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المؤهالت 

 العلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األردن                           الجامعة األردنية                 7661 -7662
  دكتوراه إرشاد نفسي وتربوي

 .جيد جدا  : التقدير 3,55: المعـدل
 أثر العالج الواقعي الجمعي في الوحدة النفسية والمسؤولية  :عنوان أطروحة الدكتوراه

 .د سليمان الريحاني.أ: المشرف. االجتماعية لدى عينة من األطفال المعرضين للخطر
 

 األردن                             جامعة اليرموك                  7666-7667
 ماجستير إرشاد نفسي

 .ونمن خمس الثالث: ، الترتيبممتاز: التقدير %78,9: المعـدل
 أثر اإلرشاد الجمعي في خفض مستوى العدوان وزيادة مستوى  :عنوان رسالة الماجستير

 .د عفاف حداد.أ: المشرف. السلوك التوكيدي لدى عينة خاصة من األطفال
 

 ألردنا                    البيت        -جامعة آل                  7771-7777
 تربية وعلم نفسبكالوريوس 

 .من أربع وخمسون الثاني: ، الترتيبممتاز: التقدير %75,55: المعـدل
 أثر الذكاء في التفوق األكاديمي لدى عينة من الطلبة المتفوقين  :عنوان مشروع التخرج

 .د يحيى شديفات.أ :المشرف. البيت-في جامعة آل
 

 األردن             ردنية   وزارة التربية والتعليم األ                       7771
 الفرع العلمي/ شهادة الدراسة الثانوية العامة

  .جدا   جيد: التقدير %78,8: المعــدل
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الخبرات 
 العملية

 األردن                          يرموك الجامعة                     حتى اآلن -7677
  أستاذ مساعد ■

، مقدمة في نظريات اإلرشاد والعالج النفسية ماد :كالوريوسلطلبة الب المواد اآلتية بتدريس قمت
ومادة تعديل السلوك،  اإلرشاد األسري، مبادئاإلرشاد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومادة ومادة 
، ومادة إرشاد التوجيه واإلرشاد المهني، ومادة قضايا معاصرة في اإلرشاد النفسيومادة 

 . بات ميدانيةالموهوبين والمتفوقين، ومادة تدري
مادة حلقة في اإلرشاد النفسي، ومادة نظريات : المواد اآلتية لطلبة الماجستير بتدريس قمت

 .اإلرشاد وأساليبه
 

 السعودية                            القصيمجامعة                      7677 -7667
  أستاذ مساعد ■

إضافة إلى القيام  ة مهارات الدراسة الجامعية؛مادو  والتعلم، مهارات التفكير ةبتدريس ماد قمت
  .ية والطبيةمللبة السنة التحضيرية للكليات العباإلرشاد األكاديمي لط

 

 األردن   جامعة جرش األهلية                                         7667 -7661
  أستاذ مساعد ■

، علم نفس اللعب، (النمو)نفس التطوري علم ال علم النفس التربوي،: بتدريس المواد اآلتية قمت
، اإلرشاد في مرحلة الطفولة التوجيه واإلرشاد النفسي ،(لطلبة التمريض)مبادئ علم النفس 

 .ومفاهيمها، نظريات التعلم وتطبيقاتها األطفاللغة تطور  التنشئة االجتماعية، ،المبكرة
ملخص 
 الخبرات

 األردن         ة والتعليم األردنية            وزارة التربي                  7661 -7777
 مدرب ورشة عمل الرعاية الوالدية ■       مدرب دورة الطفولة المبكرة ■    مرشد تربوي   ■
 

 األردن                 جمعية حماية األسرة والطفل                                7666
 .والشباب المعرضين للخطرمرشد نفسي لمجموعة عالجية من األطفال  ■
 

 األردن                      مركز الحسين للسرطان                                  7661
 .أخصائي عالج نفسي ■
 

 األردن                     مؤسسة كويست سكوب                                7662
 .ب المعرضين للخطرمرشد نفسي لمجموعة عالجية من األطفال والشبا ■
 

 األردن                                 جامعة اليرموك                    7667 -7666
 .  مساعد بحث وتدريس في قسم اإلرشاد وعلم النفس التربوي ■



 

 المنظمات
 والجمعيات

 .عضو في الجمعية األردنية لعلم النفس ■
 .عضو في جمعية حماية األسرة والطفولة ■
 .متطوع في منظمة اليونسف ■

ات المؤتمر 
 والندوات

مؤتمر كلية التربية في جامعة دمشق، نحو استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ( 7667) ■
الضغوط النفسية لدى المرشد النفسي والتربوي في محافظة "بحث بعنوان ضوء تحديات العصر، 

 ".في األردن عجلون
، كلية عجلون الجامعية-ندوة األسرة والطفل في عالم متغير في جامعة البقاء التطبيقية( 7667) ■

