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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  البيانات الشخصية

 

 رامي محمود صالح اليوسف االســـــــم

تاريخ ومكان 

 الميالد
1969 

 العلوم التربوية / الجامعة األردنية الكلية

 علم النفس التربوي القسم

 الجامعة األردنيةأستاذ مشارك / علم النفس التربوي /  الرتبة األكاديمية

 

    الدراسيةالمؤهالت 

 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية

 2007 الجامعة األردنية علم النفس التربوي الدكتوراه

 2002 الجامعة األردنية علم النفس التربوي الماجستير

 1991 الجامعة األردنية اإلرشاد والصحة النفسية البكالوريوس
 

  التخصص ومجاالت االهتمام

 

 علم النفس التربوي ص العامالتخص

 علم النفس التربوي التخصص الدقيق

 ني، الذكاء اإلنسااإلنساني التعليم، النمو اإلنساني، التفكير و التعلم مـجاالت االهتمام
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و

 

 لدى أطفال الروضة( "ذكاء بين األشخاص"ة تنميفي )فاعلية برنامج تدريبي 

 

 ملخص األطروحة 

 هدفت الدراسة إلى التعرر  علرى فاعليرة برنرامر بردريبي فري بنميرة يذكراء بري  األشرطااي لرد  أ فرا 

ونرت الروضة والتحقق فيما إذا كانت بلر  الفاعليرة بطتلرف برا تل  الجرنس أو نروم المجموعرة ك و رد بك

 فررن نصررفنم مرر  الررذكور والنصررف اا ررر مرر  اإلنرراى، بررم بقسرريمنم إلررى ( 100عينررة الدراسررة مرر   

ا و  25مجموعتي  إحداهما بجريبية واأل ر  ضابطة بحيث بكونرت كرن واحردن مننمرا مر    ( 25( ذكررا

 أنثىك

ي   األشرطااولإلجابة على أسئلة الدراسة  ام الباحث ببناء أدابي  هما : برنامر بدريبي لتنمية يذكاء بري

ا   ( لقراءا بردريبياا ، ومقيراس لقيراس يذكراء بري  األشرطااي لرد  أ فر36  الروضة مكون م   لد  أ فا

 الروضة   ُبق كأدان  ياس  بلي وبعديك

برري  أداء ( a=0.05و ررد أشررارا نتررارر الدراسررة إلررى وجررود فررروا ذاا ددلررة إحصررارية عنررد مسررتو   
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لتجريبيررة وذلرر  فرري األداء الكلرري علررى المجموعررة التجريبيررة و المجموعررة اللررابطة لصررالح المجموعررة ا

  المقياس وفي األداء على جميع المناراا

  

  السجل الوظيفي 

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة

 اان -2015 الجامعة األردنية علو هيئة بدريس

 2015 -2008 جامعة حارن / المملكة العربية السعودية علو هيئة بدريس

 2008-2007 عّمان -عة اإلسراء الطاصة/ األردن جام علو هيئة بدريس

 

  األعمال اإلدارية واللجان 

 ك

 تاريخ التكليف مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام م

 ممثن  سم علرم الرنفس التربروي فري مجلرس إدارن كليرة العلروم التربويرة/ 01 ك1

 الجامعة األردنية

2021/2022 

 لشررنون التأهيررن ومدرسررة الجامعررة العلرروم التربويررةمسرراعد عميررد كليررة  02 ك2

 األردنية

1/9/2019 

 اانحتى 

 علو لجنة بطوير البرامر األكاديمية ألغراض ادعتماد الردولي لكليرة 03 ك3

 العلوم التربوية في  سم علم النفس التربوي ك

2018 

 حتى اان

 2018 علو لجنة متابعة ِ ريِجي كلية العلوم التربويةك 04 ك4

 حتى اان

بالجامعررة ن صررناديق ادنتطررا  فرري انتطابرراا ابحرراد الطلبررة علررو لجررا 05 ك5

 2017/2018و    2016/2017لألعوام الدراسية  ةاألردني

2016- 2018 

لطلبرة المندو  الرياضي لكلية العلوم التربوية في عمـــــــــادن شرنون ا 06 ك6

 ك 2017/2018للعام الجامعي 

2017/2018 

ي ـررـــــــفاا ــــــررـق العلمـــــــررـبد يو ادمتحانررااة ـــــررـو لجنـــــررـعل 07 ك7

