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العلمية:
المؤهالت
ّ
درجة الدكتوراة ( )Ph.D.اإلرشاد النفسي  ،جامعة اليرموك ،قسم علم النفس اإلرشادي والنفسي،
.2006

عنوان أطروحة الدكتوراة :أثر استراتيجيات التعامل والدعم االجتماعي في اضطراب ضغوط ما
بعد الصدمة لدى ضحايا وأسر تفجيرات فنادق عمان
درجة الماجستير في العمل االجتماعي ،جامعة مكيجل ،كندا2002 ،
درجة البكالوريوس ،إدارة األعمال ،جامعة اليرموك1986 ،

العملية في مجال التدريس
الخبرات
ّ
مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة

 -2016لغاية اآلن

القسرية/جامعة اليرموك
أيلول

 -2012لغاية اآلن

أيلول

 -2011أيلول

أستاذ مساعد (أ)
قسم علم النفس التربوي واإلرشادي

كلية التربية -جامعة اليرموك
2012

محاضر متفرغ ،قسم علم النفس التربوي واإلرشادي
كلية التربية -جامعة اليرموك

2008 -2002

مدرس ،معهد العمل االجتماعي ،الجامعة األردنية

2005 -2004

مدير ومؤسس مكتب صندوق عبد اهلل الثاني لإلرشاد
المهني ،الجامعة األردنية

2006 -2005

محاضر غير متفرغ،

جامعة العلوم والتكنولوجيا
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األردنية
2010 -2009

محاضر متفرغ،

معهد العمل االجتماعي ،الجامعة

األردنية
2011 -2010

أستاذ مساعد،

معهد العمل االجتماعي ،الجامعة

األردنية

العملية في مجال تقييم األبحاث العلمية
الخبرات
ّ
 2014ولغاية اآلن

المقدمة للنشر في المجلة الدولية
مقيم ومح ّكم لألبحاث
ّ
ّ
للبحث في التربية وعلم النفس -البحرين

 2013ولغاية اآلن

المقدمة للنشر في المجلة األردنية
مقيم ومح ّكم لألبحاث
ّ
ّ
للعلوم التربوية ،و ازرة التعليم العالي األردنية وجامعة
اليرموك

 2015ولغاية اآلن

المقدمة للنشر في مجلة اتحاد
مقيم ومح ّكم لألبحاث
ّ
ّ
الجامعات العربية ،دمشق ،سوريا

 2016ولغاية اآلن

المقدمة للنشر في مجلة المشكاة
مقيم ومح ّكم لألبحاث
ّ
ّ
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة العلوم اإلسالمية،
األردن.

علمية مح ّكمة:
األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر في مجالت
ّ
1. Smadi, F., & Momani, F. (2008). Clients Satisfaction about NonGovernmental Organizations (NGOs) Services in Jordan.
International NGOs Journal, 3 (3),38-47
2. Smadi, F., Olimat, H., & Momani, F. (2009). Jordanian Parental
Efficacy about the Reduction of Adolescents Behavior Problems.
Social Behavior and Personality, 37(8), 1073-1080
3. Smadi, F., Momani, F., & Olimat, H. (2009). Health Perception and
Feeling of Health Efficacy among Deprived Adolescents in Jordan.
King Abed alaziz Journal for Arts and Social Sciences. JKAU: Arts and
Humanities, 17 (2), 263-272

 .4المومني ،فواز والزغول ،رافع .)2011( .استراتيجيات التعامل لدى الناجين واألسر المتضررة
من تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية .دراسات ،العلوم االجتماعية واإلنسانية،

411-391

،)2( 38
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 .5المومني ،فواز والزغول ،رافع .)2011 ( .اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الناجين
،)50

واألسر المتضررة من تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية .مجلة البحوث األمنية( ،

370-324

 .6المومني ،فواز وجرادات ،عبد الكريم .)2011 ( .الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين:
االنتشار والمتغيرات الديموغرافية واالجتماعية .المجلة األردنية للعلوم االجتماعية،)2011 ( ،
.88-71 :)1( 4

