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  * البيانات الشخصية:

 سالم فرحان المهايره عبدا هللاألسم :  -

 األردن / عمان مكان االقامه: -

 أردنيالجنسية:  -

 18/10/1985 -مكان وتاريخ الوالدة: الطفيلة  -

                    أعزب الحالة االجتماعية: -

 0795462864 هاتف خلوي: -

  mahaere85@yahoo.com  - a.mahaere@ju.edu.joاللكتروني: البريد ا -

 

  المؤهالت العلمية:* 

 (.2015وراه في اإلرشاد النفسي والتربوي، الجامعة األردنية )درجة الدكت -

 .(2011الجامعه االردنية )، ي األرشاد النفسي والتربويدرجة الماجستير ف -

 .(2006الجامعة األردنية )الصحة النفسية، ريوس في اإلرشاد ودرجة البكالو -

 .(2003مدرسة الطفيلة الثانوية الشاملة للبنين ) ،شهادة الثانوية العامة الفرع األدبي -

 :العملية الخبرات* 

تاريخ ب األساسيةلمرحلتين الثانوية وة التربية و التعليم األردن، ا، وزارمرشد تربوي ونفسي ومهني -

(2006- 2012) 

مشرف ومدرب تدريب ميداني في اإلرشاد، درجة الماجستير، الجامعة األردنية، كلية العلوم  -

  (.2015 -2102التربوية، قسم االرشاد والتربية الخاصة، برنامج االرشاد )

نية، كلية العلوم التربوية، قسم االرشاد والتربية الخاصة، برنامج الجامعة األرد مرشد نفسي، -

 (.  2015 -2102) االرشاد

الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، قسم االرشاد  عدة مساقات، غير متفرغ مدرس ومحاضر -

 (.2015 -2102والتربية الخاصة )

العلوم التربوية، قسم االرشاد والتربية  الجامعة األردنية، كلية ر متفرغ درجة الدكتوراهمحاض -

 (.2015الخاصة )

 (.2016بية الخاصة )الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، قسم االرشاد والتر استاذ مساعد، -

 2016/2017مساعد العميد لشؤون الطلبة، الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، للعام الجامعي  -
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 رسائل ماجستير: عضو لجان مناقشة -

القيم الدينية وعالقتها بالمرونة النفسية لدى طلبة مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في محافظة  -

 .23/4/2017جامعة مؤته  العقبة / رنين فريج الدراوشة/ عبدالناصر القرالة.

وي األمراض أنماط الشخصية الشائعة من وجهة نظر أدلر لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ذ -

جامعة مؤته  المزمنة وعالقتها بسلوكهم الصحي/ وديع عطاهلل التخاينة/ عبدالناصر القرالة.

23/4/2017. 

 

 الدورات التدريبية:* 

 .األردنية الجامعة ،نادي االنترنت ( ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  -

 .وزارة التربية  والتعليم، المهارات اإلرشادية -

 .، مؤسسة انقاذ الطفلوزارة التربية  والتعليم ،المخدراتأخطار  -

 ، مؤسسة إنقاذ الطفل.وزارة التربية  والتعليم ،ةحماية الطفل من العنف و اإلساء -

  .مهارات التفكير ) كورت( -

وزارة  –عضو مشارك ) الدراسة الخاصة بالمدارس التي لم ينجح منها أحد( الجامعة االردنية  -

  2015-2014تعليم التربية وال

 - 2015 / الجامعة األردنية مركز اللغاتالتوفل يزية ألعضاء هيئة التدريسدورة اللغة األنجل -

2016. 

 2016 الجامعة األردنية مركز االعتماد وضمان الجودة، دورة تطوير أعضاء الهيئة التدريسية / -

التعامل معها/ ومهارات مهارات ة ومدرب لمشرفات السكنات / الجامعة األردنية / الضغوط النفسي -

 . 2016 التواصلاالتصال و

ورشة عمل لطالبات السنة االولى السكنات الداخلية حول التكيف مع الحياة الجامعية الجديدة  -

2016. 

دورة تدريبية حول مهارات االتصال والتواصل ومهارات الحياة ومهارات ادارة االنفعاالت  -

 . 2016 قية الثقافية السعودية، نادي الطلبة السعوديينوالضغوطات النفسية، الملح

ورشة عمل تدريبية عن ألية كتابة مشاريع التقدم لمنح اإلتحاد األوروبي/ الجامعة األردنية/ كلية  -

 العلوم التربوية.