 يةالجامعة األردن /ة ـــــــويــــــــربــوم التــــــة العلــكلي

      2017 

 حتى اان

ة ـــررــــليـــي كــــــررـــــــة فــــــــــــــــــرـو لجنررة المكتبــــــــــــــــــرـعل 08 ك8

  2017/2018امعي ام الجــــــــوية للعــــــربـــــــــوم التـــــــــــــــالعل

2017-2018 

علو لجنة التحقيق بتكليف م  معالي رريس الجامعرة فري القلرية ر رم  09 ك9

   لايا أعلاء هيئة بدريس( 1/2017/699

19/4/2017 
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علو لجنة التحقيق بتكليف م  معالي رريس الجامعرة فري القلرية ر رم  10

 ريس(  لايا أعلاء هيئة بد349 /1/2017

 

 

21/2/2017 

علررررو لجنررررة المكتبررررة فرررري كليررررة العلرررروم التربويررررة للعررررام الجررررامعي  11

2016/2017 

1/10/2016 

 

  سنوات ثالث آخر و المقبولة للنشر   األبحاث العلمية المنشورة
 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( م

 أ.فاتن حمد الرواحنة ك1

 سفد. رامي محمود اليو

 )مشترك(

 أثررر برنررامر برردريبي مسررتند إلررى نمرروذا بِرسررِلي لمررا وراء الررذاكرن فرري بحسرري 

 مستو  الفاعلية الذابية لد   لبة الصف الطامس األساسي في األُردن

 2021، ديسمبر ، 31منشور في مجلة األندلس العدد 

 د. رامي محمود اليوسف ك2

 )منفرد(
ا وذـــــــــررــى نمـــــــــــررد إلــــــــررـي مستنــررــــــة برنررامر بدريبــــــــــررـفاعلي

في بنمية منراراا التفكيرر اإلبرداعي لرد    ((Scamper's  Modelسكامبر 

 ك  ل  الصف العاشر األساسي

 ك2021(،2( ، العدد  6منشور في المجلة التربوية األردنية، المجلد  

 د. رامي محمود اليوسف ك3

 )منفرد(

 

 

ابطراذ ى والقردرن علر يتنظريم الرذابالالتفكيرر اإليجرابي والسببية بي   نمذجة العل اا

  الجامعة األردنيةكلية العلوم التربوية في لد   لبة  القرار

 1/5/2021مقبو  للنشر في المجلة التربوية األردنية بتاريخ 

 د. رامي محمود اليوسف ك4

 )منفرد(
 كليررة العلرروملررد   لبررة  لررذاامسررتو  التنظرريم الررذابي و ابطرراذ القرررار وبقرردير ا 

 (والعل ة ادرببا ية بيننافي الجامعة األردنية  التربوية

(، 28، المجلرد  في مجلة الجامعرة اإلسرلمية للدراسراا التربويرة والنفسرية منشور

 ك2020(، 4العدد  

 د. رامي محمود اليوسف ك5

 أ. دعاء محمد المعيمعة

 )مشترك(

الررذاا ونمررع العرربو السررببي السررارد بمسررتو  القرردرن التنبنيررة لمسررتو  بقرردير 

 كالطموح األكاديمي  لد   لبة المرحلة الثانوية في محافظة مأدبا
يخ األردنيرة بترارالعلروم التربويرة، الجامعرة  –دراسراا مجلرة مقبو  للنشر فري 

2/12/2020 

 د. رامي محمود اليوسف ك6

 )منفرد(
لنفسرري ادجتمرراعي لررد  أثررر ادلتحرراا بريرراض األ فررا  علررى مسررتو  النمررو ا

أ فا  مرحلة ما  بن المدرسة في مطيم األزرا للجئي  السروريي  مر  وجنرة 

  نظر أمنابنم   دراسة مقارنة بي  أ فا  الروضة وأ فا  المنب (
 9/11/2020مقبو  للنشر في المجلة التربوية األردنية بتاريخ 

 

 د. رامي محمود اليوسف 07

 )منفرد(

 

 

ادجتماعيررة والحصرريلة الل ويررة لررد  أ فررا  الروضررة فرري مسررتو  المنرراراا  

 (محافظة البر اء والعل ة ادرببا ية بيننما

 2019 (،3(، العدد  46المجلد   في مجلة دراساا، العلوم التربوية، منشور

 د. حسان غازي العمري ك8

 د. رامي محمود اليوسف

 )مشترك(

 عي وأدوابررف فرري المرردارس  ابجاهرراا الطلبررة نحررو اسررترابيجياا التقررويم الرروا