 . "العنف األسري وانعكاساته على سلوك األطفال"ورقة عمل بعنوان 
المؤتمر العلمي الثـاني لكليـة العلـوم التربويـة فـي جامعـة جـرش األهليـة، دور المعلـم العربـي ( 7667) ■

 .لمعرفيفي عصر التدفق ا
المـؤتمر العلمـي األول لكليـة العلـوم التربويـة فـي جامعـة جـرش األهليـة، مسـتقبل التربيـة فـي ( 7660) ■

 .الوطن العربي في ضوء الثورة المعلوماتية
األبحاث 
 المنشورة

مجلة كلية التربية، جامعة عين . مشكالت األطفال المعرضين للخطر(. 7667). طشطوش، رامي ■
 (.7)، الجزء (22)العدد شمس، 

 

اتجاهات طالب كلية اللغة العربية والدراسات (. 7676). طشطوش، رامي والخزاعلة، أحمد ■
 (.2) العدد، (7) المجلد، الجامعة الخليجيةمجلة . االجتماعية في جامعة القصيم نحو المعاقين

 

والتربوي في الضغوط النفسية لدى المرشد النفسي (. 7676). طشطوش، رامي والمزاهرة، رانية ■
 (.7)العدد ( 4)مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، المجلد . محافظة عجلون

 

اتجاهات طلبة التربية الخاصة في جامعة القصيم (. 7677). الخزاعلة، أحمد وطشطوش، رامي ■
 (.777) العددمجلة رسالة الخليج، . نحو تخصصهم األكاديمي وعالقتها ببعض المتغيرات

 

مدى انتشار التفكير الخرافي لدى طلبة معلم صف في جامعة جرش (. 7677). طشطوش، رامي ■
 (.4)، العدد (71)المجلد المنارة للبحوث والدراسات، العلوم اإلنسانية، . األهلية

 

الحاجات اإلرشادية لدى طلبة السنة التحضيرية في جامعة القصيم (. 7677). طشطوش، رامي ■
 .(746)، العدد (20)المجلد مجلة دراسات الخليج وشبه الجزيرة، . نظرهم من وجهة

 

درجة ممارسة المرشدين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من  (.7677). طشطوش، رامي والمزاهرة، رانية ■
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد . وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات

 (.7)د ، العد(76)
 

أثر استخدام الجماليات في تنمية ما وراء الذاكرة (. 7672). طشطوش، رامي والخزاعلة، أحمد ■
مقبول مجلة دراسات الخليج وشبه الجزيرة، . لدى عينة من طلبة السنة التحضيرية في جامعة القصيم

 .للنشر
 

دى طلبة جامعة العلوم أسباب العنف ل(. 7672. )طشطوش، رامي وحتاملة، الناالمومني، فواز و  ■
 .مجلة جامعة القدس المفتوحة، مقبول للنشر. والتكنولوجيا األردنية في ضوء بعض المتغيرات



 

الكفايات المعرفية والمهارات الالزمة (. 7672. )مهيدات، محمد والمقداد، قيس وطشطوش، رامي ■
جامعة الشارقة للعلوم مجلة . لمعلمي األطفال ذوي اضطراب التوحد في األردن ودرجة امتالكها

 .االنسانية واالجتماعية، مقبول للنشر
 

المرشد النفسي  صورة (.7672. )طشطوش، رامي والمومني، فواز والشقران، حنان والمقداد، قيس ■
 . مجلة جامعة الملك خالد، مقبول للنشر. لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك

المهارات 
 الشخصية

مجموعـة مايكروسـوفت أوفـيس   ،Windows (2000,Xp)نظـام التشغــيل  ،SPSSحصـائي النظـام اإل
(Word, Excel, Access, Power Point, Publisher) حاصـل علـى الرخصـة الدوليـة فـي قيـادة ،

 .، اسـتـخـدام شبكة االنترنت والبريد االلكتروني(ICDL)الحاسـوب 
 اللغة األم - اللغة العربية  اللغات

 (126امتحان التوفل ) ممتاز - نجليزيةاللغة اال 
الدورات 
وورش 

 العمل

 السعودية -جامعة القصيم -مهارات البحث النوعي. 

 التقـويم باسـتخدام ملفـات اإلنجـاز ) بناء مهارات أساليب التقويم الجامعي لدى أعضـاء هيئـة التـدريس
Portfolio)- السعودية -جامعة أم القرى. 

 األردن -وزارة التربية والتعليم -(اإلبداع في التعليم)بل م للمستقبرنامج إنتل التعلي. 
  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب(ICDL)- األردن -وزارة التربية والتعليم. 

 األردن -وزارة التربية والتعليم -دورة الطفولة المبكرة. 

  دورة اإلعداد إلمتحان التوفل(TOFEL)- األردن -جامعة اليرموك. 
 العنوان
 الدائم

 جامعة اليرموك - المملكة األردنية الهاشمية
 قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي -كلية التربية 

 