المدرك لدى ضحايا وأسر
 .7المومني ،فواز والزغول ،رافع.)2009 ( .الدعم االجتماعي ُ
تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية .المجلة األردنية للعلوم االجتماعية.360-340 ،)3( 2 ،
الجامعية ومدى
 .8المومني ،فواز والصمادي ،فايز والمومني ،إنصاف  .)2013( .التشريعات
ّ
الجامعية.
تحليلية للتشريعات
مالءمتها الحتياجات طلبة ذوي االحتياجات الخاصة :دراسة
ّ
ّ
َ
مجلة الدراسات التربوية والنفسية76-64،)1( ،

 .9المومني ،فواز وحتامله ،النا وطشطوش ،رامي .)2014( .أسباب العنف لدى طلبة جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية في ضوء بعض المتغيرات .مجلة جامعة القدس لألبحاث

والدراسات46-11 ،)1/33( ،
 .10المومني ،فواز والشواشره ،عمر .)2013 (.سلوك إيذاء الذات وعالقته باألفكار الالعقالنية
لدى نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل األردنية .مجلة الجامعة

والنفسية.159-135 ،)2( 21 ،

اإلسالمية للدراسات التربوية

 .11المومني ،فواز .)2013 ( .العوامل الديموغرافية والبيئية المؤثرة في المسؤولية االجتماعية
لدى الطلبة الجامعيين .مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية.92-79، 4 ،

 .12طشطوش رامي والمومني ،فواز والمقداد ،قيس )2014 (.صورة المرشد التربوي لدى طلبة
كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك .مجلة جامعة الملك خالد349-21،319 ،
 .13الشقران ،حنان وطشطوش ،رامي والمومني ،فواز وبني مصطفى ،منار( .

.)2015

معايير اختيار شريك الحياة كما يراها طلبة جامعة اليرموك  .مجلة جامعة القدس لألبحاث

والدراسات.82-59 ،)35(1 ،
 .14جرادات ،عبد الكريم وأبو غزال ،معاوية والمومني ،فواز .)2014 ( .اإلسهام النسبي لبعض
العوامل األسرية في التنبؤ بالكفاءة االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة .مجلة

الدراسات التربوية والنفسية501-491 ،)3( 8 ،

 .15المومني ،فواز والصمادي ،رشاد .)2014 ( .المنظومة القيمية لدى طلبة جامعة اليرموك
وعالقتها ببعض المتغيرات .المجلة الدولية للبحث في التربية وعلم النفس،
162

-137)2( 2
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الذاتية
الفاعلية
الصفي و
 .16المومني ،فواز والنوافلة ،بيان .)2014 ( .العالقة بين المناخ
ّ
ّ
ّ
للتميز .المجلة
األكاديمية في مادة اللغة اإلنجليزّية لدى طلبة مدارس الملك عبد اهلل الثاني ّ
ّ
األردنية في العلوم التربوية.248-233 ،)2( 10 ،

 .17المومني ،فواز والشمري ،هدى( .مقبول للنشر،

 .)2015درجة توافر الخدمات اإلرشادية

في البرامج المقدمة لطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر في بعض مناطق
المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلميهم .المجلة التربوية.

النفسي في جامعة
 .18المومني ،فواز( .مقبول للنشر .)2015 ،اتجاهات طلبة اإلرشاد
ّ
اليرموك نحو استخدام اإلرشاد اإللكتروني .مجلة دراسات ،العلوم التربوية
 .19المومني ،فواز  .)2016( .العوامل االجتماعية الديموغرافية المتنبئة باالتزان االنفعالي
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك .المجلة الدولية للبحث في التربية وعلم النفس،

)2(4

306-275
 .20المومني ،فواز واسراء فريحات (.مقبول للنشر .)2016 ،العوامل المتنبئة بالضغوط النفسية
لدى الالجئين السوريين .مجلة دراسات ،العلوم التربوية".

 .21المومني ،فواز واسراء فريحات( .