، فرري مجلررة ابحرراد الجامعرراا العربيررة للتربيررة وعلررم الررنفس منشرروراألردنيررة(  

 ك2019(،1العدد  ،  (17المجلد  

للحرررن   Treffingerأثرررر برنرررامر بررردريبي مسرررتند إلرررى نمررروذا بريفنجرررر    هند سليـــــــــــــــــــم أ. 09
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 البلوي

 د. رامي محمود اليوسف

 )مشترك( 

بررداعي للمشرركلا فرري بنميررة الكفرراءن الذابيررة المدركررة لررد   البرراا الصررف اإل

 (كاألو  ثانوي في مدينة ببوك في المملكة العربية السعودية 

م ، ملحرق ر ر2، العدد 46العلوم التربوية، المجلد  –منشور في مجلة دراساا 

 ك2019،  1

 د. رامي محمود اليوسف 10

 ارـــــــــــــــــــــهند ذع  أ.

              العنزي      

 

 )مشترك(

 

(  ويرتأنما  التعلق وعل تنا بالذكاء ادنفعالي لد  أ فا  الروضة بدولرة الك 

 ك 

 رم ، ملحق ر 2، العدد 46منشور في مجلة دراساا، العلوم التربوية ، المجلد 

 ك2019، 1

 د. رامي محمود اليوسف 11

 د. حسان غازي العمري

 )مشترك(

 

 لمسرتو  بجنيرب المعلومراا وأسرلو  الرتعلم بمسرتو  الروعي التنبنيرة القردرن  

 (ك بعملياا ما وراء الذاكرن لد  الطلبة المتفو ي  أكاديمياا 

، 1،العرردد18منشررور فرري مجلررة البر رراء للبحرروى والدراسرراا اإلنسررانية المجلررد

2018 
 

  المنشورة   الكتب
 

 والناشر والتاريخ  كتابعنوان ال م

 2010فس التربوي بي  النظرية والتطبيقاا الصفية، دار األندلس للنشر والتوزيع ،علم الن 01

ر والتوزيرع يرن للنشرالذكاء ادجتماعي لأل فا   النظرية والتطبيــــــــــــــــــــــــــق ، دار المسر 02

 ،2010 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة م

المؤؤؤؤؤؤلعمب الألبلؤؤؤؤؤؤي ا    ل ع ؤؤؤؤؤؤم    01
الشؤؤؤ م  ل ؤؤؤعأل  ع بلة ل م ؤؤؤ  ل عأل ؤؤؤ   

 الش م  في الد   الألبل  

  طر

 2021نوفمبر  14-17 

 حلور

التربيررة والتعلررريم العرررالي فررري الرررو   العربررري  02

جامعرررة اليرمررروك / كليرررة   مشررركلا وحلرررو ك

 التربية

 

 جامعة اليرموك

2-4/4/2019 

ور ة بقديم 

 بحثية

التعليم في الو   العربري نحرو نظرام بعليمري   03

الجامعرررررة األردنيرررررة / كليرررررة العلررررروم (كمتميب

 التربوية

 األردنيةالجامعة 

25-26 / 4 /2018 

 حلور

 رؤيررة مسررتقبلية إلعررداد  لبررة كليرراا التربيررة  04

في ضوء المت يراا العالمية ( جامعة منبرة / 

 ككلية التربية

 البحر الميتاألردن/ 

16-18/4/ 2018 

 حلور

 رؤ  وأفكررررار لقلررررايا سررررا نة فرررري التعلرررريم  05

 العام(كالجمعية األردنية للعلوم التربوية

 

 البحر الميتاألردن / 

29-31/3/2018 

بقديم ور ة 

 بحثية
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ادبجاهرراا المعاصرررن فرري منسسرراا التعلرريم   06

 منتد  الفكر العربي( كإصلح وبطوير

 منتد  الفكر العربي /عّمان

18-20 / 4 /2016 

 حلور

التعلرررريم العررررالي فرررري الررررو   العربرررري نحررررو   07

 ك (التنافسية العالمية 

 الجامعة األردنية / كلية العلوم التربوية

 

 

 الجامعة األردنية

11-12 / 5 /2016 
بقديم ور ة 

 بحثية

 

  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة م

 

