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قسم علم النفس   د. ثائر غباري
 التربوي

التنافر المعرفي والمسؤولية االجتماعية 
لدى طلبة الجامعة الهاشمية في ضوء 

 متغيري النوع االجتماعي والكلية

المجلة األردنية للعلوم 
التربوية/ جامعة 

 اليرموك

 - دولية 2016

العمري أيمنأ.د.  

عاليا أبومحمد   
التربية  أصول

 واإلدارة
ج درجة أهمية وممارسة القيادة وفق أنموذ
الحمض النووي لدى مديري المدارس 

قاء الزر   الثانوية الحكومية في محافظة
ة من وجهة نظر معلميهم. المجلة األردني

 في العلوم التربوية

 المجلة األردنية
التربوية، في العلوم 

12(4 ،)495-512 

 _ محلية 2016

 العمري أيمنأ.د.
 العموش آية

التربية  أصول
 واإلدارة

درجة ممارسة عمداء الكليات لمهارات 
 االتصال اإلداري وعالقتها بمستوى
ة التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئ
ميةالتدريس في الجامعات األردنية الرس  

مجلة اتحاد الجامعات 
(37)1العربية،   

 _ محلية 2016

 العمري أيمنأ.د.
 يوسف الغويريين

التربية  أصول
 واإلدارة

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 
ى للحرية األكاديمية وعالقتها بمستو 

 دنيةالتنظيمية في الجامعات األر  الصحة
 دراسات العلوم التربوية

وية، دراسات العلوم الترب
 الجامعة األردنية

 _ محلية 2016
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 العمري  أيمنأ.د. 
 

التربية  أصول
 واإلدارة

النماذج التنظيمي السائدة في الجامعات 
األردنية وعالقتها بالعدالة التنظيمية من 

 فيها وجهة نظر العاملين

مجلة اتحاد الجامعات 
 العربية

 _ إقليمية 2010

درجة ممارسة مديري المدارس لمفهوم   
المعلمين تمكين المعلمين وأثره في والء 

 المهني

 دراسات

 التربوية العلوم 
 _ محلية 2011

درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في   
الجامعات األردنية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس واألكاديميين 

 اإلداريين

مجلة اتحاد الجامعات 
 العربية

 _ إقليمية 2007

د. جهاد عالء أ.
 الدين

قسم علم النفس  
 التربوي

 لألمّ  المكّون الثنائية التدخل برامج فاعلية
النفسية لالم  الصحة تحسين في والطفل
 المطّلقة األسر في ل المراهقاتفوالط

مجلة الجامعة 
 للدراسات  اإلسالمية
 والنفسية، التربوية
 (1لعدد)ا(،23المجلد)

علمية محكمة  2015
 نصف سنوية

ISSN 1726-
6807 

 خفض في جمعي إرشاد برنامج فاعلية
 األطفال لدى أمهات والتشاؤم التوتر

 بالسرطان المصابين األردنيين

في  األردنية المجلة
 ،7مجلد العلوم التربوية،

 4 عدد

 - دولية 2011
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قسم علم النفس   د. سعاد غيث
 التربوي

أثر برنامج إرشاد جمعي مستند إلى 
نظرية ساتير في تحسين نوعية الحياة 

الزوجات اللواتي الزوجية لدى عينة من 
 يعانين من انخفاض الرضا الزواجي

المجلة األردنية في 
العلوم االجتماعية/ 
صندوق دعم البحث 
العلمي والجامعة 

 2،العدد8األردنيةالمجلد

علمية عالمية  2015
 محكمة

Ulrich's I.P.D 

 Google 

Scholar 

 EBSCO 

فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى 
العقالنية االنفعالية السلوكية في النظرية 

تعزيز التفكير العقالني والتوافق الزواجي 
 لدى عينة من الزوجات في مدينة الزرقاء

مجلة العلوم 
 االجتماعية/

مجلس البحث العلمي 
 لجامعة الكويت

 1، العدد42المجلد

 ULRICH'S إقليمية 2014

I.P.D 

EBESCO 
ELSESEVIER 

GEO 

Psychological 

Abstracts 

قسم علم النفس   د. يحيى نصار
 التربوي

Evidences to some Variables 

According to its Ability to 

Discover Third Grade Students 

Learning Disability Problem, 

An-Najah University 

Journal for 

Research – 

Humanities, 
علمية عالمية  2012

 محكمة
- 

Predominant Thinking Styles 

of the Vocational Educational 

The Educational 

Journal, Kuwait 
 - لمية محكمةع 2010
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Students in Jordan in the Light 

of Sternberg Theory and their 

Relationship with Students' 

Academic Achievements and 

their Attitudes toward their 

Specialization 
 أبوأ.د. سهام 
 عيطة

قسم علم النفس  
 التربوي

فاعلية برنامج إرشاد جمعي من خالل 
 سلوك العزلة خفضالزميالت في 

 

مجلة العلوم النفسية 
جامعة  -والتربوية 

 8البحرين.المجلد 
 4العدد،

-ISSN – 1726 إقليمية 2007

3670 

فاعلية برنامج إرشاد جمعي لتحسين 
النفسي ومفهوم الذات لدى التوافق 

 األطفال المساء إليهم
 

مجلة العلوم النفسية 
جامعة  -والتربوية 

 3البحرين.المجلد 
 6العدد،

-ISSN – 1726 إقليمية 2005

3670 
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