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 السيرة الذاتية

 أ. د. أحمد الشريفين 

 املعلومات الشخصية 

   عبد هللا محمد الشريفين.أحمد : االسم

   رشاد النفس يأستاذ دكتور في ال 

 م7/1979/  26  تاريخ الوالدة: .: السلطمكان الوالدة

 .: متزوجالحالة االجتماعية : أردني.الجنسية

 (21176: )رمز البريدي لا بيت يافا –إربد  –األردن  :العنوان البريدي 

 ahmed.sh@yu.edu.jo  ،ffen@Yahoo.com_shreal  :البريد االلكتروني

   0777748217: خلوي 
   

 املؤهالت العلمية 

 الدرجة العلمية واملعدل سنة التخرج الجامعة

األردن / موكالير  جامعة ة الدكتوراه في الرشاد النفس ي درج 2009   

ة دفعاألول على ال.  ير ممتازتقد ( 90) معدل   

األردن / جامعة اليرموك في الرشاد النفس ي  املاجستير ة درج 2003   

ة دفعاألول على ال . ير ممتازتقد ( 188.) معدل   

األردن / جامعة اليرموك نفس ي في الرشاد ال البكالوريوسة درج 2001   

ة دفعاألول على ال . ير ممتازتقد ( 85.9) معدل   

 ( 85.1معدل )  لعامةالثانوية ا 1997 األردن / إربد / مدرسة الزرنوجي الشاملة

 

 عنوان رسالة املاجستير 

 : دراسققة ميداةيققة للقاققاي الصققا  وقق  م.اف ققة ار ققد.التوافققا الزوا قق  وقق  ضققوت يعقق  املتميققرات االجتماعيققة

 املشرف: أ.د عدنان فرح
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الدكتوراه أطروحةعنوان    

 .قدرة يع  املتميرات النفسية واالجتماعية على التنبؤ بامليل للعنف لققدط طلبققة الجامعققات األردةيققة

 أ.د عدنان فرحاملشرف: 

 

االداريةالخبرات   

 الرقم  عنوان الوظيفة الجهة التي عمل بها  إلى -الفترة من 

10/9/2016 – 

 م. 13/9/2017

 1 ؤون أعضاء الهيئة التدريسيةشكلية التربية ل  عميد مساعد جامعة اليرموك 

10/9/2016 – 

 م. 13/9/2017

 2 د.مساعد عميد لشؤون ضبط الجودة واالعتما جامعة اليرموك 

  -م 13/9/2017

 م.13/9/2018

 3 رئيس قسم علم النفس االرشادي والتربوي  جامعة اليرموك 

 4 لية التربيةنائب عميد ك جامعة اليرموك  االنحتى  – 20/9/2020

 

 الخبرات التعليمية

 البكالوريوس/ جامعة ار د األهليةمستوط 

 التوجيه واالرشاد املنهي. امشكالت الطلبة واساليب معالجته نظريات الرشاد النفس ي.

 ل في التربية.مدخ صعوبات التعلم  االرشاد باللعب.

 تدريبات ميدانية.

 

 الحاجات الخاصة.  مقدمة في ارشاد ذوي  التنشئة االجتماعية.

   التعبيرية في االرشاد.  األنشطة

 مستوط البكالوريوس/ جامعة اليرموك.

 االتصال في االرشاد النفس ي  النفس ي نظريات االرشاد   مقدمة في االرشاد النفس ي 

 استراتيجيات االرشاد االسري  تفوقين ارشاد املوهوبين وامل  صعوبات التعلم 

 االرشاد املدرس ي  ي جماعاالرشاد ال االرشاد املنهي 
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 مهارات الجلسة االرشادية مشكالت الطفولة واملراهقة  مبادئ االرشاد الزواجي واالسري 

 تعديل السلوك سية النف الصحة ارشاد الفئات الخاصة 

 مهارات حياتية  نفس ي تدريبات ميدانية في االرشاد ال اختبارات نفسية 

اخالقية وقانونية في االرشاد يا قضا االرشاد باللعب مقدمة في علم النفس العيادي 

 ارشاد املدمنين  قضايا معاصرة في االرشاد النفس ي  ارشاد االزمات  النفس ي 

  الرشاد في مرحلة الطفولة

 املبكرة. 

 

 نفس ي. تنظيم وإدارة خدمات الرشاد ال  الرشاد في مرحلة املراهقة. 

 مستوط املاجستير/ جامعة اليرموك

 حلقة في االرشاد النفس ي. وك.السل  تعديل االرشاد الجماعي.

 االرشاد عبر املراحل العمرية االرشاد االسري  االرشاد املنهي

االختبارات واملقاييس في 

 فس يناالرشاد ال

التقييم النفس ي والتربوي في التربية 

 الخاصة

ية تعديل السلوك في الترب

 الخاصة
 تطبيقات في الرشاد النفس ي علم النفس املرض ي

 

 املقابلة شاد و الر   مهارات

 نظريات االرشاد النفس ي  االرشاد الزواجي واالسري  إرشاد األزمات والصدمات 

 مستوط الدكتوراه/ جامعة اليرموك.

 موضووووووووووووووعات خاصوووووووووووووة فوووووووووووووي االرشووووووووووووواد  الضغط النفس ي الخاصة الفئات إرشاد

 رشاد النفس يساليب ال أ الرشاد النفس يم في االتقيي النفس ي

 

 يالنفس  االشراف في االرشاد

  متقدم  -مناهج بحث نظريات التطور املنهي في الرشاد النفس ي

 

 الخبرات العملية

 الرقم  عنوان الوظيفة الجهة التي عمل بها  إلى -الفترة من 

19/8/2001 - 24  

 م8/2003/

  -لواء الرمثا/ليم  عالتربية والت  وزارة

 األردن 

 1 مرشد نفس ي 

23/8/2003 - 

 م5/2/2006

  تربوي/ وحدة التدخل املبكر مرشد  ديةية/السعو ان األهللظهر رس اا مد

 ( املوهبة واالبداع ،ت التعلم)صعوبا
2 

 - م5/2/2006

 م. 1/9/2007

التربية والتعليم/مديرية اربد وزارة  

 الثانية 

 3 التربوي  عضو قسم االرشاد

 4 مرشد تربوي  جامعة اليرموك / املدرسة النموذجية  -م 2/9/2007



 4 

 م.3/9/2009

 -م10/3/2009

 م.13/9/2009

 5 رغأستاذ مساعد ومحاضر غير متف  جامعة اربد األهلية. 

  – م13/9/2009

 م. 2011/ 5/12

 6 محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد جامعة اليرموك. 

  -م 4/12/2011

14/2/2016 . 

 7 أستاذ مساعد  ك. جامعة اليرمو 

 –م 15/2/2016

24/2/2020 . 

 8 أستاذ مشارك  جامعة اليرموك 

 9 أستاذ دكتور   موك الير  جامعة 24/2/2020

 

 االهتمامات الب.ثية

 النفسية.  قاييستطوير امل ▪
 الصحة النفسية.الضغوط النفسية و  ▪
 نماذج الشراف في الرشاد النفس ي. ▪
 البرامج االرشادية واالشرافية. ▪
 املتفوقين(ين و وهوبلتعلم، امل)صعوبات ا خاصةية الالترب ▪
 األطفال املعرضين للخطر. ▪

 

الجوائزالتكريمات و   

 م.1997/1998للعام الدراس ي  -يرموكق العلمي جامعة الشهادة تقدير التفو  ▪

 م.1998/1999للعام الدراس ي  -التفوق العلمي جامعة اليرموكقدير تشهادة   ▪

 م.1999/2000للعام الدراس ي  -شهادة تقدير التفوق العلمي جامعة اليرموك ▪

 م.2000/2001للعام الدراس ي  -وق العلمي جامعة اليرموكدير التفشهادة تق ▪
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 ادي خريجين جامعة اليرموك.م ن2003/2004على الدفعة لطلبة املاجستير للعام الدراس يير األول شهادة تقد ▪

 م جامعة اليرموك.2003/2004جائزة األول على الدفعة لطلبة املاجستير للعام الدراس ي  ▪

 جامعة اليرموك. م2009  /2008للعام الدراس ي  دكتوراه االرشاد النفس ي بة عة لطلى الدفل علاألو  ▪

%  5  للحصووول علووى أول  Arcifربيووة  ة العيوو من معامل التأثير واالستشهادات املرجعية للمجالت العلميم تكر  ▪

 م.2018بين الباحثين وفق معامل التأثير للعام  

  للحصووول علووى املرتبووة  Arcifالعلميووة العربيووة  للمجووالت    ت املرجعيووةتكووريم موون معاموول التووأثير واالستشووهادا ▪

ومراجعوووووة  ( مؤلووووو  توووووم دراسوووووة  105.000تشوووووهد مهوووووم ضووووومن أك ووووور مووووون )( مؤلووووو  اس13000مووووون )  21ال  

 .م2019بين الباحثين وفق معامل التأثير للعام  ، تهم املرجعيةشهاداتاس

 

