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سلطنة  -قسم التربية والدراسات اإلنسانية   -كلية العلوم واآلداب  -جامعة نزوى: عنوان العمل الراهن  

 عمان 

 

    ً  المؤهالت العلمية: ثانيا

 دكتوراه في علم النفس   : على درجة علميةأ

    Abnormal Psychology/Clinical Psychology: التخصص الدقيق

 Germanyاأللمانية            :  البحث لغة الدراسة أو 

 
-Leipzig Uniألمانيا  –معهد علم النفس التطبيقي جامعة ليبزغ :     المؤسسة التي أصدرت الدرجة 

Germany 

 1989:   تاريخ تلقي الدرجة

نتائج دراسات تجريبية لتحديد فعاليات الوظائف النفسية لدى مرضى  : عنوان أطروحة الدكتوراه 

 .  نفسيةرضى باضطرابات عصابية باضطرابات عصابية قلبية وم

Results of empirical Studies for Determination of psychological Function 

potencies by Patients with heart neurotically Symptomatic and Patients with 

psychoneurotic Symptomatic 

In Germany: "Ergebnisse Empirischer Untersuchungen zur Erfassung von 

psychischer Funktionspotenzen bei Patienten mit herzneurotischer 

Beschwerden und Patienten mit neurotischen Symptome"   

 

   ً  الخبرة التدريسية والتسلسل الوظيفي : ثالثا

رقم وتاريخ   إلى من الجامعة الوظيفة 

 القرار

- واآلداب العلوم كليةة  Professor أس اذ

سةةلطنة -جامعة نزوى

 عمان 

  اآلن  10/9/2013

كليةة -جةامعةة دمشةةةةق  Professor أس اذ

 التربية 

تةةاريخ  / دن/ 934 9/9/2013 2003\ 4\ 22

22/4/2003 

أسننننن نناذ مشننننننار  

associate 

Professor 

كليةةة التربيةةة بعبري 

- ( الةعةلةوم الةتةطةبةيةقةيةةة ) 

 سلطنة عمان

مةةةةلةةةةف رقةةةةم  31/8/2008 29/8/2000

1499/155 
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مسنننننناعنند اذ أسنننن نن 

 (مشننننننننننننننننننار )

associate 

Professor 

كليةة التربيةة جةامعةة 

 دمشق

تةةاريةةخ  / دن/ 54 2003\ 4\ 21 6/1/1998

6/1/1998 

جةامعةة -كليةة التربيةة مدرس

 دمشق

  / دن/ 1723 5/1/1998 8/1/1991

تةةةةةةةةةةاريةةةةةةةةةةخ 

8/1/1991 

جةامعةة -كليةة التربيةة معيد 

 دمشق

تةةاريةةخ  / دن/ 55 7/1/1991 15/1/1984

15 \1 \1994 

 

 ة األجنبي اللغات 
 درجة ا تقان  اللغة

 ممتاز  األلمانية  1

 مقبول  اإلنجليزية  2

 

 التقنيات الحاسوبية  
في اسةةةةتخدامات وتطبيقات البرامج الحاسةةةةوبية وتصةةةةميم صةةةةفحات الويب (  إتقان) إجادة ممتازة 

 . طبيقهااإلحصائية والتدريب على استخدامها وتوالتطبيقات التعليمية والعلمية وتحليل البيانات 

 

 ً  العضوية في الهيئات العلمية:  رابعا
 2008-1994لبنان–طرابلس  –عضو مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية  .1

تصدر عن مركز الدراسات النفسية  –عضو هيئة تحرير في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة  .2

 2011-1994.  لبنان  –طرابلس  –والنفسية الجسدية 

 2003إلى عام  -1996عضو مجلس إدارة من عام –فسية ورية للعلوم الن عضو الجمعية الس .3

، 2014 -2000و عضو استشاري، من عضو هيئة تحرير في الشبكة العربية للعلوم النفسية  .4

: 2010-5محرر في مجلة شبكة العلوم النفسية ومشرف على إصدار عدد     ،  2017ثم من بداية  

، أعيد نشر العدد مرة http://www.arabpsynet.com.     وهم القوة وقوة الوهم :  التطرف

  2015ثانية ألهميته في عام  

واألسرية والتربوية في المملكة العربية  عضو استشاري في صفحة المستشار للشؤون النفسية  .5

 .Almostshar.comhttp://www.  الدمام -السعودية مركز التنمية األسرية

 Journal of  الةدراسةةةةات البيئيةة والمجتمعيةةفي مجلةة   Editorial boardمحكم وعضةةةةو   .6

Community and Environmental Studies ( JCES) .  قطةا  خةدمةة تصةةةةةدر عن

http://www.arabpsynet.com/
http://www.almostshar.com/
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نوية المجتمع وتنميةة البيئةة بجةامعةة سةةةةوهةاج ، مصةةةةر، مجلةة علميةة محكمةة دوليةة ، ربع سةةةة 

http://jces.sohag-univ.edu.eg . 2009بدءاً من عام 

 . 2010الجزائر بدءاً من عام   -محكم وعضو هيئة استشارية في مجلة دراسات نفسية .7

8. Journal of King Abdulaziz University since 2017 Reviewer at  

9. Reviewer at European Scientific Journal (ESJ) 

esj-journal-scientific-peanhttps://publons.com/journal/26564/euro 

و عضةةةةو المجلس االسةةةةتشةةةةاري السةةةةوري لبناء قدرات الدعم النفسةةةةي   TOTمدرب رئيس .10

األمم ) صةةحة النفسةةية في سةةوريا، الفي تشةةرف عليه المفوضةةية العليا لالجئين  االجتماعي وال

بي السةةوري واالتحاد األوروبي والوكالة األلمانية للتعاون الفني والهالل األحمر العر( المتحدة

بالتعاون مع  والهيئة الطبية الدولية ومنظمة الصةةحة العالمية وصةةندوم األمم المتحدة للسةةكان،

 UNHCR, EC/GTZ, UNESEF, Syrian  يةالتربية و مجلس الصةحة النفسة وزارة الصةحة و

Arab Red Crescent, IMC, WHO and UNFPA in cooperation with the 

Ministry of Health, Education and Mental Health Council  

الدراسات عضو اللجنة التحضيرية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث لقسم التربية و.11

برامج ا رشنننناد النفسنننن  ا  خدمة الفرد ":  كليةة العلوم واآلداب جامعةة نزوى–اإلنسةةةةانيةة  

 1/5/2014-29/4/2014 "والمج مع

ورئيس اللجننة العلمينة للمؤتمر الندول  الرابع لقسننننم ال ربينة عضننننو اللجننة ال ةضننننيرينة .12

عداد وال علم مدى الةياة   ا: المعلم: "جامعة نزوى-كلية العلوم واآلداب-والدراسات ا نسانية

بننال عنناون مع الجمعيننة العلميننة لكليننات ال ربيننة ا  اتةنناد  2016/ 3/ 3-1ا  عننالم م غير 

 الجامعات العربية

http://www.ipt-ألننمننانننيننا  -النننننفسنننننن   لننينن ننز عضننننننو   مننعنن نند الننعننال  .13

leipzig.de/index.html 2016 

 مؤسةسةة العلوم النفسةية العربية-الرئيس الفخري لوحدة الترجمة في التراث النفسةاني العالمي   .14

 2018بداية 

 

 

    ً  العلمية والعملية واإلدارية الخبرات : خامسا
 ( أكاديمية، إدارية أو أمور أخرى ذات صلة بالخ رة العلمية)

لوم واآلداب  جامعة نزوى بدءاً من العام رئيس قسةةم التربية والدراسةةات اإلنسةةانية في كلية الع .1

 . 2014/ 9/ 18( 2014/ 58/ رج./ ن. ج) قرار رقم  -   2017/ 2016إلى    2015/ 2014الدراسي  

جامعة نزوى بدءاً ( بالوكالة) رئيس قسةم التربية والدراسةات اإلنسةانية في كلية العلوم واآلداب   .2

 .  2013/ 9/ 19( 2013/ 38/ رج) قرار رقم  - 2014/ 2013من العام الدراسي 

http://jces.sohag-univ.edu.eg/
https://publons.com/journal/26564/european-scientific-journal-esj
http://www.ipt-leipzig.de/index.html%202016
http://www.ipt-leipzig.de/index.html%202016
http://www.ipt-leipzig.de/index.html%202016
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 سةلطنة عمان، منف بداية العام الدراسةي-رئيس قسةم الدراسةات التربوية في كلية التربية بعبري .3

 . 2007/ 1/ 10وحتى تاريخ  2005/ 2004

سةةةةلطنةة عمةان، منةف بةدايةة العةام الةدراسةةةةي  -رئيس وحةدة علم النفس في كليةة التربيةة بعبري .4

 .  2004/ 2003وحتى العام الدراسي  2001/ 2000

 . 2002/ 2001للعام الدراسي .  سلطنة عمان-بعبري لية التربيةأمين مجلس ك .5

 . 2005/ 3/ 23-19ري في الفترة بين قائم بأعمال عميد كلية التربية بعب .6

 

 تأهيل وخبرات عملية إكلينيكية 

 Client Centeredالنفسية المتمركزة حول المتعالج ( اإلرشاد النفسي) مؤهل   في المعالجة  .1

Psychotherapy ريب وتصميم البرامج اإلرشادية والعالجيةي التد مؤهل ف  . 

