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  األكادميية واملهنية السرية الذاتية
 

 هالــة فـاروق عبد الفتاح المسعود :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلس
 أردنيــــة :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنسي

 الــــــــ ــــــــ  ــــــــ   الــــــــ ــــــــنــــــــ ا  
 

  عّمان( 13944ب ) ص.
 األردن -  11942

 + 962798828277خلوي:  ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الهاتــــــــــــــــــــرق
 hala0606@yahoo.com   اإللكت وني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   

 

 
 المؤهالت ال لمية   أولا 

 (.2016. ) ت ب   النفسي و الرشاد اإل  –في الت بية  دكت راة الفلسفةدرجة  (1
 عّمان / المملكة األردنية الهاشمية. –الجامعة األردنية 

 .(3.96/4.00)بتق ي  امتياز 
 

 (.2012ت ب  . )النفسي و الرشاد اإل  –درجة الماجستي  في الت بية  (2
  عّمان / المملكة األردنية الهاشمية. –الجامعة األردنية 

 .(4.00/4.00)بتق ي  امتياز 
 

  (.2009) اإلرشاد والصحة النفسية. درجة البكال ر  س في (3
  عّمان / المملكة األردنية الهاشمية. –الجامعة األردنية 

 .األولى على ال ف ة  (3.84/4.00)بتق ي  امتياز 
 

 .(1987 -1986) ثان  ة عامة / الف ع األدبي (4
 .%(87.7بمعّدل ) دولة الكويت.الكويت /  –ثانوية الجابرية 

 

  المهارات اللغ  ة  ثانياا 
 محادثة كتابة ق اءة اللغة

    العربية )األم(
    األنجليزية
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  المهنية والحاس بيةالمهارات   ثالثاا  
 

صادرة عن وزارة الصحة في اإلرشاد النفسي والتربوي حاصلة على شهادة مزاولة مهنة  .1
 األردنية.

 

 (.Zoomو Microsoft Teams)اإللكتروني  التعّلمبرامج  التدريس باستخدام .2
 

 .(ICDL)اتقان المهارات الحاسوبية  .3
 

 .(SPSS)استخدام برنامج التحليل اإلحصائي  .4
 

 

 الخ  ات ال ملية   راب اا 
 قسم اإلرشاد والتربية الخاصة –كلية العلوم التربوية  –الجامعة األردنية    (1

 .2021/2022الفصل الثاني  –محاضر متفرغ 
 

 قسم علم النفس. -كلية اآلداب  -جامعة عّمان األهلية  (2
لغاية نهاية الفصل األول  – 2020/2021الفصل األول  -أستاذ مساعد 

2021/2022. 
 

 الجامعة األردنية    (3
 .2020/2021الفصل األول  -محاضر غير متفرغ    

 

 الجامعة األردنية    (4
 .2019/2020الفصل الصيفي  - محاضر غير متفرغ 

 
 الجامعة األردنية  (5

 .2019/2020الفصل الثاني  -محاضر غير متفرغ  
 

 .هوحتى تاريخ 2010من  (Freelancer) مستقلةمرشدة نفسية   (6
 

 عّمان/ المملكة األردنية الهاشمية. –البشرية المركز الوطني لتنمية الموارد   (7
 .30/11/2015– 12/8/1992من  رئيس ديوان
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 .اإلشراف على العمل اإلرشادي في أكاديمية ريتال الدولية  (8
 .14/5/2014 – 24/2/2014من   المملكة األردنية الهاشمية –عّمان 

 

 .اإلشراف على العمل اإلرشادي في أكاديمية ريتال الدولية  (9
 .11/12/2013 – 25/9/2013من المملكة األردنية الهاشمية  –عّمان 

 

 

  النتاج ال لمي خامساا 

 الكتب المؤلفة 
 ترجمة كتاب من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية. -1

35 Techniques Every Counselor Should Know – Pearson, USA. 

 خمسة وثالثون أسلوبًا على كل مرشد معرفتها.
 (.2012دار الراية للنشر والتوزيع. الطبعة األولى )

منظمة العمل  (،2008) المشاركة في إع اد دليل التصنيف المعيار  ال  بي للمهن  -2
 العربية. المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الوكالة األلمانية لإلنماء.    

 
 

 

  وع بية ومحلية محكمةاألبحاث المنش رة في مجالت عالمية 
تقنين قائمة النضج المهني الم ّ لة لك ايتس  (2020) ، حمدي، محمد نزيهالمسعود، هالة -1

الجزائر العدد  –األغواط  –جامعة عّمار ثلجي  –مجلة دراسات . على المجتمع األردني
(95 :)86-120. 

(. مستوى النضج المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية 2019المسعود، هالة ) -2
مجلة اتحاد الجام ات ال  بية للبح ث في في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية. 

 .49-33(: 2( العدد )39. المجلد )الت ليم ال الي
ج( في  –)النموذج  الخصائص السيكومترية لقائمة النضج المهني(. 2018) المسعود، هالة -3

 .345-331(: 1)العدد  54المجلد ال ل م الت ب  ة.   مجلة دراساتالمجتمع األردني. 
(. تقنين قائمة التفضيالت المهنية لجون هوالند للبيئة 2015المسعود، هالة، طنوس، عادل ) -4

 .107-85(: 1العدد ) 42 ال ل م الت ب  ة المجل   مجلة دراسات األردنية.
 