 ن األحدث لألقدمم التاريخ

  بقييم بعلم الطلبة ب ير اد تباراا  ي بقييم األداءي ( 01

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن

9  /3  /2017 

 ي( ادستطدام الفعّا  للبوربوينت في التعليم والبحث العلم 02

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن

9/ 11/ 2016 

التحس  المستمر في أداء الطلبرة المبنري علرى بقيريم مطرجراا   03

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن  التعلم(

13/ 10 /2016 

 (SPSSالتحلين اإلحصاري المتقدم باستطدام برنامر   04

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن

29-30/ 5  /2016 

 ونية ( المكتبة اإللكتر 05

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن

27/ 5 /2016 

 SPSSالتحلين اإلحصاري األساسي باستطدام برنامر  06

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن

23-26/ 5  /2016 

  التعليم اإللكتروني( 07

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن

10/ 5  /2016 

 (بطوير  دراا أعلاء النيئة التدريسية الجدد  08

 الجامعة األردنية / مركب ادعتماد وضمان الجودن

     25 /10/2015 

 

  األنشطة التدريسية
 

 بتدريسها تالتي قم الدراسية والمواد المقررات م

 خالل السنوات الثالث األخيرة

 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
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الجامعة النمو الل وي والمعرفي/ موضوعاا في  ك1

 األردنية

 

 

  الجامعة األردنية   / موضوعاا في علم النفس المعرفي ك2

 
  ردنيةالجامعة األ نماذا واسترابيجياا التعلم والتعليم/     ك3

 
  ةالجامعة األردني              / موضوعاا في الدافعية ك4

 
  دنيةالجامعة األر         علم النفس التربوي /           05

 
  ردنيةالجامعة األ   نظرياا التعلم والتعليم/               06

 
  ةدنينظرياا النمو وبطبيقابنا /             الجامعة األر 07

 
 دنيةالجامعة األر   علم النفس التربوي/                  08

 

 

 دنيةالجامعة األر     النمو اإلنساني/                    09

 

 

 دنيةالجامعة األر     نمو الطفن/                        10

 

 

 دنيةالجامعة األر النمو الل وي والمعرفي للطفن/          11

 

 

 نيةالجامعة األرد النمو ادجتماعي و ادنفعالي للطفن/   12

 

 

 يةة األردنالجامع     أساسياا البحث التربوي/           13

 

 

 دنيةالجامعة األربقويم نمو الطفن  /                     14

 

 

 

  للسنوات الثالث األخيرةالجامعية واألطروحات اإلشراف على الرسائل 

 

 الطالبة / اسم الطالب / األطروحة عنوان الرسالة م

 

 الدرجة العلمية

يم تنظرالقدرن التنبنية  لكن م   التفكير الترأملي وال 01

ية الذابي  باإلبدام الجاد لد   لبة الجامعة األردن

 كفي ضوء بوجنابنم الندفية

ذاكري  عبدالكريم 

                 البواهرن                      

 أ روحة دكتوران

الحكم األ ل ي وعل تف بالدافعية األ ل ية  02

والسلوك األ ل ي في ضوء النوية األ ل ية 

  كالدراساا العليا في الجامعة األردنيةلد   لبة 

 أ روحة دكتوران                   أسن غازي عيد الجبور           

التحقق م  أنموذا مقترح للعل ة بي  التفكير  03

ر السلبي والفاعلية الذابية المدركة وسلوك التنم

 لد   لبة الصف العاشر ادساسيك

 أ روحة دكتوران   من   احمد محمد الحسل ن        
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يأثررر برنررامر برردريبي مسررتند إلررى نمرروذا بِرسررِلي  04

لمررا وراء الررذاكرن فرري بحسرري  المنرراراا الل ويررة 

وبقدير الذاا وابطاذ القرار لد  بلميذ الصرفو  

 الثلى األساسية األولىك 

 أ روحة دكتوران فاب  حمد الرواحنة

 أثر برنامر بردريبي مسرتند إلرى عراداا العقرن فري 05

ا  بحسررري  كرررن مررر  منررراراا الرررتعلم المرررنظم ذابيرررا

ومناراا ابطاذ القرار لد   لبرة الصرف العاشرر 

 .األساسي في األردن

 أ روحة دكتوران       غالب بوهان الجبور

القررردرن علرررى ابطررراذ القررررار فررري ضررروء مسرررتو   06

الصلبة النفسرية والطمروح ادكراديمي لرد   لبرة 

 ن العرا يةالمرحلة الثانوية في محافظة أربي

 رسالة ماجستير       راجحة سالم  لف الكوبي         

 القدرن التنبنية لمستو  بقدير الذاا و نمع العبو 07

بمسررتو  الطمرروح األكرراديمي لررد   السررببي السررارد

 لبرررة المرحلرررة الثانويرررة فررري محافظرررة مأدبرررا فررري 

  كضوء عدد م  المت يراا

 دعاء معيمعة

 

