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 الســـيــرة الــذاتــيــة
 

  :المعلومات الشخصية
 

 81/9/8911 :تاريخ الوالدة مراد كاسب البوات :االسم 
 متزوج :الحالة االجتماعية ذكر :الجنس
 األردن - عمان :العنوان األردنية :الجنسية
 6977069970 :موبايل

 
 

 :المؤهالت األكاديمية
 

 مالعا التقدير الجامعة التخصص الدرجة
 0202 جيد جدا مؤته نفسيالإرشاد  دكتوراه

 0282 جيد جدا   مؤته نفسي الإرشاد  ماجستير

 0224 جيد  اليرموك ارشاد نفسي بكالوريوس
 

 : الخبرات العملية
 الفترة الزمنية المكان الوظيفة الرقم

 إلى من

 

 0200 0288 وزارة التربية والتعليم مرشد تربوي  8

 8/0200 8/0202 الدوحة -قطر/ مجمع الفرقان التربوي اخصائي نفسي 0

 :عنوان أطروحة الدكتوراه
 "لية برنامج ارشادي وجودي في تنمية المعنى االيجابي وخفض ازمة الهوية لدى الطلبة االيتام المراهقينفاع" 

 :عنوان رسالة الماجستير
 "التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الكركالضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية نحو العمل لدى المرشدين " 

 

 :باللغة العربية األبحاث العلمية
 ناالرد/ دار الشروق للنشر والتوزيع 0201, كتاب اتجاهات نظرية حديثة في االرشاد النفسي. 

  فاعلية برنامج ارشادي وجودي في تنمية المعنى االيجابي وخفض ازمة الهوية لدى الطلبة االيتام
 .االردن/ مجلة جامعة  الحسين بن طالل للبحوث, 0202,اهقينالمر 

  الضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية نحو العمل لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية
 .بغداد -العراق/ مجلة العلوم التربوية والنفسية ,6102, في محافظة الكرك

 :واألنشطة المشاركات

 .مؤته, 0212,(واقع وتطلعات) االرشاد التربوي / ؤتة لمشاركة في مؤتمر جامعة ما .1

 .طوال الوقت, امين سر جمعية فيفا للتنمية  االجتماعية .0

 .وحنى تاريخه 0212منذ عام , عضو في نادي غور فيفا الثقافي والرياضي .3

 .0212منذ , هيئة شباب كلنا األردنعضو في  .4

 
 



 

 0 

 :الدورات التي تدربت عليها
 :اإلرشاد وعلم النفس دورات, 8

 المؤسسة اسم الدورة الرقم
 جامعة مؤته استراتيجيات تعديل السلوك  .8

 جامعة مؤته االرشاد  االسري  20

 جامعة مؤته ارشاد االزمات  24

 ( عمالة االطفال)حماية  االطفال من التسرب   22

 

 منظمة العمل الدولية

, متالزمة داون)الخاصة  الرعاية والتاهيل مع ذوي االحتياجات  20

 (االعاقة العقلية, التوحد

 

 جامعة مؤته

 ( USAIDبرنامج من المدرسة  للمهن ) االرشاد الوظيفي  27

 

 وزارة التربية والتعليم

 جامعة مؤته المقابلة االكلينيكية   1

 جامعة مؤته مهارات العمل مع االطفال  9

 

 :الحاسوب دورات. 3
 سسةالمؤ اسم الدورة الرقم
 االردن, وزارة التربية والتعليم ICDLدورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  8

 
 

 :الـمـهـارات
 .إتقان استخدام الحاسوب واالنترنت بطريقة ممتازة-8

 .القدرة على االتصال والتواصل مع اآلخرين بطريقة سهلة وسريعة جدا -0

 .على تحمل ضغوط العمل القدرة على العمل بروح الفريق الواحد والقدرة  -3

 .بطريقة علميه اوكتابته ةالقدرة على إعداد األبحاث العلمية وإعداد التقارير الفني -4

 .القدرة على بناء عالقات جيدة مع جميع أطياف المجتمع المحلي األردني والخارجي -2

 إتقان اللغة العربية واإللمام باللغة االنجليزية -6
 

 الـلـغــات
 .ادثة بشكل جيدية كتابة وقراءة ومحاإلنجليزإيجاد اللغة  .8

 

  :األشخاص المعرفين
                                   

 الرقم االسم مكان العمل رقم الهاتف
 28 انس الضالعين . د جامعة مؤته 2797820231

 20 محمد المحافظه. د جامعة جرش  2792393200

 23 شيبات سليمان الع. د جامعة الطفبلة 2790100992

 24 ابراهيم البوات . د جامعة الطفيلة 2792827702

                                                                                          