 .)2016القدرة التنبؤية لبعض العوامل االجتماعية

والديموغرافية بحدوث االضطرابات السيكوسوماتية لدى الالجئين السوريين  .المجلة األردنية
للعلوم االجتماعية321-305 ،)3( 9 ،

 .22المومني ،فواز وعمارين ،سالم .)2016 ( .الضغوط النفسية لدى مرضى القولون العصبي
في ضوء بعض المتغيرات الطبية والديموغرافية .المجلة األردنية في العلوم التربوية،)3(12 ،
. 302-287

 .22المومني ،فواز وعمارين ،سالم( .مقبول للنشر .)2016 ،نوعية الحياة لدى مرضى القولون
العصبي المترددين على مشافي مدينة اربد في ضوء بعض المتغيرات

 .مجلة اتحاد الجامعات

العربية للتربية وعلم النفس

وية االجتماعية وعالقتها بشبكات التواصل االجتماعي لدى
 .23المومني ،فواز .)2016 ( .الهُ ّ
الطلبة الجامعيين .ورقة عمل مقدمة لمؤتمر "الهوية وتحديات العصر" ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية2016/7-6،
 .24المومني ،فواز والشمراني ،عبدا هلل (مقبول للنشر .)2016 ،شدة استخدام وسائل التواصل
االجتماعي لدى المعلمين والمعلمات .مجلة العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت.

 .25العثامنة ،عبد الباسط والمومني ،فواز والراديده ،يسرى( .

)2016تصورات األردنيين نحو

تبعات اللجوء السوري .مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية ،جامعة اليرموك،
األردن

اإلشراف على رسائل ماجستير ومنها:
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األكاديمية في مادة اللغة اإلنجليزّية لدى طلبة
الذاتية
الفاعلية
الصفي و
 .1العالقة بين المناخ
ّ
ّ
ّ
ّ
للتميز ،الفصل الصيفي2013 ،
مدارس الملك عبد اهلل الثاني ّ
 .2المنظومة القيمية والسلوك الصحي لدى طلبة جامعة اليرموك ،الفصل األول2013 ،

 .3قلق الموت والرضا عن الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي في محافظة إربد ،الفصل الثاني،
2014
 .4درجة توافر الخدمات اإلرشادية في البرامج المقدمة لطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف
المصادر في بعض مناطق المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلميهم ،الفصل
الثاني2014 ،

 .5العوامل اإلجتماعية الديموغرافية وأساليب المعاملة الوالدية المتنبئة باإلتزان

االنفعالي لدى

عينة من طلبة جامعة اليرموك ،األول 2015
 .6العوامل الديموغرافية والمشكالت السائدة المتنبئة بنوعية الحياة لدى المسنين ،الفصل الثاني،
2015
 .7العوامل المتنبئة بالنفسية واالضطرابات السيكوسوماتية لدى الالجئين السوريين ،األول2016،

المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير ،منها:
 .1عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير "العالقة بين خدمات اإلرشاد المهني ودافعية االنجاز
األكاديمي لدى عينة من طلبة الثانوية في مدارس منطقة حائل" ،الفصل الثاني2012 ،

 .2عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير "األعراض النفسية المرضية والمناخ األسري والعالقة
بينهما لدى طلبة الجامعة" ،الفصل الثاني.2013 ،
 .3عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير "القدرة التنبؤية لألفكار الالعقالنية وبعض المتغيرات
الديموغرافية في تأخر سن الزواج" ،الفصل األول " .2014

 .4عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير "العالقة بين أعراض اضطراب الوسواس القهري والوحدة
النفسية لدى مرضى غسيل الكلى في محافظة اربد" ،الفصل الثاني 2014

 .5عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير

"صورة الجسد وعالقتها بمستوى الدعم االجتماعي

المدرك لدى مريضات سرطان الثدي في ضوء بعض المتغيرات" ،الفصل الثاني 2015
 .6عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير

"الضغوط النفسية الناجمة عن دمج الطلبة ذوي

االحتياجات الخاصة واستراتيجيات التكيف المستخدمة من قبل المعلمين العاديين في المدارس