والهيئات العلمية واملهنية  عياتعضوية الجم  

 إلى اآلن. 200 النفس مية لعل األردن جمعية عضو ال ▪

 .2006إلى  2004 عضو الجمعية األمريكية لتمارين رياضة الدماغ ▪

 

، امل.اضرات، واألنشاة اإلعالمية( ةي بالورش والدورات التدريخدمة املجتمع امل.ل : )   

 أوال: الورش والدورات التدريبية

 السنة  مالحظات الدورة التدريبية اسم 

  للمرشدين تدريبية حقيبة

 

 الظهران مدارس في واملعلمين التربويين للمرشدين متكررة دورات

 صعوبات) موضوعات في الثانية،  اربد مديرية ومدارس األهلية

 نظريات االستقواء،  الجمعي،  الرشاد لة، حاال دراسة التعلم، 

 املوهوبين ارشاد االبداعي،  للتفكير  الكورت برنامج الرشاد، 

 ...( واملتفوقين، 

2003-

2007 
 

  جامعة النموذجية املدرسة في املتفوقات للطالبات تدريبية دورة املتفوقين الطلبة دعم دورة

 م2008-2007الدراس ي للعام اليرموك

2007 
 

 لغايات دريسالت هيئة عضو  مل  إعداد ةر دو 

 الترقية

- 2016 
 

 2016 متقدم مستوى  SPSS حزمة باستخدام االحصائي التحليل دورة
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 في للعاملين االلكترونية قاتاملسا تصميم

 TURKU جامعةو  .االردنية الجامعات

27/2-3/3 
 

2017 
 

 البحث تقرير  كتابة في الشائعة اللغوية األخطاء

 االجتماعية علومل ا يف العلمي

 اليرموك جامعة

 

2017 
 

 مع التعامل  وطرق  التعلم صعوبات دورة

 الطلبة مشكالت

 اليرموك جامعة – جيةالنموذ املدرسة ملعلمين تدريبية دورة

 

2018 
 

 الطلبة،  مشكالت مع التعامل  طرق  دورة

 الزائد الحركي النشاط التعلم،  صعوبات

 2018 اليرموك جامعة – جيةموذن ل ا املدرسة /للمعلمين تدريبية دورة
 

 املوهوبين الطلبة مشكالت مع التعامل 

 واملتفوقين

 م13/9/2018 النموذجية املدرسة ملعلمين تدريبية ورشة

 

2018 
 

 2019 - واالنساني الروحي التكوين مفاهيم دورة
 

  – 24 ، كاليرمو  جامعة -الشباب عزم مشروع -الصديق برنامج تدريبية ومهارات أساليب دورة

 تموز  – 29

 

2019 
 

 نيسان – 27 – 24 سكوب،  كويست مؤسسة الشباب عزم برنامج الفريق بناء دورة

 

2019 
 

 3/4 -3/3 النفس ي عالجل ا في الدراما توظي  دورة
 

2019 
 

 2019 - للمساق والتخطيط االعداد دورة
 

 النفس ي الدعم االطفال،  مع التعامل  طرق 

 وطرق  لمتعال صعوبات للطلبة،  واالجتماعي

 الزائد،  الحركي النشاط الطلبة،  مع التعامل 

  واملتفوقين املوهوبين

 ال الاالطف قرى  في البديالت لألمهات تدريبية دوراتمجموعة 

SOS اآلن حتى 2009 منذ مستمرة 

 

Now 
 

 ، الصفية االدارة) موضوعات تتناول  منتظمة سنوية دورات النموذجية املدرسة/الجدد املعلمين تدريب

 وطرق  التعلم صعوبات معها،  التعامل  وطرق  الطلبة كالتشم

 املوهوبين ارشاد الزائد،  الحركي النشاط الطلبة،  مع التعامل 

 .اآلن حتى – 2017 عام منذ( واملتفوقين

 

Now 
 

 تطبيق على املرشدين من للعديد مختلة فترات في متكررة دورات  النفسية االختبارات تطبيق دورات

 – MMPI – وكسلر  – بينيه ستانفورد) سيةنفلا االختبارات

SCL-90- رافن، لينون،  اوتيس رينزولي،  البداعي،  للتفكير  تورنس 

 ،  MBTI كورنرز،  كتئاب، الل  بيك املوضوع،  تفهم روشاخ، 

GADS ،  ،2009 منذ(. االختبارات من غيرها كاتل،  ايزنك 

 

Now 
 

 Now إربد /والتعليم التربية مديريات في للمشرفين تدريبة دورات وطرق  االشراف،  في البداعية األساليب دورة
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 مع والتعامل  االشرافي العمل  يف توظيفها

 املتدربين واملرشدين املرشدين

 2017 منذ

 

 الذات،  تطوير  في تدريبية دورات سلسلة

 النشاط التعلم، صعوبات ذوي  مع التعامل 

 من وغيرها واالبداع،  املوهبة الزائد،  الحركي

  والنفسية بويةتر ال  املوضوعات

 للمجتمع التابعة الثقافية املراكز  لحاجات تلبية متنوعة دورات

 2007 منذ .املحلي

Now 

 

 

 وات  الندثاةيا: امل.اضرات و 

2009  >    : 

ركة بنوووووووووووووووووووودوة )الوقايووووووووووووووووووووة موووووووووووووووووووون املخوووووووووووووووووووودرات( فووووووووووووووووووووي مديريووووووووووووووووووووة تربيووووووووووووووووووووة لووووووووووووووووووووواء الرمثووووووووووووووووووووا للعووووووووووووووووووووام  املشووووووووووووووووووووا -

 م.2002/2003الدراس ي

يووووووة تربيووووووة لووووووواء الرمثووووووا مدرسووووووة الطوووووورة الثانويووووووة للعووووووام  بات الووووووتعلم( فووووووي مدير و املشوووووواركة بنوووووودوة )صووووووع -

 م.2002/2003الدراس ي

اململكووووووة  -ان األهليووووووةسووووووية( موووووودارس الظهوووووور تقوووووديم محاضوووووورة بعنوووووووان )عصوووووور املعلومووووووات والصوووووحة النف -

 م.1/9/2004العربية السعودية

بووة ذوي صووعوبات الووتعلم  لتقووديم محاضوورة بعنوووان )الضووغوط النفسووية الناتجووة عوون التعاموول مووع الط  -

معهووووووا( موووووودارس الظهووووووران األهليووووووة  اململكووووووة العربيووووووة    والنشوووووواط الحركووووووي الزائوووووود واسووووووتراتيجية التعاموووووول

 م.26/8/2004السعودية

وان )الضغوط النفسية لدى آباء وأمهات الطلبووة ذوي صووعوبات الووتعلم( موودارس  اضرة بعنم محتقدي -

 م. 10/2005اململكة العربية السعودية-الظهران األهلية

تقوووووديم محاضووووورة بعنووووووان )االسوووووتعداد لالمتحانوووووات( لطالبوووووات املرحلوووووة الثانويوووووة فوووووي مدرسوووووة كفرجوووووايز   -

 م.11/4/2005الثانوية للبنات  

)كيفيوووة التعامووول موووع الطلبوووة ذوي صوووعوبات الوووتعلم أثنووواء االمتحوووان( مديريوووة  بعنووووان    تقوووديم محاضووورة -

 م.2006للبنين   مدرسة إيدون الثانوية الشاملة –تربية اربد الثانية 
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 م.25/3/2006تقديم محاضرة بعنوان )الصداقة( مدرسة كتم الثانوية للبنات   -

كووالوريوس فووي جامعووة اليرموووك الوودكتور  الب  تقديم محاضرات بعنوان )برنامج الكووورت للتفكيوور( لطلبووة -

 م.2006/2007عبد الناصر الجراح في العام الدراس ي 

ملنهووووووووووووووووووووي( مدرسووووووووووووووووووووة كفوووووووووووووووووووور جووووووووووووووووووووايز الثانويووووووووووووووووووووة  اتقوووووووووووووووووووديم محاضوووووووووووووووووووورة بعنوووووووووووووووووووووان )الرشوووووووووووووووووووواد والتوجيووووووووووووووووووووه   -

 م.21/4/2009للبنات

 م.2/7/2009م، جامعة اليرموك  2007ندوة السكان والصحة االسرية -

ي موووودن اربوووود ومجلووووون وعمووووان والكوووورك فووووي العديوووود موووون املوضوووووعات  فوووو   اتتقووووديم العديوووود موووون املحاضوووور  -

األسووووووووري      املتخصصوووووووة فوووووووي صوووووووعوبات الووووووووتعلم، الضوووووووغط النفسووووووو ي، النشووووووواط الحركووووووووي الزائووووووود، العنووووووو 

 حتى اآلن.  - 2009واملجتمعي والجامعي،

ول  تقوووديم العديووود مووون املحاضووورات فوووي املووودارس التابعوووة ملديريوووة تربيوووة قصوووبة اربووود، محافظوووة اربووود، حووو  -

