
 السيــزة الذاتيــت

 أنهر عبج العديد دمحم العبادسة االسم:
 0861 امليالد:

 خانيهنذ -قظاع غدة -فمدظين مكان امليالد:
 متدوج ولجيو خسدة أوالد احلالت االجتماعيت:
 الدرجاث العلميت:

 (0871. السخحمة االبتجائية: مجرسة مرظفى حافظ )0
 (0874جادية ). السخحمة اإلعجادية: مجرسة خانيهنذ اإلع1
 (0877. السخحمة الثانهية: مجرسة حاتم الظائي الثانهية )2
 (0885. السخحمة الجامعية: بكالهريهس عمم الشفذ بجامعة الخخطهم بالدهدان )3
 (0887درجة الساجدتيخ بعمم الشفذ )     
 (1111درجة الجكتهراه بعمم الشفذ )     

 العمل: 
 (1114-1111. عسل حخ )0
داعج في قدم عمم الشفذ واإلرشاد الشفدي بكمية التخبية بالجامعة اإلسالمية بغدة مشح . أستاذ م1

 ( حتى تاريخو1114-1115العام الجراسي )
 عضويت اجلمعياث:

 (0888. عزه الجسعية الشفدية الدهدانية مشح عام )0
 (1115. عزه الجسعية الفمدظيشية لمعمهم الشفدية والتخبهية مشح العام )1
( حتى 1117مجمذ إدارة الجسعية الفمدظيشية لمعمه م الشفدية والتخبهية مشح العام ). عزه 2

 تاريخو
 ( حتى تاريخو1115. رئيذ مجمذ إدارة جسعية اعسار مشح عام )3

 الدوراث التدريبيت املتلقاه:
 (0885( بالدهدان )SPSS. التحميل اإلحرائي )0
 (1112ق ). التفكيخ الجانبي بسعيج السأمهن الجولي بجمذ1
 (1113. التفكيخ اإلبجاعي بسعيج إبجاع ببيخوت )2
 (1113. دبمهم البخمجة المغهية العربية بسعيج السأمهن الجولي بجمذق )3
 (1114. فن الخظابة واإللقاء بسعيج السأمهن الجولي بجمذق)4



الجولي  ( الجامعة األمخيكية بالقاىخة بالتعاون مع معيج السأمهن SPSS. التحميل اإلحرائي )5
 (1114بجمذق)

 (1112. فشهن التحخيخ الرحفي ببيخوت )6
 (1116. دورة تجريب مجربين " التعميم السدتسخ بجامعة بيخ زيت"  )7

 مشاركاث علميت:
. يهم دراسي بعشهان "اآلثار الشفدية لمحرار" تشظيم قدم عمم الشفذ واإلرشاد الشفدي بالجامعة 0

 اإلسالمية بغدة
. دراسة اتجاىات السهاطشين حهل خجمات بمجية خانيهنذ، وعقج ورشة عسل حهل الشتائج في 1

 (1117بمجية خانيهنذ عام )
اآلثار  -. اإلعجاد والسذاركة في اليهم الجراسي حهل "واقع السخجرات في السجتسع الفمدظيشي2

اسة حالة بالتعاون مع باحث در  -والتحجيات" وتقجيم ورقة عسل بعشهان "العهامل الستعمقة باإلدمان
 (.1117آخخ)

 أحباث قيد اإلعداد والنشز:
. دراسة بعشهان "الشسهذج الدببي لمعالقة بين أبعاد صهرة الجدم وعالقتيا باالكتئاب لجى 0

 السخاىقات الفمدظيشيات بقظاع غدة"
وعالقتيا . دراسة بعشهان "االتجاه والدمهك الدياسي لجى طالب وطالبات الجامعة اإلسالمية 1

 بالعجوانية والتهجو نحه القهة االجتساعية ومتغيخات أخخى"
. دراسة بعشهان "الرالبة الشفدية وعالقتيا بأعخاض االضظخاب الشفدي لجى ضحايا العشف 2

 الجاخمي بقظاع غدة"
. دراسة بعشهان "انتذار أعخاض االضظخاب الشفدي لجى طمبة الجامعة اإلسالمية بغدة وعالقتيا 3

 دراسة وبائية وعالئقية" -الستغيخاتببعض 
 املشاركت يف الربامج التدريبيت:

( مخكد اإلرشاد الشفدي الجامعة 1115. السذاركة في دورة تجريبية بعشهان "إدارة الهقت" )0
  اإلسالمية.

( مخكد اإلرشاد الشفدي الجامعة 1115. السذاركة في دورة تجريبية بعشهان "ميارات االترال")1
  .اإلسالمية

( لظالبات السدتهى SPSS. تقجيم دورة تجريبية حهل استخجام بخنامج التحميل اإلحرائي )2
 (1115الخابع بقدم عمم الشفذ واإلرشاد الشفدي)

 خانيهنذ -( معيج التشسية البذخية 1117. تقجيم دورة تجريبية بعشهان "التفاوض الفعال" )يهنيه 3



–( السشتجى التخبهي 1117ابة التحميل الدياسي")يهليه . السذاركة في دورة تجريبية بعشهان "كت4
 رفح
 العجيج من السذاركات في محاضخات ودورات سياسية وتخبهية.... -5
 


