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 المؤهالت األكاديمية: ثانيا
مكان الحصول 

 على المؤهل
الموضوع  الدرجة تاريخ المؤهل

الرئيسي 
 للدراسة

 رمزا التقييم
 إلى من

الجامعة 
 األردنية

اإلرشاد  دكتوراه  2005 2001
 *النفسي

 4من  3.69 ممتاز

دبلوم  2000 1998 جامعة البلقاء
 عالي

 4من  3.94 ممتاز صعوبات التعلم

الجامعة 
 األردنية

 4من  3.46 جيد جدا اإلرشاد النفسي ماجستير 1998 1995

الجامعة 
 األردنية

اإلرشاد  بكالوريوس 1995 1991
 والصحة النفسية

 %81.8 جيد جدا

 %74.2 جيد علمي التوجيهي 1991 1990 ة الثانويةمعاوي
اسري(: أثر التكيف الزواجي في التكيف النفسي  إرشاد) الدكتوراه أطروحةمالحظة: عنوان * 

 وتلبية الحاجات النفسية األساسية لدى األبناء.
 

 االهتمامات البحثية : 
 . االرشاد النفسي –االرشاد الزواجي األسري 

 الرسالة : 
 رشاد النفسي يي الحيا  اليومية.دمج اال

 ممارسة االرشاد النفسي يي األسر
 الرؤية : 

 يي اإلرشاد النفسي واألسري. عالميةنظرية 
 تأسيس واعداد مدينة المستشارين لكبار السن
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 أهم الخبرات العملية :ثالثا
 طبيعة العمل سنوات العمل مكان الخبرة والعمل ر

 إلى من
 أستاذ  حتى تاريخه 28/9/2016 جامعة مؤتة   .1
 أستاذ مشارك 27/9/2016 22/8/2013 جامعة مؤتة  .2
 استاذ مشارك 21/8/2013 22/8/2012 جامعة أم القرى مكة المكرمة  .3
 أستاذ مشارك 21/8/2012 17/9/2011 جامعة مؤتة  .4
 رئيس قسم 16/9/2011 16/2/2011 جامعة مؤتة   .5
/13/10 جامعة مؤتة   .6

2008 
 ستاذ مساعدأ 16/9/2011

 محاضر متفرغ 12/10/2008 16/9/2006 جامعة مؤتة  .7
مرشد  وزار  التربية والتعليم  .8

تربوي يي مدارس تربية لواء 

 الرصيفة

يي  مرشد تربوي  19/11/2006 21/8/1995
المشيرية األساسية 
للبنين والرصيفة 
المهنية الثانوية 
للبنين والبيروني 
األساسية للبنين 
وثابت بن قيس 

 ساسية للبنين  األ
مشرف معلمي غرف مصادر   .9

 التعلم
 مشرف تربوي  23/10/2002 1/8/2000

محاضر غير  1/1/2006 30/6/2002 كلية قرطبة  .10
 متفرغ

جامعة الزرقاء األهلية/ مركز   .11
 التعليم المستمر

 مدرس 4/4/2005 1/9/2004

وزار   -إجاز  مهنة التعليم   .12
 التربية والتعليم 

19/12/
2004 

 التعليم والتدريس 15/9/2008

محاضر غير  30/6/2006 20/2/2005 الجامعة األردنية  .13
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 طبيعة العمل سنوات العمل مكان الخبرة والعمل ر
 إلى من

 متفرغ
وزار   –اختصاصي اإلرشاد  .14

 الصحة
ممارسة مزاولة  لغاية تاريخه 2006

 -مهنة اإلرشاد
 مستشار 2017 2014 الرياض -أكاديمية األسر    .15
المركز االستشاري التطبيقي   .16

 للتربية الخاصة
مدير يني غير  1/6/2004 1/9/2000

 متفرغ 
مركز اإلرشاد والتوعية   .17

 األسري 
 استشاري أسري  1/1/2008 1/1/2004

مركز حجي التخصصي   .18
  للتربية الخاصة

مشرف تربية  5/6/2007 1/3/2005
 خاصة

 مشرف إرشادي 31/8/2009 1/9/2008 مدارس الرضوان  .19
المدينة العربية للرعاية   .20

 الشاملة 
مستشار يي  1/12/2011 1/9/2010

 المدينة
 مدارس دار األرقم اإلسالمية   .21

 
مشرف تربوي يي  1/8/2004 1/8/2001

 غرف المصادر
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 التي تم الحصول عليها  أهم الدورات التدريبية: رابعا
 ر

 مكان التدريب
 فترة التدريب

موضوع  اسم الدورة
 الدورة

عالقتها 
 إلى من بالعمل

مدرسة البيروني   .1

 نين األساسية للب

19/9/
199 

27/9/
1999 

اصدقاء 
 الشرطة 

التعرف 
على طرق 

مساعد  
 الشرطة 

 غير مباشر 

دورة تدريبية في   .2

مدرسة إسكان 

الهاشمية الثانوية 

 للبنين

28/9/
1993 

30/11/
1993 

مهارات 
 االرشاد 

التعرف 
على طرق 

 االرشاد 

 مباشر

دورة تدريبية في   .3

مدرسة جابر بن 

حيان األساسية 

 للبنين 

3/5/
1994 

مهارات  3/6/1994
االرشاد 
 المتقدم 

التعرف 
على ابرز 
المستجدات 

 باالرشاد 

 مباشر

دورة تدريبية   .4

مدرسة جمانة 

بنت أبى طالب 

في برنامج 

 اإلرشاد التربوي 

3/8/
1998 

3/10/
1998 

مهارات 
االرشاد 
 المتقدم 

ابرز 
المستجدات 

 باالرشاد 

 مباشر 

/28/4 الجامعة األردنية  .5
1994 

18/5/
1994 

مبادئ لغة 
اإلشار  

 للصم

 غير  مباشر لغة اإلشار 

وزار  التربية   .6
 والتعليم

اإلرشاد  1997 1996
 التربوي 

 مباشر أساسيات

وزار  التربية   .7
مدرسة  -والتعليم

جمانة بنت أبي 

19/11/
1998 

18/3/
1999 

المقاييس 
واالختبارات 

 النفسية

اختبارات 
 نفسية

 مباشر
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 ر
 مكان التدريب

 فترة التدريب
موضوع  اسم الدورة

 الدورة
عالقتها 

 إلى من بالعمل
 طالب

مركز القمة   .8
 لثقايي ا

20/1/
2000 

26/4/
2000 

برمجيات 
 جاهز 

 غير مباشر كمبيوتر

مركز القمة   .9
 الثقايي

1/9/
2000 

1/11/
2000 

Gramma
r 

English غير مباشر 

وزار  التربية   .10
 والتعليم

1/2/
2004 

1/5/2004 ICDL 
 الدولية

Compute
r 

 غير مباشر

مركز الفاروق   .11
 الثقايي

1/7/
2004 

1/9/2004 Convers
ation 

English غير مباشر 

/28/11 الجامعة األردنية  .12
2004 

16/12/
2004 

SPSS Statistics 
 ( ساعة45)

 مباشر

مركز الراشد   .13
 الدولي

3/4/
2006 

6/4/2006 NLP Diploma 
 ( ساعة16)

 مباشر

مركز الراشد   .14
 الدولي

18/6/
2006 

21/6/
2006 

NLP Assistan
ces (17 )
 ساعة

 مباشر

مركز تطوير   .15
أعضاء هيئة 

 تدريسال

24/4/
2007 

29/5/
2007 

Convers
ation 

English 
 ( ساعة40)

 غير مباشر

مركز تطوير   .16
أعضاء هيئة 

 التدريس

2/11/
2008 

18/11/
2008 

Moodle 
Educatio

nal 
Portal 

التعليم 
 االلكتروني

 غير مباشر

مركز تطوير   .17
أعضاء هيئة 

 التدريس

17/12/
2008 

7/1/2009 SPSS Statistics مباشر 
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 ر
 مكان التدريب

 فترة التدريب
موضوع  اسم الدورة

 الدورة
عالقتها 

 إلى من بالعمل
تطوير مركز   .18

أعضاء هيئة 
 التدريس

25/4/
2009 

15/5/
2009 

تصميم 
موقع 

 الكتروني

 غير مباشر برمجيات

جامعة ام القرى   .19
 كلية التربية 

18/2/
 ه 1434

 مباشر  التعلم النشط التعلم النشط  

البرنامج  7/2017 5/2017 عمان   .20
 السياسي

السياسة 
 المحلية 

ربطها 
 باالرشاد

 
 أبحاث منشورة :خامسا

أثر وجود األطفال وعددهم والمستوى االقتصادي يي . و أسعد . أحمد عبداللطيف أسعدأب .1
.  3. ج  31مصر . ع -عين شمس  -مجلة كلية التربية  الشعور بالتفاؤل والرضا الزواجي.

 .294 - 263ص (. ص 2007)
الفرق يي الشعور بالوحد  والتوجه الحياتي بين المتزوجين . ابو أسعد ، أحمد عبداللطيف .2

سوريا. -التربوية  مجلة جامعة دمشق للعلوم والعازبين واألرامل ، من مستويات اقتصادية مختلفة.
 .735 - 595(. ص ص 2010. )3. ع 26س 

الحاجات اإلرشادية كما يقدرها الطلبة وأولياء . أبو أسعد ، أحمد عبداللطيف .3
 - 233(. ص ص 2010. )2. ع 11حرين . مج الب-مجلة العلوم التربوية والنفسية  أمورهم.