 رسالة ماجستير

و  ة ادرببا ية بري  أنمرا  ادسرتثارن الفارقرةالعل  08

مستو  الحكم األ ل ي لد   لبة الصف العاشر 

 في مدينة عمان ك

 رسالة ماجستير                              هبة معتب أحمد حجا             

 ك9

 

مسررتو  الرردافع المعرفرري و التفكيررر التررأملي لررد  

مررر   لبرررة الجامعرررة األردنيرررة فررري ضررروء عررردد 

 المت يراا والعل ة بيننماك

 

 كاملة مطلد العجالي 

 

 

 رسالة ماجستير

 

10 

أنمررا  الررتعلم ومسررتو  التفكيررر النا ررد لررد   لبررة 

 المرحلة الثانوية في مدارس الملر  عبردا الثراني

للتميررب فرري محافظررة البر رراء فرري ضرروء عرردد مرر  

 المت يراا والعل ة ادرببا ية بيننماك

 

 نيبتو  شاكر الموم

 

 

 رسالة ماجستير

فاعليررة برنررامر بررردريبي مسررتند إلررى اسرررترابيجية  11

التسرراؤ  الررذابي فرري بنميررة التفكيررر اإلبررداعي لررد  

الطلبررررة السرررروريي  بالصررررف العاشررررر األساسرررري 

 المقيمي  في مطيم األزرا للجئي ك 

 وعد موسى احسيان

 

 رسالة ماجستير

رفيرة أثر برنامر بدريبي مسرتند إلرى النظريرة المع 12

ادجتماعيرررة فررري بنميرررة الرررذكاء ادجتمررراعي لرررد  

 نكبلميذ الصف الثالث األساسي في مدينة عما

 ضياء الدي  وضاح  بيلة

 

 رسالة ماجستير

 لـــرـد  أنمرا  التعلرق وعل تنرا بالرذكاء ادنفعرالي 13

 ي دولـــرررررـةــــــــــرررررـأ فــــرررررـا  الروضــــرررررـة فــ

 كالكـــويت

 هند ذعار العنبي

 

 لة ماجستيررسا

 

  مناقشة رسائل و أطروحات جامعية للسنوات الثالث األخيرة

 

الدرجة  الطالبة /اسم الطالب  االطروحة /عنوان الرسالة م

 األكاديمية

 مناقشةصفة ال الجامعة

 منا شاا  ارجياا اليرموك دكتوران  سمير راغب سليمالقددرة التنبؤيدة للتندافر المعرفدي  01
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و المروندددددة العقليدددددة بمسدددددتوى 

مهارات التفكير الناقد لددى طلبدة 

شددددر األساسددددي فددددي الصددددف العا

منطقة الزرقاء التعليمية / وكالدة 

 غوث الالجئين

 

 

علم نفس 

 بربوي

نوعية التعليم وعالقتهدا بكدل مدن  02

الكفاءة الذاتية والدافعية لإلنجاز 

فدددددددي ضدددددددوء مفهدددددددوم الدددددددذات 

األكددداديمي لددددى طلبدددة المرحلدددة 

 كويتالثانوية في دولة ال

 دكتوران  مريم مبارك جمعة

علم نفس 

 بربوي

 

 

 منا شاا دا لياا األردنية

القدددرة التنبؤيددة لكددل مددن المددزاج  03

ونمددا التعلددق واألنمدداط الوالديددة 

بتنظيم االنفعاالت لددى عيندة مدن 

المددراهقين فددي مرحلددة المراهقددة 

ان.  المتوسطة في عم 

 عل فناد حماد

 

 

 دكتوران 

علم نفس 

 بربوي

 

 

 منا شاا دا لياا ردنيةاأل

فاعلية برنامج تدريبي قائم علدى  04

  Renzulliنمددددددوذج رينزولددددددي 

اإلثرائددي فددي تنميددة مهددارات حددل 

المشددددكالت وتنظدددديم االنفعدددداالت 

لددددى مجموعدددة مدددن الطلبدددة فدددي 

مرحلددة المراهقددة المتوسددطة فددي 

 األردن

 دكتوران  محمد عطاهلل القطاونة

علم نفس 

 بربوي

 

