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  عنواف وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنواف و  
فاعلٌة برنامج ارشادي قائم على العالج باللعب فً تحسٌن مستوى المهارات االجتماعٌة  

 مرونة النفسٌة لدى األطفال المساء إلٌهم جسدٌاومفهوم الذات وال

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فعالٌة برنامج إرشادي قائم على العالج باللعب فً      
تحسٌن مستوى مفهوم الذات والمهارات االجتماعٌة والمرونة النفسٌة )القدرة على التعافً(، 

( أطفال ُمساء إلٌهم جسدٌا 6دراسة من )لدى األطفال الُمساء إلٌهم جسدٌا. تكون أفراد ال
من الذكور( تم اختٌارهم قصدٌا من  3إناث، و 4( سنة، )23-6تتراوح أعمارهم ما بٌن )

مؤسسة الحسٌن االجتماعٌة فً مدٌنة عمان. ولتحقٌق أهداف الدراسة تم استخدام منهج دراسة 
ل مقٌاس لمفهوم الذات، ، تم استخدام ثالثة مقاٌٌس األو The single case studyالحالة

والثالث مقٌاس المرونة النفسٌة )القدرة على التعافً(.  واالجتماعٌةوالثانً مقٌاس للمهارات 
( جلسات 5( جلسات لعب فردي و)21كما تم بناء برنامج إرشادي قائم على اللّعب مكون من )

من صدق وثبات  إرشاد جمعً لألطفال الستة معا، مدة الجلسة ساعة واحدة. تم بعد التحقق
أدوات الدراسة تطبٌق هذه المقاٌٌس قبل وبعد تطبٌق البرنامج اإلرشادي. أظهرت النتائج أن 
هناك تحسنا ظهر على كل فرد من أفراد الدراسة، فً مستوى مفهوم الذات والمهارات 

أن االجتماعٌة والمرونة النفسٌة نتٌجة اشتراكهم فً البرنامج اإلرشادي. كما أظهرت النتائج 
هناك فرق ذو داللة إحصائٌة فً مفهوم الذات والمهارات االجتماعٌة والمرونة النفسٌة لدى 
المجموعة بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي. مما ٌشٌر إلى فعالٌة العالج باللّعب فً معالجة 

ً مشكالت األطفال الُمساء إلٌهم جسدٌا، لذا توصً الدراسة باإلفادة من مثل هذه البرامج ف
المؤسسات التً ترعى األطفال المساء إلٌهم. كما توصً بإجراء مزٌد من الدراسات حول 

 .فاعلٌة اإلرشاد باللّعب مع فئات عمرٌة أخرى وأشكال إساءة أخرى
  
  

   
  السجؿ الوظيفي 

 
 التاريخ جية العمؿ وعنوانيا الوظيفة 

 آلف(إلى ا - 2021) عماف -الجامعة األردنية  مشارؾاستاذ  
 (2021 -2016 ) عماف -الجامعة األردنية  مساعدأستاذ  
 .( 2016-2014 ) عماف -الجامعة األردنية  محاضر متفرغ عمى الدكتوراه 
 ( 2014- 2012) عماف -الجامعة األردنية  محاضر متفرغ عمى الماجستير 
 ( 2012- 2006) عماف -الجامعة األردنية  مشرؼ لمتدريب الميداني 
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  عماؿ اإلدارية والمجاف األ
 
 التاريخ مسمى العمؿ اإلداري/ المجاف والمياـ 

 2022 مساعد عميد كمية العمـو التربوية لشؤوف المدرسة والروضة 
 (2021 – 2022) رئيس مجمس إدارة حضانة الجامعة اإلردنية 
  الجامعة األردنية. -محكـ لمجمة دراسات: العمـو التربوية 
 2021 العمـو التربوية في مجمس الجامعةممثؿ كمية  

 2021 الجامعة األردنية. فيعضو لجنة التحقيؽ في قضايا الطمبة  

 2008 الجامعة األردنية.  -عضو لجنة إرشاد الطمبة الجدد 
الجامعة  -عضو لجنة انتخابات مجمس طمبة الجامعة األردنية 

 األردنية.
 