الحكومية بسلطنة عمان" ،الفصل الثاني 2015
 .7عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير "األعراض النفسية والجسدية لدى األسرى الفلسطينيين
المحررين من السجون اإلسرائيلية" ،الفصل الثاني 2016

 .8تصورات األردنيين المدرسين الناطقين وغير الناطقين باللغة االنجليزية والطلبة على الطالقة
الشفوية ،الفصل الثاني2016 /
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درستها لطلبة مرحلة الماجستير
المواد التي ّ
 حلقة في اإلرشاد النفسي -اإلرشاد الزواجي

درستها لطلبة مرحلة البكالوريوس
المواد التي ّ
-حلقة في االرشاد النفسي/ماجستير

جامعة اليرموك

-االرشاد االسري/ماجستير

جامعة اليرموك

-مقدمة في اإلرشاد النفسي

جامعة اليرموك

-نظريات اإلرشاد النفسي

جامعة اليرموك

-استراتيجيات اإلرشاد الزواجي

جامعة اليرموك

-االتصال في اإلرشاد النفسي

جامعة اليرموك

-مهارات الجلسة اإلرشادية

جامعة اليرموك

-تدريبات ميدانية في اإلرشاد المدرسي

جامعة اليرموك

-مقدمة في اإلرشاد المدرسي

جامعة اليرموك

-صعوبات التعلم

جامعة اليرموك

-الموهوبين والمبدعين

جامعة اليرموك

-اإلرشاد المهني

جامعة اليرموك

-االرشاد الجماعي

جامعة اليرموك

-االختبارات النفسية

جامعة اليرموك

-تدريب ميداني

جامعة اليرموك

-علم نفس باللغة النجليزية

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

-إرشاد االحتياجات الخاصة

-الصحة النفسية

جامعة اليرموك

جامعة اليرموك

-نصوص اجتماعية باللغة االنجليزية

الجامعة األردنية

-قضايا معاصر في الوطن العربي باللغة االنجليزية

جامعة األميرة سمية

-علم نفس باللغة العربية

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

-علم نفس النمو

الجامعة األردنية

-مهارات االتصال اإلكلينيكية

الجامعة األردنية

-التدخل مع االضطرابات النفسية

الجامعة األردنية

-مقدمة في علم االجتماع

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

-مقدمة في العمل االجتماعي

الجامعة األردنية

-العمل االجتماعي مع األفراد

الجامعة األردنية
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-العمل مع الجماعات

الجامعة األردنية

-إدارة الكوارث واألزمات

الجامعة األردنية

-العمل االجتماعي مع األحداث

الجامعة األردنية

-إدارة المنظمات االجتماعية

الجامعة األردنية

-التدريب الميداني

الجامعة األردنية

-التخطيط والسياسة االجتماعية

الجامعة األردنية

-التربية الوطنية

الجامعة األردنية

-العمل االجتماعي مع المدمنين

الجامعة األردنية

المشاركة في اللجان العلمية في جامعة اليرموك
 عضو لجنة المؤتمرات في كلية التربية ،جامعة اليرموك عضو اعتماد المجالت العلمية في قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي ،جامعة اليرموك -عضو لجنة تعديل الخطة الدراسية في قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

 عضو لجنة معادلة مساقات المحولين إلى تخصص اإلرشاد النفسي ،جامعة اليرموك. -اإلشراف على االنتخابات الطالبية في الكلية لمدة ثالث سنوات متتالية

 مقرر اللجنة االجتماعية في قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي ،جامعة اليرموك -عضو لجنة إنشاء الموقع االلكتروني للكلية

الخدمة المجتمعية

 عضو مجلس أمناء كلية توليدو عضو مجلس إدارة مركز اإلرشاد األسري ،جمعية حماية األسرة عضو اللجنة التوجيهية لإلرشاد األسري في محافظة اربد عضو المجلس المحلي لمركز امن المدينة في اربد مؤسس وعضو في جمعية األخصائيين االجتماعيين في األردن -المشاركة في عديد من اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية

