
Curriculum Vitae 

 

1. Name : Nazih Hamdi 

2. Rank : Full Professor, Counseling Psychology. 

3. Degrees with fields, institution, and date 

1.  B.A. Philosophy & Sociology , Damascus University , 1966  

2. M.A. Counseling Psychology, University of Jordan , 1976 

3. Ph.D. Counseling Psychology, University of California – Los Angleles. 1983 

4. Academic Experience: 

Full Professor: Amman Arab University /Sep. 2011 till now. 

Full Professor: University of Jordan (1999-2011). 

 Associate Professor: University of Jordan (1991-1999) 

 Assistant Professor: University of Jordan (1983-1991) 

 

5. Non-Academic Experience: 

 

1. Teacher , School Principal , Jordan 

2. Social Worker, Saudi Arabia 

3. Counselor , Counseling Supervisor, Jordan 

4. Foreign Student Counselor , UCLA, USA. 

5.External examiner Arab Open University. 

 

6. Current Membership  in Professional Organizations: 

Member of the Dean Council /Amman Arab University (2011/2015). 

Member of the University Council /Amman Arab University (2011/2015). 

 

     

7. The most Important Publications in last five years: 

Research articles  : 

عادة الفاعلية تدريب األمهات على ( 2012بيروتي، عائده وحمدي، نزيه ) .1 تعزيز التفاضلي وا 
ءة الذاتية المدركة لدى التصور في خفض سلوك عدم الطاعة لدى أطفالهن وتحسين الكفا

 .4، العدد 8، المجلد المجلة األردنية في العلوم التربوية، األمهات

تطوير برنامج إرشاد جشطالتي وعقلي انفعالي واستقصاء ( 2014الرواد، ذيب وحمدي، نزيه ) .2
 ، الجامعة األردنية، مجلة دراسات العلوم التربوية، ا في خفض القلق لدى طلبة الجامعةمفاعليته
 .41المجلد 

ي مستند إلى الكفاءة االنفعالية في فاعلية برنامج إرشاد( 2014النويران، فرحان وحمدي، نزيه ) .3
جلة جامعة م خفض سلوك العدوان وتحسين تقدير الذات لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن،

 .34،العدد القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى نظرية االختيار في صوالحة، عالء وحمدي، نزيه وسمور، قاسم  .4
المسؤولية االجتماعية وخفض المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا )مقبول زيادة 
 (.، جامعة البحرين المجلة الدولية للبحث في التربية وعلم النفس للنشر،



الفروق في التكيف النفسي والكفاءة الذاتية المدركة بين خريجي دور العمري، رنا وحمدي، نزيه  .5
مجلة اتحاد الجامعات العربية  يوائية وغير اإليوائية في األردن. مقبول للنشر،رعاية األيتام اإل

 للتربية وعلم النفس .

أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات خطاطبة، يحيى وحمدي، نزيه  .6
مجلة  ول للنشر،االرشادية لدى طلبة االرشاد النفسي في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك مقب

 اتحاد الجامعات العربية.

أثر برنامج إرشادي متركز على االنفعاالت في خفض األرق وخطاطبه، يحيى  نزيه ،حمدي .7
 ، الجامعة األردنية . مجلة دراساتوتحسين مفهوم الذات 

أثر برنامج إرشادي لتعديل التشويهات المعرفية لدى ( 2015عودة، فتحيه وحمدي، نزيه ) .8
،الجامعة  مجلة دراسات في تحسين مستوى التكيف الزواجي والعالقة مع األبناءالزوجات 
 .االردنية

فاعلية اإلرشاد الوجودي في تحسين الذكاء الروحي والكفاية الذاتية عويضه، شيماء وحمدي، نزيه  .9
المجلة األردنية في العلوم المدركة لدى المصابات بسرطان الثدي في األردن مقبول للنشر ، 

 ربوية .الت

Books: 

 
شراف(، المجلس الوطني لشؤون  اإلرشاد األسري والزواجي( 2010حمدي، نزيه ) -1 ) تحرير وا 

  .األسرة، عمان، األردن

جامعة  ، علم النفس العام(  2011حمدي، نزيه وأبو طالب، صابر و أبو طالب، فاتن ) -2
 . 2011القدس المفتوحة، 

 ، مكتب التربية العربي لدول الخليج .)قيد النشر( التربية االسريةحمدي، نزيه  -3

، المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون  تدريبات في االرشاد االسري( 2013حمدي، نزيه ) -4
 اعية لدول مجلس التعاون الخليجي.اإلجتم

 
 

8. Institutional Professional Development Activities in the last five years. 

Attended several specialized development workshops, such as:  

Improving teaching skills  

. 

  

 