 

 

 
 

 ا دا لياامنا شا  األردنية

أثددددددر التدددددددريب علددددددى التفكيددددددر  05

اإلبدددداعي فدددي تنميدددة المهدددارات 

اإلبداعيدددددددة والكفددددددداءة الذاتيدددددددة 

المدركدددددة لددددددى طلبدددددة الصدددددف 

 العاشر األساسي في األردن

 

ثريا عبد الحميد 

 سلمة

 

 

 

 دكتوران 

علم نفس 

 بربوي

 منا شاا دا لياا األردنية

بنددداء أنمدددوذج رياضدددي للعالقددددة  06

الكفددددداءة الذاتيدددددة للعالقدددددة بدددددين 

األكاديميددددة المدركددددة وكددددال  مددددن 

درجدة االلتدزام بالخالقيدات البحدث 

والنزاهددددددة األكاديميددددددة ودافدددددد  

االنجددداز والتحصددديل لددددى طلبدددة 

الدراسددددات العليددددا فددددي الجامعددددة 

 األردنية

 دكتوران  صفاء محمد مشا بة

علم نفس 

 بربوي

 منا شاا دا لياا األردنية

 إدارة االنفعدددددددددداالت وعالقتهددددددددددا 07

بااللتزام الديني لدى طلبة جامعة 

 مؤتة

 صبا صلح المبيلي 

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا  ارجياا منبة

الددذكاء االجتمدداعي لدددى طالبددات  08

المرحلدددددة الثانويدددددة فدددددي لدددددواء 

 أرير اسماعين صباح

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا  ارجياا الناشمية
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الرصددددددديفة وعالقتددددددد  بدددددددبع  

 المتغيرات

 

 

أثدددر برندددامج تددددريبي قدددائم علدددى  09

األنشددددددطة الفنيددددددة فددددددي زيددددددادة 

مسدددتوى تقددددير الدددذات وخفددد  

مشددددداعر الغىدددددب لددددددى طلبدددددة 

المرحلدددة األساسدددية األولدددى فدددي 

 .مدينة عمان

 ميرنا فرحان حداد

 

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا دا لياا األردنية

 

سدددلوك العزلدددة االجتماعيدددة لددددى  10

ة طلبددددددددة المرحلددددددددة المتوسددددددددط

وعالقتددددددد  باسدددددددتخدام مواقددددددد  

 .التواصل االجتماعي

 أحمد مطلق الحريجي

 

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا  ارجياا منبة

 

 

11 

التعدددداطف وعالقتدددد  بالمشدددداركة 

االجتماعيدددة لددددى طلبدددة جامعدددة 

 .مؤتة

 أحمد  العقايلة  نورا 

 

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا  ارجياا منبة

 

لى برنامج مفداتي  أثر التدريب ع 12

المفكدددرين فدددي تطدددوير مهدددارات 

التفكيرالناقددد والتفكيددر اإلبددداعي 

لدددددى طالبددددات الصددددف العاشددددر 

 األساسي.

 هيام حس  الحويطي

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا دا لياا األردنية

 

تنظددددددديم االنفعددددددداالت وعالقتددددددد   13

بالكفداءة االجتماعيددة لدددى أطفددال 

ان.  الروضة في مدينة عم 

 مان محمد إربيمةإي

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا دا لياا األردنية

 

أسددددددداليب المعاملدددددددة الوالديدددددددة  14

وعالقتهددا بددالنمو األخالقددي لدددى  

طلبددددة المرحلددددة الثانويددددة  فددددي 

مدددارس تبددوك بالمملكددة العربيددة 

 .السعودية

 سارن  عابق الجنني

 

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا دا لياا األردنية

 

الجمود الفكري وعالقت  بالهوية  15

النفسدددددية لددددددى طلبدددددة جامعدددددة 

 الكويت

 عبدا دفي الظفيري

 

  

ماجستير علم 

 نفس بربوي

 منا شاا  ارجياا منبة

 

المسؤولية االجتماعية وعالقتهدا  16

بالدافعيدددة األخالقيدددة لددددى طلبدددة 

 كلية التربية في جامعة الكويت

 علي ملوح النبيمي

 