ت الطلبة وطرق التعامل معها، صعوبات التعلم، النشاط الحركووي الزائوود، االسووتقواء، االرشوواد  شكال م

 تى اآلن.ح – 2009املنهي، االختبارات النفسية، 

2016: 

 2016/2017ورشة إعداد مل  عضو هيئة التدريس لغايات الترقية، الفصل االول   -

 2016الول/  كانون ا  /8ندوة اللجوء السوري: التحديات والفرص،  -

 م1/12/2016، مستوى متقدم،  SPSSورشة التحليل االحصائي باستخدام حزمة   -

 م28/11/2016ورشة خدمة الجامعة واملجتمع،  -

 م20/12/2016بخماس ي كرة القدم، لشهداء ابطولة  -

2017: 

- Law and Economics of Refugees and Migration  ،13/3/2017 

 م2018/   2017امعية، الفصل االول  ورشة التقويم وإعداد االمتحانات الج -

 م12/3/2017ورشة بناء املل  التدريس ي للكليات العلمية،  -
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 20/3/2017نية، اورشة بناء املل  التدريس ي للكليات االنس -

 23/5/2017ي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، اليوم العلمي السنو  -

 م12/3/2017بناء املل  التدريس ي للكليات العلمية،   -

 م20/3/2017اء املل  التدريس ي للكليات االنسانية، نب -

رسوووة النموذجيوووة،  دورشوووة: املهوووارات الدراسوووية وقلوووق االختبوووار   ادارة الوقوووت والتخطووويط الدراسووو ي . امل -

 م20/2/2017ي الثاني  الفصل الدراس 

2018: 

لطلبووة ،  ورشة تدريبية ملعلمووين املدرسووة النموذجيووة   صووعوبات الووتعلم وطوورق التعاموول مووع مشووكالت ا -

 م13/9/2018

 م11/10/2018م و  27/3/2018م و13/3/2018ورشة إعداد املل  التدريس ي،  -

 م13/3/2018ورشة إعداد املل  التدريس ي،  -

 م27/3/2018ريس ي، عداد املل  التدة إشور  -

 م11/10/2018ورشة إعداد املل  التدريس ي،  -

2019: 

 م4/2/2019م و16/9/2019ورشة العداد والتخطيط للمساق   -

 م29/11/2019شة املمارسات البحثية االخالقية في دراسات الهجرة القسرية، ر و  -

 م17/6/2019ورشة مهارات التنمية البشرية،  -

 م31/3/2019ملساق التدريس ي، د مل  ااورشة عمل: إعد -

 م29/11/2019املمارسات البحثية االخالقية في دراسات الهجرة القسرية،  -

 م9/5/2019ندوة قد أفلح من زكاها،   -

 م24/2/2019املنظومة الفكرية واالجتماعية ودورها في بناء الثقافة الجامعية،   -

 م2019/ ايلول/ 7 – 2مفاهيم التكوين الروحي واالنساني،   -
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 م17/6/2019ورشة مهارات التنمية البشرية،  -

 م4/3/2019 –  3/3/2019توظي  الدراما في العالج النفس ي،  -

2020: 

فوووي الموووارات  وزارة التربيوووة والتعلووويم    ،للمعلموووين  الرابوووع  د الدراسوووية مسوووتعدون للمسوووتقبل  ملتقووو  املووووا -

 م. 16/12/2020  –م 2020/  12 /15العربية املتحدة.  

 

 (الصحافة  اعة،التلفزيون، اإلذ)ثالثا: األنشاة اإلعالمية 

 لفزيون:لتا  

 النفس ي.العديد من املوضوعات والقضايا ذات الطابع حول  قناة اململكةمتعددة مع  لقاءاتد عق ▪

مو  الصوبع،  ،)قضم األظافر حول املشاكل السلوكية عند األطفال ن األردنيددة مع التلفزيو متع اءاتقعقد ل ▪

( هووووووبين واملتفووووووقيند املو ، ارشووووواةالسووووورق ،راديإلوووووالتبووووول اة، الالغيووووور صووووعوبات الوووووتعلم، النشووووواط الحركوووووي الزائووووود، 

 تى اآلن.ح –م 28/3/2006

فووي الرشوواد النفسوو ي منووذ موون املوضوووعات املتخصصووة  العديوود ألردنووي حووول ن ازيووو لفلتمتعووددة مووع اعقوود لقوواءات  ▪

 حتى اآلن. - 2007عام 

مباشوره  ونيوةتلفزي، إجوراء مقابلوة اململكوةين، قنواة كيفية استثمار تواجد االبناء داخول املنوزل أثنواء اضوراب املعلمو  ▪

 م2019/ ايلول/ 17عبر القناة. 

/ 5، ، برنوووووامج صوووووباح اململكوووووة، بوووووث مباشووووورقنووووواة اململكوووووة -كورونوووووا ةحووووو دوافوووووع شوووووراء الخبوووووز وتكد سوووووه فوووووي ظووووول دائ ▪

 .م2020

 . م5/9/2020، برنامج صباح اململكة، قناة اململكة -في ظل جائحة كوروناالعودة للمدارس  ▪

 اإلذاعة:

االنتحووار، تقوودير  من القضايا النفسية مثوول    عديدلجامعة اليرموك حول ا مع إذاعة اتاءعقد لق •

املوهبووووووة واالبووووووداع،    صووووووعوبات الووووووتعلم، النشوووووواط الحركووووووي الزائوووووود،ذوي    طلبووووووةمشووووووكالت الالووووووذات،  

 .املختلفةوضوعات  من امل  وغيرها



 11 

حوووول عمالوووة األطفووووال فوووي األردن، وعموووول    -برنوووامج حياتنووووا  –بوووورى  اربووود الك  إذاعوووةع  موووو   اتاءعقووود لقووو  •

يرهووا موون  غو املوهبووة واالبووداع،    نشاط الحركووي الزائوود،صعوبات التعلم، البة،  ل، مشكالت الط املرأة

 حتى اآلن.  --  م2009املختلفة منذ عام  املوضوعات  

طوووورق تهيئووووة الطلبووووة  لجديوووود و راسوووو ي اعووووام الدن العووووام حووووول البوووودء الاذاعووووة االموووو عقوووود لقوووواءات مووووع   •

  الووتعلم، قلووق االمتحوووان،ات  ب، النشووواط الحركووي الزائوود، صوووعو وأوليوواء االمووور واملعلموووين حووول ذلووك

 حتى اآلن. –  2018منذ عام  

، إجووووراء مقووووابالت مباشوووورة موووون خووووالل االذاعووووة.  FM عووووة امووووناسوووو ي، اذاللعووووام الدر االسووووتعداد   •

 م7/9/2018

موووون خووووالل الفوووويس بوووووك، عموووول بووووث مباشوووور    بووووث  –يووووة  التطوعلتربيووووة  نع نفسووووك، لجنووووة كليووووة ااصوووو  •

/  23ات املمكووون اتباعهوووا لصوووناعة الووووذات.  راءجووو لتقوووديم نصوووائد ألفوووراد املجتموووع والطلبوووة حووووول اال 

 م2019اذار /  

  الصحافة:

مجلووة    :لمثوو   املحليووةات الصووحفية مووع ةووحافة اليرموووك وتعوو  املجووالت  موون اللقوواء  عقوود العديوود •

 حتى اآلن. –  2009منذ عام   ية االردنية،الصفحات الطب

نيم كنعووان، إجووراء  تسوو   ةفيمواهب اردنية تشق طريقها إلى املسووتقبل بالرسووم. أخبووار االردن الصووح •

 .م2019// سبتمبر 10 .ناملقابالت الصحقية ونشرها في أخبار االرد

اء  . ةووووووحافة اليرموووووووك، إجوووووور اجووووووات الوووووونفسالسووووووخرية: متوووووونفس االردنيووووووين لحوووووودا  تغيوووووور  شووووووبع ح •

 م2018/ يوليو/ 6الصحيفة. فية مع مقابالت ةح

قووت، ةووحافة اليرموووك، إجووراء  الو   در األلعاب االلكترونية من وسيلة ترفيه عن النفس إلى أداه له •

 م2018ثاني/   / تشرين10مقابالت ةحفية، 
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 (حالية) خرط أنشاة أرايعا: 

  حتووى  –  2018وك  ط   جامعووة اليرموو األوسوو فووي الشوورق    كويست سكوب للتنمية االجتماعية جمعيةمنسق  ▪

 آلن.ا

 Giving lectures in the GIZ project for psychosocial support inموودرب مووع الوكالووة االملانيووة ) ▪

Jordan)  2018  – .حتى االن 

 حتى اآلن. – 2016في جامعة اليرموك نيا للتميز التربوي منسق جائزة امللكة را ▪

 .نى اآل تح - 2015تربوي لكة رانيا للتميز الامل ي جائزةفريق ف منسقمقيم و  ▪

 .حتى االن – 2015رشدين في املدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وامل ينلممقيم للمع ▪