 اإلرشاد النفسي اإلكلينيكي   .2

ومدرب  Supervisor، ومشرف Professional Psychotherapistمعالج نفسي مؤهل  .3

qualifier Trainer   

 التشخيص النفسي  .4

   مؤهل في علم النفس الطبي .5

 .  يخبرة في العالج السلوكي المعرفي والعالج السيكو ديناميك .6

اإلخاء السورية   جمعية   2013حتى عام    2009فردي وجماعي منف عام    Supervisionإشراف   .7

على المرشدين النفسيين العاملين في تقديم الخدمات لألسر العراقية المقيمة في سوريا بدعم من 

ل والمنظمة الدولية للهجرة وقرى األطفا.  المنظمات العالمية العاملة في مجاالت الدعم النفسي

sos  

ومعد دليل تدريبي في    0-ريمدرب في مهارات التكيف لليافعين في الهالل األحمر العربي السو .8

 هفا المجال 

 مدرب على مهارات اإلسعاف النفسي األولي في المعهد األوروبي للتعاون والتنمية  .9

التواصل اإلنساني والعالجي النفسي  ومهارات التواصل غير  ) مدرب في مهارات التواصل  .10

 ( لعنيفا

 خبرة بالتطبيقات الحاسوبية، وتحليل البيانات   .11

 

 ً  الزيارات العلمية والمؤتمرات  والندوات واألنشطة العلمية : سادسا
 ( مشاركة وحضور)  1992ألمانيا  -جامعة ليبزغ –المؤتمر األوروبي السادس لعلم نفس الصحة  .1

عدة بي لتوصةةيف مهن المسةةابعنوان نحو مشةةرو  عر –مؤتمر الجمعية السةةورية للعلوم النفسةةية   .2

 ( مشاركة، وحضور)  1998أيار  19-17النفسية وتشريع خدماتها 

 1998 –فينا  -لعلم نفس الصحة 12المؤتمر األوروبي  .3
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ً  41النةدوة   .4  Tagung .199841-4/ 1إلى  3/ 28ألمةانيةا،  -ليبزغ. للنفسةةةةةانيين العةاملين تجريبيةا

experimentell arbeitender Psychologen –Leipzig-Germany- 28.3.-

1.4.1999. 

 . الكويت ( 1999نيسان  7-5) مؤتمر علم النفس والتنمية جامعة الكويت  .5

 -سةةةةلطنةة عمةان  –عبري –كليةة التربيةة  –مةايو  9-8 –اإلرشةةةةاد بةاللعةب النةدوة الوطنيةة الثةالثةة  .6

 2001. 

 . ة عمان طنسةل-2005ديسنم ر-4-3ندوة اإلرشةاد النفسةي والتوجيه األولى جامعة السةلطان قابوس   .7

  2001/ 2000من العام الدارسةي  -تخصةص معلم مجال–اإلرشةاد األكاديمي على مجموعة طالبات 

 .  2005/. 2004حتى 

األطفال الدورة التأهيلية لمعلمات رياض .  ورشةة بعنوان الخصةائص الشةخصةية لمعلمات الروضةة .8

 . 2001مديرية الشؤون االجتماعية والعمل والتدريب المهني .. بوالية عبري

 .  2001 . سلطنة عمان –عبري –كلية التربية  –مايو  9-8اإلرشاد باللعب الندوة الوطنية الثالثة  .9

-13المشاركة في مشغل إعادة توصيف مقررات وحدة علم النفس بكلية التربية بصحار يومي   .10

14 /11 /2001  . 

 . 2002/ 9/ 30-29. المشاركة في مشغل التقويم التربوي، كلية التربية بنزوى .11

د دراسةة تقويمية مقارنة  وفق مسةتويات بلوم المتحانات مواد التعليم األسةاسةي في  كليات داإع .12

 . 2003ي سلطنة عمان التربية ف

 . 2003/ 1/ 14مشغل التربية العملية، ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بعبري،  .13

 . 2003/ 1/ 14مشغل اإلرشاد األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بعبري،  .14

المشةاركة بمحاضةرة بعنوان تفعيل اإلرشةاد األكاديمي من منظور نفسةي وإداري في المشةغل  .15

 . مفكور أعاله وعضو لجنة تنظيمية فيه و لجنة مناقشةال

في بحث بعنوان قلق المسةتقبل وعالقته ببع  " جماعة البحث العلمي"اإلشةراف على طالبات   .16

 . 2003/ 5/ 5لمية التطبيقية، وة األبحاث العالفي عرض في ند " المتغيرات النفسية

- الندوة الطالبية–" اإلرشةاد النفسةيأسةباب عزوف الطالب عن  "اإلشةراف على بحث بعنوان   .17

 . 2003لية التربية بنزوى ك

. 2005/ 12/ 28-27. مسةق : جامعة السةلطان قابوس:  والتوجيه النفسةي األولىندوة اإلرشةاد  .18

 . ات تفعيله في بع  الجامعات العربيةسي وبع  معوقاإلرشاد النفالمشاركة ببحث بعنوان 

لموظفي كليةة العلوم  SPSSمةدرب في الةدورة التةدريبيةة على اسةةةةتخةدام البرنةامج اإلحصةةةةائي   .19

 . 2008/ 6/ 11وحتى    2008/ 6/ 7التطبيقية بعبري وأعضاء الهيئة التدريسية في الفترة الواقعة بين  

(   فريق العالج النفسةي) تكامل العملية العالجية   المشةاركة في ندوة اإلرشةاد النفسةي تحت عنوان .20

 : عنوان المشاركة)  2009/ 3/ 18-17لحة المتعالج أوالً مص

 التعاون العابر للتخصص في النظام الصحي ضمان للفاعلية وتحقيق للجدوى .1
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 الةةةةةمةةةةةمةةةةةارسةةةةةةةةة الةةةةةنةةةةةفسةةةةةةةةيةةةةةة فةةةةةي الةةةةةمةةةةةيةةةةةدان الةةةةةطةةةةةبةةةةةي  .2

 ( إعادة التأهيل الطبي والطبي النفسي) 

اد النفسةي في خدمة برامج اإلرشة : "اسةات اإلنسةانيةث لقسةم التربية والدرالمؤتمر الدولي الثال .21

 1/5/2014-29/4/2014 "الفرد والمجتمع

- مشةةرو  إعداد دراسةةة حول االسةةتثمار في الطفولة المبكرة في السةةلطنة:  مشةةاركة في ندوة .22

 14099085خطةاب رقم . 2014/ 7/ 9-3وزارة التربيةة والتعليم .  التعةاون مع منظمةة اليونيسةةةةفبة 

 2014/ 5/ 25تاريخ 

: جامعة نزوى -كلية العلوم واآلداب -لقسةةم التربية والدراسةةات اإلنسةةانيةالمؤتمر الدولي الرابع  .23

بةالتعةاون مع الجمعيةة العلميةة  2016/ 3/ 3-1اإلعةداد والتعلم مةدى الحيةاة في عةالم متغير : المعلم"

 لكليات التربية في اتحاد الجامعات العربية

 

 ً  اللجان  : سابعا
 . 1998 معة دمشقلجنة توصيف مواد قسم اإلرشاد النفسي في جاو عض .1

