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 جامعـة اربـد االهليـة

 
 السيرة الذاتيةنموذج 

 
                                                                                 الشخصية  بياناتال

 نشأت محمود ذيب أبو حسونة مــــــــــــــــــــــاالس

 اربد والدةـــــــــمكان ال

 3917-31-13 والدةـــــــتاريخ ال

 أردني ةـــــــــــــــــالجنسي

 ضاحية الحسين –اربد  يــــــالعنوان الحال

 1750771175   -   1791115911 فــــــــــــرقم الهات

  البريد االلكترونـي

nashat@inu.edu.jo 

nabuhsssouneh@yahoo.com 

 

 المؤهالت العلمية

 الرقم

 

الدرجة 

 العلمية

 

 التقدير المعدل التخصص
لغة 

 الدراسة
 تاريخ التخرج اسم الجامعة

اإلرشاد النفسي  دكتوراه 3

 والتربوي

 7117 الجامعة االردنية عربي جيد جدا   

اإلرشاد النفسي  ماجستير 7

 والتربوي

 3955 جامعة اليرموك عربي ممتاز 

 3951 ة اليرموكجامع عربي جيد  إدارة األعمال بكالوريوس 1

 3971 وزارة التربية والتعليم عربي جيد  دبيألا ثانوية 7

 االرشاد النفسي والتربوي  :التخصص الدقيق للدرجة العليا

 

   :عنوان أطروحة الماجستير

 كل من الالعب والحكم بشغب المالعب الرياضية في األردن  دعالقة نمو الشخصية عن

 الدكتوراهأطروحة عنوان 

 برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في تحسين مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية والتحصيل لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم أثر 

 

 

 

 (االدارية واالكاديمية )  الخبرات العملية
 الوظيفة الرقم

 

 مكان العمل

 

 مدة العمل

 

 غاية االنل 7131-33-3 جامعة اربد االهلية عميد كلية العلوم التربوية 3

 7131-7137 جامعة اربد االهلية رئيس قسم اإلرشاد النفسي والتربوي  7

مؤسس ورئيس قسمي اإلرشاد النفسي   1

 والتربوي، والتربية الخاصة

 7115-7117 جامعة اربد االهلية
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 االهتمامات البحثية
الرضا ، ف أثرها في خفض المشكالت المختلفالنظريات اإلرشادية، واستكشابناء البرامج اإلرشادية التي تعتمد على ، بناء المقاييس التربوية-3

 .الضغوط النفسية وخاصة لدى الطالبات المتزوجات ، الوظيفي لدى العاملين في مجال التربية والتعليم في المدارس والجامعات

 

 اللجان الوطنية والدولية
3 

7 

1 

7 
 

 المؤتمرات 
 (.الحقائق التربوية والنفسية في التنشئة السليمة لألبناء: )م، عنوان الورقة3/7/7119ناء، جامعة إربد األهلية ندوة عالقة اآلباء باألب

العوامل التي تساعد على التوافق الزواجي، وأسباب سوء التوافق : )م، عنوان الورقة30/1/7131ندوة التوافق الزواجي، جامعة إربد األهلية 

 (.الزواجي

القيم معناها، وكيفية اكتسابها، وعالقتها : )م، عنوان الورقة1/7/7137الجامعات ومسؤولياتها المجتمعية، جامعة إربد األهلية، ندوة بعنوان 

 (.بالتوافق النفسي االجتماعي

 (.عالقات الزوجيةطرق الوقاية من المشكالت في ال) :عنوان الورقة, م1/7/7130, ، جامعة إربد األهلية(إرشاد المقبلين على الزواج)ندوة 

 

 الخبرات والمشاركات المهنية
، والتي عقدها مركز كلمة للعلوم (المعرفي إعادة المعالجة وتقليل الحساسية بحركة العين -العالج السلوكي: )دورة عالمية بعنوان -3

 .م1/1/7130إلى  1/1/7130السلوكية المعرفية، من تاريخ 

إدارة القيادة من أجل نوعية أفضل في الجامعات )بعنوان ,في جامعة األميرة سمية, ندوة نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -7

 31،30والتي عقدت يومي , ضمن فعاليات تطوير التعليم العالي, االتحاد األوربي/والمدعومة من برنامج إيراسموس بالس , األردنية

 اية معالي وزير التعليم العاليتحت رع, م1/7130/

 .م71/3/7137، بتاريخ إربد-أفاميا، والتي عقدتها شركاء اإلعالم لصحة األسرة في فندق (حياتي أحلى)ورشة العمل التعريفية ببرنامج  -1

دها مركز كلمة للعلوم السلوكية ، والتي عق(المعرفي إعادة المعالجة وتقليل الحساسية بحركة العين -العالج السلوكي: )دورة عالمية بعنوان - 7

 .م1/1/7130إلى  1/1/7130المعرفية، من تاريخ 

 

 (            الناشر والتاريخ) البحوث المنشورة 
إربد للبحوث  المتغيرات، مجلةظر الطلبة في ضوء بعض تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة إربد األهلية من وجهة ن

 .منفرد،  7130آب، ،(7)،  العدد (39)المجلد , هليةجامعة إربد األ, والدراسات

, المجلة الدولية للبحث في التربية وعلم النفس .الضغوط النفسية وعالقتها بالصحة النفسية لدى الطالبات المتزوجات في جامعة إربد األهلية

 .منفرد، 7137،(7)،العدد (1)، المجلد جامعة البحرين

-The Level of Satisfaction with Family Life and Self Satisfaction among sampel of Syrian Refugees in 

Jordan- Journal of Education and Learning  Vol. 8 (2),April 2019,  January 10.2019 Joint with dr. Ahmad 

zaideh   ،7139  . 

The Impact of modern Technology on providing Counseling Services in the Light of some Variables Journal of 

Education and Learning   February 10.2019. January 10.2019 Joint with dr.(As ad  Alzoubi) Vol. 8(2).   7139 . 

جامعة إربد , ث والدراساتمجلة إربد للبحو، مال األردناألحداث الجانحين في شالشعور بالذات وعالقته بالفاعلية الذاتية االجتماعية لدى عينة من 

 .7139، األهلية

جامعة , ث والدراساتمجلة إربد للبحو، درجة استخدام القادة اإلداريين في الجامعات األردنية لوسائل التواصل الحديثة في ضوء بعض المتغيرات

 .7173،إربد األهلية

 اللغات 
 لغة االم ةـــــــالعربي

 ممتاز ةــيزياإلنجل

 ال يوجد لغات أخرى
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ا ـــــــــــمسئوليته لــــــصحيحة وأتحم ي هذا الطلبـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــأن جميــــبأشهـــد  د نشأت حسونة .ا الموقع أدناه أنا 

                               . ةـــــــالقانوني

 ...................................................................................................................................................:................... التوقيع

 ..............................................................................................................................................:........................ التاريخ

  

 