 

ماجستير علم 

 س بربوينف

 منا شاا  ارجياا منبة

 

 

  العىوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها م

 

 التاريخ

 حتى اان – 2016م   األردن -الجمعية األردنية لعلم النفس / عّمان  01

 حتى اان  -2016م   نداألر -الجمعية األردنية للعلوم التربوية  /  عّمان  02
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  خدمة الجامعة والمجتم  المحلي

 

 مكانها و النشاط  /الخدمةاسم  م

 

  التاريخ

ء ورشة بدريبية لمعلماا مدارس الكلمرة الطيبرة النموذجيرة فري مدينرة البر را 01

 بعنوان  ادنلبا  مع الكرامة(ك

6-7/ 4/2020 

 

02 

  نقطرة كك فصرن جديرد ( بحرت  محاضرن لطلبرة كليرة العلروم التربويرة بعنروان

 رعاية سعادن عميد الكلية األستاذ الدكتور صالح الرواضيةك

8/2/ 2019 

 

03 

محاضررررن لطالبررراا األو  الثرررانوي العلمررري بمدرسرررة فا مرررة بنرررت الططرررا  

البرة الثانوية الشاملة بمحافظة البر راء بعنروان يبحديرد األهردا  فري حيران الط

 ودور الجند في بحقيقناي ك

15/11/2018 

استلررافتي علررى إذاعررة الجامعررة األردنيررة للحررديث عرر  موضرروم   يالتربيررة  04

 الجنسية للطفن في مرحلة الروضة ي ك

15/10/2017 

استلررافتي علررى إذاعررة الجامعررة األردنيررة للحـررـديث عرر  موضرروم   يبنيئررة  05

  ة؟ يالطفن للمدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد مسئولية األسرن أم المدرس

5/9/2017 

استلررافتي علررى إذاعررة الجامعررة األردنيررة للحـررـديث عرر  موضرروم   يالطفررن  06

 المتنمر و را مساعدبف ي ك

30/7/2017 

استلافتي على إذاعرة الجامعرة األردنيرة للحـرـديث عر  موضــرـوم   يبقويرة  07

 السلوك الجيد لد  الطفن ي ك

29/6/2017 

نيرة للحـرـديث عر  موضروم   يالعقرا  استلافتي علرى إذاعرة الجامعرة األرد 08

 وآثاره على الطفن ي ك

1/5/2017 

م   للحـررـديث عرر  موضــــــررـو FMاستلررافتي علررى إذاعـــــــــــررـة ُحـسـنررـى  09

 يموا ع التواصن ادجتماعي وأثرها على الشبا  ي ك

25/5/2017 

   ـــــررـومللحـررـديث عرر  موضـ FMاستلررافتي علررى إذاعـــــــــــررـة ُحـسـنررـى  10

 يالتربية ما  بن الصف األو  ادبتداري ي ك

10/4/2017 

محاضرن لطالباا المرحلة الثانويرة العامرة فري مدرسرة فا مرة بنرت الططرا   11

 أثرره فريالثانوية الشاملة للبناا بمحافظة البر اء بعنوان يالتفكير اإليجرابي و

 ة ي كبحسي  مستو  الدافعية للتعلم لد   لبة الثانوية العام

27/2/2017 

ي فراإلشرا  على النشرا  الطلبري الرذي برم بنفيرذه فري كليرة العلروم التربويرة  12

 ك Stars of Earthة األردنية والذي بلم  عرض فلم بربوي ــــالجامع

22/11/2016 

ميب محاضرن لطالباا الصف الثاني ثانوي في مدرسة المل  عبدا الثاني للت 13

  اء بعنوان يالدافعية للتعلم و را بحسيننايالعلمي بمحافظة البر

23/3/2016 

محاضرررن لطالبرراا الصررف العاشررر األساسرري فرري مدرسررة عارشررة القر بيررة  14

رنرا األساسية للبناا بمحافظرة البر راء بعنروان يالعل راا اإليجابيرة  ررا بنا

 وأساليب المحافظة عليناي ك

22/2/2016 

نوي فرري مدرسررة مأدبررا المننيررة الثانويررة محاضرررن  لطالبرراا الصررف الثرراني ثررا ك15

ء بحسي  أدا و راالشاملة للبناا بمحافظة مأدبا بعنوان ي مساعداا التذكر 

 الذاكرني ك

27/11/2015 

 

  ل هلل الع ف ق


