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 :والمقبولة للنشر األبحاث المنشورة

 سنة النشر المجلة التي نشر فيها عنوان البحث

قتةةه بمرونةةة األنةةا لةةد  االحتةةراا النفسةةي وعال

أعضةةةةاه الهيلةةةةة التدريسةةةةية فةةةةي الجامعةةةةات 

 الحكومية في األردن.

 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

 )منشور(

 م2009

أثةةةر التنشةةةلة الوالديةةةة ومفهةةةوم الةةةذات علةةةى الكفايةةةة 

االجتماعيةةة عنةةد طلبةةة المرحلةةة األساسةةية العليةةا فةةي 

 (مديريات التربية والتعليم لمحافظة الكرك.)مشترك

 م2010 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

أثةةر نمةةت التنشةةلة األسةةرية و الضةةغوط النفسةةية علةةى 

االغتةةةراب النفسةةةي لةةةد  طلبةةةة المرحلةةةة الثانويةةةة فةةةي 

 مديريات التربية والتعليم لمحافظة الكرك .

 م2011 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

التوافةةا الزواجةةي وعالقتةةه بالرظةةا الةةوظيفي 

ممرظات فةي المستشةفيات لد  الممرظين وال

 الحكومية في محافظة الكرك.

 مجلة جامعة األزهر

 )منشور(

 م2014

درجةةةةة امةةةةتالك القةةةةيم االجتماعيةةةةة وعالقتهةةةةا 

بالهوية الشخصية لد  طلبة مرحلةة المراهقةة 

 في مدارس محافظة الكرك.

 م2015 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

التكامل النفسي وعالقته بالسلوك الصحي لد  

 كبار السن في محافظة الكرك.

 م2013 مجلة جامعة البحرين

مسةةتو  الطمةةوال وعالقتةةه بمرونةةة األنةةا لةةد  

أمهةةةةات األطفةةةةاي التوحةةةةديين فةةةةي محافظةةةةات 

 الجنوب في المملكة األردنية الهاشمية.

 مجلة دراسات الجامعة األردنية

 )مقبوي للنشر(

2018 

Hypersensitivity Toward Criticism and 

its Relationship to Violence among 

European Journal of 

Social Sciences 

 م2014



Mu'tah University Students. )منشور( 

مد  امتالك المرشةدين التربةويين لمهةارات تكنولوجيةا 

المعلومةةةات وعالقتهةةةا بالكفةةةاهة المهنيةةةة مةةةن وجهةةةة 

 نظرهم في مدارس محافظ الكرك باألردن.

معة عين مجلة كلية التربية جا

 شمس

 (منشور)

 م2015

فعالية برنامج للتدريب على اليقظة العقلية فةي 

خفةةا الضةةغت النفسةةي وتحسةةين نمةةت الحيةةاة 

 لد  طلبة جامعة حكومية في األردن.

 

دراسةةةات العلةةةوم التربويةةةة الجامعةةةة 

 األردنية

 )مقبوي للنشر(

 م2016

الندم الموقفي وعالقته بالصالبه النفسةية لةد  

 لقات حديثا  في محافظة الكركعينة من المط

مجلةةةةة جامعةةةةة الحسةةةةين بةةةةن طةةةةالي 

 للبحوث

 )مقبوي للنشر

 م2017

 

 الكتب المنشورة :

 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

 م2011 دار المسيرة علم النفس اإلعالمي.

 م2010 دار المسيرة مقدمة في علم النفس.

 م2009 مركز الكتاب اتجاهات نظرية في علم النفس .

 م2011 دار الحامد علم النفس اإلداري .

 م2010 دار الحامد علم النفس االجتماعي .

 م2011 دار المسيرة سيكولوجية المشكالت األسرية.

 م2013 دار الحامد علم نفس اللعب.

 م2012 دار يافا اإلرشاد األسري والزواجي.

 م2010 دار الحامد مقدمة في الصحة النفسية.

 م2012 مركز ديبونو لتعليم التفكير و .علم نفس النم

 م2013 دار الحامد علم النفس الصناعي.

 م2014 دار الحامد المقاييس النفسية.

 م2013 دار يافا علم النفس العسكري.

 م2015 دار الحامد التوجيه واإلرشاد النفسي.

 م2013 دار الحامد مشكالت طفل الروظة.



 م2015 دار الحامد مهارات الحياة .

