السيرة الذاتية

المعلومات الشخصية-:
 اإلسم  :فراس علي محمد الحبيس.
 تاريخ الميالد .1791 /11 /03 :
 مكان الميالد  :عمان – األردن.
 الجنسية  :أردنية.
 الحالة اإلجتماعية  :متزوج  /االربعة اطفال.
 جوال 3999770770 .
 جوال سعودي 3030797737 .
E.firas4400@yahoo.com 
المؤهالت األكاديمية -:
 دكتوراه في علم النفس  .جامعة الزقازيق – جمهورية مصر عام  4317بتقدير ممتاز.
 ماجستير في علم النفس  ,الجامعة االردنية – األردن عام  4330بتقدير جيد جدا.
 بكالوريوس في علم النفس  ,الجامعة األردنية  -األردن عام  4333بتقدير جيد.
الخبرات العلمية والعملية -:
 استاذ مساعد في جامعة االسراء.
 محاضر غير متفرغ في الجامعة األردنية.
 مرشد تربوي في وزارة التربية والتعليم.
 محاضر غير متفرغ في أكاديمية الشرطة الملكية.
 مساعد بحث وتدريس في الجامعة األردنية.
 جمعية حماية ضحايا العنف االسري /اخصائي نفسي مركز أحداث خالد بن الوليد للموقوفين ,بدعم من
السفارة الكندية.
 معالج نفسي في عيادات خاصة في االردن.
 معالج نفسي في مركز مطمئنة الطبي (الرياض).
 المشاركة في دورة العدالة الجنائية لألحداث.
الدورات والندوات:
 تم المشاركة في العديد من الدورات في وزارة التربية والتعليم تحت عناوين مختلفة دورة اعداد اعضاء
هيئة تدريس في جامعة االسراء" .االختبارات النفسية " و " الوقاية من المخدرات " و " االرشاد

" االسري" و " فنون المقابلة" و" المرشد والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة " و " دراسة الحالة" و
."االرشاد الجمعي " و " االرشاد المهني " و " التوجيه الجمعي

:الرخص
. ترخيص ومزاول مهنة من وزارة الصحة االردنية بمهنة معالج نفسي اكلنيكي
. مصنف بدرجة أخصائي نفسي اول، ترخيص ومزاول مهنة من وزارة الصحة السعودية



. ICDL -  الحصول على رخصة القيادة الدولية للحاسوب
-: األبحاث المنشورة
 " تأثير االسترخاء العضلي على ضغط الدم المرتفع مع تقدم العمر"مجلة دراسات تصدر عن عمادة
 جمادى،  حزيران، 4 العلوم االنسانية واالجتماعية العدد07  الجامعة االردنية المجلد,البحث العلمي
.ISSN 1026-3721،1741 االول
 study of personaof personal attributes among depressed before

and after

cognitive behaviouristic theapy(2015).indian journal of health and wellbeing.
Vol 6 . Issn1.
 Social phobia among Isra University students in light of some variables
(2015).Global Journal of Psychology and Behavioural Education.vol 3(2)Pp8891.

 Academic procrastination among Non-Jordanian students at Al- Isra University
and its relation with some variables Global Research Journal of Education
ISSN: 2408-6894 Vol. 3 (8), pp. 384-387, December, 2015
 LEVELS OF MENTAL HEALTH AMONG UNIVERSITY STUDENTS: A
COMPARATIVE STUDY BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE UNIVERSITY. Journal
of Education and Practice, ISSN (Paper)2222-1735 ISSN

(Online)2222-288X.

Vol.9, No.10, 2018
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