خصص االرشاد النفسي تطوير الخطط الدراسية في تعضو لجنة  
  الجامعة األردنية. –ـو التربوية مبكمية الع والتربوي
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  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة
 
 عنواف البحث والناشر والتاريخ  اسـ الباحث )الباحثيف( 
 Predictive Ability of Future Anxiety in Professional عال الحوياف 

Decision-Making Skill Among a Syrian Refugee 

Adolescent in Jordan 
Journal of Occupational Therapy International 

 التخاينةصييب  
 اوكركيوجداف 

 الحويافعال 

Mother’s Lifestyle in Digital Era, Life 

being: Moderating Role -Satisfaction and Well

Learning Anxiety among Jordanian -of E

s3 Student-Mothers of Grade 1 
Pakistan Journal of Life and Social Sciences 

 ابو جديامجد  
 محاميدفايز 
 الحويافعال 

Factorial Structure and Psychometric 

Properties of the Arabic Mobile 

Addiction Scale 
Journal of Concurrent Disorders. JCD 

 عال \جوليا خطاطبة 
 الحوياف

مر اإللكتروني لدى الطمبة المراىقيف التفكؾ االسري وعالقتو بالتن
 .في المدارس الخاصة في عماف

 (0101مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية. ) 
 

فايز  \عال الحوياف 
 المحاميد

The Effectiveness of a Counselling Program 
Based on Play in Reducing Sleep Disorders in 
Children of Sexual Abuse. 
Journal of Social Studies Educaion.(2019)  

 
عبداهلل  \بساـ العبدالالت  

 عال الحوياف\الميايرة
مستوى الضغوطات النفسية والمرونة النفسية لدى الطمبة ذوي 

 االحتياجات الخاصة في الجامعة االردنية.
 (.2018مجمة دراسات الجامعة األردنية. ) 
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العدوانية لدى طمبة  تامج وقائي في خفض السموكيااثر برن عال الحوياف 
 المرحمة األساسية في األردف.

 (.2017مجمة دراسات الجامعة األردنية. )

نسيمة \عال الحوياف 
 الداوود

فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمى العالج بالمعب في تحسيف 
مستوى الميارات االجتماعية والمرونة النفسية لدى األطفاؿ 

 لييـ جسديا.المساء إ
 (.2014مجمة دراسات الجامعة األردنية.) 

 
 
 

  الرسائؿ الجامعية التي تـ اإلشراؼ عمييا
 
 والتاريخ  الرسالة عنواف  الطالباسـ  
أثر برنامج إرشادي يستند إلى عمـ النفس الفردي في تنمية  الدحمس، االء محمد 

االىتماـ االجتماعي لدى عينة مف األطفاؿ األيتاـ الالجئيف 
 (2022) في األردف

درجة مساىمة الدعـ االجتماعي وقوة األنا بالميؿ لالنتكاسة  الدشتي، خالدة عمي 
 (2022ت )لدى المدمنيف المتعافيف في دولة الكوي

واقع الخدمات اإلرشادية المقدمة لمطمبة في ظؿ التعميـ عف  الخوالدة، الزىراء سالـ 
بعد في مدارس لواء الجامعة في ضوء المعايير العالمية 

 (2022د )لإلرشا
البناء النفسي وأساليب التفكير وعالقتيما بالسموؾ العدواني  الرمحي، عبد عمي 

لدى عينة مف األحداث الذكور الجانحيف في دور رعاية تربية 
 (2021) األحداث في األردف

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%B3%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%B3%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
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عالقة اليقظة العقمية بالتدفؽ النفسي لدى طمبة كمية  طالفحة، منتيى زكريا سميـ 
 (2021) العمـو التربوية في الجامعة األردنية

عصفور، ريناتا جريس  
 بولص

كورونا وعالقتيا درجة الضغوط النفسية في ظؿ جائحة 
بالدافعية لمدراسة لدى الطمبة المراىقيف في مدارس عماف 

 (2021) الثانية مف وجية نظرىـ
الذكاء الثقافي وعالقتو باليناء النفسي لدى الطمبة  الطعيمات، وصفي نبيؿ 

 (2020) الوافديف في الجامعة األردنية

أبو جماعة، محمود  
 محمد محمود

 
 
 

فاعمية برنامج إرشادي يستند الستراتجية التحصيف ضد 
خفض قمؽ المستقبؿ وتحسيف مستوى التكيؼ التوتر في 

النفسي لدى طالب مرحمة المراىقة مف الالجئيف 
 (2019) السورييف في منطقة سحاب

 
غضيبات، غيداء عبد   

 الرحمن
إضطرابات النـو وعالقتيا بالمشكالت السموكية لدى 

 (2019)ف النساء المعنفات في األرد
التفكؾ االسري والذكاء االجتماعي وعالقتيما بالتنمر  خطايبه، جوليا صالح  

االلكتروني لدى المراىقيف في المدارس الخاصة في 
 (2019) عماف

   