262. 
ياعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى العالج الجشتالتي . أبو أسعد ، أحمد عبداللطيف .4

الكويت . مج -المجلة التربوية  من الرجال. يي تحسين مهارات التواصل الزواجي عند األزواج
 .116 - 79(. ص ص 2011. )100. ع 25
أبو أسعد، احمد عبد اللطيف، والمحاميد، شاكر . الندم الموقفي وعالقته بالتكيف لدى  .5

(، 3) العلوم التربوية والدراسات االسالمية، 23طلبة جامعة مؤتة. مجلة جامعة الملك سعود، م 
 (.2011العربية، الرياض . )، ب1008-487ص ص 

يعالية برنامج إرشادي جمعي . أبو أسعد ، أحمد عبد اللطيف; عبيسات ، صالح محمد .6
العلوم  -بحوث والدراسات مؤتة لل لتحسين التكيف لدى الطلبة المهملين يي مديرية تربية القصر.

 .276 -223(. ص ص 2012. )3. ع 27االردن . مج -االنسانية واالجتماعية 

http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3384
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3384
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85695
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85695
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55446
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55446
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=182141
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=182141
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=433961
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=433961
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ياعلية برنامج توجيه جمعي . أبو أسعد ، أحمد عبداللطيف; الضالعين ، أنس صالح .7
مؤتة للبحوث  تحسين مهارتي توكيد الذات وإدار  النزاعات لدى طلبة الصف التاسع األساسي.ل

 - 45(. ص ص 2013. )6. ع 28االردن . مج -العلوم االنسانية واالجتماعية  - والدراسات
84. 
مستوى التكامل النفسي لدى المسنين (. 2014أبو أسعد ، أحمد والختاتنة، سامي ) .8

-373(، 4) 15، مجلة جامعة البحرين، البحرين، الصحي وكفايتهم الذاتية وعالقته بسلوكهم
407. 

يعالية العالج الواقعي يي تنمية مهارات التواصل لــدى المقبليـن (.2014أبو أسعد، أحمد. ) .9
 .166-137(، 1) 160، جامعة األزهر، مجلة التربية، علـى الـزواج يي محايظة الكرك

أثر برنامج إرشادي سلوكي معريي للطلبة يي مقتبل المراهقة  (.2014أبو أسعد، أحمد. ) .10
 (.3)160، عين شمسمجلة كلية التربية، جامعة ، من أجل تنمية التوايق والمحايظة عليه

يعالية برنامج ارشادي مستند الى نظرية التحليل النفسي (. 2013أبو أسعد، أحمد . ) .11
لتربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، مجلة ا، االجتماعي لتحديد الهوية لدى المراهقين

 .762-724(، 2)15، جامعة االسكندرية
مدى تلبية الحاجات النفسية واالجتماعية (. 2014أبو أسعد، أحمد والتخاينة، رشاد ) .12

(، 2)4، العلوم التربوية، جامعة القاهرة، للطلبة األيتام يي مدارس محايظة الكرك استنادا لهورني
701-726. 
(. ياعلية برنامج 2014محمد، محمد درويش، وابو اسعد، احمد والضالعين، خليفة ) .13

إرشادي متعدد النماذج على مركز الضبط ويعالية الذات االكاديمية لدى المتأخرين دراسيا من 
 .40-15(. 15)48، مصر، عالم التربيةتالميذ المرحلة المتوسطة بالمملكة االردنية الهاشمية. 

(. أساليب التنشئة األسرية وعالقتها 2015مد والطراونة، عبد هللا . ) أبو أسعد، اح .14
( 29، المجلد )115، العدد المجلة التربوية، الكويت. بالتفكير األخالقي لدى طلبة جامعة مؤتة

243-272. 
يعالية برنامج إرشادي يستند إلى التمكين النفسي يي تحسين  (.2017أبو أسعد، أحمد . ) .15

مجلة ، واألمل لدى طلبة المرحلة المتوسطة ذوي األسر المفككة يي محايظة الكركالرضا الحياتي 
 .334-319(، 4)44، دراسات الجامعة االردنية

اتخاذ القرار المهني استنادًا لنموذج جيالت (. 2017الزبن، ممدوح وابو اسعد، أحمد ) .16
 .137-123(، 2)44ية، . دراسات، العلوم التربو لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء الجيزة

http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1636401
http://bu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1636401
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(. انماط التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى 2018الضالعين، خليفة وأبو أسعد، احمد ) .17
مجلة جامعة اآلباء وعالقته بسلوك اضطراب التمرد لدى األبناء المراهقين يي محايظة الكرك. 

 مؤتة.
تحصين دور الخدمات اإلرشادية في ( 2018) وابو أسعد، احمد القرالة، عبد الناصر .18

-16مؤتمر كلية العلوم التربوية الدولي يي جامعة مؤتة،  .المجتمع من التطرف الفكري 
18/4/2018. 
. اثر التشوهات المعرفية على االمن الفكري (. 2018بني حمد، اسام وابو اسعد، احمد ) .19

-32مؤتمر العلمي الدولي الثاني: اشكاليات الدراسات االجتماعية يي عالم متغير يي يتر  من 
 دبي، االمارات.، 2018ابريل  26

20. Abu ased, Ahmed. (2014). “Effectiveness of Behavioral Therapy-
Based Program in Treating A female Student from Involuntary Urination 
(Nocturnal enuresis) and the Effect of this on Optimism and Academic 
Achievement (Case Study)”, American Journal of Scientific Sciences, 
104(1), 59-69. 
21.  Abu ased, Ahmed & Al-Khatatneh, Sami. (2014). hypersensitivity 
of criticism integration in violence the University from the Standpoint of 
Mutah University students , European Journal of Social Sciences, 
42(4),  
22. Abu ased, Ahmed (2015). Level of Psychological Flow and its 
Relationship with Psychological Flexibility among Mu'tah University 
Students in Al-Karak Governorate/ South Jordan, European Journal of 
Social Sciences, 46(2), 169-179. 
24   Al-sagrat, Khalaf & Abu ased, Ahmed (2015). Influence of 
Kindergarten Curriculum on the Development of Creative Thinking Skills 
and Self-Efficacy Among Kindergartners, International journal of 
education macro think institute, 7(1), 119-130. 
25 Darwish, M Abu- Asaad, Ahmad & Al-Jawazneh. ( 2016). 
Thinking styles among those who are at high risk for emotional handicap 
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of secondary stage students, European Journal of Scientific research, 
140(1),   

 نشرسادسا: أبحاث مقبولة لل
 التاريخ مكان النشر موضوع البحث ر

يعالية برنامج إرشادي لتخفيض االحتراق النفسي لدى  27
 معلمات المرحلة األساسية يي محايظة الزرقاء

مجلة جامعة عبد 
 جد   -العزيز

2014 

(. المساند  2018ابو اسعد، احمد والكواملة، عمر ) 28
بالطمأنينة النفسية لدى طلبة  االجتماعية وعالقتها

 جامعة مؤتة.

يي النشر مجلة 
 النجاح / نابلس

2018 

 الرسائل التي تم اإلشراف عليها:: سادسا  
 المستوى  اسم الطالب السنة عنوان الرسالة ر
يعالية برنامج إرشاد جمعي مستند إلى العالج   .1

 الروجري يي تحسين تكيف الطلبة المهملين
صالح  2009

 عبيسات
 اجستيرم

المهارات  تحسين ييإرشاد جمعي برنامجي  يعالية  .2
 الطلبة يي المرحلة األساسية  لدىالسمعية البصرية 

عبد هللا  2010
 الرويلي

 ماجستير

أثر برنامج مستند إلى العالج السلوكي المعريي يي   .3
تخفيض الحساسية الزائد  لالنتقاد لدى الطلبة يي 

 مرحلة المراهقة 

ز عبد العزي 2010
 العتيق

 ماجستير

مستوى التفاؤل لدى المعاقين بصريا وعالقته بكفاءتهم   .4
 الذاتية ونضجهم المهني 

شذى  2010
 المجالي

 ماجستير

التوايق الزواجي والرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة   .5
 األساسية 

 ماجستير يهد البلوي  2010

يعالية برنامج توجيه جمعي يي تحسين مهار  توكيد   .6
وحل النزاعات لدى طلبة المرحلة األساسية الذات 
 العليا 

أنس  2011
 الضالعين

 ماجستير

التكيف النفسي واالجتماعي لدى المرأ  العاملة يي   .7
الحقل الصحي وعالقته بطبيعة العمل وعدد األبناء يي 

 محايظة الكرك 

 ماجستير رالن الختاتنة 2011
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 المستوى  اسم الطالب السنة عنوان الرسالة ر
على السلوك االجتماعي المدرسي وعالقته باإلدمان   .8

مشاهد  التلفاز يي محايظة تبوك يي المملكة العربية 
 السعودية

عبد العزيز  2011
مشحن 
 البلوي 

 ماجستير

يعالية برنامج إرشادي مستند إلى العالج السلوكي   .9
المعريي يي تخفيض الغضب لدى طلبة المرحلة 

 االبتدائية يي مدينة تبوك 

طالل  2012
 الشايعي

 ماجستير

جامعة مؤتة للفي سبوك وعالقته مدى ممارسة طلبة   .10
 بالنضج االنفعالي وتحمل المسؤولية 

 ماجستير ربا القواسمة 2012

الرضا الحياتي وعالقته بأنماط الشخصية والترتيب   .11
الوالدي من وجهة نظر أدلر لدى طلبة البادية يي إقليم 

 الجنوب 

يادية  2012
 السميحيين

 ماجستير

جتماعية للطلبة األيتام مدى تلبية الحاجات النفسية واال  .12
يي مدارس محايظة الكرك استنادا  لهورني وعالقتها 

 بالرضا الحياتي لديهم

 ماجستير رشاد التخاينة 2013

عوامل اتخاذ القرار المهني لدى طلبة المرحلة الثانوية   .13
يي لواء الجيز  وعالقتها بمستوى النضج المهني 

 وتحصيلهم الدراسي

 يرماجست ممدوح الزبن 2013

ممارسة المرشدين لشروط العالقة اإلرشادية مستندا   .14
الى نظرية الذات لروجرز وعالقتها بالرضا الوظيفي 