المؤتمرات والندوات
2016/9/29

اإلرشاد االلكتروني بين النظرية والتطبيق .ورقة عمل مقدمة للمؤتمر
اإلقليمي األول  :االختراق التكنولوجي لألسرة ،عمان -األردن ،فندق
الفاندوم
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2016/4/16-15

القدرة التنبؤية لبعض العوامل االجتماعية والديموغرافية بالتنبؤ بالضغوط
النفسية لدى الالجئين السوريين في األردن

 .ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر

الالجئون واألمن والتنمية المستدامة في الشرق األوسط :الحاجة إلى حوار
الشمال-الجنوب
2015/12/13
2015

إدارة المشاعر ،محاضرة لطلبة الجامعة بالتعاون مع كلية الشريعة.
اتجاهات األردنيين نحو التبعات النفسية والبيئية الزمة اللجوء السوري،
ورقة عمل مقدمة لورشة اللجوء في الجامعة األمريكية -مادبا.

2015/5/10-5

انتشار االضطرابات النفسية بين الالجئين ،محاضرة لوفد جامعة

Lund

 Universityمن طلبة الدراسات العليا لمركز دراسات الالجئين /جامعة
اليرموك
2015/9/25

Round table on the Jordanian experience in hosting
refugees: Theory and practice. Post traumatic Stress

2015/1/5

Disorder among refugees.

Round table on Jordan and the entitlements of refugees
and migration: The attitudes of Jordanian towards the
impact of Syrian crises: results of the field survey on Irbid,
Ramtha , and Almafraq

2015/4/23

عوامل الخطورة في البيئة التعليمية الجامعية  ،ورقة بحثية مقدمة لندوة:
استراتيجيات إدارة وضبط البيئة الصفية  ،كلية العلوم التربوية  ،جامعة اربد
األهلية

2015/5/20

اإلرشاد االفتراضي ،ورقة مقدمة لمؤتمر األسرة األردنية واقع وتحديات،
مركز اإلرشاد األسري ،اربد

2014/12/28

عرض حول واقع مؤشرات وقضايا الشباب والمرأة على مستوى محافظة
اربد  .شركة التجمع االستشاري للتطوير المالي واإلداري

(إسناد)

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNDP
2014/12/10-8

اتجاهات األردنيين نحو التبعات النفسية الزمة اللجوء السوري ،ورقة بحثية
مقدمة لمؤتمر الالجئون السوريون في األردن :سؤال المجتمع واإلعالم- .
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فندق كمبينسكي عشتار -البحر الميت
 11-10كانون
أول2013/

انتشار االضطرابات النفسية بين الالجئين  ،مؤتم ـ ــر :الالجئون في المنطقة
العربية :المجتمعات المضيفة والمصير الغامض  .مركز دراسات الالجئين
والنازحين والهجرة القسرية /جامعة اليرموك وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

 19آذار 2013

اآلثار النفسية واالجتماعية لالجئين السوريين في بلد اللجوء :مؤتمر
الالجئون السوريون في األردن :واقع وتطلعات ،اللجنة الدولية لإلغاثة
UNDPد إررب ـ ـ ــد
األردنوالهجرة القسرية.
اسات –لالجئين
ومركز
حقوق العمالء والخبرة المهنية ،معهد العمل االجتماعي ،الجامعة األردنية

2009

التدريبية:
الدورات
ّ
 How to get your paper published, TURNITINيسية الجدد
 دورة تحضيرّية ألعضاء الهيئة التدر ّ -التحليل اإلحصائي باستخدام حزمة  :SPSSتحليل االنحدار

 التحليل اإلحصائي باستخدام حزمة T-Test, ANOVA, MANOVA, and :SPSSMANCOVA
 التعليم النشط في التعليم الجامعي -التوثيق االلكتروني

 التحليل اإلحصائي باستخدام حزمة  :SPSSالمستوى األول التحليل اإلحصائي باستخدام حزمة  :SPSSالمستوى الثاني -التعلم االلكتروني

 إدارة الموقع الشخصي ألعضاء هيئة التدريس -معالج النصوص المتقدم في طباعة األبحاث
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