 حتى اآلن. – 2009  رموكمقيم للعديد من البرامج االرشادية داخل جامعة الي ▪

 ن.ال تى اح -  2009يد من اللجان داخل جامعة اليرموك منذ العام  عضو العد ▪

  اليرمووووووك منوووووذ العوووووام  عضوووووو لجنوووووة االعوووووداد والشوووووراف علوووووى مسووووواق أدبيوووووات الحيووووواة الجامعيوووووة فوووووي جامعوووووة ▪

 حتى اآلن. – 2012

 اآلن.حتى   –م  2020ذ الطفل من عام  قاخبير بحثي في مؤسسة إن ▪

 (سابقة) خرط أنشاة أ: خامسا

 م.1998/1999دراس ي  عضو الجنة العليا لرشاد الطلبة املستجدين جامعة اليرموك للعام ال ▪

-2003عضووو اللجنووة التنظيميووة لسووباق الجووري الخيووري مدينووة الظهووران اململكووة العربيووة السووعودية موون   ▪

 م.2005

 م.2006 – 2003هلية ضمن مستويات التدريب املختلفة مقيم للمعلمين في مدارس الظهران األ  ▪

 م.2007 2005لألعوام  تربية اربد الثانية  مديرية–تي عضو الجنة التحضيرية للمؤتمر الطال  ▪

 م.2008 –  2006ديرية اربد الثانية م –ن رداال   –التعليم ن في وزارة التربية و للمرشدييم  مق ▪

لحضووارات بووين  واصوول عيوور ا( النرويجيووة لتيووجيع التKIDLINK)  شووروع مؤسسووة كوودلنكضوومن مباحث  ▪

 م.2008–  2006عالم  أطفال ال
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معوووة  ة جايوو وذجاملجتموووع املدرسووة الطالووب( املدرسوووة النم)  عضووو اللجنووة التحضووويرية للمووؤتمر الطالتووي األول  ▪

 م.2007/2008اليرموك للعام الدراس ي

 م.2010 –م 2009ي  للعام الدراس  -موك كلية التربيةمقرر اللجنة العلمية جامعة الير  ▪

 م.2010 –م 2009دراس ي  ام العلل -ية التربيةموك كلجامعة الير   -بةاملكت لجنةعضو  ▪

 م.2011 – 2009اليرموك ية جامعة الترب كليةعضو لجنة االعتماد ب ▪

 م.2014/  2013للعام   –وك  ملير ة اجامع –لتربية ت والندوات في كلية اة املؤتمرارئيس ومقرر لجن ▪

م الوووونفس االرشووووادي  قسووووم علوووو   –موووووك  عضووووو لجنووووة االشووووراف علووووى انتخابووووات اتحوووواد الطلبووووة فووووي جامعووووة الير  ▪

 م.2015عام   حتى –  2009والتربوي منذ عام  

 27 -25رموووك جامعووة الي –التحضوويرية للمووؤتمر الوودولي  التربيووة تحووديات وآفوواق مسووتقبلية   ةنوو اللجعضووو  ▪

 م.2017نيسان 

 م.2018 – 2017ة اليرموك تربية جامععضو لجنة االعتماد بكلية ال ▪

 م.2018ودية عالس اململكة العربية – املركز الوطني لالختبارات –ين عضو لجنة اعداد االسئلة للمعلم ▪

 م.2018 – 2017ك معة اليرمو مقيم لجائزة املعلم املتميز في املدرسة النموذجية لجا ▪

 – 2017االردن للعوووووام  –النفسووووو ي فوووووي هيئوووووة اعتمووووواد مؤسسوووووات التعلووووويم العوووووالي  رشووووواداال ج تمووووواد بووووورامالع مقووووويم ▪

 م.2018

 

:شارك بها و أات التي حضرها دو لنرات وااملؤتم   

 الرقم ن املؤتمر أو الندوةعنوا ن مةالجهة امل السنة

 1 صعوبات التعلم  – قضايا معاصرة في علم النفس األردن  /ة الهاشميةامعالج م2001

جمعيوووووووووووووة علوووووووووووووم  / ةالجامعوووووووووووووة األردنيووووووووووووو  م2002

 األردن  /النفس

 2 املؤتمر األول للجمعية األردنية لعلم النفس

اط الحركووووي صووووعوبات الووووتعلم والنشوووو  – نوووودوة الطفولووووة املبكوووورة ةالسعوديالرياض/ م2004

 الزائد

3 
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 4 علم النفس وتحديات الحياة املعاصرةمؤتمر    ردن األ  /عمان  1/5/2008 م27/4/2007

19/5/2007 -

25/5/2007 

صوووعوبات الوووتعلم أحووود املشوووكالت  – موووؤتمر ومهرجوووان األطفوووال يفنريا/ سلغالب

 املعاصرة

5 

 6  ة األولىسلعالقة اآلباء باألبناء/رئيس الج جامعة اربد األهلية م2009م4م1

 7 خاصة وصعوبات التعلم. تربية المؤتمر ال وكمر جامعة الي م2013

والتنميووووووووووة املسووووووووووتدامة فووووووووووي الشوووووووووورق ئووووووووووون واألموووووووووون ر الالجتمؤ موووووووووو  فندق الرويال –جامعة اليرموك  م15-16/3/2016

 .نوبالج –ل األوسط: الحاجة إلى حوار الشما

8 

 االمووووون  شووووورق االوسوووووطجئوووووون فوووووي الثووووواني: الال ال الووووودولي املوووووؤتمر  عمان  -جامعة اليرموك  م2017 /5/ 4 – 3

تزامووات املجتمووع الوودولي ودور املجتمعووات املضوويفة  اني: الاالنسوو 

 مكمؤتمر علمي مح

9 

 والدراسوووووووات العلموووووووي  البحوووووووث لعموووووووادة السووووووونوي  العلموووووووي  اليووووووووم األردن جامعة اليرموك/  23/5/2017

 العليا

10 

 11 "اق مستقبلّيةالتربية: تحديات وآف" املؤتمر الدولي جامعة اليرموك م2017نيسان  27 -25

: عرتوويلا الوووطن فووي العووالي والتعلوويم التربيووة: التربيووة كليووة مووؤتمر  األردن  2-4/4/2019

 وحلول  مشكالت

12 

 البحوووث تطووووير  آفووواق:  خوووامسلا املحكوووم الووودولي العلموووي  املوووؤتمر  األردن   2019/ 4/ 29-30

 املعاصرة التحديات طار إ في والتعليم والتربية العلمي 

13 

 Regional to Global Transition of األردن   3/7/2019

Refugee Mental Health towards 

Resilience 

14 

 

 الدورات العلمية والتربوية

 الرقم عنوان الدورة ملنظمالجهة ا السنة

 1 الوقاية من املخدرات لتعليمتربية واوزارة ال  2002م

 2 حماية الطفل من الساءة التعليموزارة التربية و  2002م

 3 فكيربرنامج الكورت في الت  السعودية/مركز النافع م2003
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 4 الكورت في املنهاج هاراتمدمج  مركز النافع/السعودية م2003

 5 يةالدارة الصف ديةالظهران األهلية/السعو رس مدا م2003

 6 التدريب املعرفي مدارس الظهران األهلية/السعودية م2003

مركووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووز األموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحة  م 2004

 سية/السعوديةالنف

 7 ي  والعالجالنفسية بين التيخ واالضطراباتاألمراض 

 8 دورة في اللغة النجليزية لسعوديةامركز الخليج للتدريب/ م 2004

 9 األبناء تربية مهارات ة/السعوديةمركز مهارات الحيا م 2004

ذوي السووووووووولوك تعامووووووووول موووووووووع الطوووووووووالب املسوووووووووتقوين و ة ال كيفيووووووووو  مدرس الظهران األهلية/السعودية م 2004

 السيئ

10 

 11 غاضة الدماتمارين ري  ديةمعية األمريكية/السعو الج م2005

نيووووووووووووووووووووووووووووووووة للتربيووووووووووووووووووووووووووووووووة البحري  ةالجمعيوووووووووووووووووووووووووووووووو  م2005

 الخاصة/البحرين

اط الحركوووووووووووووووي الزائوووووووووووووووود طراب نقووووووووووووووو  االنتبووووووووووووووواه والنشووووووووووووووو ضووووووووووووووو ا

تيجيات التعليميووووووووووة العالجيووووووووووة لصووووووووووعوبات الووووووووووتعلم والسووووووووووترا

 واالضطرابات النفسية والسلوكية.القرائية 

12 

 13 تفوقينبين وامل ، املوهو لجمعيالرشاد ا ة/السعوديةران األهلي مدارس الظه م2005

 14 في صعوبات التعلم لحالةدراسة ا الظهران األهلية/السعوديةرس امد م2005

 15  االستقواء هلية/السعوديةظهران األ مدارس ال  م2005

 16 والتربوية اييس النفسيةات واملقاالختبار  هلية/السعوديةظهران األ مدارس ال  م2006م/2005