كلية . 2000-1994عضةو ية  لجان مناقشةة رسةائل دكتوراه  ورسةائل ماجسةتير   بين األعوام   .2

 . التربية جامعة دمشق

عضةوية لجان مناقشةة مخططات رسةائل دكتوراه وماجسةتير في كلية التربية بجامعة دمشةق    .3

 . 2000-1994بين األعوام 

 . 2003-2002عضو لجنة الدراسات والبحوث في كلية التربية بعبري للعام الدراسي  .4

ول رئيس لجنة الدراسةةةة المتعلقة بتقويم األسةةةئلة االمتحانية المتحانات الفصةةةل الدراسةةةي األ .5

 (. أدبي/ علمي) في كليات التربية بسلطنة عمان لمعلم المجال   2003/ 2002

احبة لكل من عملية صةةياغة دة البيانات والتعليمات المصةة عضةةو اللجنة المشةةكلة لوضةةع قاع .6

أسةئلة الدراسةة وفرضةياتها وإدخال البيانات وتعليمات كتابة التقرير المبدئي في مشةرو  تقويم 

تةاريخ  2003/ 499./ ك. ب . ن حةديثي التخرج، كتةاب تكليف رقم د األداء لتةدريسةةةةي للمعلمي

18/10/2003. 

 . 2004/ 2003قات العامة في الجماعة التربوية رئيس اللجنة اإلعالمية ولجنة العال .7

رئيس لجنة بناء اسةتبانة مشةرو  تقويم الطالب للمقرر واألسةتاي في كليات التربية في سةلطنة  .8

 . عمان

رئيس لجنةة اإلرشةةةةاد النفسةةةةي في كليةة التربيةة بعبري التي تشةةةةكلةت في العةام الةدراسةةةةي  .9

 . 2007/ 2006وحتى نهاية العام الدراسي  2004/ 2003

: مسةق  بعنوان -عضةو لجنة مناقشةة رسةالة ماجسةتير في كلية التربية بجامعة السةلطان قابوس .10

. المتغيرات المحددة له طلبة الصةةف الحادي عشةةر بسةةلطنة عمان وبع   مركز التحكم لدى 

2004  . 
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مسةق  بعنوان -عضةو لجنة مناقشةة رسةالة ماجسةتير في كلية التربية بجامعة السةلطان قابوس .11

للطالب حمد بن حمود بن سةليمان .   المتغيرات لسةلطان قابوس وعالقتها ببعمشةكالت طلبة ا

 . 2002/ 11/ 18تاريخ . 2002/ 12/ 2تاريخ . الغافري

اجسةتير في جامعة السةلطان قابوس بعنوان إحسةاس المعلم بكفايته عضةو لجنة مناقشةة رسةالة م .12

مةارس . المعولي الةفاتيةة وعالقتهةا ببع  المتغيرات للطةالبةة محفوظةة بنةت حمود بن محمةد 

2006  . 

وحتى العام الدراسةي  2005/ 2004عضةو اللجنة المشةتركة للتربية العملية منف العام الدراسةي  .13

2006 /2007  . 

، ورئيس لجنة اسةةةةتالم البحوث المشةةةةاركة وتحكيمها في ندوة التربية عضةةةةو لجنة المتابعة .14

 . ، كلية التربية بعبري2005العلمية األولى، أبريل 

قويم الطالب للمقرر واألسةةتاي المرحلة األولى للعام الدراسةةي بيق مشةةرو  تعضةةو لجنة تط .15

2004 /2005  . 

، 2005/ 2004 عضةةةةو لجنةة ضةةةةمةان الجودة في كليةات التربيةة منةف العةام الةدراسةةةةي .16

2005 /2006 ،2006 /2007  . 

/  2005منسق مشرو  تقويم الطالب للمقرر واألستاي في كلية التربية بعبري،  العام الدراسي  .17

2006 -2006 /2007  . 

 Professionalization ( تمهين مهنة التعليم) عضةةةةو لجنة إعداد مواصةةةةفات المعلم الجيد  .18

2006  . 

قرار وزاري رقم .  التدريس لمرتبة أسةةتاي في سةةلطنة عمانعضةةو لجنة ترقية أعضةةاء هيئة   .19

 . 2007يونيو  18، تاريخ 2007\ 41

ودهم في مركز التنمية األسةةرية في عضةةو لجنة تقويم أداء المسةةتشةةارين النفسةةيين وجودة رد  .20

 . المملكة العربية السعودية-الدمام

 OP01/09 رقم بحث  -عضةةو لجنة تقويم مشةةرو  تأليف المقياس العربي للصةةحة النفسةةية .21

 . جامعة الكويت 

 : بعنوان2009ألمانيا -ألطروحة دكتوراه جامعة ليبزغ( محكم خارجي) عضو لجنة تحكيم  .22

(Analyses of emotional, Cognitive and Stress factors in adults with ADHS 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

 In Germany: Analysen von emotionalen, Kognitiven und Stress-

Faktoren bei Erwachsenen mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-

Hyperaktiviteatsstoerungen-2009  

 . 2009لمرتبة أستاي مشارك جامعة الحسين بن طالل األردن  عضو لجنة ترقية .23

 . 2010عضو لجنة ترقية لمرتبة أستاي مشارك جامعة الطفيلة، األردن  .24
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عضةةو لجان مناقشةةة رسةةائل ماجسةةتير ودكتوراه متعددة ومشةةاريع أبحاث متعددة في جامعة  .25

 ( 2013بعد العودة من سلطنة عمان حتى ) دمشق 

 2014و  2013زيز لجامعة الملك عبد الععضو لجان ترقية لعدد  .26

  2014عضو لجان ترقية لجامعة آل البيت  .27

  2015-2014عضو لجان ترقية لجامعة عمان األهلية   .28

 2015-عضو لجنة ترقية لجامعة الملك سعود لعضو هيئة تدريس  لمرتبة أستاي  .29

 2016عضو لجنة ترقية مؤتة  لمرتبة أستاي مشارك  .30

جةةامةةعةةة الةةكةةويةةت -ة الةةعةةلةةوم االجةةتةةمةةاعةةيةةةمةةحةةكةةم ألبةةحةةاث مةةتةةنةةوعةةة لةةمةةجةةلةة  .31

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=1&root=yes  

 2015/ 2014من رسائل الماجستير جامعة السلطان قابوس  مناقش خارجي لعدد  .32

حتى  2013عضةوية  ورئاسةة لجان مناقشةة رسةائل ماجسةتير جامعة نزوى  األعوام منف عام   .33

 اآلن 

 -2014/ 5/ 21 -رؤيةة من الواقع-سةةةةلطنةة عمةان والخليج العربي والتعليم في نةدوة التربيةة .34

تةاريخ  2014/ 135/ ر ج/ كتةاب ترشةةةةيح حضةةةةور رقم ج ن. جةامعةة السةةةةلطةان قةابوس

5/5/2014 

 . 2014عضو لجنة التحكيم النهائي لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب  .35

 2017 -2016عضو لجنة النشر في جامعة نزوى  .36

 2018/ 2017رئيس لجنة الدراسات العليا ا  قسم ال ربية والدراسات ا نسانية  .37

 2018-2017و 2014/ 2013جامعة نزوى  عضو لجنة ال رقيات ا  كلية العلوم واآلداب .38

منسننإ إعداد برنامج ماجسنن ير مناهج وترر تدريس اللغة العربية للناتقين بغيرها جامعة  .39

 . 2014نزوى 

 2014ة نزوى ا رشاد النفس  ا  جامعمنسإ برنامج بكالوريوس  .40

مشةةرو  برنامج ماجسةةتير المناهج وطرم التدريس في جامعة نزوى عضننو لجنة ومسننؤول   .41

2015 

مشةةةرو  برنامجي بكالوريوس معلم مجال أول وثاني جامعة نزوى عضنننو لجنة ومسنننؤول   .42

2018 

 

 ً  مجاالت العمل البحثية : ثامنا
العالج النفسي، اإلرشاد النفسي االضطرابات  ) علم النفس اإلكلينيكي بميادينه المختلفة  .1

 Health علم نفس الصحة  -والمشكالت النفسية، التشخيص النفسي، الصحة النفسية 

Psychologyالقياس النفسي  ،  . 
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 ً  درجات الشرف، الجوائز، المنح :   تاسعا
 international social باريس  -مجلس العلوم االجتماعية   -منحة منظمة اليونسكو  .1

Paris -UNESCO   -science council  1989-1990 . 