 

 في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي( و الدكتوراه )اإلشراف على رسائل الماجستير

 السنة اسم الطالب عنوان الرسالة

مستو  استخدام االنترنت وعالقته بالتوافا الزواجي لةد  المعلمةين فةي 

 مدارس لواه المزار الجنوبي

 2016 آيات القطاونة

ين ومسةتو  الطمةوال لةد  طلبةة الرظا عن الحياة وعالقته بكل مةن التةد

 جامعة مؤتة

 2016 زياد الليمون

األمن النفسةي وعالقتةه بقلةا المسةتقبل لةد  طلبةة المرحلةة الثانويةة فةي 

 تربية قصبة الكرك

 2016 بالي القراله

الخبرة الصادمة وعالقتها بأزمة منتصف العمر لد  عينة مةن المصةابين 

 العسكريين في األردن

 2015 إيمان الطراونة

أساليب التنشلة األسرية وعالقتها بالتماسك األسري لد  عينة من طالب 

 المرحلة المتوسطة بمدينة تبوك

 2015 يمحمد العسير

العوامل الخمس الكبةر  للشخصةية وعالقتهةا بقلةا المسةتقبل لةد  طلبةة 

 الثانوية العامة في محافظة الكرك

 2014 شهد النوايسه

 2017 حنان الحويطي األنا لد  طلبة جامعة مؤتة مستو  االكتلاب وعالقته بقوة

عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدالكريم  فاعلية الذات وعالقتها بالذكاه االنفعالي لد  عينة من طلبة جامعة تبوك

 العطوي

2015 

مةةةد  امةةةتالك المرشةةةدين التربةةةةويين لمهةةةارات تكنولوجيةةةا المعلومةةةةات 

 وعالقتها بالكفاهة المهنية من وجهة نظرهم في مدارس محافظة الكرك

 2015 سالم العرود

 

 

التوافةةا الزواجةةي لةةد  أمهةةات الطلبةةة ذوي اإلعاقةةة فةةي محافظةةة معةةان 

 وعالقته ببعا المتغيرات

 2017 سليم النعيمات

اظةةطراب مةةا بعةةد الصةةدمة وعالقتةةه بالعزلةةة االجتماعيةةة لةةد  عينةةة مةةن 

 األفراد الواقعة عليهم الجلوة العشائرية في محافظة الكرك

 2017 وصاي بن هدايه

برنامج إرشةادي دينةي فةي خفةا مسةتو  التطةرف الفكةري لةد   ةفاعلي

 طلبة جامعة مؤتة

 2017 سمر الدرادكه

معيقةةات اإلبةةداع الشخصةةية وعالقتهةةا بالتشةةوهات المعرفيةةة لةةد  الطلبةةة 

 في جامعة مؤتة والموهوبين المتفوقين

 2017 سونيا دراوشه



ي خفةةا االنتكةةاس فاعليةةة برنةةامج إرشةةادي مسةةتند للنظريةةة الواقعيةةة فةة

وعالقتةةه بمهةةارات الحيةةاة لةةد  عينةةة مةةن المةةدمنين فةةي األردن. )رسةةالة 

 دكتوراه(

 2017 ناصر الرماظين

مرونة األنا وعالقتهةا بجةودة الحيةاة لةد  عينةة مةن المةراجعين للعيةادات 

 النفسية في المملكة األردنية الهاشمية

 2018 رناد الشمايله

مسةةةتقبل لةةةد  عينةةةة مةةةن الطلبةةةة مسةةةتو  الطمةةةوال وعالقتةةةه بقلةةةا ال

 المعرظين لخطر الفشل الدراسي بجامعة مؤتة

 2018 أنوار السلمات

أساليب التنشلة األسرية من وجهة نظةر االبةن ووالدتةه فةي ظةوه بعةا 

المتغيةةرات لةةد  ذوي صةةعوبات الةةتعلم فةةي مةةدارس تربيةةة لةةواه المةةزار 

 الجنوبي

 2018 أحمد الصرايره

األنا في التوافا المهني لد  أخصائي التربيةة  مستو  ما تتنبأ به مرونة

 الخاصة في محافظة العاصمة

 2018 ايناس صالح

 

 التي شاركت في مناقشتها:و الدكتوراه رسائل الماجستير 

 

 السنة اسم الطالب عنوان الرسالة

فاعليةةةة برنةةةامج إرشةةةادي جمعةةةي مسةةةتند إلةةةى نظريةةةة العةةةالج الةةةواقعي 

مسةةتو  الصةةالبة النفسةةية لةةد  عينةةة مةةن االنفعةةالي السةةلوكي فةةي تنميةةة 

 (SOSاأليتام في قر  األطفاي العالمية )