 ومستوى الكفاء  الذاتية يي منطقة البادية الوسطى

 ماجستير أنس الزبن 2013

أنماط التواصل لدى اآلباء وعالقتها بالرضا الحياتي   .15
العربية  لدى طالب المرحلة المتوسطة يي المملكة

 السعودية

محمد  2013
 الجهني

 ماجستير

يعالية برنامج ارشادي مستند الى العالج باللعب يي   .16
تخفيض العناد لدى طلبة المرحلة األساسية يي لواء 

 المزار الجنوبي

ديانا  2013
 الرواشد 

 ماجستير

 ماجستيرسعد  2013ياعلية استخدام استراتيجية الذكاءات المتعدد  يي   .17



 سيرة ذاتية                                                                                      د. أحمد أبو أسعد

12 

 

 المستوى  اسم الطالب السنة عنوان الرسالة ر
صيل طالب  الصف   الثالث تنمية التفكير الناقد وتح

 متوسط  يي ماد  االجتماعيات
 القحطاني

أنماط الشخصية الثمانية استنادا ليونج لدى الطلبة   .18
 المتفوقين والعاديين وعالقتها بجود  حياتهم

 ماجستير هاني الثبيتي 2013

ياعلية برنامج إرشادي متعدد النماذج على بعض   .19
ة لدى المتأخرين دراسيُا من تالميذ المتغيرات الشخصي

 دكتوراه –المرحلة المتوسطة بالمملكة األردنية الهاشمية 

انس  2012
 الضالعين

 ماجستير

غير –ياعلية التعليم العالجي على التفكير الوظيفي   .20
الوظيفي  لدى الُمعرضون لخطر اإلعاقة االنفعالية 

 دكتواراه -من تالميذ المرحلة الثانوية يي األردن 

دكتوراه/  بهاء الجوازنة 2012
 مصر

ياعلية برنامج تدريبي مستند الى سكامبر يي تنمية   .21
 –التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة االساسية 

 دكتوراه 

دكتوراه/  النا مبيضين 2012
 مصر

يعالية برنامج ارشاد ديني مستند الى سور  النور يي   .22
بات يي تحقيق الهوية والقيم االجتماعية لدى الطال

 بداية المراهقة 

تماضر  2014
 الريوع

 ماجستير

يعالية برنامج ارشاد ديني مستند الى سور  يوسف يي   .23
تنمية التسامح والتديق النفسي لدى الطالبات يي 

 الصف العاشر 

رائد   2014
 المحادين

 ماجستير

عالقة انماط التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى اآلباء   .24
 بناء يي مرحلة المراهقة بسلوك التمرد لدى األ

خليفة  2014
 الضالعين

 ماجستير

المساند  االجتماعية وعالقتها بالطمأنينة النفسية   .25
 وهويتها الذاتية لدى طلبة جامعة مؤتة

 ماجستير عمر كواملة  2015

آليات الدياع لدى الطلبة يي المرحلة الثانوية وعالقته   .26
 بإدار  الذات

عامر  2015
 دهيسات

 ماجستير

معنى الحيا  لدى العاملين يي وزار  الصحة وعالقته   .27
 بأسلوب الحيا  لديهم يي محايظة الكرك

 ماجستير براء  الختاتنة  2015
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 المستوى  اسم الطالب السنة عنوان الرسالة ر
عادات العقل وعالقتها بالقدر  على حل المشكالت   .28

لدى الطلبة المتفوقين يي مدارس الملك عبد هللا الثاني 
 للتميز يي المملكة األردنية الهاشمية

ياض ر  2015
 االزايد 

 ماجستير

ازمة الهوية وعالقتها بمفهوم الذات لدى الطلبة   .29
 الجانحين وغير الجانحين يي الكويت

مهند  2015
 العبيدان

 ماجستير

أثر تطبيق الجانب االرشادي من البرنامج الوطني   .30
لتطوير المدارس على امتالك مهارات حل المشكالت 

نوية يي مدينة وتوكيد الذات لدى طالبات المرحلة الثا
 تبوك يي المملكة العربية السعودية

صباح  2015
 الشامان

 ماجستير

التلكؤ االكاديمي وعالقته بالضغوط النفسية لدى طلبة   .31
 جامعة مؤتة 

ابراهيم  2016
 الجعاير 

 ماجستير

التوايق الزواجي لدى أمهات األطفال ذوي االحتياجات   .32
 الخاصة وعالقته بالصالبة النفسية

 ماجستير عاد الحربيس 2016

العالقة بين السلوك الصحي لدى طلبة المراهقة المبكر    .33
 والشعور باألمن النفسي وتنظيم الوقت لديهم

ميسون  2016
 ثبيتات

 ماجستير

أنماط التنشئة األسرية وعالقتها بسلوك االستقواء لدى   .34
طالب الصف العاشر يي تربية محايظة العقبة/لواء 

 القصبة.

 ماجستير لرياطياالء ا 2016

اضطراب التصرف وعالقته بمعتقدات هزيمة الذات   .35
لدى طلبة المرحلة األساسية العليا المتأخرين تحصيليًا 

 يي مدارس لواء قصبة الطفيلة

خلف  2017
 العبيات

 ماجستير

يعالية برنامجين ارشاديين مستندين الى العالج الواقعي   .36
سي لدى الوجودي يي تنمية التخطيط والتمكين النف

 أمهات األطفال المعاقين عقليا

محمد  2017
 العياصر 

 دكتوراه 

يعالية برنامج ارشادي معريي يي تنمية االمن الفكري   .37
لدى طالب الجامعات االردنية واثر  يي النضج 

 االنفعالي 

أسام بني  2017
 احمد

 دكتوراه 
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 المستوى  اسم الطالب السنة عنوان الرسالة ر
برنامج ارشادي قائمة على نظرية العقل لتحسين   .38

دى عينة من االطفال ذوي اضطراب الكفاء  اللغوية ل
  طيف التوحد

صالح الدين  2017
 الرياحنة

 دكتوراه 

يعالية برنامجي ارشادي تكاملي يستند الى المعرفية   .39
والوجودية ألسر األيراد لممن لديهم ميول انتحارية يي 

 تقليل الفراغ الوجودي واالكتئاب

 دكتوراه  أمنة البطوش 2017

اقعي لتنمية مهارات التربية يعالية برنامج ارشادي و   .40
االيجابية واألمل والتخطيط الحياتي لدى أمهات اآلباء 

 المطلقين يي لواء المزار الجنوبي.

آيات  2017
 الكساسبة

 دكتوراه 

ياعلية برنامج مستند ألنموذج جوتمان بيت العالقات   .41
السليمة لتحسين الرضا الزواجي  و جود  الحيا  

 ء حديثات الزواجالزواجية لدى عينة من نسا

أماني وحيد  2017
 الطراونة

 دكتوراه 

ياعلية برنامج انساني يي تنمية األمن النفسي   .42
وتخفيض األعراض السيكوسوماتية لدى المراهقين 

 السوريين يي مخيم الزعتري 

مصطفى  2017
 الخوالد 

 دكتوراه 

 التحليل نظرية على مبني إرشادي برنامج ياعلية  .43
 الحيا  إدار  وتحسين الزواجي ايقالتو  لتعزيز التفاعلي

 األمومة حديثات األمهات من عينة لدى

ناريمان  2017
 البطوش

 دكتوراه 

يعالية برنامج ارشادي مهني مستند إلى نظرية سوبر   .44
لبلور  مفهوم الذات المهنية وتنمية االستقاللية لدى 

 األيراد من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

اسرار  2018
 قبيالت

 اه دكتور 

مهارات المقابلة لدى المرشدين يي محايظة معان   .45
 وعالقتها بالتفاؤل والكفاء  المهنية

 ماجستير وياء نعيمات 2018

الشعور بالعجز المتعلم لدى الطالبات يي مرحلة   .46
الثانوية المتأخرات تحصيليا وعالقته بمشاعر النقص 

 لديهن

عائشة  2018
 الصقور

 ماجستير

 ماجستيردياال  2018ته بالتفكير اإليجابي لدى طلبة الذكاء الناجح وعالق  .47
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 المستوى  اسم الطالب السنة عنوان الرسالة ر
 الطراونة جامعة مؤتة

يعالية برنامج ارشادي وجود يي تحسين معنى الحيا    .48
وتحديد الهوية لدى طلبة السنة التحضيرية يي جامعة 

 الملك خالد 

زياد   2018
 الطراونة

 دكتوراه 

د يعالية برنامج ارشادي مستند الى نظرية العالج متعد  .49
الوسائل يي تنمية الرياه النفسي وجود  الحيا  لدى 

 الشباب الجامعي الفلسطيني 

يحيى  2018
 الفلسطيني

 دكتوراه 

  محلية وعربية جامعاتفي والدكتوراه من رسائل الماجستير  المئاتباإلضافة لمناقشة 
  مختلفة

  : الكتب المؤلفةسابعاً 
 الكتب المحكمة  –أ 

الفئة  صفحات فالمؤل دار النشر الكتاب ر
 المستهدفة

نظريات اإلرشاد   .1
 النفسي والتربوي 

دار المسير  
 2، ط2009
2011 

 أبو أسعدد. أ.
د. أحمد أ. و

 عربيات

الطلبة  420
 والمجتمع 

 د. سفاسفة وأ. 2011دار حنين  اإلرشاد المهني  .2
 د. أبو أسعدأ.

الطلبة  300
 والمجتمع

تعديل السلوك بين   .3
 النظرية والتطبيق 

المسير   دار
2011 

د أحمد أبو أ.
 أسعد

الطلبة  450
 والمجتمع

الصحة النفسية من   .4
 منظور جديد

دار المسير  للنشر 
 2014والتوزيع 

د. أحمد أبو أ.
 أسعد

الطلبة   540
 والمجتمع

إرشاد ذوي الحاجات   .5
 الخاصة وأسرهم

دار المسير  
2014 

د. أحمد ابو أ.
 اسعد

الطلبة  450
 والمجتمع
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 المهنجيةالكتب -ب
الفئة  صفحات المؤلف دار النشر الكتاب ر

 المستهدفة
االرشاد الزواجي   .6

 األسري 
دار الشروق 

 2012 2، ط2009
د. أحمد أبو أ.