 . 1996 (DAAD)منحة هيئة التبادل العلمي األلمانية   .2

حائز على عدة شهادات تقدير سلطنة عمان، وجامعة الكويت و  مركز التنمية األسرية في  .3

 . المملكة العربية السعودية 

 

 : اإلنتاج العلمي: عاشراً 

 محكمة ( ميدانية)  أبحاث علمية إمبيريقية( 1)  

 العوامنل النفسننننينة االج مناعينة  الواقينة لندى الك نار ا  السننننن ا  سننننورينة 1992  .1

Psychosoziale Protective Faktoren bei alten Menschen in 

Syrien (Psycho-social protective Factors by Old People in 

Syria) -  م نفس الصةةةةحةة المؤتمر األوروبي السةةةةةادس لعل -اللغةة األلمةانيةة

1992.Poster Session  .VI. European Congress of Health 

Pasychology  

 Beitrag in Ekolopsychologieمسناهمة ا  علم نفس ال يةة ا  سنوريا  1992  .2

in Syrien (contribution in environmental Psychology in 

Syria)  - لم نفس الصةةةةحةة المؤتمر األوروبي السةةةةةادس لع -اللغةة األلمةانيةة

1992.Poster Session  VI. European Congress of Health 

Psychology 

بحث بالمشةةةاركة مع ) اسننن  ال  المدمنات لدى األتفال والمراهقين ا  لي ز   1995  .3

الثقةافةة النفسةةةةيةة  -(  ألمةانيةا -ي هةارالةد بيترمةان من   جةامعةة ليبزغاألسةةةةتةا

،  1995، نيسةان  64-49بلس لبنان،  مركز الدراسةات النفسةية، طرا  -المتخصةصةة

   -22، العدد 22العدد 

بحث بالمشةاركة )  تعديل اسن  ال  المدمنات لدى األتفال والمراهقين ا  لي ز  1996  .4

،الثقةافةة النفسةةةةيةة ( ألمةانيةا -مع األسةةةةتةاي هةارالةد بيترمةان من جةامعةة ليبزغ

، 1996، تموز 70-66مركز الدراسةات النفسةية، طرابلس لبنان،   -المتخصةصةة

   27العدد 

مجلةة : دراسةةةةةة ميةدانيةة-"ال ننا  النرر  والقيناس " توقعنات الكفنا ة النياتينة  1997  .5

ية محكمة تصةةدر عن جمعية االجتماعيين الشةةارقة   شةةؤون اجتماعية، مجلة علم

 51-25، السنة الرابعة عشرة، 55، 1997خريف 



سامر رضوانأ.د. الذاتية: السرية   CV. Prof. Samer Rudwan 

 

  33من  13

 

 –(  دراسنة ميدانية)   اتجاهات أت ا  مدينة دمشنإ نةو مسنائل الخدمة النفسنية 1998  .6

- بةالمشةةةةةاركةة مع الةدكتور مطةا  بركةات، مؤتمر الخةدمةة النفسةةةةيةة والتنميةة 

 (. مشقكلية التربية جامعة د  \  1998\ 5\ 19

ان شننار تعات  المواد المسنن  ة لندمان لدى تالب المرالة اليانوية ا  مدينة  1999  .7

معهد مجلة علمية محكمة نصةةةف سةةةنوية تصةةةدر عن  : المعلم الطالب   دمشنننإ،

و  3، 1999( كةانون الثةةاني –حزيران . ) اليونسةةةةكو\ التربيةةة التةةابع لألنروا 

4،54-72، 

بالمشةةاركة –تقنين م دئ  للقائمة العربية الك ةاب األتفال على عينات سننورية   1999  .8

تصةةدر عن  –، المجلة التربوية  ( 1999.  ) مع األسةةتاي الدكتور أحمد عبد الخالق

 14، المجلد 53، 1999، 58-29ة الكويت، مجلس النشر العلمي في جامع

9.  1999 Emotional and behavior problems of children from divorce 

marriages - study in Syria. In 41. Tagung experimentell 

arbeitender Psychologen - Leipzig - 28.3.-1.4.1999. Ismail 

Tanjour & Samer Rudwan   رنت الرابط على االن :

http://www.uni-

leipzig.de/~biocog/teap99/abstracts/9902051559.html 

10.  2001 The Kuwait University Anxiety Scale: Reliability and 

Criterion-Related Validity in Syrian College Students , 

Ahmed M. Abdel-Khalek and Samer Rudwan  ،Psychological 

Reports, 2001,89, 

دراسنة مقارنة سنوريا –السنلو  الحنة  واالتجاهات نةول لدى تالب الجامعة  2001  .11

تصةةةةدر عن جمعيةة –شةةةةؤون اجتمةاعيةة، مجلةة علميةة  محكمةة    ألمنانينا، مجلنة–

، 72، 2001، شةةةةتاء 66-25االجتماعيين و الجامعة األمريكية في الشةةةةارقة، 

 ،18السنة 

- مجلة العلوم التربوية النفسةةية .  ة مقارنةدراسننة ارت اتي –االك ةاب وال شننا م  2001  .12

 ،2-1، 2001، آيار 48-14امعة البحرين،ج

 Clicir رابط ال ةث أنقر هنا

مجلةة مركز  -دراسنننننة ميندانينة على تالب جنامعنة دمشننننإ: القلإ االج مناع  2001  .13

مجلةة علميةة محكمةة تصةةةةدر عن مركز البحوث التربويةة في ) ث التربويةة  والبح

 . 19، 2001، 77-47(. جامعة قطر

https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/8218 

 

http://crmang.com/download/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A92-1.PDF
http://crmang.com/download/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A92-1.PDF
http://crmang.com/download/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A92-1.PDF
https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/8218
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مجلة علمية  –المجلة التربوية  : الحنورة السنورية السن خ ار ييزينل للشنخحنية 2001  .14

، 58، 2001، شةتاء 114-81(. جامعة الكويت  -محكمة تصةدر عن كلية التربية

 . الخامسالمجلد 

مجلة العلوم االجتماعية مجلس :  دراسننة ميدانية –لألعراض   القائمة السننورية 2000  .15

 28، المجلد 4، 2000، شتاء 138-113الكويت، –النشر العلمي

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=8&R

oot=yes&authid=1672 

http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/Arabic/showar

ticle.asp?id=1672 

أحمد عبد . د . مشةةترك مع أ)   دراسننة على عينات سننورية -الوسننواس الق ر  2002  .16

، مجلة دراسةةةةات نفسةةةةية، تصةةةةدر عن رابطة األخصةةةةائيين ( الكويت  -الخالق

 12-1يناير، 2002،  61-43المصريين، 

مجلة جامعة الملك سةةةعود، العلوم ،  لسنننورية لمقياس بيل لالك ةابرة االحنننو 2003  .17

  م2003\ هةة  1424، 486-453، ( 1)  16التربوية والدراسات اإلسالمية المجلد 

file:///C:/Users/Samer/Downloads/40-screen.pdf 

دراسننة "ا رشنناد النفسنن  وبعو معوقات تفعيل  ا  بعو الجامعات العربية   2005  .18

، ندوة  ا رشننناد النفسننن  وال وجي  األولى جامعة السنننلطان "مقارنة  ميدانية

 . 2005ديسم ر4-3قابوس 

19.  2006 The German Version of the Kuwait University Anxiety 

Scale-Revised, (Ahmed Abdel-Khalek, Kuwait University; 

Konrad Reschke,Leipzig University; Samer Rudwan, 

Damascus University Ismail Tanjour; Hashimi University) 

5 17153807 -Oct ;99(2):390 2006Psychol Rep. 

d=Retrhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cm(

)ieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=17153807 

http://prx.sagepub.com/content/99/2/390.abstract 

 

أثر الكفا ة الياتية ا  خفو مسننن وى القلإ، مجلة دراسنننات نفسنننية، مجلة  2011  .20

 2011، : جزائر ، العدد اليالثعلمية مةكمة ال

مدى ممارسنة مشنرا  ال ربية العملية ألدوارهم ا  تدريا الطال ات المعلمات   2014  .21