 2016 زينب القضاه

مشكالت أسر األطفاي المعاقين عقليا  في محافظة الكرك وأساليب التعامل 

 المستخدمة معها وعالقته ببعا المتغيرات

 2016 وعد القطاونة

المرحلة األساسةية العليةا  مستو  انتشار اإلساهة اللفظية الموجهة لطلبة

 من معلميهم وعالقتها بالصالبة النفسية ومستو  الطموال 

 2016 منار البكور

أنمةةاط التنشةةلة الوالديةةة وعالقتهةةا بسةةلوك االسةةتقواه لةةد  طةةالب الصةةف 

 العاشر في تربية محافظة العقبة 

 2016 آاله الرياطي

اهة اللفظيةةة مسةةتو  التشةةوهات المعرفيةةة لةةد  الطلبةةة وعالقتهةةا باإلسةة

 الموجهة لهم من المعلمين في مدارس مديرية لواه القصر

 2016 أحمد المعايطة

المساندة االجتماعية وعالقتهةا بالطمأنينةة النفسةية والهويةة الذاتيةة لةد  

 طلبة جامعة مؤتة 

 2016 عمر الكوامله

 2016 عبير النصيريمسةةةتو  انتشةةةار السةةةلوك االنسةةةحابي لةةةد  الطلبةةةة العمةةةانيين الدارسةةةين 



 وعالقته بالعوامل الخمس الكبر  في الشخصية األردنية بالجامعات

الضغوط النفسية لد  طلبة المرحلة الثانوية وعالقتها باألفكار الالعقالنية 

 لديهم

 2016 نرجس الضالعين

 تشكل هوية األنا ومفهوم الذات لةد  األحةداث الجةانحين وغيةر الجةانحين

 في الكويت

 2016 مهند العيداني

أسةةاليب تربيةةة األبنةةاه والشةةعور بالتفةةاهي بةةين األمهةةات المنجبةةات مبكةةرا  

 والمتأخرات في اإلنجاب )دراسة مقارنة(

 2015 هد  الغامدي

أنمةةةاط التواصةةةل اللفظةةةي وغيةةةر اللفظةةةي لةةةد  ا بةةةاه وعالقتةةةه بسةةةلوك 

 اظطراب التمرد لد  األبناه المراهقين في محافظة الكرك 

 2015 خليفه الضالعين

كانيزمات الدفاع وعالقتهما بالتحكم الذاتي لد  عينةة مةن رتب الهوية وم

 المراهقين في لواه المزار الجنوبي محافظة الكرك

 2014 نور البواليز 

درجةةة انتشةةار التشةةوهات المعرفيةةة لةةد  المعلمةةات المطلقةةات والمةةرمالت 

العربيةة وعالقتها بالكفاية االجتماعية لديهن في منطقة تبوك في المملكة 

 السعودية

 2014 أسماه الجوفي 

أثةةةر البةةةرامج اإلرشةةةادية للمقبلةةةين علةةةى الةةةزواج فةةةي التوافةةةا الزواجةةةي 

 بالمدينة المنورة

 2014 سليمان البلوي

مسةةتو  التفكةةك األسةةري وعالقتةةه بالكفةةاهة االجتماعيةةة لةةد  عينةةة مةةن 

 طالبات المرحلة الثانوية لمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية

 2014 أمل الشامان

مستو  الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة األيتام في مدارس محافظة 

 الكرك استنادا  لنظرية هورني وعالقتها بالرظا الحياتي

 2014 رشاد التخاينه

العوامةةةةل الخمةةةةس الكبةةةةر  للشخصةةةةية ودرجةةةةة الحاجةةةةة إلةةةةى االنتمةةةةاه 

 اماالجتماعي وعالقتها باالختيار المهني لد  األيت

 2014 سحر الشامان

الخوف من ركوب الطائرات لد  طالب جامعةة مؤتةة فةي ظةوه عةدد مةن 

 المتغيرات 

 2017 أبرار العضايله

الضغوط المهنية وعالقتها بكل من مستو  الطموال ودافعية اإلنجاز لد  

 المرأة العاملة في القطاع الصحي في محافظة الكرك

 2017 روان الشمايله

وال وقلةا المسةتقبل لةد  أمهةات مةعالقتةه بمسةتو  الطالرظا الحيةاتي و

 طلبة غرف المصادر في مدينة العقبة

 

 2017 إيمان األحيوات

 2017 محمةةةةةةةةةد رفيةةةةةةةةةافعالية برنامجين إرشاديين مستندين إلى العالج الواقعي والعالج بالمعنى 



)  في تنمية التخطيت والتمكين النفسي لد  أمهات األطفاي المعاقين عقليا  

 (دكتوراه 

 األحمد

فاعلية التدريب على التخيل في خفا التفكير الكارثي واظطراب ما بعةد 

 الصدمة لد  ظحايا الحروب في األردن)دكتوراه(

 2017 رشا الضمور

فةاعلي برنةةامج إرشةادي فةةي وقةةف األفكةار واألفعةةاي القهريةة لةةد  الطلبةةة 

 الذين يعانون من االكتناز القهري )دكتوراه(

 2017 نهى النوايسه

 2017 عماد المصري مستو  األلكسيثيميا لد  طلبة جامعة مؤتة وعالقته ببعا المتغيرات,

الفروا في التنظيم الةذاتي والدافعيةة لجنجةاز لةد  الطلبةة ذوي صةعوبات 

 التعلم للمرحلة المتوسطة )جامعة الخليج العربي /البحرين(

عبةةةدالعزيز محمةةةد 

 الذروة

2018 

ي التنبؤ في التمكين النفسي لد  طلبة جامعة دور المناعة النفسية ف

 مؤتة

 2018 قصي التخاينه

فعالية برنامج إرشادي تدريبي على مهارات اإلرشاد لتنمية الكفايات 

 دكتوراه()المهنية والفاعلية الذاتية لد  المرشدين التربويين _

 2018 هند خليفات

مشكلة السلوك مد  فعالية برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي في عالج 

