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المؤهالت العلمية:
 دكتوراة  :إرشاد نفسي وتربوي – جامعة اليرموك .2013 الماجستير  :إرشاد نفسي وتربوي  /جامعة اليرموك . 2006 -البكالوريوس  :إرشاد نفسي وتربوي  /جامعة اليرموك . 2002

الخبرات العلمية والعملية :
-2015

أستاذ مساعد /قسم علم النفس واالرشاد النفسي  /الجامعة الهاشمية.

 2017 -2016مساعد عميد كلية العلوم التربوية /الجامعة الهاشمية.
 2015 -2014رئيس قسمي االرشاد النفسي والتربية الخاصة  /جامعة عجلون الوطنية.
 2015 -2013أستاذ مساعد /قسم االرشاد النفسي والتربية الخاصة  /جامعة عجلون الوطنية.
 2013 -2005مرشد نفسي وتربوي في مدارس وزارة التربية ولتعليم.

:األبحاث المنشورة باللغة العربية
 فعالية برنامج ارشاد جمعي يستند على نظرية جولمان في تنمية الذكاء االنفعالي وخفض وصمة العار. 2020 )3(16  المجلة االردنية في العلوم التربوية المجلد.لدى االحداث الجانحين
 مجلة جامعة. العالقة بين ضغوط الحياة والتسويف االكاديمي لدى طلبة جامعة عجلون الوطنية في االردن.2016 ،)3(30  المجلد،)النجاح لألبحاث(العلوم اإلنسانية
 " فاعلية التدريب على مهارات الدراسة وتقليل الحساسية المنتظم في خفض قلق االختبار وتحسين الفاعليةالذاتية األكاديمية لدى عينة من طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون " مجلة جامعة
.2014 ،)9(28  المجلد،)النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية
 الرضا عن الحياة والدعم االجتماعي لدى المسنين المقيمين في دور الرعاية وأولئك المقيمين في.2014- )1( 16  جامعة البحرين- مجلة العلوم التربوية والنفسية.بيوتهم الخاصة

: األبحاث المنشورة باللغة االنجليزية-

- The Impact of Flipped Learning on Procrastination and Students' Attitudes
toward It, Universal Journal of Educational Research 8(2): 566-573,( 2020).
- The Relationship between Personality Traits, Academic Self-

Efficacy and Academic Adaptation among University Students in
Jordan. International Journal of Higher Education, Vol. 9, No.3 (2020)
- Relationship between Resilience and Death Anxiety among Elderly Living
with Family and a Scare Home Residents, Transylvanian Review: Vol
XXVII, No. 47, (2020)
- Effect of Logotherapy Group Counseling in Reducing Depression and
Improving Life Satisfaction among Elderly Males. NORTH AMERICAN
JOURNAL OF PSYCHOLOGY,Vol.22, No.1,63-82 (2020)
- Psychological Hardiness among Working Women in Jordan and its
Relationship with Life Satisfaction, Transylvanian Review: Vol XXVII, No.
46,( 2019).

- The Impact of Group Counseling on Reducing Academic Procrastination and
Improving Self-Control Among a Sample of High School Students. Jordan
Journal of Educational Sciences, 14 (1) 2017.
- Lifestyle and its relation to self-esteem and depression in a sample of abused
women in Jordan. International Journal of Physical and Social Science , 7
(10) 2107.
- The Effect of Group Counselling Based on the Modification of Negative
Self-Statements on Reducing Gender-Biased Foreign Language Anxiety
among Ajloun National University Students. Journal of Educational and
Psychological Studies. Vol.1, 4,730-735.(2017)
- Interpreting Types and Functions of Arabic-English Code-Switching in Light
of Modern Principles of Social Psychology. British Journal of Humanities
and Social Sciences, Vol. 15 (1),13-27. (2016).
- Identity Status and its correlation with Dogmatism among Hashemite
University Students in the Light of Some Variables. International Journal of
Educational Research and Technology, V.7(1), 35-47. (2016).
- The Relationship between Irrational Beliefs and Foreign Language Anxiety
among Jordanian EFL Learners. international journal of applied linguistic
and English litrutre, Vol 4, No 6, 131-140. (2015).
-

The Relationship between Foreign Language Anxiety and Future Anxiety
among a Sample of High School Students in Ajloun Governorate.
International Journal of Social Sciences and Humanities Research. Vol. 3
No. 8,23-34. (2015).