،  2014على م نارات ال ندريس الالةمنة ل ن أثننا  ممنارسنننننة ال ربينة العملينة 

http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/Arabic/showarticle.asp?id=1672
http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/Arabic/showarticle.asp?id=1672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=17153807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=17153807
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 . 2007-17مجلد -69أعيد نشره في الثقافة النفسية المتخصصة العدد . ) 1999

 ، 2000عندما يتمرد الجسد، مجلة العربي، (. 20000) رضوان، سامر    2000  .3

http://www.psyinterdisc.com/jornal/mlaf68.html#علم_نفس_الشخصيــة:_
http://www.psyinterdisc.com/jornal/mlaf68.html#علم_نفس_الشخصيــة:_
http://arabpsynet.com/Archives/VP/VP.SamerSeventhSenarioOfLove.htm
http://arabpsynet.com/Archives/VP/VP.SamerSeventhSenarioOfLove.htm
http://arabpsynet.com/archives/op/eJ25-26SamerJamilRudhouane1.pdf
http://arabpsynet.com/archives/op/eJ25-26SamerJamilRudhouane1.pdf
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-23332
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-23332
http://almostshar.com/Subject_Desc.php?Subject_Id=5120&Cat_Subject_Id=42&Cat_Id=5
http://almostshar.com/Subject_Desc.php?Subject_Id=5120&Cat_Subject_Id=42&Cat_Id=5
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 2000العربي  هل أنت مدمن، مجلة(. 20000) رضوان، سامر    2000  .4

هل هي مهنة من ال مهنة له؟ مجلة .. المحلل السةياسةي(. 2004) رضةوان، سةامر    2004  .5

 . 24، 552، نوفمبر، العدد 2004العربي، 

العدد : مجلة رسةالة التربية:  االمتحانوداعاً لكوابيس  (. 2004) رضةوان، سةامر    2004  .6

 ( 57-52) سلطنة عمان 2004س، ديسمبر الساد 

. مجلة الشةبكة العربية للعلوم النفسةية .  فوبيا التفنيش(. 2004) ، سةامر   رضةوان 2004  .7

 www.arabpsynet.com/apnJ3/apnJ3.exe 2004-3عدد ( 1) مجلد 

:  المتسةةل  المسةةتبد ( قراءة في سةةيكولوجية العنف(. ) 2004) رضةةوان، سةةامر    2004  .8

  2004-4عدد ( 1) مجلد . مجلة الشةبكة العربية للعلوم النفسةية -صةية مرضةية  شةخ

www.arabpsynet.com/apnJ4/apnJ4.exe 

لمايا يفضةةل االكتئاب النسةةاء أكثر من الرجال؟، (. 2004) رضةةوان، سةةامر    2004  .9

 . 172، 548يو العدد يول. 2004مجلة العربي، 

. العدد الثامن .  مجلة رسةةالة التربية:  الفكاء وتنميته(. 2005) رضةةوان، سةةامر    2005  .10

 . سلطنة عمان. 2005-يونيو

مةطات الشننعوذة وال ج يل اسنن الب العقول (. 2008) رضةةوان، سةةامر   2008  .11

محور : محاور وآراء: منشةور على موقع المسةتشةار ضةمن: وتدمير المج مع

 . الكفر التكنولوجي-ت الشعويةقنوا

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Su

bject_Id=553&Cat_Subject_Id=80&Cat_Id=1 

سةتشةار محاور موقع الم : ة والمسنولة األخالقيةال قني(. 2010)سنامر )رضنوان   2010  .12

 /http://www.almostshar.com. 2008  -التقنية وحرب األخالم:   وأراء

، موقع الحياة الجنسةةية الزوجية والصةةحة النفسةةية(. 2009) رضةةوان، سةةامر  2009  .13

 /http://www.almostshar.com. 2009-مةاور ويرا -المس شار

 .  وعربية مختلفةنفسياً في مجالت سورية أكثر من ثالثين مقاالً    .14

 

 الكتب المنشورة(: 5)  

.   1994. ، مترجم عن األلمةانيةة، دار أرواد، سةةةةوريةةاألاالم بين الةقيقنة والخينال 1994  .1

 . 2011الطبعة الثانية، منقحة ومعدلة 

منشةةةةورات وزارة الثقةافةة في )  –مترجم عن األلمةانيةة–مسنننن ق نل العال  النفسنننن   1999  .2

 ( 1999جمهورية العربية السورية ال

http://www.arabpsynet.com/apnJ3/apnJ3.exe
http://www.arabpsynet.com/apnJ4/apnJ4.exe
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=553&Cat_Subject_Id=80&Cat_Id=1
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=553&Cat_Subject_Id=80&Cat_Id=1
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( 2007الطبعة الثانية . ) 2002، مؤلف، دار المسةيرة، عمان، األردن، الحنةة النفسنية 2002  .3

 ( 2009الطبعة الثالثة ) 

 . 2002دار المسيرة، عمان، األردن، . ، مترجم عن األلمانيةالعال  النفس  بالمةادثة 2002  .4

دار المسةةيرة، عمان، األردن، .  ، مترجم عن األلمانيةمتى يكون مفيداً  -العال  النفسنن  2002  .5

2002  . 

منشةورات -كتاب إليكتروني. مترجم عن األلمانية. العال  النفسن  الديناميك  المخ حنر 2005  .6

 2005-الشبكة العلوم العربية النفسية

المؤثرات النفسننية ا  إتار العالقات : الشنن ابسننولون  عن المشننكالت النفسننية لدى  2007  .7

منشةورات دار وجوه للنشةر واإلنتاج و مركز التنمية األسةرية (. مشناركة. )االج ماعية

   . 2007. المملكة العربية السعودية. في الدمام

الضةةةغوط النفسةةةية في إطار الحياة :  سنننولون  عن المشنننكالت النفسنننية لدى األةوا  2007  .8

التنمية األسةرية في  منشةورات دار وجوه للنشةر واإلنتاج و مركز(. مشةاركة, ) الزوجية

   . 2007. المملكة العربية السعودية. الدمام

م رجم عن اللغنة   2008تريقنة المسنننن ق نل ا  العال  : العال  األسننننر  ا يجناب  2008  .9

 اإلمارات العربية المتحدة   -العين -الجامعيدار الكتاب . األلمانية

- سةةةية في سةةةن الطفولة واليفو  نمايج من االضةةةطرابات النف–علم النفس ا كلينيك    2009  .10

 .  اإلمارات العربية المتحدة -العين -دار الكتاب الجامعي -، مترجم عن األلمانية2009

، مترجم 2009-االضةطرابات النفسةية في سةن الرشةد نمايج من –علم النفس ا كلينيك    2009  .11

 اإلمارات العربية المتحدة   -العين -دار الكتاب الجامعي-عن األلمانية

دار الكتاب . م رجم عن األلمانية -2009  -ا  الطنا النفسنننن  وعلم النفس ا كلينيك  2009  .12

 اإلمارات العربية المتحدة   -العين -الجامعي

  -2009. األسنس النررية لل ةليل النفسن  و العال  السنلوك : العال  النفسن ممارسنة   2009  .13

 ارات العربية المتحدة  اإلم -العين -دار الكتاب الجامعي م رجم عن األلمانية

دار الكتةاب  2009: مترجم عن األلمةانيةة. م ندأ ذرائع : العال  وا رشننننناد األسننننر  2009  .14

  . العربية المتحدةاإلمارات -العين–الجامعي 

" ترائإ العال  النفسنننن  الفرد "المدخل إلى المعالجة النفسننننية ال فاعلية الدينامية   2010  .15

    2009: اإلمارات العربية المتحدة -العين -اب الجامعيدار الكت م رجم عن األلمانية

 -العين   -دار الكتاب الجامعي  م رجم عن األلمانية.  األعراض  النفسنية والعال  النفسن  2010  .16

    2009: اإلمارات العربية المتحدة

ر دا ال ةليل النفسنن  لالنفعاالت م رجم عن األلمانية: الةا والكرل والةسنند و الغيرة 2010  .17

    2009:.  اإلمارات العربية المتحدة -العين -الكتاب الجامعي
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المراحل -" وأعمال  يريل إيركسنونإ اياة  ل وية وتشن   ا ا   : "ال ةث عن ال وية   2010  .18