العدواني لد  طلبة المرحلة االبتدائية والمتوسطة من وجهة نظر 

 المعلمين والمرشدين الطالبيين في محافظة الكرك.

 2019 عرابي القراله

 

 التدريبية :و الحقائب الدورات 

 مدربا  لدورة استراتيجيات العالج األسري. -

 .مدربا  لدورة المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي -

 مدربا  لدورة مهارات الحياة. -

 مدربا  لدورة عالج مشكالت األطفاي والمراهقين. -

 مدربا  لدورة أدوات جمع المعلومات في اإلرشاد النفسي والتربوي. -

 مدربا  لدورة التقييم والتشخيص في اإلرشاد النفسي والتربوي. -

 مدربا  لدورة الزواج الناجح. -

 صل في العمل.مدربا  لدورة مهارات االتصاي والتوا -

 مدربا  معتمدا  لدورات العالج النفسي في جامعة مؤتة . -

 . مؤتةمدربا لدورة العالج النفسي في جامعة  -

 مدربا  لدورة تعديل السلوك / جامعة مؤتة. -

 .والنفسي دورات متخصصة في اإلرشاد التربوي  -

 دورة البرمجة اللغوية العصبية . -

 دورة حماية األطفاي من اإلساهة -



 . 9001دارة الجودة "ا يزو" دورة إ -

 مدربا  للمرشدين التربويين في مديرية تربية محافظة الكرك . -

 دورة تأهيل المدربين من مركز الكرك للتطوير الوظيفي. -

 مدربا  لدورة التربية الجنسية. -

 دورة لآلباه واألمهات بعنوان "التربية الجنسية لألبناه في مرحلة المراهقة". -

 ع الجمهور.دورة فن التعامل م -

 دورة إدارة الذات. -

 مهارات البحث العلمي . -

 فن القيادة . -

 القبعات الست . -

 الذكاه االنفعالي . -

 إرشاد األزمات. -

 م( .28/11/2016( ساعات تدريبية بتاريخ )8معايير ظمان الجودة والتقييم الذاتي لمدة ) -

 -المواد التي تم تدريسها في جامعة مؤتة :

 عدد المرات التي تم تدريسها المادة 

 والتوجيه اإلرشادمقدمة في 

 م نفس التعلم عل

 علم نفس اجتماعي

 إكلينيكيعلم نفس 

 علم نفس شواذ

 علم نفس فسيولوجي

 إرشاديةمقاييس نفسية و 

 توجيه تربوي و مهني

 استشارات سلوكية

 اإلرشاد األسري و الزواجي )مستو  الماجستير(

 الماجستير()مستو   اإلرشاد الجمعي

 الصحة النفسية

 مهارات إرشادية 

 اإلرشاد المدرسي

 نظريات اإلرشاد )مستو  الماجستير(

 فصوي 10

 فصوي 3

 فصوي 3

 فصوي 5

 فصوي 4

 فصوي 3

 فصوي 6

 فصوي 6

 فصوي 5

 فصوي 3

 فصوي 3

 صويف 10

 فصوي 5

 فصوي 4

 فصوي 4



 (الماجستيرحلقة بحث في االرشاد ) مستو  

 في الصحة النفسية )مستو  الماجستير( موظوعات خاصة 

 (ةراواالظطرابات النفسية التشخيص والعالج )مستو  الدكت

 د )مستو  الماجستير(تطبيقات ميدانية في اإلرشا

 تدريب ميداني في اإلرشاد

 أساليب اإلرشاد )مستو  الماجستير(

 قراهات في اللغة االنجليزية 

 موظوعات خاصة في اإلرشاد المهني )مستو  الدكتوراه(                    

 فصوي 5

 فصوي 5

 فصالن

 فصالن

 فصوي 3

 فصوي 5

 فصالن

 فصوي 3

 فصوي 3 إرشاد األزمات )مستو  الدكتراه(

 فصوي 3 االظطرابات النفسيه التشخيص والعالج )مستو  الدكتوراه(

 اللجان التي تم االشتراك فيها : 

بموجةب التربويةة يس في كلية العلوم اإلشراف على عملية تقييم أداه أعضاه هيلة التدر -

 م .12/2011بتاريخ  117/45/2552خطاب رقم 

للفصةل  التربويةةاإلشراف على عملية تقييم أداه أعضاه هيلة التدريس فةي كليةة العلةوم  -

بتةةاريخ  117/15م بموجةةب خطةةاب رقةةم  2011/2012الدراسةةي الثةةاني العةةام الجةةامعي 

 م . 10/4/2012

وريوس علم النفس التطبيقي بموجب تكليف خطي من رئةيس مراجعة مساقات خطة بكال -

 قسم علم النفس لكلية العلوم التربوية .

