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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 عواد الزياداتمريم  االســـــــم 
  1976-4-22في عمان  تاريخ ومكان الميالد 
 التربويةالعموم  الكمية 
 والتربية الخاصةاإلرشاد  القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 2013 اإلردنيةالجامعة  النفسي والتربوياإلرشاد  وراةالدكت 
 2001 األردنيةالجامعة  النفسي والتربوياإلرشاد  الماجستير 
 1998 األردنيةالجامعة  والصحة النفسيةاإلرشاد  البكالوريوس 
 1994 الفحيص الثانوية لمبناتمدرسة  العممي العامة الثانوية  
     
 

  مامالتخصص ومجاالت االهت
 
 النفسي والتربوياإلرشاد  التخصص العام 
 النفسي والتربوياإلرشاد  التخصص الدقيق 
 عمم النفس اإليجابي، و واساءة استخدام العقاقيراإلدمان  مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 وفعبني في ححسيه انشضب عه انحيبة نذي مسيئي اسخخذاو انعقبقيش.حذسيبي نهزكبء اإلفعبنيت بشوبمج  
  

فحص فعالية برنامج تدريبي لمذكاء اإلنفعالي في تحسين الرضا عن الحياة لدى مسيئي الدراسة إلى هدفت 
حاصمين عمى ( شخصًا من مسيئي استخدام العقاقير من ال30)عينة الدراسة من استخدام العقاقير. تألفت 

 )تجريبيةتوزيع أفراد الدراسة عشوائيًا إلى مجموعتين الدرجات المنخفضة عمى مقياس الرضا عن الحياة. تم 
( جمسة عمى مدار ثالثة 17ن من )المكو   وضابطة(، حيث خضعت المجموعة التجريبية إلى البرنامج التدريبي

اعتبر البرنامج التدريبي متغيرًا مستقاًل دي. وقد بينما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج ارشا شهور،
 تابعًا.متغيرًا أفراد الدراسة عمى مقياس الرضا عن الحياة اداء بينما كان 

ولتحقيق هدف الدراسة، تم بناء برنامج تدريبي لمذكاء اإلنفعالي، ومقياس الرضا عن الحياة الذي تم تطبيقه 
حصائية في مستوى الرضا عن أن هناك فرقًا ذا داللة إئج الدراسة إلى أشارت نتا كمقياس قبمي، وبعدي، ومتابعة.

الحياة بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية. وتظهر النتيجة أن البرنامج التدريبي كان فعااًل في تحسين 
 مستوى الرضا عن الحياة لدى مسيئي استخدام العقاقير.

  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 -العموم التربويةكمية  -اإلرشاد والتربية الخاصةقسم  مساعدأستاذ  

 الجامعة األردنية
 2015ايمول 

 -العموم التربويةكمية  -اإلرشاد والتربية الخاصةقسم  متفرغمحاضر  
 الجامعة األردنية

 2014ايمول 
 -العموم التربويةكمية  -اصةاإلرشاد والتربية الخقسم  غير متفرغمحاضر  

 الجامعة األردنية
فصول دراسية ألربعة 

شعبة اإلرشاد رئيسة   2112منذ 
 النفسي والصحة النفسية

 2012-2012 الجامعة األردنية –شؤون الطمبة عمادة 
 2012-2006 الجامعة األردنية –شؤون الطمبة عمادة  ارشاد نفسي اخصائية  

 
  ن األعمال اإلدارية والمجا
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 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
 ولآلن  2016-9-1منذ  الجامعة األردنية -اإلرشاد الطالبي/ عمادة شؤون الطمبةمديرة  
مشروع الطريق اآلمن لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في الجامعة األردنية لجنة  

  USAIDمىظمت بالتعاون مع 
 ولآلن 2017

 2017 ك الطمبة في الجامعة األردنيةمدونة سمو لجنة  
Table 1 يوجد العديد من اللجان األخرى 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
مى الصحة لدى طمبة الجامعة وعالقته بالسموكات الخطرة عالحياة معنى  مريم الزياداتالدكتورة  

 2016مجمة النجاح الوطنية/  -مقياس التعافي النفسي لمبيئة األردنيةتطوير  مريم الزياداتالدكتورة   مقبول وقيد النشر -/ مجمة دراساتاألردنية 
والدكتور  مريم الزياداتالدكتورة  

 موسى جبريل
مهارات االجتماعية في خفض الخجل واإلكتئاب لدى برنامج تدريبي لمفعالية 

والدكتور  مريم الزياداتالدكتورة   .2016  /مجمة دراسات -طمبة الجامعة األردنية
 موسى جبريل

برنامج تدريبي لمذكاء اإلنفعالي في تحسين الرضا عن الحياة لدى فعالية 
    2015مجمة دراسات/  -مسيئي استخدام العقاقير

   
   
   

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
لمتوعية من أخطار الوطني المؤتمر  

 إدارة مكافحة المخدرات -المخدرات
بالجمسات المشاركة  2017تموز 

التوعية من مخاطر المخدرات وطرق ندوة   الحوارية
 منها الوقاية

حوارية بمشاركة جمسة  الجامعة األردنية -العموم التربويةكمية 
حول ذوي االحتياجات  عملورشة   متخصصين

 الخاصة في الجامعات األردنية
 عملورقة  2007الهاشمية الجامعة 

التسهيالت بورشة عمل حول المشاركة  
البيئية لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية 

 الجامعة 

  USAID - 2012منظمة مقر 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 2017آب  الجامعة األردنية –لغة اإلشارة لمصم دورة  
 منظمة مينتور العربية -تدريب مدربين في الوقاية من خطورة المخدراتدورة  

 والجمعية الممكية لمتوعية الصحية ووزارة التربية والتعميم )لبنان(
 2016يران حز 

دوس طهبت انجبمعت في سفع كفبءة ثقبفت ضمبن انجىدة انذاخهيت وححقيق مخطهببث  

 في انجبمعت األسدويت ضمبن انجىدةو االعخمبد مشكزاالعخمبد انخبسجي وانخي عقذهب 
 .2017  -ويسبن
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انجبمعت  مكخبت عقذحهب وانخيوسشت عمم حذسيبيت حىل آنيت انىشش ببنمجالث انعبنميت  

  Taylor &Francisسدويت ببنخعبون مع انىبشش انعبنمي األ
   .2016 –شببط 

 مشكزوانخي عقذهب  SPSSدوسة حذسيبيت نهخحهيم االحصبئي األسبسي ببسخخذاو  

 . في انجبمعت األسدويت ضمبن انجىدةو االعخمبد

 ويىجذ انعذيذ مه  وسش انعمم انخي حصهج عهيهب وانخي قذمخهب أيضبً.

 

 .2017-اراس 

 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
 x  النفسية اإلضطرابات  

 x  والتكيفالشخصية  

 x  التربوي والمهنيالتوجيه  

 x  النفسية الصحة  

 x  في اإلرشاداإلتصال  

 في اإلرشاد األسريمقدمة  
 النفسيالضغط 

 مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي
 اإلرشاد المدرسي

 
x 

 

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 لآلن  2014 عمم النفس األردنيةجمعية  
 لآلن 2014 مخدراتالعربية لمتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة الالجمعية  
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عميها 
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 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 
بالتوعية بمخاطر  لتقدير الجهوددرع  

 المخدرات. 
بالمؤتمر الوطني لمتوعية من اخطار  

 المخدرات

 2017تموز  األمن العام -مكافحة المخدراتادارة 

    
    
    
 
 