مترجم عن .  النمائية الثمانية لتشةةةكل الهوية والجفور النفسةةةية للتعصةةةب واالسةةةتبداد 

 . 2010-األلمانية

 Imagery Rescripting & Reprocessingرة وعالج اإلعادة  إعادة رسةةم الصةةو 2010  .19

Therapy 

دليل معالجة الصةدمة من النو  األول، تحرير و تأليف بالمشةاركة مع ميرفن سةموكر  

دار (.  سوريا) ، مطا  بركات (  ألمانيا) ، كونراد ريشكة، بيتي كوغل  ( الواليات المتحدة) 

   2010 الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة،

دار الكتةاب الجةامعي، -األلمةانيةة مترجم عن. إدارة الجلسةةةةةة المتمركزة حول المتعةالج 2011  .20

 2011اإلمارات العربية المتحدة،

الهالل األحمر –دليةل برنةامج تةدريبي لمهةارات التكيف ومواجهةة الضةةةةغوط لليةافعين  2011  .21

 2011العربي السوري 

دار الكتاب   2012-مترجم عن األلمانية.  جية التربويةالتدريب على إدارة الجلسةةة العال 2012  .22

 الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة،

 2014-2013منشورات جامعة دمشق العام الدراسي  -مؤلف -التشخيص النفسي 2013  .23

دار الكتاب   -مترجم عن األلمانية 2016مترجم  –( 1ج) التشةةخيص النفسةةي اإلكلينيكي   2016  .24

 العربية المتحدة،الجامعي، اإلمارات 

دار الكتاب الجامعي،   -مترجم عن األلمانيةمترجم  -( 2ج) التشةخيص النفسةي اإلكلينيكي   2016  .25

 2016اإلمارات العربية المتحدة، 

دار الكتةةاب  -مترجم عن األلمةةانيةةة 2016–( 3ج) التشةةةةخيص النفسةةةةي اإلكلينيكي  2016  .26

 الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة،

 الراب ألمانيا . دار نور للنشر. لنفسية في سن الطفولة والمراهقةالصحة ا 2016  .27

 

 ندوات عامة وأنشطة اج ماعية أخرى (: 6)

 المكان العنوان العام  م 

  لنعنش بسنعنادة" نندوة ا رشنناد النفنس   2015 1

1-2/4/2015 

http://omandaily.om/?p=220445 

المديرية العامة لل ربية  

وال عليم بمةاارة  

 سلطنة عمان-الداخلية

مةاضرة ا  إتار   -الضغوت النفسية   2016 2

االا فال باليوم العالم  للسالمة والحةة  

 الم نية 

 2016مشفى نزوى 

    

https://www.noor-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-330-80316-9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
http://omandaily.om/?p=220445
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 (: ماجستير أو دكتوراه) ا الرسائل التي تم اإلشراف عليه  : حادي عشر
 تاريخ النقا، الجامعة اسم الطالا الش ادة عنوان الرسالة م 

المشنننكالت النفسنننية لدى أوالد   .1

 المطلقين ا  سوريا

إسننننننمنناعننيننل  ماجس ير 

 تنجور

 1988 دمشإ 

مشكالت ال فاعل الزواج    .2

وعالق  ا باضطرابات  

دراسة  "العالقات الزوجية 

 ميدانية ا  مدينة دمشإ 

 1999 دمشإ  ناهد سعود   ير  ماجس

تةسنين ال واصنل وعالق   بنمو   .3

مننفنن ننوم  األنننا واآلخننر لنندى  

   (Autism ) األتفال المنغلقين

 برنامج إكلينيك  ش   تجري  

 2000 دمشإ  عيسى إدريس ماجس ير  

مرونة األنا كمؤشنننر وقائ  من   .4

سنيطرة الميول االك ةابية وأاكار 

 االن ةار

 2013 إ دمش ماةن شمات  ماجس ير 

المعنى ا  الةيناة ومروننة األننا   .5

لنندى عنيننننة منن النمنرهنقنينن  

منجن نولن  األبنوينن ان  منركنز 

 رعاية الطفولة بمةاارة مسقط  

انناتننمننة بنننننت  ماجس ير 

مةمد بن سنننعيد 

 الح ةية 

 2015 نزوى  

تننوثنينر مسننننن نوى النينقننة بنينن   .6

الزوجين على مجناالت الخالاات  

الزوجينة وعالق  نا بناألعراض 

جات الم وةمة الزيالنفسننننية ا   

لدى األةوا  المراجعين للمةاكم  

 . ا  بعو واليات سلطنة عمان

ليلى بنت سننعود  ماجس ير 

 بن سعيد الع رية 

 2016 نزوى 

تنندري ن   -بنرنننامنج إرشنننننناد   .7

لمعلمننات رينناض األتفننال ا  

مةاارة مسنقط ل نمية معرا  ن 

بخحنننائ  اضنننطراب تشننن ت 

االن  ال وارت النشات وإكساب ن 

 ا  ال عاملم ارات أساسية 

روينننة عنننلننن   ماجس ير 

 خليفة الكل ان 

 2016 نزوى 
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الضننغوت النفسننية المدركة لدى    .8

المعلمين وعالق  ننا بننالمرونننة 

النفسنية وم ارة ال المشنكالت 

بمةناارنة الرناهرة ا  سننننلطننة 

 ". ُعمان

خالد بن مطر بن  ماجس ير 

 مةمد الربخ 

 2016 نزوى 

سنننلوك  ااعلية برنامج تدري      .9

الضنننننغنوت  منعنران  ان  خنفنو 

النفسننننية وتةسننننين مسنننن وى 

الن نكنينف لنندى أمن ننات تنالب 

برنننامج النندمج العقل  بوةارة 

ال ربيننة وال عليم ا  سننننلطنننة 

 "ُعمان

كميال  بننت منال  ماجس ير  

 هللا العجمية

 2016 نزوى 

انناعليننة برنننامج تنندري   ا    .10

تنننننمننيننة بننعننو الننمنن ننارات 

االج ماعية لدى عينة من أتفال  

 . ق ل المدرسةما 

جننوخننة بنننننت  ماجس ير  

مةمد بن سنننليم 

 الحوااية

 2016 نزوى 

انناعنلنيننة بنرنننامنج تنعنلنينمن  ان    .11

تةسننننين الك نابنة لندى عيننة من 

تالميي صنعوبات ال علم ا  والية 

 ."المضي   بمةاارة الشرقية

ةيننننا منةنمنند  ماجس ير 

 عل  الفورية  

 2016 نزوى 

ضننننغوت الوالننديننة وعالق  ننا   .12

بنالكفنا ة النياتينة لندى عيننة من 

ل تنينف الن نوانند أمن ننات أتنفننا

 وأم ات األتفال العاديين 

منننننيننرة بنننننت  ماجس ير  

عننننوض بننننن 

خميس بن اميند 

 العلو 

 2016 نزوى 

العالقة بين دااعية المعلم   .13

والكفا ة الياتية المدركة 

وأثرهما على الحةة 

 النفسية 

عينة من دراسة ميدانية على 

 معلم  شمال ال اتنة 

أمنل بننت عنامر  ماجس ير 

بنننن خنننمنننينننس 

 الردين 

 2016 زوى ن

أثر مسننن وى الحنننةة النفسنننية   .14

على إدارة الغضننننا لندى عيننة 

 من معلم  مةاارة الداخلية

نسني ة بنت سنالم  ماجس ير 

بنننن منننةنننمننند 

 السعيدية

 2017 نزوى 
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العالقة بين الكفا ة الياتية    .15

 والسلو  الحة 

الةلقة اليانية من ال عليم لدى 

 االساس 

 ا  مدينة صور 

 

 

راية بنت مسننلم  ماجس ير 

خنننمنننينننس  بنننن

 النحيرية

 2016 نزوى 

المشكالت النفسية والسلوكية    .16

الشائعة لدى تل ة الحف 

الةاد  عشر واليان  عشر 

بمدارس والية نزوى 

بسلطنة عمان وعالق  ا 

 ب عو الم غيرات

اناتمنة ع ند هللا  ماجس ير 

 الةديد 

 2017 نزوى 

أذى اليات وعالق   بخ رات   .17

ا همال وا سا ة ا  

 ات الطفولة لدى تال

اليانوية ا  مدارس أبو 

 . ظ  

ع ير سنمي  أبو  ماجس ير  

 سعيد

 2016 نزوى 

 
 