 أسعد
 الطلبة 290

التوجيه التربوي   .7
 والمهني

دار الشروق 
 2012 2، ط2008

د. أبو أسعد أ.
 ود.  الهواري 

 الطلبة 180

8.  
 المهارات االرشادية

، 2008ر  دار المسي
 2011،  2ط

د. أحمد أبو أ.
 أسعد

340 
المرشدين 

 الطلبة
المقاييس دليل   .9

النفسية واالختبارات 
  والتربوية

دار ديبونو للتفكير 
، 2، ط2009
2011 

د. أحمد أبو أ.
ثالثة  أسعد
 أجزاء

900 
الباحثين 

 والمرشدين
 والطلبة

التقييم والتشخيص   .10
 يي االرشاد

، 2009دار المسير  
 2012 2ط

د. أحمد أبو أ.
أسعد ود. أحمد 

 غرير
330 

الباحثين 
 والمرشدين

11.  
 االرشاد الجمعي

دار عالم 
 2009الكتب

د. احمد أبو أ.
 290 اسعد

المرشدين 
 والطلبة

12.  
التعامل مع الضغط 

 النفسية
 2009دار الشروق 

 د.أحمد غرير و
د. أحمد أبو أ.

 أسعد
المجتمع  240

 المحلي

13.  
النمو اللغوي 

 طقواضطرابات الن
دار عالم الكتب 

2008 

 د. غرير و
د. أبو أسعد أ.

 والنوايسة
 اآلباء والطلبة 220

، 2009دار المسير   اإلرشاد المدرسي  .14
 2012 2ط

. أحمد أبو أ. د
 أسعد

المرشدين  380
 والطلبة

دار عالم الكتب  علم نفس الشخصية  .15
2010 

د. أحمد أبو أ.
 أسعد

المرشدين  320
 والطلبة

المجتمع  270د. أحمد أبو أ. 2012دار حنين يةالمهارات الحيات  .16
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الفئة  صفحات المؤلف دار النشر الكتاب ر
 المستهدفة

د. عبد أ.أسعد 
  هللا جراح

 والطلبة

17.  
مشكالت طفل 

 2011دار حنين الروضة
د. أبو أسعد أ.

أسماء   ود.
 الصراير 

270 
المعلمات 

 والطلبة

اتجاهات علم النفس   .18
 النظرية وتطبيقاتها

دار عالم الكتب 
2011 

د. أبو أسعد أ.
ود. سامي 

 ختاتنة
304 

المرشدين 
 والطلبة

19.  
، 2010دار المسير   مقدمة يي علم النفس

 2012 2ط

د. أبو أسعد أ.
ود. ختاتنة ود. 

 كركي
الطلبة  300

 والمجتمع

20.  
 علم نفس النمو

دار ديبونو للتفكير 
2011 

د أحمد أبو أ.
أسعد ود. 

 ختاتنة
450 

الطلبة 
 والمجتمع

دار المسير  للنشر  العملية اإلرشادية  .21
2011 

مد أبو د أحأ.
 أسعد

الطلبة  600
 والمرشدين

دار المسير  للنشر  علم نفس اإلرشادي  .22
 2012 2، ط2011

د أحمد أبو أ.
 أسعد

الطلبة  450
 والمرشدين

سيكولوجية   .23
 المشكالت األسرية

د أحمد أبو أ. 2011دار المسير  
 أسعد 

الطلبة  250
 والمجتمع

إرشاد طلبة   .24
 صعوبات التعلم

دار ديبونو للتفكير 
2011 

د أحمد أبو أ.
أسعد ورياض 

 األزايد 
350 

الطلبة 
 والمجتمع

إرشاد الموهوبين   .25
 2011دار المسير   والمتفوقين

د. أحمد أبو أ.
 360 أسعد

الطلبة 
 والمجتمع

 الطلبة  440د. أحمد أبو أ. 2014دار المسير   المقابلة االرشادية   .26



 سيرة ذاتية                                                                                      د. أحمد أبو أسعد

18 

 

الفئة  صفحات المؤلف دار النشر الكتاب ر
 المستهدفة

 أسعد
27.  

  2015 ديبونودار  دليل دراسة الحالة 
مد ابو د. احأ.

اسعد ود. 
 سلطان النوري 

الطلبة  600
 واألخصائيين

28.  
دليلك الى 
 2014دار المسير   االستشارات األسرية 

د. أحمد ابو أ.
اسعد ود. 

 صالح دردير
330 

 االستشاريين
 والطلبة

د. احمد أبو أ. 2015دار المسير   ارشاد مراحل النمو   .29
 أسعد

الطلبة  600
 والمجتمع

أساليب اإلرشاد /   .30
 جزئين

دار ديبونو للنشر 
    2015والتوزيع

د. أحمد أبو أ.
أسعد ورياض 

 األزايد 
600  

المرشدين 
 والطلبة

31.  
برامج تعليم طلبة 
صعوبات التعلم / 

 ثالثة اجزاء

دار ديبونو للنشر 
 2015والتوزيع 

د. احمد ابو أ.
 اسعد 

700  

معلمي التربية 
الخاصة 

واولياء االمور 
 والطلبة

32.  
 2016دار حنين  ير مهارات التفك

د احمد ابو أ.
 اسعد

400 
الطلبة 

ومعلمي 
 الموهوبين

برنامج عملي يي   .33
تنمية تأكيد الذات 
وادار  النزاعات 

 للطلبة 

 2017نور للنشر 

د انس 
 الضالعين 

د احمد ابو أ.
 اسعد

350 
للطلبة 

والمعلمين 
 والمرشدين

34.  
باالضاية الى تطوير 

( اختبار نفسي 40)
 وتربوي كسلسلة 

دار ديبونو للنشر 
 2017والتوزيع 

مركز ديبونو 
احمد ابو د أ.

 اسعد
800  

للطلبة 
والمعلمين 
والمرشدين 

 واالخصائيين
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 الكتب الحياتية االجتماعية -ج 

الفئة  صفحات المؤلف دار النشر الكتاب ر
 المستهدفة

دليل اآلباء يي  35
التربية الجنسية 

 ألبنائهم

المركز األسري الكويت 
 2010، 2ط،  2010

د. أبو أسعد  .أ
 اآلباء 240 الشمالي   ود

 التكيف الزواجي 36
والتأهيل الزواجي 

 / جزئين

وزار  األوقاف  2012
 الكويتية

د. أبو أسعد أ.
 ود.   الشمالي

350 
 األزواج
 والطلبة

موسوعة المهارات  37
/ ثمانية الحياتية 

 أجزاء
د. أحمد أبو أ. 2014دار حنين 

 أسعد
المجتمع  1100

 لمحليا

دليل المقبلين  38
على الزواج لحيا  

 سعيد 

 دار ديبونو للنشر 
2015 

د. احمد ابو أ.
 550 اسعد

المجتمع 
 المحلي

سلسلة تعديل  39
 أجزاء 4السلوك /

دار ديبونو للنشر  
2017 

أ.د. احمد ابو 
 اسعد

المجتمع  660
 المحلي

يعالية برنامج يي  40
حل المشكالت 

 وتوكيد الذات
 تونس

احمد ابو أ.د 
اسعد ود. أنس 

 الضالعين 
 الطلبة 260

 



 سيرة ذاتية                                                                                      د. أحمد أبو أسعد

20 

 

 مساقات تم تدريسها )لمرة وأكثر (  :ثامناً 
 المستوى  عدد المرات المساق التخصص ر
1.  

تخصص 
اإلرشاد 

والصحة 
 النفسية

 بكالوريوس 6 المهارات اإلرشادية
 بكا + دبلوم 4 مبادئ الصحة النفسية  .2
 دبلوم 4 اإلحصاء يي التربية  .3
 بكا 1 وجيه التربوي والمهنيالت  .4
 بكا 3 مبادئ يي اإلرشاد الجمعي  .5
 بكا 5 اتجاهات نظرية يي اإلرشاد  .6
بكا+ دبلوم+  10 تعديل السلوك  .7

 ماجستير 
 بكا 6 مقدمة يي التوجيه واإلرشاد  .8
 بكا 7 مقاييس واختبارات يي اإلرشاد  .9

 بكا 6 مبادئ اإلرشاد األسري   .10
 بكا 1 صةإرشاد الفئات الخا  .11
 بكا 5 التقييم والتشخيص يي اإلرشاد  .12
 بكا 1 التطبيق الميداني يي اإلرشادي  .13
 بكا 2 اإلرشاد المدرسي   .14
 بكا 1 التدريب الميداني يي اإلرشاد  .15
16.  

تخصص 
إرشاد 
نفسي 

وتربوي 
 ماجستير

 ماجستير 2 نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي 
 ماجستير 3 اإلرشاد األسري   .17
 ماجستير 4 رشاد الجمعياإل  .18
 ماجستير 1 مبادئ اإلرشاد النفسي  .19
 ماجستير 1 حلقة بحث يي االرشاد   .20
 ماجستير 1 تطبيقات عملية يي االرشاد  .21
 ماجستير 1 أساليب اإلرشاد  .22
 ماجستير 4 إرشاد مهني   .23
تخصص   .24

ارشاد 
 دكتوراه  4 ارشاد يئات خاصة 

 دكتوراه  6القياد  واالشراف يي استراتيجيات   .25
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 المستوى  عدد المرات المساق التخصص ر
وصحة 
نفسية 

 دكتوراه 

 اإلرشاد
 دكتوراه  2 االساليب الحديثة يي التدريب الميداني   .26
 دكتوراه  3 بناء البرامج االرشادية   .27
 دكتوراه  3 قضايا معاصر  يي االرشاد   .28
 دكتوراه  1 ارشاد االزمات   .29
 دكتوراه  1 التعامل مع الضغط النفسي   .30
 دكتوراه  3 مقاييس واختبارات يي اإلرشاد  .31
 دكتوراه  1 اتجاهات نظرية حديثة يي االرشاد  .32
33.  