/ الجامعة االردنية/ مركز االعتماد  " (تقييم تعلم الطلبة بغير االختبارات ) تقييم األداء "دورة -

  Performance based assessment ( Authentic"2017-3-9وضمان الجودة/ 

Assessment" 

 

، بالتعاون مع اليونسيف (جتماعية لحاالت األزمات و الطوارئالمهارات النفس اإلبرنامج تدريبي ) -

 .وزارة التربية  والتعليم

 .وزارة التربية  والتعليمسري، اإلرشاد اإل مهارات -

وزارة التربية يه الدولية، الوكاله االمريكيه للتنم، (من المدرسه  الى المهن) يبيتدر برنامج -

 .والتعليم

مشرف وعضو اللجنة التحضيرية إلعداد وتجهيز حفل تخريج طلبة كلية العلوم التربوية  -

2016/2017 

 

 

 



 

 

 :والكتب األبحاث والمنشورات* 

 

إلى النموذج السلوكي المعرفي في تحسين المهارات اإلرشادية  فعالية برنامج إشرافي يستند -

 28/4/2015 بتاريخ  مقبول للنشر، وخفض الضغوط النفسية لدى مرشدي مدارس الطفيلة

، الجامعة العلوم التربوية مجلة دراسات 3العدد  43المجلد  8/11/2016منشور بتاريخ 

 األردنية.

 سية لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة األردنيةمستوى الضغوط النفسية والمرونة النف -

 ، الجامعة األردنية. العلوم التربوية مجلة دراسات 4/2/2016مقبول للنشر            

 

مقبول للنشر  من وجهة نظرهم لكفايات التعليميةلغرف المصادر في عمان  مدى امتالك معلمي -

 ، الجامعة األردنية. ربويةالعلوم الت مجلة دراسات،  21/4/2016
 

 
- Counseling Competences and its Relation with Psychological Stress Resources 

among Counselor Trainees at the University of Jordan accepted and published in 

European Journal of Social Sciences, Volume 54 Issue 1. 

 

 
م، والعدوان، فاطمة والحويان، الشرعة، حسين وطنوس، عادل والزعبي، أسعد ومعالي، ابراهي -

، دار العامرية، 1ط ،مبادئ اإلرشاد النفسي( 2016عال والمهايرة، عبدهللا والخوالدة، محمد)

 عمان: األردن.

 االنجازات :المشاركات والمهارات الشخصية واالهتمامات و* 

لعدة مساقات  الخاصةالجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، قسم اإلرشاد والتربية  محاضر لدى -

منها: االتجاهات النظرية في اإلرشاد، مبادىء اإلرشاد النفسي والتربوي، مشكالت األطفال 

والمراهقين وأساليب المساعدة فيها، الموهبه والتفوق، اإلعداد للتدريب الميداني، التدريب الميداني 

اخالقيات  ،، الصحة النفسيةفي اإلرشاد، اإلرشاد الوقائي، اإلرشاد الجمعي، اإلرشاد المدرسي

 ، الضغوط النفسية.ومهارات الحياة الجامعية

 عضو الجمعية األردنية لعلم النفس. -

 مدرس لمادة أخالقيات ومهارات الحياة الجامعية تطوعا. -

 ممثل ومسؤول كلية العلوم التربوية، للنشاطات الرياضية، الجامعة األردنية. -

 كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية. ،عضو لجنة األزمات والطوارىء -

 عضو لجان تحقيق متعددة. -

 ، الجامعة األردنية.كلية العلوم التربوية ،عضو لجنة تدقيق االمتحانات، ومقياس تحويل العالمات -

 عضو لجنة السالمة العامة والبيئة، كلية العلوم التربوية ، الجامعة األردنية. -

 .2016 ة لمؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي: نحو التنافسية العالميةعضو اللجنة األعالمي -



 .2016/2017عضو لجنة المؤتمرات والندوات للعام الجامعي  -

 عضو اللجنة العليا لالنتخابات اتحاد الطلبة / الجامعة االردنية/ كلية العلوم التربوية. -

 لوم التربوية ، الجامعة األردنية.ضابط ارتباط لألعتماد وضمان الجودة، كلية الع -

رات والندوات وورش العمل منها: نحو كلية خالية من التدخين، تنظيم وتنسيق العديد من المحاظ -

 المخدرات التجربة الولى النهاية، المهن، يوم الكرامة.

  .والتواصل مهارات االتصال -

 ، وتحت الضغط.رة على العمل بروح الفريق الواحدالقد -

 مشاركة في ورشة عمل حول مشروع حماية الطفل من العنف األسري .ال -

 استخدام االنترنت وتطبيقات الحاسوب المختلفة بمهارة وكفاءة عالية . -

 عضو متطوع في نادي الطفيلة الرياضي . -

 عضو في ملتقى أبناء الطفيلة الثقافي . -

 ( .2008متطوع في المجلس األعلى للشباب )  -

 اعد رئيس قاعة امتحانات الثانوية العامة.مراقب ومس -

 ( .2010راصد في االنتخابات النيابية لعام ) -

 محاظر متطوع / خدمة مجتمع / للعديد من الجهات -

 

 اللغات:* 

 اللغة العربية األم -

 اللغة االنجليزية. -

  المعرفون:* 

الدكتور محمد العمايرة، الخدمات الطبية الملكية. -  

دكتور جميل الصمادي، الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، قسم اإلرشاد والتربية االستاذ ال -

 الخاصة.

االستاذ الدكتور حسين الشرعة، الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، قسم اإلرشاد والتربية  -

 الخاصة.

رشاد والتربية الخاصة.الدكتور عادل طنوس، الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، قسم اإل -  

 