: المؤتمراتInvestigating the " المشاركة في مؤتمر جامعة بجاية في الجزائر بورقة بحثية عنوانها
Effectiveness of Systematic Desensitization in Reducing Anxiety among
- منشور في مجلة اللغة االنجليزية في العالم العربي. 2015 "Jordanian EFL Learners.
.2015

:  المؤلفات.)2015(  اربد- مكتبة الطلبة الجامعية. مهارات حياتية

:الرسائل المشرف عليها

 أثر برنامج ارشاد مهني في تحسين المرونة واتخاذ القرار لدى طالبات الصف التاسع فيمحافظة القريات وفق نظرية هوالند .تهاني الشريفي .2019
-

فاعلية اإلرشاد الجمعي التعبيري في خفض الضغوط النفسية وتحسين األمن النفسي لدى

األرامل الالجئات السوريات في مخيم الزعتري في األردن.بيان المشاقبة

.2019

 أثر برنامج إرشاد جمعي في خفض قلق المستقبل وتحسين مستوى الطموح لدى طالباتالمرحلة الثانوية في محافظة المفرق.االء زيتون الحرافشة .2018

-

أثر فاعلية برنامج إرشاد جمعي قائم على العالج باللعب في خفض السلوك غير السوي

وتحسين التوافق االجتماعي لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا .خلود أبو مشعل 2018.
 الرسائل تحت االشراف:-

أثر برنامج ارشاد جمعي في تحسين المرونة األكاديمية وخفض قلق االمتحان لدى
عينة من طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء .عدي جهاد
فريحات.

 أثر برنامج ارشاد جمعي يستند إلى التدريب على المهارات األجتماعية في خفض النزعةللجنوح و تحسين التوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من الطالبات السوريات الالجئات

في محافظة المفرق  .سارة المخزومي 2019
 -الرسائل عضو مناقشة:

 فاعلية ارشاد جمعي في تحسين مستوى توكيد الذات والتفاؤل لدى طالبات المرحلةالثانوية في مديرية تعليم منطقة عمان الرابعة في االردن ،منى سعيد عيسى.
 الدورات المنفذة: 2020 -2019تنفيذ دورة تدريبية ( العالج التعبيري ) طلبة الجامعة الهاشمية.
 2015 -2014تنفيذ دورة ( االدارة الصفية) طلبة جامعة عجلون الوطنية.

المواد التي تم تدريسها:
 -مقدمة في االحصاء.

 -التقويم والتشخيص في االرشاد.

 -مبادئ في القياس والتقويم.

 -موضوعات خاصة في اإلرشاد

 -إرشاد تأهيلي

 -ارشاد ضحايا العنف االسري

 -الضغط النفسي

 -ارشاد احداث جانحين

 -تطبيقات ميدانية في االرشاد النفسي ()2

 -نظريات ارشاد واساليبه

 -إرشاد زواجي وأسري

 -اختبارات نفسية

 -ارشاد فئات خاصة

 -اساسيات االرشاد الجمعي

 -علم نفس إكلينيكي

 -أساسيات اإلرشاد المهني

 -اضطراب انفعالي وسلوكي

-

تطبيقات ميدانية في االرشاد النفسي ()1

 مبادئ ارشاد نفسي -التكيف والصحة النفسية

الدورات واالجازات:
 رخصة مزاولة مهنة اخصائي في االرشاد النفسي -وزارة الصحة -االردن .2016 دورة القانون الدولي اإلنساني ( -)IHLكوبنهاجن -الدنمارك .2010 -الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب . ICDL

جوائز وتقدير:
 جائزة المركز األول لطلبة أوائل المدارس في المرحلة الثانوية . 1998 درع جامعة اليرموك في التفوق الرياضي  /التنس األرضي . 2002 درع جامعة اليرموك في التفوق الثقافي  /جريدة جامعة اليرموك .2002 شهادة شكر وتقدير للمرشد المتميز من مديرية تربية عجلون . 2006-2005 شهادة تقدير للعمل التطوعي من الهالل األحمر األردني بمناسبة مرور  150عام على تأسييس اللجنيةالدولية .2013

العضويات واالتشطة :
 عضو في جمعية علم النفس األردنية .2014 حكم للتنس األرضي  /اتحاد التنس األردني . -2007 -عضو متطوع في الهالل األحمر األردني . 2013 -2009 /