 ساعة تدريبية300

 م 2007

الرشوويد للطووب النفسوو ي ستشووف  مركووز م

 دمان / عمانل وا

 17 النفسية  تيخي  وعالج االضطرابات

 ICDL 18 م/االردنتربية والتعلي ة ال وزار  م 2007

 CONVERSATION 19 مركز االفق الذهبي م2008

ودة مركوووووووووووووز الجوووووووووووووو  – جامعوووووووووووووة اليرموووووووووووووووك م 2009

 مي.ادي كر األوالتطوي 

 20 ريس.أهيل أعضاء هيئة التددورة ت 

تربوووووي ل قسووووم علووووم الوووونفس االرشووووادي وا م 2014

 ري.راس الحمو جامعة اليرموك د. ف –

برنوووووووووامج ام ل االحصوووووووووائي باسوووووووووتخدورشوووووووووة تدريبيوووووووووة  التحليووووووووو 

spss  

21 
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مركوووووووووووووز الجووووووووووووووودة  –جامعوووووووووووووة اليرموووووووووووووووك  م2015

 كاديمي.طوير األوالت 

 22 ة م االنساني العلو قضايا بحثية في ورشة تدريبية   

 

 اإلةتاج العلمي:

ين اء لدى املرشدعرفي في خف  قلق األدلنموذج املرشادي  ستند إلى اإشراف إ ج(. فاعلية برنام2011. )حمدالشريفين، أ 

 . 251  -  233(،  3) 7املجلة األردةية و  العلوم التربوية.  بين في األردن. ر داملت

 س ي في الجامعات اد النفدى طلبة الرشة بالدوافع املهنية لبئمل املتن(. العوا2011أت. )شسونة، نوأبو ح الشريفين، أحمد 

 . 164 - 127، (1)35 .سمجلة كلية التربية: جامعة عين شم األردنية. 

ات.اد الجامعات العر ية   لةمج(. بناء مقياس الخجل لدى طلبة الجامعات. 2011. )والشريفين، أحمد ين، نضال ريفالش

 . 161  -125  (،4) 9وعلم النفس،  للتربية 

( للبيئة األردنية. SCL-90-R)  املرضية املعدلة لألعراض (. تقنين القائمة2012. )شريفين، أحمدنضال وال الشريفين، 

 . 341  - 307(،  3)  13،  .رينجامعة الب سية:نف لتربوية والم االعلو مجلة 

   مارين رياضة الدماغ في خف (. فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى ت2012\ 1433. )والشريفين، أحمددنان الفرح، ع

بن  جامعة اإلمام م.مد  -ماعية العلوم االنساةية واالجت مجلةائد. ز لاضطراب نق  االنتباه املصحوب بالنشاط ا

 . 176 - 127 (،1)23،  ةاإلسالميسعود 

هات البديالت لدى عينة خاصة من باألمأنماط التعلق (.  قلق االنفصال و 2012. ) أحمد والشريفين، منارطف ، مص  بني

  ، كلية التربية باإلسماعيلية جامعة قناة السويس ةلمجي ضوء بع  املتغيرات . األطفال األيتام واملحرومين ف

22(1 ،)85 - 126 . 

ة للطلبة تقييم الحاجات املهني( لBRISCOEريسكو ) مقياس ب (. تقنين 2012. ) والشريفين، أحمدت نشأ أبو حسونة، 

 . 29  - 1  (،91) 23،  مجلة كلية التربية: جامعة بنهاالبيئة األردنية.   شدين فيالرا

 اسةر د األردنية: الجامعات طلبة لدى الخجل في املؤثرة العوامل (.2013) .أحمد يفين،شر لاو النض الشريفين،

 .644 – 613 (:3) 25 ،سعود امللك جامعة – التربوية العلوم مجلة .ميدانية

 ينة ع لدى بينهما والعالقة نفس يال واألمن سيةالنف لوحدةبا الشعور  (.2013) .أحمد والشريفين، منار صطف ،م بني

 .162 -141 (:2)9 التربوية، العلوم و  األردةية املجلة .اليرموك جامعة في افدينو ال نم

لتربوية (. التنبؤ بالصحة النفسية من خالل بع  املتغيرات النفسية وا2014) .ين، نضالشريف وال الشريفين، أحمد

 . 54  -  18(،  1) 21  وية،بلتر للعلوم ا مجلة جامعة امللك خالد طلبة الجامعات األردنية.  والديمغرافية لدى 

 والتربوية  ةالنفسي املتغيرات بع  خالل من لنفسيةا بالصحة التنبؤ (.2014) .نضال والشريفين، أحمد الشريفين،

 .54 -19 :21 التربوية، للعلوم خالد امللك عةجام مجلة االردنية. جامعاتال طلبة لدى والديمغرافية



 17 

 مستوى  خف  في الجمعي والرشاد لقراءةبا العالج طريقتي عليةاف (.2014) .إيمان لح،ملفوا أحمد الشريفين،

 ،ربويةالت العلوم و  األردةية املجلة اليرموك. جامعة في األردنيين غير  الطلبة لدى سيةالنف بالوحدة الشعور 

10 (1:) 15 - 35. 

 ياملنه املستقبل قلقو  ينهامل االرشاد خدمات فاعلية (.2014) .رامي وش،وطشط  منار مصطف ، وبني دأحم فين،الشري

 جامعة – والنفسية التربوية الدراسات مجلة .األردن في  الثانوية املرحلة طلبة من  عينة لدى بينهما والعالقة

 .490 -474 (:3)8 قابوس، السلاان

 نظرية سبح جمعي كاءذ لختبار متريةالسيكو  الخصائ  تقص ي (.2014) .مدأح والشريفين، تغريد حجازي،

 .15 -1 (:1)8 والنفسية، التربوية الدراسات مجلة .امنةكال تاالسم

 املتدربين املرشدين لدى االرشادي العمل  مهارات (.2014) .منار مصطف ، وبني حمدأ والشريفين، رامي  طشطوش،

 ب،  - لب.وثل الخليل ةجامع مجلة اليرموك. بجامعة ون املتعاون ن واملرشدو  املتدربون  املرشدون  يدركها  كما

9(2:) 209- 240. 

 نع بالرضا والشعور  غطةلضاا ةالحيا أحدا  .(2014) .ميرا وطشطوش، أحمد الشريفين،و منار مصطف ، بني

  لألب.اث  حةاملفتو  القدس جامعة مجلة .األردن في اليرموك جامعة  طلبة لدى بينهما والعالقة الحياة

 .250-205 (:2)34 ،والدراسات

 الكفاءة  مستوى  رفع في ارةامله تطوير نموذج  إلى  ستند إرشادي اف إشر  جبرنام  فاعلية (.2015) .أحمد الشريفين،

  9 ،الب.رين عةجام -سيةوالنف التربوية الدراسات مجلة األردن. في تدربينامل املرشدين لدى هنيةامل الذاتية

(1:) 1-23.  

 في النفس ي ادلرشا ةطلب تتصورا (.2015) .محمد ومهيدات، مدحأ والشريفين، قيس واملقداد، حنان، الشقران،

 لألب.اث النجاح جامعة مجلة الخاصة. اجاتاالحتي ذوي  الطلبة جاهت التربوي  املرشد ملهام موك الير  جامعة

 .512 -281 (:3)29 االنساةية(، )العلوم

 النفسية  غيراتاملت لبع  التنبؤية القدرة (.2015) .النض والشريفين، تغريد والحجازي، أحمد الشريفين،

 مجلة  ة.دانيمي دراسة ك:اليرمو  جامعة طلبة لدى فسيةالن لضطراباتا أعراض في افيةديمغر وال يةعجتماوال 

 .252  – 209  (،2)  37 امل.كمة، والدراسات لألب.اث القدس جامعة

 طلبة لدى بينهما والعالقة األسري  واملناخ  املرضية نفسيةال  األعراض (.2015) بيان. ،والقاض ي أحمد الشريفين،

 (، 2)2 ،الب.رين جامعة -العلمي النشر مجلس -النفس وعلم التربية و   للب.ث الدولية املجلة يرموك.لا معةجا

186 – 213. 
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 املنجبات النساء  دىل قبلاملست بقلق وعالقتها النفسية الضغوط مصادر (.2017) .أسيل وكنعان، أحمد شريفين،ال

 ملحق (،4)44 ،األردةية معةالجا – ربويةالت مو العل تسادرا مجلة رات،املتغي بع  ضوء في املنجبات وغير 

3، 103 – 130. 