 الجمعيات المهنية  سادساا 
 .عضوة في الجمعية األردنية لعلم النفس 
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 تنفيذ ال ورات وورش ال مل ساب اا   
 عّمان 28/11/2022في  –أكاديمية الرواد الدولية  –"مي لي ومهنتي"  ورشة عمل ،

 األردن. –

 " عّمان 22/9/2021في  –مدرسة المواكب الحديثة  –" تخصصي ق ار  ورشة عمل ،
 المملكة األردنية الهاشميةة. –

 " أنماط الشخصية المهنية وعالقتها  –الف ق الذ  يصنع الفارق ورشة عمل بعنوان
 –، عّمان 28/2/2020في  –مدرسة الصفوة الثانوية للبنات  –" بالمي ل المهنية

 المملكة األردنية الهاشمية.

  في  –مدارس الحصاد التربوي  –" مي لي وق راتي المهنيةبعنوان " عملورشة
 لكة األردنية الهاشية.مالم –، عّمان 8/2/2020

  مركز براء لالستشارات  –هني" مال جة ك ايتس للنضم"قائ بعنوان تدريبيةورشة
 المملكة األردنية الهاشمية. –، عّمان 11/11/2019في  –التربوية والتدريب 

 " في  –مدرسة وروضة المواكب الحديثة  –" تخصصي مستق ليورشة تدريبية بعنوان
 المملكة األردنية الهاشمية. –، عّمان 5/3/2019

  " كيفية الت امل مع األدوات الخاصة بالت  ف على المي ل ورشة عمل بعنوان
في  –أكاديمية خليل الرحمن  –" المهنية والنضج المهني ل ى طلبة الم ارس

 المملكة األردنية الهاشمية. –عّمان  ،26/11/2018

 الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني –"مهارات التصال"  ورشة عمل بعنوان- 
 المملكة األردنية الهاشمية. –، عّمان 19/3/2018 – 18/3/2018في 

 

  ال ورات الت ر  ية وورش ال ملثامناا     
 " ال الج بالفندورة Art Therapy "–  مؤسسةUdemy  في  –للتعليم اإللكتروني

16/9/2020 ،/https://www.udemy.com . 

 " مؤسسة الملكة رانياللمساقات اإللكترونية إدراكمنصة  –" ت ر ب الم ربيندورة ،– 
 .المملكة األردنية الهاشمية –، عّمان 15/9/2020في 

 

https://www.udemy.com/
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  المشاركة في اليوم العلمي الذي عقدته الجمعية األردنية لعلم النفس والذي تضمن
عص ي لل ظائف النفسية ال ليا، فنيات  التقييم والتشخيص النفس )ال الج بالفن،

في  – السيك دراما، نماذج لحالت انتحار واألساليب النفسية للت امل م ها(
 .هاشميةالمملكة األردنية ال –، عّمان 15/2/2020

 " الجمعية األردنية لعلم النفس، في عّمان،  –" التنم ظاه ة ورشة عمل بعنوان
 ، عّمان/ المملكة األردنية الهاشمية.5/3/2018

 " معهد العناية بصحة األسرة في  –" ال الج الس د  الت  ضيدورة تدريبية بعنوان
 . عّمان / المملكة األردنية الهاشمية.30/3/2017 – 26/3/2017عمان، 

  المركز الوطني لتنمية الموارد  –" إع اد الختبارات والمقاييسبعنوان "تدريبية دورة
 . عّمان/ المملكة األردنية الهاشمية.14/08/2015البشرية، في 

 بعنوان  تدريبية دورة"SPSS"–  ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
 . عّمان / المملكة األردنية الهاشمية.28/04/2015 – 25/04/2015

  في صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية -"الت جيه المهني"ورشة عمل بعنوان ،
 .  عّمان/ المملكة األردنية الهاشمية.2013 /30/12

  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،  –" المهنياتخاذ الق ار بعنوان "تدريبية دورة
 المملكة األردنية الهاشمية. –.  عّمان 19/07/2012– 17/07/2012

  المركز الوطني لتنمية الموارد  –" الثقة بالنفس وت كي  الذاتبعنوان "تدريبية دورة
 المملكة األردنية الهاشمية. –.  عّمان 13/06/2012 – 12/06/2012البشرية، 

 تدريبية دورة"ICDL"– 25/09/2008 -14/09/2008، الجمعية العلمية الملكية .
 المملكة األردنية الهاشمية. –عّمان 

 

 الهتمامات البحثية   تاس اا 
 

التوجيه واإلرشاد  التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي، اإلرشاد المجتمعي،و النفسية،  الصحة
اضطرابات الشخصية، تقنين االختبارات والمقاييس النفسية والمهنية، مشاكل  المهني،
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الطلبة في المدارس والجامعات، اإلرشاد المجتمعي، القضايا المتجددة في المجتمع 
 النضج المهني.و وحاجتها للتدخل اإلرشادي، صعوبات اتخاذ القرار المهني، 

 

  األه اف المهنية  عاش اا 
باصرار  جاهدة أعمل. شرائحهم بمختلف األفراد مع والتعامل الفريق ضمن أقدر العمل

بشكل خاص  الطلبة مع للتعامل كبيرة رغبة لدي. وطموحاتي المهنية أهدافي لتحقيق
 الحياة مع إيجابي بشكل االنخراط من تمكنهم التي والوسائل المهارات واكسابهم

بالتعامل مع الطلبة بتدريسهم استمتع  .لحياتهم معنى ذو طابع وإضفاء ومتطلباتها،
قدراتهم وأسعى للعمل على تطوير ، وتفهم مشكالتهم واحتياجاتهم مختلف المساقات

وتعريفهم بذواتهم المهنية والمواءمة بينها وبين تطورات سوق العمل، وتخريج  الشبابية
نفسية قدرات شبابية قادرة على التعامل مع متطلبات ومستجدات الحياة على كافة الصعد ال

  واالجتماعية والمهنية.