 
االضطرابات النفسية التشخيص 

 والعالج
 دكتوراه  1

34.  

تخصص 
التربية 
 الخاصة

 دبلوم  1 التدريب الميداني يي التربية الخاصة
المناهج والتشخيص يي التربية   .35

 الخاصة
 دبلوم  1

األطفال ذوي الحاجات إرشاد أسر   .36
 الخاصة

 بكا 2

 بكا 2 إرشاد  ذوي الحاجات الخاصة   .37
 دبلوم  1 مقدمة يي اإلعاقة العقلية  .38
 بكا + دبلوم 2 مقدمة يي صعوبات التعلم  .39
 بكا 2 اإلعاقة الجسمية والصحية  .40
 بكا + دبلوم 2 التأهيل المهني  .41
 دبلوم 1 الموهبة والتفوق   .42
43.  

تخصص 
 علم النفس

 بكا 4 لم النفس الحربيع
 بكا 1 علم نفس الشواذ  .44
 بكا 4 علم نفس الشخصية  .45
 بكا 4 مشكالت طفل الروضة  .46
 بكا 1 النمو المعريي اللغوي للطفل  .47
 بكا 1 مدخل إلى تربية الطفل  .48
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 المستوى  عدد المرات المساق التخصص ر
 ماجستير 4 مدارس علم النفس   .49
 دبلوم عالي 2 علم النفس التربوي   .50
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 التي تم المشاركة فيها اإلرشاديةات المؤتمرات والندو : تاسعاً 
 مكان االنعقاد التاريخ الورقة التي قدمتها الجهة المنظمة ر
وزار  التربية  1

والتعليم/مؤتمر اإلرشاد 
 الرصيفة -األول

وظائف الشق األيمن من 
 المخ

21/8/
2006 

الرصيفة مدرسة 
 آمنة بنت وهب

وزار  التربية  2
والتعليم/مؤتمر اإلرشاد 

الرصيفة  -األول
 مدرسة آمنة بنت وهب

التربية الجنسية من منظور 
 علمي وشرعي

28/8/
2006 

الرصيفة مدرسة 
 آمنة بنت وهب

/24/11 نحو أسر  مشرقة مدارس أكاديمية الرواد 3
2007 

مدارس  –عمان 
 أكاديمية الرواد

مديرية التربية والتعليم  
 للواء القصر

/15/3 ظاهر  الغش يي المدارس
2009 

القصر  مدرسة
 للبنات

المؤتمر التربوي األول  4
للطفولة المبكر  تحت 
شعار :" كل طفل 

 مشروع مبدع"

الجديد يي إرشاد أطفال 
 الروضة وتعديل سلوكهم

22/3/
هـ 1432

27/3/
 هـ1432

جد  المعهد العلمي 
 اإلداري للتدريب

المؤتمر التربوي الثاني  5
عشر تحت شعار: " 
أجيال تتغير وآمال 

 تتطور"

قتي عمل حول أسباب ور 
الفجو  بين اآلباء واألبناء 
وأساليب الممارسة 

 الصحيحة لترميم الفجو 

14/4/
2011 

جمعية المركز 
 – اإلسالمي

 مدارس رمزي 

المؤتمر التربوي األول  6
لمرشدي مدارس عمان 
المدارس الخاصة 

 بعنوان: " معا نتميز"

ورقة عمل بعنوان أساليب 
 تعديل حديثة للمرشدين

8/12/
2011 

المدارس المستقلة 
 الدولية

لعنف نظريات مفسر  ل 7
 األسري 

/27/3 ورقة عمل يي جامعة مؤتة
2012 

 جامعة مؤتة

مهارات حل  8
 المشكالت للمرشدين

ورقة عمل يي مؤتمر 
االرشاد الثاني للمرشدين 

18/4/
2012 

 مدارس األرقم
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 مكان االنعقاد التاريخ الورقة التي قدمتها الجهة المنظمة ر
 يي مدارس األرقم

االحتراق النفسي  9
 للمرشدين

مؤتمر ورقة عمل يي 
اإلرشاد الثاني للمرشدين 

 يي مدارس األرقم

18/4/
2012 

 مدارس األرقم

دور األسر  يي رعاية  10
 النساء ذوات االعاقة 

مؤتمر المرأ  المعاقة 
 الحقوق والواجبات 

2/12/
2014 

 جامعة مؤتة

جمعية المركز  11
 االسالمي الزرقاء

مؤتمر اجيال تتغير وامال 
 تتطور 

10/4/
2012 

لمركز جمعية ا
 االسالمي

كفى صمتا عن العنف يي  جامعة مؤتة 12
 الجامعات 

8/4/
2012 

 جامعة مؤتة 

ملتقى مرشدي جنوب  13
المملكة االردنية 

 الهاشمية 

تحديات تواجه المرشدين 
وتوصيات للعمل بها  

 مرشد 160

2/5/
2017 

جمعية االرشاد 
 النفسي والتمكين 

ملتقى مرشدي  14
 المدارس الخاصة

نظريات االرشاد  توظيف
 مرشد  40بحاالت عملية 

8/5/
2017 

مدارس االحتراف 
 الدولية 

ملتقى االستخدام  15
 االمثل للتكنولوجيا 

التكنولوجيا وكيفية التعامل 
 معها 

9/5/
2017 

مدرسة مؤتة 
الثانوية وجمعية 
المساند  االنسانية 

 لإلرشاد
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 يمكن ان اقدمهادورات : عاشراً 
 اهمية الدورة في اإلرشاد  فئة المستهدفةال موضوع الدورة ر
تعديل السلوك  1

 المعريي
 االبناء والكبار سلوكياتتساعد على تعديل  المجتمع المحلي 

 تساعد يي حسن التربية الجنسية والصحية  اآلباء والمربين  التثقيف الجنسي  2
البرمجة اللغوية  3

العصبية المستوى 
والثاني  األول

 والثالث

مجتمع طلبة و 
 محلي

 تساعد يي ادار  الذات والتنمية البشرية 

تشخيص  4
االضطرابات 

 النفسية 

المرشدين 
 والمتخصصين 

تساعد يي آلية تشخيص االضطرابات 
 والمشكالت النفسية 

تعليم التفكير  5
 ألطفال الروضة 

تساعد يي تطوير التفكير بطرق ابداعية  معلمات الروضة
 لألطفال

 باإلرشادتساعد أن يصبح المعلم أكثر اهتماما  المعلمين    المعلم المرشد 6
التعامل مع  7

 المسيئين 
 تساعد يي حسن التعامل مع كبار السن  لألخصائيين 

األخصائيين  العنف األسري  8
 والزوجات

تساعد يي ايجاد طرق للتعامل مع العنف 
 بأشكاله 

للطالب  دايعية اإلنجاز 9
 والمرشدين 

جاد طرق للتعامل مع نقص تساعد يي اي
 الدايعية 

لألخصائيين  العالج النفسي  10
والمرشدين 

 وطالب الجامعة 

 تساعد يي آلية التعامل مع المرض النفسي 

اضطرابات النطق  11
 ومشكالت الكالم

الطلبة يي 
الجامعة 

 وإخصائيين
 التربية الخاصة 

اعداد معلم للتعامل مع مشكالت تساعد يي 
 النطق 
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 اهمية الدورة في اإلرشاد  فئة المستهدفةال موضوع الدورة ر
 خيص طلبة تش 12

 صعوبات تعلم 
الطلبة 

واألخصائيين 
 والمعلمات 

تساعد يي التدريب على اختبارات مقننة وغير 
 مقننة للوصول الى تشخيص متكامل 

برامج عالجية  13
لطلبة صعوبات 

 التعلم 

الطلبة 
واألخصائيين 

 والمعلمات 

تساعد يي التدرب على استراتيجيات لتنمية 
يصية لدى طلبة القدرات االدراكية والتشخ

 الصعوبات 
تشخيص الطلبة  14

 الموهوبين
المهتمين 

 واألخصائيين 
تساعد يي التدرب على اختبارات يردية 

 كاختبار بينيه وتورانس 
اإلرشاد التربوي  15

 والنفسي 
المهتمين 

والمرشدين 
 والطلبة 

 تساعد يي اعداد مرشدين تربويين 

دور المرشد يي  16
الوقاية من 

 المخدرات

تساعد المرشد يي ايجاد طرق للتعامل مع  نمرشديال
 مشكلة المخدرات 

مشكالت وأمراض  17
مصاحبة لإلعاقة 

 المختلفة 

التربية  أخصائي
 الخاصة 

على التعامل مع بعض  اإلخصائيينتساعد 
  لإلعاقةالمشكالت المرايقة 

المهتمين  الذكاءات المتعدد   18
 والمجتمع المحلي 

استراتيجية جديد  للتعامل مع تساعد يي تطوير 
 الطلبة واالزواج والموظفين 

التقييم والتشخيص  19
 يي اإلرشاد 

اخصائيين 
 ومرشدين 

 تساعد يي ايجاد طرق لتشخيص الحاالت 

نظريات اإلرشاد  20
 والتطبيق اإلرشادي

تساعد يي التعرف على ابرز النظريات  المرشدين 
 واساليبها 

خصائص أطفال  21
وحاجاتهم الرياض 

ومشكالتهم 
 وعالجها 

معلمات رياض 
 االطفال 

تساعد يي التعرف على الخصائص النمائية 
 الروضة ومساعدتهم يي العالج  ألطفال
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 اهمية الدورة في اإلرشاد  فئة المستهدفةال موضوع الدورة ر
إعداد معلمة  22