اإلرشاد النتخاب عضو مجلةس اتحةاد اإلشراف على عمليتي االقتراع والفرز لدائرة قسم  -

 (.2016-2015-2014الطلبة )

لةةوم اإلشةةراف علةةى تطةةوير خطةةت البكةةالوريوس والماجسةةتير والةةدكتوراه فةةي كليةةة الع -

التربوية في جامعة مؤتةة فةي تخصصةات اإلدارة التربويةة والمنةاهج وأسةاليب التةدريس 

واإلرشاد النفسي والتربوي وعلم النفس التربوي والقياس واإلحصاه في العام الدراسي 

(2015/2016.) 

( ولغايةة 1/9/2015ارات من )رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية اعتب -

 .م.30/8/2017تاريخ 

كليةة العلةوم التربويةة  –رئيس لجنة مراجعة دليل معايير ظبت الجودة فةي جامعةة مؤتةة  -

 .م2016عام 

 135/25/6229عضو لجنة التربية والتعليم في بلدية الكرك الكبر  بموجةب كتةاب رقةم  -

 م.10/11/2013تاريخ 



 م.2012مراجعة مساقات خطة بكالوريوس علم النفس التطبيقي ب  -

اف علةةى تطةةوير خطةةت البكةةالوريوس والماجسةةتير والةةدكتوراه فةةي كليةةة العلةةوم االشةةر -

التربوية في جامعة مؤتة في تخصصةات االدارة التربويةة والمنةاهج و اسةاليب التةدريس 

واالرشاد النفسي والتربوي وعلم النفس التربوي والقياس واالحصاه والتربيةة الخاصةة 

 م.2016

 م.2015ة و دورها تفعيل العمل االجتماعي التطوعي عضو اللجنة االجتماعية في الكلي -

رئيس لجنة االقتراع والفرز لدائرة قسةم االرشةاد مجلةس اتحةاد الطلبةة ودورهةا اشةرافي  -

 م.2016واداري في عملية االقتراع والفرز 

رئةةيس لجنةةة المةةواد البديلةةة فةةي قسةةم االرشةةاد و دورهةةا تحديةةد المةةواد البديلةةة للطلبةةة  -

 م.2017الخريجين 

ئيس لجنة تقييم اداه اعضاه هيلة التدريس في كلية العلوم التربوية و دورها اشةرافية ر -

 م.2012وادارية لعملية تقييم الطلبة العضاه هيلة التدريس في الكلية 

رئيس لجنة تقييم اداه اعضاه هيلة التدريس في كلية العلوم التربوية و دورها اشةرافية  -

 م.2013اه هيلة التدريس في الكليةوادارية لعملية تقييم الطلبة العض

رئةيس لجنةةة الدراسةةات العليةةا فةةي كليةةة العلةوم التربويةةة و دورهةةا االشةةراف علةةى اعمةةاي  -

لجنة الدراسات العليا فةي الكليةة فيمةا يخةص الجةدوي الدراسةي وتحديةد المشةرفيين علةى 

 .2015رسائل الماجستير والدكتوراة 

م التربويةةة و دورهةةا االشةةراف علةةى اعمةةاي رئةيس لجنةةة الدراسةةات العليةةا فةةي كليةةة العلةو -

لجنة الدراسات العليا فةي الكليةة فيمةا يخةص الجةدوي الدراسةي وتحديةد المشةرفيين علةى 

 .2016رسائل الماجستير والدكتوراة 

رئةيس لجنةةة الدراسةةات العليةةا فةةي كليةةة العلةوم التربويةةة و دورهةةا االشةةراف علةةى اعمةةاي  -

ا يخةص الجةدوي الدراسةي وتحديةد المشةرفيين علةى لجنة الدراسات العليا فةي الكليةة فيمة

 .2017رسائل الماجستير والدكتوراة 

 اللجان على مستو  الجامعة :

 

 الدور التاريخ اسم اللجنة م

لجنةةةةةج ة دليةةةةةج  ل ةةةةة   1

ةياي   ضبط دلجو ة في 

 دلجاةيج

مراجعة معايير ظبت الجودة في الجامعة وتطويرها  2016

امعة للدخوي في للمساهمة في رفع معايير الج

 التصنيفات العالمية

 