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية

 
 المشاركة نوع مكاف وتاريخ انعقاده اسـ المؤتمر والجية المنظمة  

مؤتمر التعميـ العالي في الوطف العربي نحو  
 التنافسية العالمية  

االعداد   2016االردف
 والتنظيـ

مؤتمر التعميـ في الوطف العربي نحو نظاـ  
 تعميمي متميز

االعداد  2018 االردف
 والتنظيـ

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5+%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B5+%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%BA%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%BA%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%BA%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%8C+%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2111%7E%21%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%8C+%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C+%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.
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 رحضو  2019 االردف مؤتمر االسرة والوئاـ المجتمعي 

مؤتمر التوجيو واالرشاد نحو االنفتاح  
 المجتمعي

جامعة السمطاف قابوس 
 2018سمطنة عماف 

 ورقة بحثية

 
  الدورات التدريبية

 
 اسـ الدورة والجية المنظمة 

 
 التاريخ

 2018 ورشة عمؿ عف ادارة الضغوطات النفسية جامعة السمطاف قابوس 
 2018 ورشة عمؿ أنا وانت جامعة السمطاف قابوس 
 ورشة عمؿ العالج بالرمؿ جامعة السمطاف قابوس 

 
 

2018 

ضماف الجودة في الجامعة االردنية)التعمـ  دورات التي يعقدىا مركزال 
المدمج،اعداد االختبارات،االشراؼ عمى االطروحات الجامعية، 

التحميؿ االجصائي، التعمـ التفاعمي،التواصؿ االجتماعي، القيادة 
 الصؼ، االبداع واالبتكار، االساليب التعميمة،.....( التربوية، ادارة

 

الدورات التدريبية لتطوير اعضاء ىيئة التدريس في الجامعة  
 االردنية باشراؼ مركز ضماف الجودة.

(2014 – 2020) 

ساعة تدريبية في عيادة الطبيب النفسي االستاذ الدكتور عبد  300 
مستشفى الجامعة المناؼ الجادري اخصائي الطب النفسي في 

 االردنية

(2008 – 2010) 

عقد ندوات لمطمبة عف خطورة المخدرات وعف التكيؼ الزواجي وعف  
 مخاطر التدخيف والسمنة المفرطة

 

 2016 مية لمشرفات السكف الداخمي في الجامعة االردنيةيدورات تأى 
 2013 /األردفاالطفاؿ واالبداع / مدارس دار االرقـ 
 2012 /األردفي والمجتمعي / جامعة اليرموؾالعنؼ الجامع 
 2012 تدريب االطفاؿ ضحايا االساءة / مؤسسة الحسيف االجتماعية 
 2010 المرشديف التربوييف: الواقع والتحدياتة دور  
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 2008 دورة العالج بالمعب / مركز بانا لالستشارات النفسية والتدريبية 
النفسية والتربوية / وزارة  تدريب المرشديف التربوييف: االستشارات 

 التربية والتعميـ األردنية
2008 

 2007 االختبارات والمقاييس النفسية / الجامعة االردنية 
 2006 ميارات االتصاؿ في االرشاد / الجامعة االردنية 
 2005 تعديؿ السموؾ: الميارات والكفاءات / الجامعة االردنية 
   
 
 
 
 
 
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قاـ بتدريسيا
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
 √  االرشاد الجمعي 

 √  نظريات االرشاد النفسي  

 √  ميارات واساليب االرشاد 

 √  التدريب الميداني في االرشاد 

 √  ميارات االتصاؿ في االرشاد 
 √  االرشاد الوقائي 
 √  اد التأىيمياالرش 
 √  االرشاد المدرسي 
 √  مبادئ االرشاد الجمعي 
 √  الضغط النفسي 
 √  مبادئ االرشاد النفسي والتربوي 
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 √  تعديؿ السموؾ 
 √  التدريب الميداني في اإلرشاد 
 √  التقييـ والتشخيص في اإلرشاد 
 √  الشخصية والتكيؼ 
 √  الصحة النفسية 
 √  اتجاىات نظرية في االرشاد 
 √  مقدمة في االرشاد االسري 
 √  ميارات الحياة 
 √  التوجيو التربوي والميني 
 
 
 
 

  الميارات والمغات
 

 
  العضوية في الييئات والجمعيات العممية المينية

 
 اسـ الييئة والجمعية العممية المينية ومكانيا 

 
 التاريخ

 إلى اآلف  2005 الجويدة الخيرية جمعية 
 إلى اآلف 2019 مركز الشفافية االردني 
   
   
 
 
 

القدرة عمى استخداـ برامج الحاسوب المتنوعة مثؿ برنامج األوفس، الفوتوشوب، األدوبي، 
 المستخدمة في التعميـ عف بعد أو التعميـ االلكتروني ، وغيرىا مف البرامج SPSSوبرنامج 

 إجادة المغتيف العربية و االنجميزية كتابة وقراءة ومحادثة. 
 تصميـ البرامج التعميمية المحوسبة 
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