 طلبة لدى املواطنة سلوك مستوى  رفع في ةبالقراء العالج طريقة فاعلية (.2017) أحمد. يفين،والشر  عبير  الرفاعي،

 .360 – 309(، 2)125، 32تربوية، املجلة ال الكويت. جامعة ة.التربوي ملجلةا اليرموك. جامعة

 األكاديمية كالتباملش وعالقته اللكترونية أللعابا على  الدمان .(2017) ان.فرح والدرعان، دأحم ،فينيشر ال

  وعلم التربية و   .ثللب  الدولية املجلة السعودية. العربية اململكة في األطفال لدى نفعاليةواال  واالجتماعية

 .482 - 452 (،2) 5 .الب.رين جامعة  -العلمي شرن ال  مجلس -النفس 

 الدولي: املؤتمر املتزوجين. لدى األسري  لبالتواص تهوعالق النوموفوبيا (.2017) معاذة. والعمري، دأحم ين،ريفشال

  م.2017 نيسان/ /27 – /نيسان25 اليرموك. جامعة – مستقبلية وآفاق تحديات التربية

 الجامعيين  ةطلبال لدى ةاليخصي ألنماط مقياس بناء (.2018) مي. والدقس، ةضال يفين،والشر  أحمد ن،الشريفي

 .354 – 315 (،4) 19 ،لب.رينربوية والنفسية: جامعة امجلة العلوم الت يونغ. نظرية وفق

  االتصال بأشكال القتهوع املهنية – األسرية األدوار صراع للنشر(. مقبول  2018) أنور. والسموحي، أحمد الشريفين،

 ل.الخلي ةعجام لةجم األردن. في األطباء  نم عينة لدى باملرض ى

 لدى  السيلفي مانبإد  االنفعالي واالتزان دالجس لصورة التنبؤية قدرةال (.2018) ايناس. الوهيبي،و  أحمد ريفين،الش

  .26 -1 (:1)13 نية(،االنسا )العلوم ب – للبحو  الخليل جامعة مجلة نية.األرد الجامعات طلبة

 لدى بالسعادة االساسية النفسية الحاجات شباعال  بؤيةالتن القدرة (.2019) أحمد. والشريفين، مريم الزيادات،

 .116-81 ،(4) 25 ،تالبي ال جامعة املنارة. مجلة .تأخرةامل املراهقة لةحمر  في الطلبة

 انباالتز  وعالقتها انتشارها الوهمي: والرنين االهتزاز متالزمة (.2019) .امنة وارحيل، عبير  والرفاعي، مدأح الشريفين،

 .240 -205 ،(3)  25 ،البيت ال جامعة -ةاملنار  مجلة اليرموك. جامعة ةطلب لدى ينفعالاال 

 العاديين راهقينامل لدى الجسمية النفسية واالضطرابات لكسيثيميااأل (.2019) أحمد. والشريفين، مريم ،الزيادات

 .357 - 309 ،(2) 133 ،تربيةال مجلة ،الكويت جامعة التربوية. املجلة قارنة.م دراسة واأليتام:

 لدى اليخصية ونمط نهيامل تالذا بمفهوم قتهوعال  االداء قلق (.2019) رانيا. والصوالحة، أحمد شريفين،لا

 .344 – 317 (،1) 46 ،األردةية الجامعة – التربوية العلوم دراسات مجلة ن.األرد في التربويين املرشدين

 التعلق. وأنماط لرشاديةا الذات وتقدير يشرافال  ملالع ل حات بين العالقة نموذج (.2019) أحمد. الشريفين،

  .150 -124 (:1)13 قابوس، لسلطانا معةجا – سيةوالنف بويةالتر  الدراسات مجلة
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 مستوى  خف  في اآلدلري  العالجو  النفعاالت على املرتكز العالج فاعلية (.2019) .أحمد والشريفين، أنور  الدهمش ي،

 -426 (:3)46 ،األردةية الجامعة – التربوية مالعلو  دراسات مجلة .تسورياال ئاتجالال  لدى األلكسيثيميا

443.  

 النساء  لدى النفس ي الضغط مع  التعامل  استراتيجيات (.2020) فؤاد. والدة،خوال احمد والشريفين، سهيلة بنات،

 .20-1 ،(1) 24 ،الخاصة التابيقية مو العل جامعة ،التابيقية للعلوم ردةيةاال  املجلة االردن. في االرامل

  التمكين  وتحسين بطضال معتقدات تعديل في ةاالبداعي فس يالن االرشاد طرق  فاعلية (.2020) .أحمد يفين،الشر 

 .63-45 ،(1)  16 ،التربوية للعلوم األردةية املجلة .املراهقين لدى النفس ي

 والرشاد املهنية والهوية جاتيالي ير التفك بين العالقة (.2020) وسعاد. وغيث وفاء ،سرحان ،أحمد ،الشريفين

 علوم دراسات: املتميز. للمستشار رانيا امللكة جائزة في شاركوا  لم والذين شاركوا الذين املرشدين بين الذاتي

 .149 - 128 ،(1) 47 ،تر وية

 البط لدى دالجس صورةب قتهاوعال  هةالفكا ألنماط التنبؤية القدرة (.2020) لامآ ،لنمراتوا أحمد ،الشريفين

   .31 - 1 ،(15) 2 ،الخليل جامعة أب.اث مجلة األردنية. لجامعاتا

 االجتماعي التواصل مواقع وإدمان الذات لتوكيد التنبؤية القدرة (.2020) وعد. ،واملنيزل  أحمد ،الشريفين

 - 33 ،(1) 29 ،واالجتماعية إلنساةيةا لعلوما سلسلة .األردنية الجامعات طلبة لدى كترونيلال ءباالستقوا

74. 

 واالندفاعية العصبي الشره بضطراا خف  في صص يالق العالج فاعلية (.2020) .نور  ،بحرو  أحمد ،الشريفين

  .437-415 ،(4) 16 التربوية، للعلوم األردةية جلةامل املراهقات. من عينة لدى

  التعلقنماط للشفقة بالذات والتحيزات املعرفية وأبؤية تنال القدرة (.2020) .أحمد الشريفين،و  آمنة ،داديقم

 التربوية،  للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة .ةطلبة الجامعات األردني لدى اليخصية النرجسيةضطراب اب

28 (6،) 1017- 1044.  

 النفس ي لرفاهبا وعالقته هةالفكا نماطأل  التنبؤية القدرة (.2021) .لماآ ،والنمرات عبير  ،الرفاعي ،أحمد ،الشريفين

 .23 - 1 ،(1) 48 ،تر وية علوم دراسات: الجامعات. طلبة لدى

 النفس ي ير التأث (.2021) .نايفه ،وبكيوالش أحمد ،علي الشيخ ،محمد ،عبود ،أحمد ،الشريفين ،جهاد ،الدين الءع

  العلوم و  األردةية لةاملج .األردنية الجامعات بطال  بين  COVID-19 جائحة خالل العقلية الصحة وحالة

 .17 (3،) 455- 473 ،(JJES) التربوية

 النفسووووو ي والكووووورب اللكترونوووووي لالسوووووتقواء التنبؤيوووووة لقووووودرةا .(2021) عبيووووور. الرفووووواعي، ،أحمقققققد الشقققققريفين، شوووووفاء، بكووووور،

 .158 -115 (،1)16 ،الخليل جامعة أب.اث مجلة  األردنية. الجامعات طلبة لدى األكل اضطرابات بأعراض
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 لآلخرين واألهمية الشفقة من للخوف نبؤيةالت لقدرةا (.2021) عبير. ،الرفاعي ،أحمد ،الشريفين ،ور ن ،مسامد أبو 

  املفتوحة  دسالق جامعة مجلة .العليا الوظيفية املسميات لذوي  بتسمامل بباالكتئا الذاتب والشفقة

 .45 -29 ،(34) 12 ،فسيةوالن ةالتربوي والدراسات للب.وث

 االكتئاتي  ضطراباال  في السلوكي  للتثبيط التنبؤية ةالقدر  (.2021) عبير. الرفاعيو  .احمد الشريفين ،ميادة ،القرعان

 والدراسات  لب.وثل املفتوحة القدس جامعة مجلة األردنية. الجامعات طلبة من ةعين لدى الجسيم

 .223 -209 ،(34) 12 ،سيةوالنف التربوية

 

 النشر: قيد إةتاج

تند إلى منهج ساتير في التمكين النفس ي  ج إرشادي مسفاعلية برنام عبير. ،فاعيالر  ،أحمد ،الشريفين ،شذى ،الشبول 

 الوطنية(. ار د جامعة مجلة و   للنشر مقبول  - 2020) .ات في األردنمن املطلقة والحساس باملعنى لدى عين

  مجال  في العاملين لدى النفس ي املال برأس وعالقته الحياة أسلوب عبير. ،الرفاعي ،أحمد ،الشريفين ،وعد ،يزل املن

 - يقيةابالت يةواالجتماع اإلنساةية العلوم مجلة و  للنشر مقبول  - 2020) .النفسية الصحة

JHASS .) 

 األردنية: الجامعات طلبة لدى الجسيم كتئاتياال االضطراب عبير. ،الرفاعي ،احمد ، ينالشريف ،ميادة ،القرعان

 ((. JJES) التربوية للعلوم ردةيةاأل  املجلة و   للنشر مقبول  - 2020) املتوقعة. الدفاع وآليات انتشاره

 وعالقتها األردنية الجامعات في التدريسية الهيئة أعضاء لدى ملالع إدمان مستوى  .أحمد الشريفين، صفاء، طلفاح،

  والدراسات  للب.وث إر د  مجلة و  للنشر مقبول  - 2020) التدريسية. وخبرتهم األكاديمية ورتبهم همبجنس

 اإلنساةية(.

