقين،
.2010
 .10اعداد الدليل التدريبي لمؤسسة التنمية األسرية ( ابو ظبي ) االمارات العربية المتحدة ،حول العمل الفعال مع الرجال
في البيوت العنيفة .2010
 .11اعداد الدليل التدريبي لمؤسسة التنمية األسرية ( ابو ظبي ) االمارات العربية المتحدة  ،حول التربية الوالدية الفعالة ،
.2010
 .12اعداد دليل تدريبي بعنوان المرأة تحدي من الطفولة الى الشيخوخة – العنف الواقع على المرأة – مؤسسة نور الحسين
 ،معهد العناية بصحة المرأة.2011 .
 .13المشاركة في إنجاز دليل الحصص الصفية للمرشدين التربويين في المدارس الخاصة للعام الدراسي .1999-1998
 -11خبرات في مجال تقييم المؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي:
 -1مستشار لمؤسسة نور الحسين  ،معهد العناية بصحة االسرة ) ( Institute for Family Health – IFHلتقييم
مهارات واتجاهات وقدرات العاملين في القطاعات الطبية في االردن نحو االستجابة للعنف ضد المرأة .2009
 -2قيادة فريق التقييم لمؤسسة التنمية األسرية ) ( Family Development Foundation- FDDلتقييم الحاجات
التدريبية للعاملين ولحجم االثر من الخدمات للمجتمع المحلي.2011-2009 ،
 -3مستشار لمؤسسة آية لالستشارات والتنمية لتقييم عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي المنطوية تحت مظلة
مؤسسة الملك خالد ) ،( King Khalid Founation – KKFالرياض  ،المملكة العربية السعودية (.)2014
-12الدورات التدريبية والمشاركات والمؤتمرات:
 أوالً :الدورات التدريبية:الرقم
.1

عنوان الدورة
التعامل مع المشكالت النفسية لالفراد
المعرضين للصدمات النفسية

.2

ضمان ضبط الجودة في مراكز تقديم

مكان االنعقاد

الجهة المنظمة

التاريخ

WA. Perth .

مركز ضحايا التعذيب

-22

Austraia

ASeSST

2010/3/28

بيروت  ،لبنان

المركز الدولي لضحايا

-10/18

التعذيب IRCT

2010/10/23

الخدمات النفسية لفئات الالجئين
والمعرضين للخطر والتعذيب
.3
.4

WA. Perth .

مركز ضحايا التعذيب

-22

التعامل مع مشكالت االفراد المعرضين
للخطر ضمن االختالفات الثقافية واللغوية

Australia

ASeSST

2010/3/28

الصحة النفسية العامة  ،الصدمة النفسية

Orvieto- Italy

جامعة هارفرد االمريكية

6/11/2009-

HPRT

16/5/2010

هيئة االغاثة الدولية IRC

2009

والشفاء
.5

التعامل مع مشكالت االطفال في ظل
الحروب وظروف اللجوء

عمان \االردن

والمفوضية السامية لشؤون
الالجئين.UNHCR
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عمان /االردن

1 .6العنف األسري واعراض قلق ما بعد
4الصدمة

منظمة ايدوس االيطالية

2005

بدعم من االتحاد االوروبي

.7

األمراض النفسية

عمان /األردن

المجلس الطبي األردني

1998

.8

تدريب المرشدين التربويين

عمان  /األردن

وزارة التربية والتعليم

1996

.9

االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية

عمان  /األردن

وزارة التربية والتعليم

1999

الدنمارك -

كرامة

2008

 .10حقوق االنسان -حقوق ضحايا التعذيب

كوبنهاجن
 ثانياً :اإلنجازات والمشاركات والمؤتمرات: .1عضو لجنة امتحان مزاولة المهنة التحريري والشفوي للمهن النفسية الصحية في وزارة الصحة االردنية مابين
(.)2019-2017
 .2المشاركة في المؤتمر الدولي في مدينة كوبنهاغن – الدنمارك  ،حول الخدمات التخصصية لضحايا الحروب والالجئين
.2010/10/14-7
 .3المشاركة في تنفيذ برامج مؤسسة ) (FREEDOM HOUSEاألمريكية في مجال الوقاية من العنف األسري في
األردن كمحاضر .2005
 .4عضو تحكيم جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز ( .)2013
 .5االستضافة من قبل قناة العالم األخبارية في بيروت لمناقشة موضوع االختالط في المدارس الثانوية .2005\9\19
 .6االستضافة من قبل قناة اقرأ الفضائية لمناقشة موضوع مشكالت مرحلة المراهقة .2002
 .7المشاركة في تنفيذ برامج صندوق منظمة االمم المتحدة السكان ) (UNFPAحول جيوب الفقر والعنف األسري في
االردن .2006
 .8المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني في جامعة عمان االهلية تحت عنوان" :كبار السن بين الواقع والطموح :كلية
اآلداب  ،جامعة عمان االهلية  24-22اذار \ ،2009من خالل بحث مقدم بعنوان مستويات االكتئاب النفسي لدى عينة
من كبار السن من الالجئين العراقيين في االردن.
 .9المشاركة في مؤتمر دولي في مدينة كوبنهاغن الدانماركية حول االعراض النفسية لألساءة والتعذيب /12/ 7-1،
 2008وتقديم ورقة عمل حول المتغيرات النفسية لحالة االطفال العراقيين الالجئين في االردن .2008
 .10المشاركة في ورقة عمل مقدمة في مؤتمر االطفال الالجئين في زمن الحروب بعنوان اعراض القلق واضطرابات
المزاج لدى االطفال الالجئين  ،عمان  ،االردن .2008 /11/23-22 ،
 .11المشاركة في ورقة عمل حول المشكالت النفسية لألطفال الصم ضمن الندوة العلمية المنظمة في جامعة اربد االهلية
حول االعاقة السمعية واقع وتطلعات  ،جامعة اربد االهلية .2008 ،
 .12المشاركة في مؤتمر الخدمات النفسية لالجئين العراقيين في االردن  ،المفوضية السامية لالجئين) ، (UNHCRاالمم
المتحدة  ،2007 ،البحر الميت  ،االردن.
 .13المشاركة في حضور مؤتمر صندوق االمم المتحدة للسكان  UNFPAحول تقديم الخدمات النفسية للنساء المعنفات في
األردن  ،عمان  ،األردن .2008 ،
 .14مؤتمر تاهيل ضحايا التعذيب  ،جمهورية مصر العربية  ،مركز النديم للتأهيل النفسي .2011\7\31-30 ،
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 .15مؤتمر الوقاية من العنف  ،شبكة مهنيون للوقاية من العنف  ،األردن . 2011\ 11\21-20،
-13المهارات واللغات:
-1إتقان اللغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة.
-2إتقان اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة بشكل ممتاز.
-3إتقان مهارات العمل على الكمبيوتر بشكل ممتاز.