 رياض األطفال 
 تساعد يي اعداد معلمة رياض اطفال معلمات 

المقبلين على  23
 الزواج

المقبلين على 
الزواج 

 واالستشارين

 اب للدخول بالزواج بطريقة صحيحة تهيؤ الشب

 تدريب مدربين  24
T.O.T 

 تساعدك كيف تصبح مدرب للمدربين  المهتمين 

اساليب حل  25
المشكالت بطرق 
جديد  وتنمية اتخاذ 

 القرار 

االخصائيين 
 والمهتمين 

تساعدك يي التعرف على ابرز الطرق لحل 
 المشكالت وهي طرق مبتكر  

قياس االبداع  26
 ب للطال

المرشدين 
 واالخصائيين 

تساعدك يي التعرف على ابرز الطرق 
 لتشخيص االبداع

المهتمين  عادات العقل  27
 والمجتمع المحلي 

تساعد يي تطوير استراتيجية جديد  للتعامل مع 
 الطلبة واالزواج والموظفين 

قياس الموهبة  28
واالبداع بطرق 

 جماعية

المهتمين 
 واالخصائيين 

ايجاد طرق لقياس الموهبة بطرق تساعدك يي 
 جماعية 

خصائص المرحلة  29
 18-12العمرية 

 سنة 

االخصائيين 
واالمهات 

 والمرشدين 

تساعدك يي التعرف على ابرز الخصائص 
 التي يمر بها المراهقين 

مهارات االدار   30
 الناجحة 

تساعدك يي التعرف على ابرز الفنيات يي  المدراء 
 ادار  البيئة 

تساعدك يي ايجاد طرق جديد  مبتكر  لغرس  المعلمات  رس القيم غ 31
 القيم 

خصائص المرحلة  32
 12-7العمرية 

 تساعدك يي التعرف على مرحلة الكمون  المعلمات 
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 اهمية الدورة في اإلرشاد  فئة المستهدفةال موضوع الدورة ر
 سنة 

 تساعدك يي اجراء مقابلة ارشادية  المرشدين  المقابلة االرشادية  33
تحليل السلوك  34

 التطبيقي 
االخصائيين يي 

ربية الخاصة الت
والعاملين مع 

 التوحديين 

تساعدك يي العمل مع ايراد التوحديين بشكل 
 مناسب 

اعداد برامج يي  35
 االمن الفكري 

المختصين 
 والمهتمين 

تساعدك يي اعداد برامج للطلبة حول االمن 
 الفكري 

دراسة الحالة  36
 المتخصصة 

المرشدين 
 واالخصائيين 

 حالة بشكل مناسب تساعدك يي كتابة دراسة ال

التشخيص من  37
 DSM5 خالل 

المرشدين 
واالخصائيين 

 النفسيين 

تساعدك يي التعرف على ابرز االضطرابات 
 وتشخيصها حسب نظام التشخيص الحديث

المرشدين  االرشاد الديني  38
 والوعاظ

تساعدك يي ايجاد طرق حديثة لالستفاد  من 
 الدين يي العمل االرشادي

وصلة هيرمان ب 39
 الشخصية

 للتعرف على نمط الشخصية المفضل المجتمع المحلي 

 للتعرف على أبرز الطرق يي ارشاد كبار السن  المجتمع المحلي  ارشاد كبار السن  40
االرشاد الزواجي  41

 االسري 
المرشدين 

 والمتزوجين 
للتعرف على أبرز االساليب يي التعامل مع 

 الحيا  الزواجية 
مقاييس ال أخصائي 42

 النفسية 
المرشدين 

 واالخصائيين 
تساعدك يي كيفية اعداد وتطوير مقياس 

 وتصحيحه وتطبيقه وتفسيره 
إرشاد ذوي  43

 الحاجات الخاصة 
المرشدين 

 واالخصائيين 
تساعدك يي كيفية التعامل مع يئات االعاقة 

 والموهبة  بأنواعها
 ايجاد طريقة جديد  للتدريس  تساعدك يي المعلمين واالباء  التفكير السابر  44
التعامل مع  45

 الضغوط النفسية 
تساعدك يي ادار  الضغوط الخاصة لك  المجتمع المحلي 

 ولآلخرين 
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 اهمية الدورة في اإلرشاد  فئة المستهدفةال موضوع الدورة ر
 لألمناعداد برامج  46

 الفكري للطلبة 
 تساعد يي الوقاية من التطرف الفكري  المجتمع المحلي 

يم الفرد كيفية التعامل مع تعمل على تعل المجتمع المحلي  المواطنة الرقمية  47
 بأماناالنترنت 

تعمل على تعليم الفرد كيفية ضبط المشاعر  المجتمع المحلي  االسكيثميا  48
 والتعبير عنها

تعمل على مساعد  المرشد يي كيفية بناء  المرشدين  االرشاد النمائي  49
 مهارات لدى االيراد

عد  المرشد يي كيفية الوقاية تعمل على مسا المرشدين  االرشاد الوقائي  50
 من مشكالت قد يتعرض لها االيراد

تعلم المعلمين طريقة جديد  يي التعلم تقوم  المعلمين  التعلم النشط  51
 على التفاعل والنشاط

االخصائيين  االسعايات النفسية  52
 النفسيين 

تعلم االخصائيين كيفية التعامل مع االزمات 
 وتجاوز االزمةالمتوقعة وغير المتوقعة 

ملتقى رواد  53
 االستشارات 

المعلمين 
والمرشدين 

 واالخصائيين

 لألطفالتعلم الجميع كيفية تقديم استشارات 
والمراهقين والراشدين والمتزوجين وكبار السن 

 ساعة تدريبية  50بواقع 
المعلمين  ملتقى رواد التفكير  54

والمرشدين 
 واالخصائيين 

يص التفكير وتنمية تعلم الجميع كيفية تشخ
انواعه وهي التفكير الناقد والتفكير االبداعي 
والتفكير الكارثي والتفكير الخرايي والتفكير ما 
وراء المعريي والتفكير المنطقي التحليلي 

 والتفكير التأملي.
المعلمين  سكامبر  55

 واالخصائيين 
 تنمية الخيال واالبداع لدى الطلبة 

معلم االبتكار  56
 تراعواالخ

المعلمين 
واالستشاريين 

 واالسر 

 كيف تعلم ابنك ان يصبح مخترعا ومبتكرا 
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 اهمية الدورة في اإلرشاد  فئة المستهدفةال موضوع الدورة ر
مقاييس الذكاء  57

 والشخصية 
المعلمين 

واالستشاريين 
 واالسر 

ابرز المقاييس الجمعية للذكاء والشخصية 
 وتطبيقها وتحليلها 

المهارات الحياتية  58
 لطلبة المدارس 

المعلمين 
واالستشاريين 

 لمهتمين واالسر وا

ابرز المهارات الحياتية كمهار  حل المشكالت 
 واالتصال وتوكيد الذات وادار  الصراع 

التربية القيمية  59
 واالخالقية 

المعلمين 
واالستشاريين 

 وايراد المجتمع 

ابرز النظريات االخالقية كولبرج وجليجان 
 والتطبيقات على المجتمع

االستعداد  60
 للتوجيهي

 طلبة التوجيهي
 والمعلمين 

كيفية االستعداد للمرحلة الثانوية والتعرف على 
نمط التعلم وادار  الوقت ومهارات المذاكر  والية 

 التركيز 
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 المحاضرات التي تم تقديمها في السنوات االخيرة أبرز عشر: احد
 مكان المحاضرة الفئة المستهدفة موضوع المحاضرة ر
طرق الوقاية من اإلساء    .1

 الجسدية
 مركز التوعية واإلرشاد األسري  ألمهاتا

دور اإلرشاد يي مساعد  ضحايا   .2
 العنف

 مركز التوعية واإلرشاد األسري  األمهات

طرق لتحسين التعامل مع الزوج   .3
 ويهمه

 مركز التوعية واإلرشاد األسري  األمهات

 مركز التوعية واإلرشاد األسري  نساء  الضغوطات المهنية والحياتية   .4
 جمعية الزهراء األمهات لتربوية االيجابيةاللغة ا  .5
 جمعية الزهراء الطلبة نصائح ذهبية للدراسة الصحيحة  .6
كيف نتعامل مع الطلبة كثيري   .7

 الحركة؟
 مدرسة ثيودر شنلر معلمين

 مدرسة ثيودر شنلر طلبة عادات دراسية مرغوبة  .8
 ت. خالمركز االستشاري  أولياء األمور   عالج العناد لدى األبناء   .9

دور اآلباء يي التعامل مع   .10
 اضطرابات النطق

 المركز االستشاري ت.خ أولياء األمور 

 خ المركز االستشاري ت. أولياء األمور تنمية تفكير األبناء   .11
تعديل السلوك ) الحركة الزائد    .12

 لدى أبنائنا(
 خ المركز االستشاري ت. أولياء األمور 

 مركز الراشد لمحليالمجتمع ا تنمية تفكير األبناء   .13
 مركز الراشد المجتمع المحلي العناد لدى األبناء   .14
الخروج من المراهقة دون   .15

 مشاكل 
 مدارس األرقم طالب 

 مدارس األرقم  طالب  ماذا تعني لك السعاد ؟   .16
أساليب الدراسة الصحيحة   .17

 الجديد  
 مدرسة ثابت أولياء األمور

 مدرسة ثابت  ور أولياء األم أصبح يي بيتنا مراهق   .18
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 مكان المحاضرة الفئة المستهدفة موضوع المحاضرة ر
 مركز البروج لتنمية التفكير أمهات  خصائص طفل ما قبل المدرسة   .19
طرق تحسين العالقة بين   .20