 اليقظة  على ائمالق النهج إلى  ستند  إرشادي برنامج فاعلية عبير. والرفاعي، ،أحمد الشريفين، إسراء، ارشيد، بني

 الحسن مدينة في العامالت النساء من عينة لدى املبتسم االكتئاب مستوى  خف  في والقبول  الذهنية

 اإلنساةية(. العلوم سلسلة التابيقية/ للعلوم يةاألردة املجلة و  للنشر  مقبول  - 2021) الصناعية.

 اليقظة  على القائم النهج إلى  ستند  إرشادي امجبرن فاعلية عبير. والرفاعي، ،أحمد الشريفين، إسراء، ارشيد، بني

 الصناعية. الحسن مدينة في العامالت النساء من عينة لدى النفس ي الرفاه مستوى  رفع في والقبول  الذهنية

 .دراسات( مجلة و   للنشر قبول م - 2021)

 والتوجه العالقاتية الذات استمرارية من بكل وعالقتها اليخصية بين األهداف .أحمد والشريفين، مريم، الزيادات،

  للعلوم  األردةية املجلة و   للنشر مقبول  - 2021)  ين.املتطوع املجتمع خدمة  طلبة لدى املجتمعي

 اإلنساةية(. العلوم سلسلة التابيقية/
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 ي ف البداعية الرشاد أساليب إلى   ستند تدريبي برنامج  فاعلية عبير. والرفاعي، ،أحمد الشريفين، نشأت، حسونة، أبو 

 إر د  مجلة و  للنشر مقبول  - 2021) التوحد. طي   اضطراب أطفال لدى االجتماعي التفاعل مهارات تنمية

 اإلنساةية(. والدراسات للب.وث

 جائحة ظل في الصحي السلوك بممارسة وعالقتها سيةالنف املناعة مستوى  .أحمد ،والشريفين ،محمد حسونة، أبو 

 للعلوم األردةية املجلة و  للنشر مقبول  - 2021) الجامعات. طلبة من عينة لدى (COVID-19) كورونا

 اإلنساةية(. العلوم سلسلة ية/التابيق

 بقلق تهوعالق (COVID-19) كورونا وسفير  جائحة تأثير علي. جروان، ،أحمد الشريفين، مؤيد، مقدادي،

 الخليل(. جامعة أب.اث مجلة و   للنشر مقبول  - 2021) املعلمين. لدى املستقبل

 لدى االنفعالي الجهد في لآلخرين واألهمية بالذات والشفقة لليقظة لتنبؤيةا القدرة أحمد. ،والشريفين ،الغرايبة محمود

 .يمزة( اإلسالمية ةالجامع مجلة و  رللنش  مقبول  -2021) .النفسية الصحة مجال في العاملين

 

 

 الكتب املنشورة 

   والتوزيع. عمان. . دار الفكر للنشر م(ترج م ) طفي. االرشاد التعا(2015) آخرون. و أحمد  الشريفين،  ▪

كر  (. دار الفترجم)مالرشاد النفس ي.. من منظور فني وعلمي (. مدخل الى ا2015وسعد، مراد. )الشريفين، أحمد  ▪

 للنشر والتوزيع. عمان. 

لعمل  ة ائالسعادة املؤسسية وبي(.  2016باس ي، مجد. )والشريفين، نضال والطوالبة، هادي وع  حمديفين، أ الشر  ▪

 االمارات العربية املتحدة.  -املعيارية قارناتالطاقة اليجابية. اصدار شركة املو 

زعون،  . دار اآلن ناشرون ومو فس يرواية القص  العالجية في االرشاد الن (.2021. ) بحر، نور و  الشريفين، أحمد ▪

 عمان. 

اشرون  ني. دار اآلن ي وعلمظور فنمن شاد النفس ي من الشراف في الر   (.2021ة. )ومقدادي، آمن الشريفين، أحمد ▪

 وموزعون، عمان.

 

ف على الرسائل الجامعيةاإلشرا  

طلبة  من ة يني ودافعية االةجاز األكاديمي لدط عالعالقة بين خدمات اإلرشاد املنه(. 2012. )هللا حمود االسلمي عبد -

 . لة الثاةوية و  مدارس مناقة حائلحاملر 

علمات املتزوجات و   دط املل عاملة الوالدية وعالقتها بالتوافا األسري يب املسالأ. (2012) زي العن ياء بنت الوعل عل -

 مناقة الجوف. 
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عور  لشط اتو بالقراتة واإلرشاد الجمع  و  خف  مسفاعلية طريقتي العالج (. 2013. )إيمان اسماعيل املفلح -

 ك. مو و  جامعة الير ة النفسية لدط الالبة غير األردةيين دبالوح

ي لدط طلبة جامعة الجوف و  ضوت يع   لتعليماالعوامل املؤثرة و  اإلختيار املنهي (. 2013. ) ي بلو أحمد منصور ال -

 . املتميرات الديموغرافية

 . نهما لدط طلبة جامعة اليرموكيالعالقة بو  سري أل األعراض النفسية املرضية واملناخ ا (.2013. ) بيان أكرم القاض ي -

 يرموك. معة الاية وعالقتها بالسعادة الحياتية لدط طلبة جني الد املسؤولية(. 2014. )الالع  بو أ  منار  -

دات لدط املرشدين التربويين  مفهوم الذات املنهي وةمط الشخصية كمتنبآت بقلا األ  (.2015رانيا محمد صوالحة. ) -

 . نو  األرد

األطبات و    ط دض ى لكال االتصال مع املر وأش سرية املهنية صراي األدوار األ (. 2015حي العنزي. )ر بن السمو و أن -

 األردن. 

الفاعلية الذاتية االجتماعية وعالقتها ببع  االضارابات االةفعالية لدط  (. 2014. )ديوس  فهد طريخم السعو  -

 بة جامعة اليرموك. عينة من طل

املنجبات وغير   ساتقارةة بين الن ضموط النفسية وقلا املستقبل: دراسة م مصادر ال. (2014) أسيل فواز كنعان.  -

   .جبات املن

للذكات الروح  واالةفعال  بالصحة النفسيه لدط طلبة الجامعات  ؤيه بالقدرة التن (.2015خالد محمد املنصور. )   -

 . االردةية

 وغير  الجاة.ين  األحداث  بين  ة رةمقا دراسة  : ةطناملوا  وسلوك  الشخصية  ةمط (. 2015ريع. )مهند غديفان الس -

 . .ينالجاة

ة واالجتماعية  ديميالعاب االلكتروةية وعالقته باملشكالت األكالاعلى االدمان  (. 2015ن. )لدرعا فرحان ا  -

 .واالةفعالية لدط طلبة املدارس 

لجامعات  الدط طلبة  سيةنف ة للذكات الروح  واالةفعال  بالصحة ال(. القدرة التنبؤي2015) . خالد محمد منصور  -

 االردةية. 

 تواصل االسري لدط املتزوجين.  لاته ب. النوموفو يا وعالق ( 2016. ) دي العمري معاذه شحادة احمي -

ة  (. القدرة التنبؤية لصورة الجسد واالتزان االةفعال  بإدمان السيلفي لدط طلب2016. ) هيبي الو  نايناس سليما -

 الجامعات االردةية. 

التصال بين  ال االشخصية وأشك درة التنبؤية لدرجة الشبه و  السمات قال  (.2016) . ي ار آمنة مصطف  الحو  -

 وافا األسري لدط عينة من األزواج. تلو  ا الزوجين 

  القدرة التنبؤية لتوكيد الذات وإدمان مواقع التواصل االجتماع  باإلستقوات  (. 2016يزل. ) ب من لوعد غا  -

 . يةاإللكتروني لدط طلبة الجامعات األردة

 ة. بصرين: دراسة مقارةر املاملبصرين وغي (. ما ورات الذاكرة لدط2017ملحلج. ) امارا عزمي  ت -
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ين الوهمي: اةتشارها وعالقتها باالتزان االةفعال  لدط طلبة  الرةو متالزمة االهتزاز  (.2017ة احمد الرحيل. )نمآ -

   جامعة اليرموك. 