 ماجس ير المسار الشامل ا شرا  على مشاريع تخر  

مراجعة لرسنننائل الماجسننن ير   .1

ا  ا رشاد النفس  ا  جامعة 

 نزوى 

ماجس ير  

مشروع  

 تخر  

 2014صيف  نزوى  عامر الةجر  

االضننننطرابننات السننننلوكيننة   .2

ة لنيو  االا يناجنات  واالنفعنالين 

الخاصنننة وعالق  ا با رشننناد 

 النفس 

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

عائشنة بنت ع د 

هللا بن سننننعينند 

 الفارس 

خنننننننرينننننننف  نزوى 

2014/2015 

ماجس ير   العال  النفس  ال كامل     .3

مشروع  

 تخر   

بشنننرى سنننعود 

 امد اليهل  

خنننننننرينننننننف  نزوى 

2014/2015 

النننمنوذ  النندولن  لن نرامنج   .4

 ا رشاد المدرس  

اجس ير  م

مشروع  

 تخر   

عل  ع ند هللا بن 

 مةمد الة س 

خنننننننرينننننننف  نزوى 

2014/2015 
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مراجعنة لعندد من الندراسننننات   .5

 (المسنين)العربية عن 

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

يمنننة سننننلطننان  

 سعيد الجني  

 2015/2016 نزوى 

مراجعننة للنندراسننننننات ال     .6

تناولت مواضننيع ا  ا رشنناد 

 وال وجي  الم ن 

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

عل  بن سننننعيد 

بنننن منننةنننمننند 

 الن  ان 

 2015/2016 نزوى 

للنندراسننننننات ال   مراجعننة   .7

تناولت الضنغوت النفسنية لدى  

 المعلمين

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

خنالند بن مةمند 

بنننن نننناصننننننر 

 الغدان 

 2015/2016 نزوى 

دراسننننة وصننننفية كيفية عن   .8

الخنندمننات االج منناعيننة ال   

تننقنندمنن ننا وةارة النن نننننمننيننة 

 مان االج ماعية ا  سلطنة ع

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

اننمنندة عننلنن   

سننننننننننننننننرور 

 الشامس 

 2015/2016 نزوى 

واقع المسنننننين ا  سننننلطنة   .9

 عمان 

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

خنندينجننة بننننت 

عيمنان بن مراد 

 ال لوشية

 2015/2016 نزوى 

مراجعة لرسنننائل الماجسننن ير   .10

ا  ا رشناد وال وجي  النفسن  

المقنندمننة ا  جننامعننة نزوى 

 2012خالل عام 

  ماجس ير

مشروع  

 تخر   

عنلن  عن نند هللا 

مسنننننننننعننننننود 

 المعمر 

 2015/2016 نزوى 

مقدمة ا  الم ارات األساسية   .11

 لنرشاد واالتحال

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

أاالم بنت جمعة 

بننن اسننننننيننن 

 الغابش 

 2015/2016 نزوى 

أسنننننالينا المعناملنة الوالندينة   .12

وأثرهنا ا  تقندير النيات لندى 

مراجعة للرسنائل ال   )األبنا  

 ( الموضوعتناولت 

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

بننندرينننة بنننننننت 

ناصننر بن سننالم  

 المديلوية

 2015/2016 نزوى 

اضننننننطننرابننات السننننننلننو     .13

- النينناانعنينناالجن نمنناعن  لنندى 

دراسنننننة اناالت الجنوح من 

 مةاارة الراهرة 

ماجس ير  

مشروع  

 تخر   

رايننة بنننت ع نند 

هللا بنننن انننمننند 

 الشملية 

 2015/2016 نزوى 
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 رافدورات تدريبية وإش: ثاني عشر

 عنوان الدورة  المكان التاريخ  م

1.  2010/2

011 

دورة تدريبية إلعداد مدربين رئيسةةةيين في الرعاية الصةةةحية األولية  دمشإ

 TOT-In Primary Health Care( متدرب ) 

مهةةارات التواصةةةةةل غير العنيف مةةدراء ( مةةدرب ) دورة تةةدريبيةةة  دمشإ 2011  .2

. عةدالةة اليةافعين  برنةامج: ومشةةةةرفين على معةاهةد األحةداث الجةانحين

 سورية -وزارة الشؤون االجتماعية

مةدراء  –مهةارات التواصةةةةةل غير العنيف ( مةدرب ) دورة تةدريبيةة  الا 2012  .3

. برنةامج عةدالةة اليةافعين : ومشةةةةرفين على معةاهةد األحةداث الجةانحين

 سورية-وزارة الشؤون االجتماعية

. معلمين –يف مهةارات التواصةةةةةل غير العن( مةدرب ) دورة تةدريبيةة  دمشإ 2012  .4

منظمةة الهالل األحمر ووزارة منظمةة إسةةةةعةاف أولي بةالتعةاون مع 

 : التربية السورية

إلعةةداد مةةدربين متطوعين في مهةةارات ( مةةدرب ) دورة تةةدريبيةةة  دمشإ 2012  .5

 -( مسار) األمانة السورية للتنمية : التواصل غير العنيف

ق دليةل مهةارات مدربين على اسةةةةتخةدام وتطبي( مدرب ) دورة تدريب  دمشإ  2012  .6

 الهالل األحمر  -دمشق-لليافعينالتكيف وإدارة الضغوط 

7.  2009-

2013 

إشةةةراف فردي وجماعي على مقدمي :  وحتى تاريخه 2009منف عام   دمشإ 

 برنامج دعم الالجئين العراقيين–الخدمة النفسية واالجتماعية 

8.  2012-

2013 

ي في المعهد دورات تدريبية مسةةةتمرة في اإلسةةةعاف النفسةةةي األول دمشإ

 األوروبي للتنمية

9.  20092.

13 

االتحاد النسةةائي -إشةةراف منتظم واسةةتشةةارات في مركز تنمية المرأة دمشإ

 UNHCRالسوري وبالتعاون مع 

في مهارات العالج النفسي والتواصل للعاملين ( مدرب ) دورة تدريبية   دمشإ  2013  .10

 . والمتطوعين في الجمعية السورية للتنمية االجتماعية

المجلس الدنماركي .  النفسةةةي األولي والضةةةغوط النفسةةةيةاإلسةةةعاف   دمشإ 2013  .11

 لالجئين ووزارة التربية 

سةةةةاعةة  60الخوض –دورة تةدريبيةة ألمهةات مركز رعةايةة الطفولةة  مسقط 2015  .12

حول المشةةةةكالت ( سةةةةةاعةة 30مجموعتةان كةل مجموعةة ) تةدريبيةة 

 -التعامل فرط النشاط وأساليب –السلوكية واالنفعالية لألطفال 
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 سجل بالمقررات التي تم تدريسها خالل العمل الجامعي: ثالث عشر
 جامعة دمشإ(1

 ( جامعة دمشق)  2000-1990الشفوي النفسي، السنة الثالثة، اإلجازة في علم النفس بين  .1

 ( جامعة دمشق)  1994-1990الصحة النفسية، السنة الثالثة، اإلجازة في التربية    .2

 ( جامعة دمشق. ) 1999-1990م التأهيل التربوي دبلو-الصحة النفسية .3

-1990دبلوم الدراسةةات العليا في علم النفس الصةةناعي  -المشةةكالت النفسةةية واإلرشةةاد النفسةةي .4

 (  جامعة دمشق. ) 2000

-1990دبلوم الدراسةةات العليا في علم النفس العسةةكري -النفسةةية واإلرشةةاد النفسةةيالمشةةكالت  .5

 (  جامعة دمشق. ) 2000

جامعة )  2000-1996دبلوم الدراسةةةات العليا في اإلرشةةةاد النفسةةةي  -يف والتعلم  مشةةةكالت التك .6

 (. دمشق

جامعة . ) 1996-1990 حلقات بحث في مادة العيادة النفسةةية والعالج النفسةةي السةةنة الرابعة بين .7

 (  دمشق

 ( جامعة دمشق. ) 2000-1999اإلجازة في علم النفس –السنة الثالثة –الصحة النفسية  .8

 

 ( جامعة دمشق. ) 2000-1999السنة الثالثة اإلجازة في التربية منف –سية الصحة النف .9

 

  سلطنة عمان( كلية ال ربية بع ر )كلية العلوم ال ط يقية بع ر  ( 2
العام الدراسةةي .  الفصةةل الدراسةةي األول.  السةةنة الثانية والثالثة-علم نفس النمو والصةةحة النفسةةية   .1

200/2001  . 