 

 

 المشاركة في لجان ومؤسسات خارج الجامعة:



 

 الدور التاريخ اسم اللجنة م

تفي    ور دلبلديات في خدةج  2013 لجنج دلت ب ج ودلتيل م في بلديج دلك ك دلكب ى 1

 دلقطاع دلت بوي

لجنةةج ب سا ةةج  ةةيو دعة ةة  راةةد  ب ةة  دةنةةا   2

ع خطةةج تطوي يةةج لليي ةةد لاللةةج دليلةةض لوضةة

 دلوطني للتأه   دليجتييي

دليساهيج في وضع خطج  2013

تطوي يج لليي د دلوطني 

للتأه   دليجتييي لتحس ن 

دلخدةات دليقدةج للفئات 

 دليست دفج

، لنق  تج بةج  فلسط نلجنج لاةيج ب   زيت / 3

 لاةيج ةؤتج في دإلرشا  ودلت ب ج دلخاصج

نق  تج بج لاةيج ةؤتج  2015

دليتي زة في لانب دإلرشا  

ودلت ب ج دلخاصج لجاةيج ب   

 زيت

 

 خطابات الشكر : 

الهيلةة  أعضةاهخطاب شكر من عميد كلية العلةوم االجتماعيةة للمشةاركة فةي لجنةة تقيةيم  -

 م .23/11/2006بتاريخ  103/200/614التدريسية في الكلية رقم الخطاب 

إلشراف على انتخابات مجلةس اتحةاد خطاب شكر من عميد شؤون الطلبة للمشاركة في ا -

 .م28/4/2008بتاريخ  3/9/974طلبة جامعة مؤتة رقم الخطاب 

خطاب شكر من عميد شؤون الطلبة للمشاركة في اإلشراف على انتخابات مجلةس اتحةاد  -

 .م8/4/2009بتاريخ  3/9/706الخطاب طلبة جامعة مؤتة رقم 

م 2013 14/5تةةاريخ  103/2312خطةةاب شةةكر مةةن عطوفةةة رئةةيس جامعةةة مؤتةةة رقةةم  -

النفسي والتربةوي لطلبةة الجامعةة والمجتمةع المحلةي  اإلرشاديلقيامي بالعمل التطوعي 

 .اإلرشادفي مركز 

 خطاب شكر من مدير مدرسة الوسية لقيامي بتقديم محاظرات مجانية للطلبة . -

 خطاب شكر من عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتةة للمشةاركة فةي النةدوة العلميةة التةي -

م والتةي كانةت بعنةوان "حمايةة أبناهنةا مةن 13/12/2015أقامتها كلية الشةريعة بتةاريخ 

 المخدرات.

خطاب شكر من مدرسة المطل األساسية للمساهمة في توعيةة طالبةات المدرسةة فةي فةن  -

 م.15/11/2015التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بتاريخ 

لتها من خةالي عضةوية فريةا التقيةيم خطاب شكر من رئيس جامعة مؤتة للجهود التي بذ -

الذاتي لمحاور البرامج األكاديمية والبحث العلمي واإليفاد اإلبداعات والخةدمات الطالبيةة 

 (.8/12/2016( تاريخ )103/6245كتاب رقم )

 

 األنشطة المختلفة : 



الطلبة منذ عام اإلرشاد النفسي والتربوي لطلبة جامعة مؤتة بالتعاون مع عمادة شؤون  -

 .م30/8/2017م وحتى تاريخ 2012

اإللتقاه مع سمو األميةر رعةد بةن زيةد كبيةر أمنةاه جاللةة الملةك لبحةث الخطةة التطويريةة  -

 م.2013للمعهد الوطني للتأهيل المجتمعي سنة 

اإللتقاه مع مكتب جاللة الملكة رانيا العبدهللا لتفعيل أنشطة مركةز الملكةة رانيةا لدراسةات  -

 الطفولة.

 يذ لندوة دور الجامعات في نشر الفكر المعتدي ومكافحة التطرف.اإلشراف والتنف -

اإلشةةراف علةةى المةةؤتمر الةةذي عقةةد فةةي جامعةةة مؤتةةة عنةةوان "كفةةى صةةمتا  عةةن العنةةف  -

 م.2012الطالبي في الجامعات" سنة 

اإلشراف والتنفيذ لندوة "المرأة المعاقة المساه إليها الحقةوا وواجبةات الحمايةة" سةنة  -

 م.2014

مةةع وفةةد جامعةةة بيةةر زيةةت )فلسةةطين( لنقةةل تجربةةة جامعةةة مؤتةةة فةةي اإلرشةةاد االلتقةةاه  -