ط  ة الجسد وخف  الت.يزات املعرفية لد ور   ت.سين صوة اتفاعلية العالج بالقر  (.2017ني فياض. )نور محمد ب -

 ت. راهقاعينة من امل

 قته بالبيئة األسرية لدط املراهقين. العقصور التعبير عن املشاعر: اةتشاره و  .(2018) نة.كريمان محمد عباب -

عر  شا املماط التعلا و  التنبؤ بقصور التعبير عن اإلسهام النسبي ألة (.2018اسراء عمر بني ارشيد. )  -

 ثيميا( لدط املراهقين كسي)األل

 املراهقين    املدرس ي لدطالتنبؤ يسلوك الرف  ية وئة األسر للبيالنسبي ام سهاإل  (2018ابتسام الجراح )  -

اراب الشره العصبي واالةدفاعية لدط عينة من  اض فاعلية العالج القصص ي و  خف  (.2019عيدة )نور بحر ال -

 راهقات.  امل

 عات طلبة الجام ماط الفكاهة وعالقتها بالرفاه النفس ي وصورة الجسد لدطأة  .(2019آمال نمرات ) -

( على طلبة جامعة اليرموك وعالقته بأةماط  covid-19أثير جائ.ة فيروس كوروةا ) ت (. 2020)  شمس املجذوب -

 .الفكاهة

 . إدارة االةفعاالت و  ظل جائ.ة كوروةا وعالقته بميكاةيزمات الدفاي لدط األمهات  (.2021يقين املصري ) -

 

الجامعية حاتطرو أل اإلشراف على ا  

مين وطلبتهم ومدط تأثيرها على تقييم أدات  املعلشخصية توافا و  سمات لا (.2018الحق. ) ثناء فواز عبد  -

 الالبة. 
والعالج األدلري و  خف  مستوط   عاالتعلى االةف كز فاعلية العالج املرت (.2018حي العنزي. )أنور السمو  -

 . رضن للعنفتي تعجئات السوريات اللوالدط الال ا األلكسيثيمي
تير و  التمكين النفس ي واإلحساس باملعنى  هج ساإلى منج إرشادي مستند فاعلية برةام .(2018شذى الشبول )  -

 ات و  األردنلدط عينة من املالق

إضاراب  ةماط التعلا ببالذات والت.يزات املعرفية وأللشفقة تنبؤية ال القدرة (.2018آمنة مقدادي )  -

 لجامعات األردةية. طلبة ا  لدط خصية النرجسية الش 
والعوامل الخمسة الكبرط كمتنئبات برأس املال  حياة لوب ال جات النفسية وأس لحاا (.2020وعد املنيزل )  -

 .  ين و  مجال الصحة النفسيةالنفس ي لدط العامل
ارابات األكل لدط  بأعراض اض القدرة التنبؤية لالستقوات اإللكتروني والكرب النفس ي .(2020) شفاء بكر  -

 . طلبة الجامعات األردةية

  بالذات  والشفقة لآلخرين واألهمية قةالشف من خوفلل التنبؤية درةلقا (.2020سامد )نور أبو م  -

 .العليا الوظيفية املسميات لذوي  املبتسم بباالكتئا
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 من عينة لدط  يمالجس تئابياالك االضاراب و  السلوكي  للتثبيط التنبؤية ةالقدر  .(2020) ميادة القرعان  -

 األردةية. الجامعات طلبة

بداعية و  تنمية مهارات  أساليب اإلرشاد اإل  ي يستند إلى فاعلية برةامج تدريب  (. 2021)  محمد أبو حسونة -

 . التفاعل االجتماع  لدط أطفال اضاراب طيف التوحد

قدرة التنبؤية لليق ة والشفقة بالذات واألهمية لآلخرين و  الجهد االةفعال  لدط  ال (.2021)  الغرايبة محمود -

 . فسيةالعاملين و  مجال الصحة الن 

لقدرة التنبؤية للهوية املهنية والحاجات النفسية ورأس املال النفس ي بجودة حياة  ا (.2021محمد الشرايري )  -

 العمل لدط املرشدين النفسيين. 

لشعور املجتمع  والحاجات العالقاتية وميكاةيزمات الدفاي  ام والالهتمؤية القدرة التنب (.2021) هند النمرات  -

 . النفسية بمتالزمة اإلرهاق النفس ي لدط العاملين و  مجال الصحة

 

الرسائل الجامعية: اقشةمن  

 عنوان الرسالة التخصص اسم الاالب 

 النفس ي. ى توافقهمو أنماط الساءة الوالدية لدى املراهقين ومست إرشاد نفس ي  هديل صايل طعاني 

 ؤية تربوية اسالمية.ر  –ماط املعاملة في علم النفس أن ية إسالميةترب هادي خضيرات مود محمدمح

 ة املبكرة.ملة الوالدية بالرهاب االجتماعي لدى عينة من طلبة مرحلة املراهقاعالقة اساليب املع فس ي نارشاد  دان حم راء جمالاس

ي ضوء  ف الحكومية في محافظة القريات ية في املدارسعلوم نحو العملية التعليمالية معلمي دافع لعلوممناهج ا امل سايل عقيل الرويلي 

ن السوريين في مخيم كي  النفس ي واالجتماعي لدى طلبة املرحلة االساسية العليا لالجئيتمستوى ال شاد نفس ي ر ا ةبالغرايطف  مص ي  الدينس بع  املتغيرات.

 .ى السكري في محافظة اربد رض سية والتكي  االنفعالي ادى مالصالبة النف ارشاد نفس ي  د طالب العزامياز  غيرات.ء بع  املتالزعتري )االردن( في ضو

 استراتيجية التعامل لدى مرض ى التصلب اللويحي املتعدد.و نوعية الحياة  فس ي ناد شار  اوشد مه حام خالد 

 عة اليرموك.امدى طلبة جوك الصحي لاملنظومة القيمية والسل ارشاد نفس ي  د صماديرشاد أحم

عسكر  سونيا شومان 

تالعظاما  

 وقلق املستقبل لدى املراهقين املصابين بالسمنة  ي الضغط النفس  رشاد نفس ي ا -ماجستير

محمود عكور شيرين عدنان  ي رشاد نفس ا -ماجستير    كاليرمو معة جا دى طلبةل الهات  النقال )النوموفوبيا(رض ي من فقدان الخوف امل 

رشاد نفس ي ا -ماجستير محمد علي حسن الحايكي  ي بمدارس  ي املوق  الصفعلمي املرحلة العدادية فم تعليم لدىرقمي في المستوى التمكين ال 

ابو  حمود نشأت مد حمم  مملكة البحرين

 حسونه

رشاد نفس ي ا -ماجستير توكيد املعرفية ولعب الدور في تحسين يتي النمذجة ستراتيجفاعلية برنامج إرشادي  ستند إلى ا 

بيداته احمد رشيد عاي  الالجئين السوريين  ين ت للمراهقالذا د نفس ي رشاا -رماجستي  زية كلغة جلياس ي في مادة اللغة االنيل طلبة الص  األول األسحصيوب على تاليوتتخدام ر اسأث 

اء حسين محمود نمراوي نه ثانية رشاد نفس ي ا -ماجستير  عة امة االرشاد النفس ي في جى طلبددية لرشااال  تاني في رفع مستوى املهارايدتدريب املفاعلية ال 

 اليرموك

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A+%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9++%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7+%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%9B+%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%B1%D9%86.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21BIB%7E%212147483647%7E%216860647
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21BIB%7E%212147483647%7E%216860647
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سم محمد بني خالد ابراهيم قا رشاد نفس ي ا -دكتوراه  ملغتربين في ا من الطالبلدى عينة  اد جمعي في تحسين مستوى الكفاءة االجتماعيةأثر برنامجي إرش 

مد االيوبارق اححصه ط ويتالك ولةد رشاد نفس ي ا -دكتوراه  ينة كويتية من مرض ى بمتغيرات الرفاه والشقاء النفس ي لدى عت التعامل وعالقتها اتيجيار است 

بن سعد  يد بن سعودول  ضغط الدم املرتفع

ري ملشا  

نفس ي رشاد ا -تيرماجس  تدريساعضاء هيئة ال ة نظر ة حائل من وجه امعنظام البالك بورد في ج واقع استخدام 

هالل بن خلفان بن ناصر 

 الحضرمي

رشاد نفس ي ا -ماجستير ظر االطباء في مستشفيات  ن لألخصائيين النفسيين من وجهةارات االتصال األداء املنهي ومستوى مه 

رشاد نفس ي ا -ستيرماج محمد قشار  سلطنة عمان   ن دي األر ري فلسكياة وتقدير الذات لدى مرض ى انوعية الح 

مني مو اهر ناصر ميس ش رشاد نفس ي ا -ماجستير   كي لدى طلبة جامعة اليرمو يفلذكاء االخالقي والسلوك التكالعالقة بين ا 

بيل دتركي حمد مريع أبو  رشاد نفس ي ا -ماجستير   ن الداريينة نظر املوظفيارة تعليم القريات من وجه إدرشيدة في لحاكمية الدرجة تطبيق ا 

عتوم مدتهاني امين مح رشاد نفس ي ا -ماجستير   في الرعاية االجتماعية ر دو لتنبؤ بعالقتهن بأبنائهن في لبديالت على االرضا الوظيفي لألمهات ا رةقد 

مهاوشلي خالد حامد ع  األردن  رشاد نفس ي ا -ماجستير   تعدد ي املويحواستراتيجيات التعامل لدى مرض ى التصلب الل نوعية الحياة 

هللا الشديفات  ير عبدسم امل رشاد نفس ي ا -ماجستير   س ملدار ديري اظر مون ية من وجهة نظرهمفهارات الوظيمالتربية املهنية للي درجة امتالك معلم 
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