 الزوجين 
 مركز البروج لتنمية التفكير أمهات

أساليب تربوية حديثة عند   .21
 التعامل مع الطلبة

 مدارس الفاروق  المعلمات

 قطر الندى مدرسة طالبات توجيهي التعامل مع قلق االمتحان  .22
طرق الكشف عن صعوبات   .23

 التعلم النمائية
 مدرسة التوكل  أولياء األمور

 مدارس رمزي  أولياء األمور  تعرف على نمط شخصية ابنك   .24
دور اآلباء العملي يي التربية   .25

 الجنسية
 مدارس الرضوان أولياء األمور

 روضة حراء أولياء األمور خصائص طفل ما قبل المدرسة  .26
 مدرسة حراء األمهات  نائنا كيف نكونها؟ لغة أب  .27
 مدرسة روابي القدس  أولياء األمور  الحيا  ادوار يإذا عريت يإلزام   .28
 مدرسة الجذور  أولياء األمور  لفتات يي الحيا  الزواجية   .29
 وكالة الغوث الرصيفة األمهات  متى تبدأ التربية؟   .30
 مدارس رمزي  معلمين المعلم المرشد   .31
-6النمو للطلبة من خصائص   .32

18 
 مدارس أكاديمية الرواد معلمين جدد

 مركز الراشد الدولي يئات المجتمع كيف تحسن ذاكرتك  .33
 مركز الراشد الدولي اآلباء دور اآلباء يي التربية الجنسية  .34
 مركز الراشد الدولي الطلبة كيف تقوي ذكاءك  .35
 ة /الرصيفةمديرية التربي المعلمين استراتيجيات صعوبات التعلم   .36
 مديرية التربية/ الرصيفة  المعلمين أساليب تعديل السلوك  .37
كيف تتعامل مع صعوبات   .38

 التعلم
المركز االستشاري للتربية  المعلمات

 الخاصة
المركز االستشاري للتربية  المعلمات اضطرابات النطق  .39
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 مكان المحاضرة الفئة المستهدفة موضوع المحاضرة ر
 الخاصة

ربية المركز االستشاري للت أولياء األمور عالج العناد لدى األطفال  .40
 الخاصة

 مدارس األرقم معلمين تقييم صعوبات التعلم  .41
 مدارس األرقم معلمين استراتيجيات اإلرشاد الحديثة  .42
 مركز التوعية واإلرشاد األسري  الفتيات الضغوط المهنية والحياتية  .43
 مركز التوعية واإلرشاد األسري  مجتمع محلي رسائل ايجابية يي تغيير السلوك  .44
 مدرسة أشبال األقصى معلمات وحلهاحاالت ارشادية   .45
 مدارس الرضوان المعلمات  المعلم الناجح يخلق طالب ناجح   .46
 مدارس رمزي  المعلمين  المعلم المرشد   .47
 مدارس الفاروق  المعلمات أساليب تعديل السلوك  .48
-10الخصائص النمائية للطلبة   .49

17 
 مركز حراء  معلمين

مهارات االتصال المتقدمة   .50
T.O.T 

 مركز اإلرشاد والتوعية األسري  وقاية من اإليدزال

دار األيتام التابعة لجمعية  أمهات مرمالت أنماط الشخصية اإلبداعية   .51
 اإلصالح

األمهات  الصحة النفسية ومرحلة المراهقة   .52
 والمعلمات 

لواء المزار الجنوبي / مدرسة 
الحسنينية الثانوية الشاملة 

 للبنات
والتحصيل  ميول الطلبة وقدراتهم  .53

الدراسي لطلبة الصفوف الثامن 
 والتاسع والعاشر األساسي

لواء المزار الجنوبي /مدرسة  الطالبات
 العراق الثانوية الشاملة للبنات

المعلمات  تعديل السلوك  .54
 واألمهات

مدرسة بنات الجعفرية 
 األساسية المختلطة

العباد  وأثرها النفسي على   .55
 المسلم

 تة الخيرية قاعة جمعية مؤ  األمهات
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 مكان المحاضرة الفئة المستهدفة موضوع المحاضرة ر
إعداد الخطة الفردية لصعوبات   .56

 التعلم
معلمين يي مدارس 

 التعليم العام 
المعهد الوطني للتأهيل 

 المجتمعي / الكرك
تطبيقات عملية للخطة الفردية   .57

 التعليمية
معلمين يي مدارس 

 التعليم العام
المعهد الوطني للتأهيل 

 المجتمعي / الكرك
 مركز الجنوب  طلبة وايدين عرب  عيوب ومشكالت النطف والكالم  .58
مدرسة بنات سول الثانوية   .59

 للبنات 
كيف تنمي 
المهارات الحياتية 

 االيجابية 

 جامعة مؤتة 

مدرسة الحسينية الثانوية الشاملة   .60
 للبنات 

الصحة النفسية 
 ومرحلة المراهقة 

 مديرية التربية والتعليم

طالب الصفين  اعداد األبناء للمراهقة   .61
 والسابع السادس

 –اكثر من مدرسة بالكرك 
مدرسة سول ومدرسة ذات 

 راس
 باإلضافة للحديث في عدة إذاعات محلية والكتابة في عدة مجالت وصحف
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 : اللجان مشترك بها داخل وخارج الجامعةعشر اثنا
 التاريخ المهمة اللجنة ر
وضع المواد البديلة للطلبة  –لجنة المواد البديلة   .1

 الخريجين
ولغاية  1/2/2006من  عضو

 تاريخه
 24/9/2006 عضو اللجنة الرياضية يي الكلية  .2
 5/9/2007 عضو اللجنة الثقافية يي الكلية  .3
 7/9/2007 عضو اللجنة الرياضية يي الكلية  .4
لجنة االقتراع والفرز النتخاب عضو مجلس اتحاد   .5

 الطلبة عن دائر  قسم اإلرشاد والتربية الخاصة
لدورات يي جميع ا مقررا

االنتخابية خالل خمس 
 سنوات

أمين  أمين سر قسم اإلرشاد والتربية الخاصة  .6
 سر

16/9/2008-
15/9/2009 

لجنة الدراسات العليا يي قسم اإلرشاد والتربية   .7
 الخاصة

ولغاية  16/9/2009 عضو
 تاريخه

لجنة إعاد  النظر يي خطة بكالوريوس اإلرشاد   .8
 والصحة النفسية

 11/11/2008 عضو

لجنة صياغة برنامج دبلوم تأهيلي لمعلمي صف   .9
 اللغة االنجليزية

 15/11/2009 عضو

 27/12/2009 عضو دبلوم صعوبات التعلم المقترح يي القسم  .10
أمين  مجلس مركز الملكة رانيا العبد هللا لدراسة الطفولة  .11

 سر
ولغاية  12/2009/ 21

 تاريخه
بية تنظيم عمل الميدان العملي يي اإلرشاد والتر   .12

 الخاصة
 18/10/2009 رئيسا

النظر يي طلبات االلتحاق ببرنامج ماجستير   .13
 اإلرشاد والتربية الخاصة

 11/8/2009من تاريخ  عضوا
 ولغاية تاريخه

ولغاية  22/12/2009 عضو مجلس إدار  المدرسة النموذجية يي جامعة مؤتة  .14
 تاريخه

 5/3/2008 عضو لجنة تعمل على تحديد أهداف ومحاور وأنشطة"   .15
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 التاريخ المهمة اللجنة ر
ياسة اإلرشاد األسري يي األردن" المجلس وثيقة س

 الوطني لشؤون األسر 
توقيع اتفاقية المشاريع البحثية  المدعومة الدور    .16

بحث –عن جامعة مؤتة  2009البحثية الثانية لعام 
مدعوم موسوم بتهيئة المقبلين على الزواج يي 
تحسين مهارات االتصال وحل المشكالت وإدار  

 ات وتوكيد الذات والتكيف النفسيالنزاع

باحث 
 رئيسي 

20/9/2010 

لجنة دراسة قضايا ومشكالت العصر واقتراح   .17
 موضوعات للمؤتمر التربوي 

 11/10/2010 عضو

  15/3/2012 رئيس  لجنة تعديل خطة اإلرشاد والتربية الخاصة   .18
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 : أبرز كتب الشكر المقدمةعشر ثالثة
 التاريخ وع المقدمالموض الجهة المقدمة للشكر ر
 13/6/2000 التميز يي صعوبات التعلم  مدير التربية والتعليم  .1
جمعية العامرية للتنمية   .2

 االجتماعية 
 1/6/2002 العمل التطوعي 

الجامعة األردنية /المشرف   .3
 الدكتور موسى جبريل 

توصية للتميز يي األداء واحترام الذات 
 ة..واآلخرين والتعاون واإليثار والعلمي

25/4/2005 

مدرسة البيروني األساسية   .4
 للبنين

 28/4/1999 التفوق يي اللجنة اإلرشادية 

 20/11/1998 اليوم العالمي للمعلم مدرسة البيروني   .5
المركز الوطني لصعوبات   .6

 التعلم 
الترتيب األول على الخريجين يي صعوبات 

( خريجا يي كلية األمير  87التعلم وعددهم )
 ثروت

23/5/2000 

مدارس الفرقان األساسية   .7
 المختلطة 

 10/10/2002 إنشاء غرية مصادر ودور  تعديل السلوك

مدرسة رحمة / جمعية   .8
 المركز اإلسالمي 

 6/4/2004 محاضر  حول اإلدار  الصفية 

محاضر  حول دور الدين يي التثقيف  مدارس الرضوان   .9
 والتربية الجنسية ألبنائهم

21/11/2005 

 21/12/1995 إنجاح المعرض اإلرشادي التربوي األول ربية والتعليم مدير الت  .10
مدير التربية والتعليم   .11

 لمنطقة الزرقاء الثانية 
 8/5/1996 إنجاح المعرض اإلرشادي التربوي الثاني 

 4/6/1998 التفوق يي مجال الشطرنج  مدير التربية والتعليم   .12
ر اإلرشاد األول وتقديم المشاركة يي مؤتم مدير التربية والتعليم   .13