فرقتان دراسةةةيتان العام الدراسةةةي .  الفصةةةل الدراسةةةي الثاني.  لثانيةالسةةةنة ا–القياس النفسةةةي  .2

 (  جامعة دمشق) . 2000/2001

 . 2001/ 2000العام الدراسي . يالفصل الدراسي الثان.  السنة الرابعة-مشاغل تقويم .3

 . 2002/ 2001العام الدراسي . الفصل الدراسي األول.  علم نفس النمو والصحة النفسية .4

 .  2002/ 2001العام الدراسي .  فرقة دراسية. الفصل الدراسي الثاني. رابعة سنة –مشاغل تقويم  .5

الفصةةل الدراسةةي .  ثالثة ورابعةتدريس فرقتن دراسةةيتين سةةنة  .  علم نفس النمو والصةةحة النفسةةية .6

 . 2002/ 2001العام الدراسي . الثاني

العةام الدراسةةةةي   . الفصةةةةل الدراسةةةةي الثةاني.  السةةةةنةة األولى معلم مجةال علمي.  علم نفس النمو .7

2001/2002. 

 -السةنة الرابعة، معلم مجال .  الفصةل الدراسةي األول.  صةعوبات التعلم ويوي االحتياجات الخاصةة .8

 . 2003/ 2002العام الدراسي   فرقتان دراسيتان

الفصةل الدراسةي .  ثالث فرم دراسةية-السةنة الرابعة.  صةعوبات التعلم ويوي االحتياجات الخاصةة .9

 .  2004/ 2003ي  األول  العام الدراس
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العام .  الفصةل الدراسةي الثاني.  السةنة األولى فرقتان دراسةيتان. مناهج البحث والمعالجة اإلحصةائية .10

 .  2003/ 2002الدراسي 

الفصةةل الدراسةةي الثاني العام الدراسةةي .  فرقة دراسةةية  -أدبي/ مشةةرو  السةةنة الثالثة مجال علمي .11

2002 /2003  . 

ثالث فرم دراسية السنة الرابعة معلم المجال الفصل .  اصةصعوبات التعلم ويوي االحتياجات الخ .12

 . 2004/ 2000العام الدراسي . الدراسي األول

العام .  الفصةل الدراسةي الثاني.  فرقتان دراسةيتان-الرابعة معلم مجال أدبيالسةنة .  البحث التربوي .13

 . 2004/ 2003الدراسي 

العام .  الفصل الدراسي الثاني. اسية واحدةفرقة در.  السنة الثالثة معلم مجال علمي.  التقويم التربوي .14

 .  2004/ 2003الدراسي 

العام الدراسةةي . الفصةةل الدراسةةي األول.  علم نفس النمو والصةةحة النفسةةية، فرقتان دراسةةيتان .15

2004-2005  . 

الفصةل الدراسةي .   الفصةل الدراسةي األول.  فرقة دراسةية واحدة.  سةنة ثالثة.  القياس والتقويم النفسةي .16

 .  2005-2004األول 

العام الدراسةةي  .  الفصةةل الدراسةةي الثاني.  علم نفس النمو والصةةحة النفسةةية، أربع فرم دراسةةية .17

2004 /2005   . 

الفصةةل الدراسةةي األول .  ثالث فرم دراسةةية في كل فصةةل.  علم نفس النمو والصةةحة النفسةةية .18

 .   2006/ 2005والفصل الدراسي الثاني  من العام الدراسي 

العام الدراسةةي .  الفصةةل الدراسةةي األول.  حة النفسةةية أربع فرم دراسةةيةعلم نفس النمو و الصةة  .19

2006 /2007  . 

العام الدراسةةي .  الفصةةل الدراسةةي الثاني.  ثالث فرم دراسةةية.  صةةحة النفسةةيةعلم نفس النمو وال .20

2006 /2007  . 

سةةي العام الدرا.  الفصةةل الدراسةةي الثاني.  ثالث فرم دراسةةية.  علم نفس النمو والصةةحة النفسةةية .21

2006 /2007  . 

 . 2008\ 2007الفصل الدراسي األول . فرم دراسية 4. علم نفس النمو والصحة النفسية .22

 2008/ 2007. الفصل الدراسي األول. فرقتان دراسيتان. لقياس النفسي والتقويم التربويا .23

 2008/ 2007. الفصل الدراسي الثاني. فرقتان دراسيتان. علم نفس النمو والصحة النفسية .24

وحتى العةام  2001/ 2000ف على مجموعةات في التربيةة العمليةة من العةام الةدراسةةةةي اإلشةةةةرا .25

 .  2005/ 2004الدراسي 

 

   (2013/ 2012-2009/ 2008بد اً من العام الدراس  )جامعة دمشإ ( 3
كلية التربية جامعة دمشةق الفصةل الدراسةي -ماجسةتير قسةم اإلرشةاد النفسةي:  التشةخيص النفسةي .26

 2013/ 2012-2011/ 2010، 2009/ 2008الثاني 
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تخصةةص إرشةةاد نفسةةي كلية التربية جامعة دمشةةق الفصةةل -السةةنة الرابعة: التشةةخيص النفسةةي .27

 وحتى اآلن 2009/ 2008لدراسي الثاني ا

تخصةةص إرشةةاد نفسةةي كلية التربية الثانية بالسةةويداء جامعة -السةةنة الرابعة:  التشةةخيص النفسةةي .28

 . ، حتى اآلن2009/ 2008دمشق منف 

كلية التربية الثانية بالسةويداء جامعة دمشةق -تخصةص اإلرشةاد النفسةي-لسةنة الثالثةا: الشةفوي النفسةي .29

 حتى اآلن -2009/ 2008منف 

كلية التربية جامعة دمشةةق -التعليم المفتوح-تخصةةص رياض األطفال:  اإلرشةةاد النفسةةي والتربوي .30

   2009/ 2008الفصل الدراسي الثاني 

وحتى  2010/ 2009السةةويداء منف -لية التربيةك–السةةنة الخامسةةة إرشةةاد نفسةةي  : العالج النفسةةي .31

 . تاريخه

 2009ة إرشةاد نفسةي، كلية التربية، السةويداء اإلشةراف على مشةاريع تخرج طالب السةنة الخامسة  .32

   2010و

اإلشةةةراف على مشةةةاريع تخرج طالب السةةةنة الخامسةةةة إرشةةةاد نفسةةةي، كلية التربية، دمشةةةق  .33

2011/2012-2012/2013 

 

 2013/2014ام الدراسي جامعة نزوى بدءًا من الع

 2014/ 2013ربيع + خريف -ماجستير في اإلرشاد النفسي  –اإلرشاد الجمعي  .1

ويويهم خريف وربيع وصةيف   -ماجسةتير في اإلرشةاد النفسةي–إرشةاد الفئات الخاصةة   .2

2013/2014-2014/2015 

(  2) و ( 1) حلقةات نقةام مةاجسةةةةتير في اإلرشةةةةةاد النفسةةةةي خريف وربيع وصةةةةيف  .3

 2015/ 2014يف خر – 2014/ 2013

خريف وربيع -2014/ 2013اإلرشةةاد النفسةةي صةةيف  الصةةحة النفسةةية ماجسةةتير في  .4

 وصيف حتى اآلن 

ماجسةتير في اإلرشةاد النفسةي خريف وربيع وصةيف   -تطبيقات عملية في اإلرشةاد النفسةي .5

 وحتى اآلن  2015/ 2014منف عام 

 ( 2016صيف) مدخل إلى التربية الخاصة ماجستير استدراكي في اإلرشاد النفسي  .6

 ماجستير في اإلرشاد النفسي(  2018/ 2017خريف ) تعديل السلوك  .7

مناهج البحث في التربية وعلم النفس ماجسةتير تخصةصةات تربوية مختلفة خريف  ربيع  .8

2017-2018   
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