 م.2015-4-12والتربية الخاصة بتاريخ 

االلتقةةاه مةةع المرشةةدين التربةةويين مةةن مديريةةة تربيةةة البتةةراه لتةةدريبهم علةةى المقةةاييس  -

 م.2015-4-14اإلرشادية بتاريخ 

 .2015و  2014و 2013ام اإلشراف والتنفيذ أليام طبية مجانية في محافظة الكرك ع -

محاظرات توعويةة وإرشةادية لطلبةة المةدارس والمعلمةين وأوليةاه األمةور فةي محافظةة  -

 ( محاظرة على مدار خمسة أعوام.215الكرك وبلغ عددها )

المشاركة في الندوة "التعليم من أجل التوظيف" بإشةراف مركةز تطةوير األعمةاي عمةان  -

 م.20/5/2012األردن بتاريخ 

 

 وورش عمل قدمتها لطلبة وأساتذة الجامعة:محاظرات 

 

 السنة الجهة المنظمة عنوان المحاظرة م

ةحاض ة د ت دت ج ات دإل ياف  1

 دلنفسي

 2018 ة  ز دليلكج ردن ا لدرد ات دلطفولج

دليةةة اة دلييااةةةج دليسةةةا   ل  ةةةا /  2

 دلحقوق وودلبات دلحيايه

 2015 دليي د دلوطني للتأه   دليجتييي

ةيةةةات فةةةي نكةةة  دلفكةةة   ور دلجا 3

 دلييتدل وةكافحج دلتط ف

 2015 ة  ز دإلرشا  في دلجاةيج

 ور دلجاةيةةةات فةةةي نكةةة  دلفكةةة   4

 دلييتدل وةكافحج دلتط ف

 2016 ة  ز دإلرشا  في دلجاةيج

 ور دلجاةيةةةات فةةةي نكةةة  دلفكةةة   5

 دلييتدل وةكافحج دلتط ف

 2017 ة  ز دإلرشا  في دلجاةيج



 2018 شؤون دلطلبجايا ة  ة اردت دلح اة  6

 2017 اسم دإلرشا  ة اردت دعتصال ودلتودص  7

 

 الدورات التدريبية: 

الجهة  اسم الدورة م

 المنظمة

عدد  مستو  الدورة

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 تاريخ الفعالية

د ت دت ج ات دليالج  1

 دأل  ي

ة  ز دليلكج 

 ردن ا

لطلبج دليالست   

 في دإلرشا  دلنفسي
18 30 2013 

2 

  ورة دلزودج دلنالح
دليي د 

 دلوطني

لطلبج دليالست   

ودلد تورده في 

 دإلرشا  دلنفسي

20 20 2015 

3 
 دليالج دلنفسي

ة  ز 

 دلتدريب 
 2014 25 25 لطلبج الم دلنفس 

4 
 دليقاي س دلنفس ج

ة  ز دلق اس 

 ودلتكخ ص

لطلبج دإلرشا  

 والم دلنفس
19 20 2016 

5 
  ورة تيدي  دلسلوك

دليي د 

 لوطنيد

لطلبج دلت ب ج 

 دلخاصج ودإلرشا 
24 20 2017 

دلتق  م ودلتكخ ص في  6

دإلرشا  دلنفسي 

 ودلت بوي

 اسم دإلرشا 
ةتقدةج لطلبج 

 دلد تورده
15 20 2018 

 

 المحاظرات العامة:

 

 السنة الجهة المنظمة/المستفيدة عنوان المحاظرة م

دإل ةان الى ةوداع دلتودص   1

 دعلتيااي

 2015 ب ج دليزدر دلجنوبيةدي يج ت 

دإل ةان الى ةوداع دلتودص   2

 دعلتيااي

 2016 ةدي يج ت ب ج دليزدر دلجنوبي

دإل ةان الى ةوداع دلتودص   3

 دعلتيااي

 2017 ةدي يج ت ب ج دليزدر دلجنوبي

دإل ةان الى ةوداع دلتودص   4

 دعلتيااي

 2018 ةدي يج ت ب ج دليزدر دلجنوبي

 2017 ت ب ج دلك ك ةدي يج دلتني  5

 2018 ةدي يج ت ب ج دلقص  دلتني  6

ةدي يج دلت ب ج ودلتيل م للود  دليزدر  ط ق دلدرد ج دلصح حج 7

 دلجنوبي

2018 

 

 

 تحكيم البحوث العلمية للدوريات والمجالت العلمية المحكمة وتحكيم الكتب: 

 الشهر والسنة عدد البحوث الجهة الطالبة التحكيم )اسم الدورية أو المجلة( م



 المحكمة

 2015 3 ةجلج  رد ات دلجاةيج دألر ن ج 1

2016 

2017 

ولغايج  -2014 8 ةجلج لاةيج ةؤتج 2

2018 

 2018 1 ةجلج لاةيج دلكويت 3

 2017 2 ةجلج لاةيج دلحس ن 4

2018 

 