 ورقتي عمل 
4/6/2006 

مدرسة األشبال المقدسية   .14
 اإلسالمية

 6/8/2006 محاضر  حول تعديل السلوك 

 25/1/2007العمل يي المركز لست سنوات بوظيفة مدير المركز االستشاري   .15
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 التاريخ وع المقدمالموض الجهة المقدمة للشكر ر
 يني  التطبيقي للتربية الخاصة 

مدارس أكاديمية الرواد   .16
 الدولية 

 15/7/2008 يم التفكير ألطفال الروضة تقديم دور  تعل

الدوام يي المديرية واإلشراف على غرف  مدير التربية والتعليم   .17
 مصادر التعلم 

23/10/2002 

جمعية المحايظة على   .18
 القران الكريم 

-23 دور  دايعية االنجاز لمديرات النادي
24/1/2010 

مدرسة الجعفرية األساسية   .19
 المختلطة

 13/10/2009 ل السلوكمحاضر  حول تعدي

مدرسة يقوع الثانوية   .20
 الشاملة للبنات

 16/12/2009 محاضر  حول نحو بيئة مدرسية آمنة 

عماد  شؤون الطلبة يي   .21
 جامعة مؤتة

المشاركة يي انتخابات مجلس اتحاد طلبة 
 جامعة مؤتة / الدور  السادسة عشر

28/4/2008 

عميد شؤون الطلبة يي   .22
 جامعة مؤتة 

يي انتخابات مجلس اتحاد طلبة  المشاركة
 جامعة مؤتة / الدور  الخامسة عشر

10/4/2007 

التبرع باإلشراف على مجموعة من طلبة  رئيس جامعة مؤتة  .23
 الدراسات العليا يي جامعة مؤتة دون مقابل

15/4/2010 

جمعية المحايظة على   .24
 القرآن الكريم 

 24/12/2014 الورشة التدريبية التكامل المهني 

مركز الملكة رانيا العبد هللا   .25
لدراسات الطفولة ومركز 

 االرشاد

ورقة مؤتمر : دور األسر  يي حماية المرأ  
 المعاقة

10/3/2015 

مدرسة الكرك الثانوية   .26
 للبنات

 5/11/2013 محاضر  قلق االمتحان 

المحايظة على  جميعه  .27
 القرآن الكريم 

 20/1/2010 دايعية االنجاز

 عشرات من كتب الشكر عند تقديم الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية الى ال باإلضاية  .28
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 عضوية كل من الجمعيات التالية :عشر اربعة
 التاريخ العمل المؤسسة ر
جمعية المساند  االنسانية لإلرشاد  1

 النفسي والتمكين 
 21/7/2016 مؤسس ورئيس

 ولغاية تاريخه
 27/11/2004 عضو جمعية دعم الطالب الجامعي  

 1/6/2005 عضو الجمعية األردنية لعلم النفس  2
 7/2/2008 عضو المجلس الوطني لشؤون األسر  3
 30/4/2011 عضو الكرك –مركز اإلرشاد األسري  4
 

 نشاطات بارزة لجمعية المساندة االنسانية لإلرشاد النفسي والتمكين : عشر خمسة
 تاريخه اهميته النشاط  ر
لمساند  االنسانية رئاسة جمعية ا 1

لإلرشاد النفسي والتمكين الهيئة 
 التحضيرية 

-9/2016 تأسيس الجمعية 
3/2017 

رئاسة جمعية المساند  االنسانية  2
لإلرشاد النفسي والتمكين الهيئة 

( عضو من الدكاتر  65العامة )
 باإلرشاد

لغاية  3/2017 نشاطات الجمعية  تنظيم
 تاريخه

جنوب  الملتقى األول لمرشدي 3
( 140المملكة االردنية الهاشمية )
 مرشد بعماد  شؤون الطلبة

التحديات التي تواجه 
المرشدين والتوصيات 

 للمساعد  يي عالجها

2/5/2017 

ندو  االستخدام للتكنولوجيا واثارها  4
 النفسية 

مدرسة مؤتة الثانوية للبنات 
للوقاية من خاطر 

 التكنولوجيا

3/5/2017 

ر االرشاد النفسي التجهيز لمؤتم 5
 االول 

 5/5/2017 جامعة مؤتة 
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 اللغات: عشر ستة
 كتابة قراءة اللغة ر
 ممتاز ممتاز العربية 1
 جيد جدا جيد جدا اإلنجليزية 2
 متوسط جيد التركية* 3

 * مساق في اللغة التركية في الجامعة األردنية
 

 األخيرة والحقائب االبداعات سبعة
 البداع بهاا اهميتها المهارة ر
دور  اعداد برامج للطلبة يي  1

 االمن الفكري 
مقاومة الفكر 

 المتطرف
طريقة جديد  يي المواضيع بأسلوب 

 شيق
تأسيس جمعية المساند   2

النفسي  لإلرشاداالنسانية 
 والتمكين 

تطوير 
االرشاد 

 بالعالم العربي 

نقل االرشاد من كونه سلبي الى ان 
 يعتمد على التمكين 

يبة خصائص النمو لدى حق 3
األطفال والمراهقين 

 وتطبيقاتها التربوية

لمؤسسة 
 المربي 

تأهيل المربين حول كيفية التعامل مع 
 االطفال والمراهقين

لمؤسسة  حقيبة علم النفس التربوي  4
 المربي 

 تأهيل المعلمين وتطوير ادائهم

ألكثر من  حقيبة السعاد   5
 جهة 

 اد طريقة جديد  يي تقديم السع

   حقيبة المواطنة الرقمية  6
حقيبة شيكات الحيا  لتنمية  7

 جود  الحيا  
ألكثر من 

 جهة 
طريقة جديد  يي الوصول الى جود  

 لإلنسانالحيا  
االتجاهات الحديثة يي تقويم  8

 الطالب
لجامعة ام 

 القرى 
 ال جود  دون تقويم 

ألكثر من  حقيبة التدخين  9
 جهة 

ر بالوضع الحالي ال يمكن االستمرا
 كمدخنين
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 البداع بهاا اهميتها المهارة ر
حقيبة التدريب يي التغير  10

 والتغيير
ألكثر من 

 جهة
 للوصول الى التغيير المطلوب

من  ألكثر حقيبة ادار  الضغوط 11
 جهة

للوصول الى التعامل مع الضغوط 
 بطريقة مناسبة

ألكثر من  حقيبة معايير البحث العلمي 12
 جهة

 العلم بالتعلم

ألكثر من  لذهنيةحقيبة الخريطة ا 13
 جهة 

 لتطوير التعلم بطريقة ميسر 

حقيبة اعداد مناهج  14
 الموهوبين والمتفوقين 

 وزار  التربية والتعليم  دبي 

تقديم مقترح لدبي حول عمل  15
 مدينة للمستشارين 

االهتمام بفئة 
 كبار السن 

 مقترحات دبي 
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 مشاريع وبرامج مدعومة مشترك بها :ثمانية عشر
 المستفيد الجهة  المشروع  مالرق

الطالب يي  مدارس االحتراف  عادات العقل / كل شهرين عاد   1
 المدرسة 

2 

يعالية برنامج ارشادي يي تهيئة المقبلين على 
الزواج يي تحسين التكيف ومهارات االتصال وحل 
المشكالت وتوكيد الذات وادار  الصراع واتجاهاتهم 

  يظة الزرقاء نحو الزواج لدى عينة يي محا

وزار  التعليم العالي 
/ صندوق دعم 

 البحث العلمي 

المقبلين على 
 الزواج

4 
يعالية برنامج إرشادي يستند إلى التمكين النفسي يي 
تحسين الرضا الحياتي واألمل لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة ذوي األسر المفككة يي محايظة الكرك

المعهد الوطني 
 للتأهيل المجتمعي 

االسر  طلبة
 المفككة

3 
يعالية برنامج رياضي لريع مستوى العمليات العقلية 
)االدراك البصري والسمعي والحركي( وتعديل 

 السلوك لدى األطفال التوحديين يي دولة الكويت

المؤسسة العامة 
للتدريب التقني 

 والمهني / الكويت

 اطفال التوحد

 

:  التوجيه واإلرشاد المهني يي الوحدات التدريبية
الواقع والمأمول" بالمؤسسة العامة للتدريب التقني 

 والمهني

المؤسسة العامة 
للتدريب التقني 
والمهني / 

 السعودية 

طالب 
الكليات 
التقنية 

والمعاهد 
 الصناعية 
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 المهارات الخاصة :تسعة عشر
درجة إتقان  المهارة ر

 المهارة
 فائدة المهارة في العمل الوظيفي

المساهمة يي التواصل اإللكتروني بسرعة مع  تاز مم مهار  الطباعة  .1
 اآلخرين، والمساهمة يي حل مشكالتهم

العمل يي   .2
الشبكة 

 العنكبوتية

 متابعة كل جديد يي مجال العمل اإلرشادي ممتاز 

مهار  ضبط   .3
 الذات

العمل على المعالجة الذاتية ، وزياد  الصبر  ممتاز 
 والهدوء والنضج االنفعالي

ال مهار  إيص  .4
المعلومات 

 لآلخرين

سهولة التواصل مع الجماهير سواء يي  ممتاز 
 المحاضرات والدورات، والتفاعل االجتماعي معهم

 تعلم االتزان، والتخطيط وين قياد  اآلخرين ممتاز  مهار  الشطرنج  .5
مهار  قياد    .6

 السيار 
 سرعة إتقان األعمال يي أماكن مختلفة. مناسبة

مهار  كتابة   .7
 لعلميالبحث ا

 وعمل أبحاث تربويةتطوير الذات  مناسبة

مهار  التعامل   .8
 مع األزواج

 مساعد  األزواج واألسر يي حل مشكالتهم مناسبة

 