 عضوية الجمعيات والهيلات العلمية:

 

 السنة الدولة اسم الجمعية/المؤسسة م

حتى  -2015 دألر ن لنفس دألر ن جليي ج الم د 1

 تاريخه

ناسةةةةةةب رسةةةةةة س ليي ةةةةةةج دإلرشةةةةةةا   2

 ودلتيك ن

حتى  -2016 دألر ن

 تاريخه

حتى  2018 اة   ا ليي ج الم دلنفس دألة يك ج 3

 تاريخه

 

 المؤتمرات العلمية : 

 –( فنةةدا رويةةاي 26/10/2016المشةةاركة فةةي فعاليةةات مةةؤتمر )ايراسةةموس( بتةةاريخ ) -

 عمان.

في الفعاليةات والجلسةات النقاشةية )مةؤتمر بنةاه ثقافةة الحةوار وتعزيةز التربيةة  المشارك -

( فةةي فنةةدا كةةراون بةةالزا 26/11/2016-25المدنيةةة( يةةومي الجمعةةة والسةةبت الموافةةا )

البحر الميةت والةذي تةم تنفيةذه مةن قبةل مؤسسةة بيرجهةوف األلمانيةة وبةدعم مةن وزارة 

 الخارجية األلمانية.

Academic International  nd2يةةةة فةةةي مةةةؤتمر "المشةةةاركة بورقةةةة بحث -

Conferrenace on Social Sciences and Humanities (AICSSH) في "

 م.24/5/2017-22جامعة كامبردج / بريطانيا خالي الفترة من 

- Alkhatatneh, S. (2017,may). Situational remorse and its relation to 

the psychological rigidity of a sample of newly divorced women in 

Al-Karak governorate. 2nd Academic International Conference on 

Social Sciences and Humanities (AICSSH). Cambridge  university . 

united kingdom. 

 



بورقة بحثية بمؤتمر في جامعة هارفرد في الواليةات المتحةدة األمريكيةة بتةاريخ  شاركت -

 International Conference for( عنةةةوان المةةةؤتمر )21/5-25/5/2018)

Social and Humanities. ) 

- Alkatatneh, S (2018, may). The Level of Ambition and Its Relation 

of the Ego Flexibility of Mothers of Autistic Children in the 

Southern Governorate of the Hashemite Kingdom of Jordan. 

International Conference for social an Humanities. Harvard 

university. USA. 

 

عقةةد فةةي علةةوم االجتماعيةةة والتربيةةة الةةذي بورقةةة بحثيةةة فةةي المةةؤتمر الةةدولي لل شةةاركت -

كليةة أنتةاريو للبحةوث بتةاريخ  – لةوس انجيلةوس -الواليات المتحدة األمريكية كاليفورنيا

 The family gratitude and its relationم  بورقة بحثية بعنوان 2-3/3/2019

with marital satisfaction among newly married women at al-

balqa applied university in Jordan. 

 

والةذي عقةد فةي  2019المشاركة في المؤتمر العربي الثالةث للتفكيةر واإلبةداع واالبتكةار  -

 . 28/3/2019 -26/3/2019ية الهاشمية من       عمان / المملكة األردن

 االهتمامات البحثية : 

االهتمةةام البحثةةي فةةي المواظةةيع الحديثةةة فةةي علةةم الةةنفس اإلرشةةادي مثةةل اليقظةةة العقليةةة  -

 والصالبة النفسية والندم الموقفي.

وارشةةةاد ذوي  االهتمةةةام باألبحةةةاث المرتبطةةةة باألسةةةرة واإلرشةةةاد األسةةةري والزواجةةةي -

 .ت الخاصة و أسرهماالحتياجا

االهتمةةام بتةةأليف الكتةةب العلميةةة والمنهجيةةة ومةةن أمثلةةة هةةذه الكتةةب )اإلرشةةاد األسةةري  -

والزواجةةي، الصةةحة النفسةةية، علةةم الةةنفس الصةةناعي، علةةم الةةنفس اإلداري، مبةةاد  علةةم 

 النفس، اإلرشاد والتوجيه، سيكولوجية اللعب، مهارات الحياة.

ات العلميةة العالميةة ومةن أمثلةة ذلةك )مةؤتمر فةي االهتمام بالمشةاركة وحضةور المةؤتمر -

 (2017ة كامبردج في بريطانيا سنة جامع

 (2018ومؤتمر جامعة هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية سنة  -

 

 : اذكرها مرقمة بحسب االهتمام البحثي(Areas of Research Focusمجاالت البحث العلمي )

 

 سرهم..إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأ1



 .االرشاد المهني2

 . ا اليقظة العقلية3

 . اإلرشاد األسري والزواجي.4

 

 


