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Personal information 
Name: Wail Minwer Salameh Al – Rabadi 

Date Of Birth: 22/7/1969 

Nationality: Jordanian 

Martial Statues: Married 

 

 

Academic Qualifications : 
 

- A  PHD Degree in psychology/Damascus 

University  

-A Master Degree in psychology /Yarmouk University  

-High Diploma / Faculty of Education /Yarmouk University 

- Bachelor degree in Physical Education / Yarmouk University 

 

Experiences: 

 
-A teacher at the Ministry of Education (1993 to 1996) . 

- An Employee at the Ministry of Youth (1996 to 2007). 

- A participant in so many courses about leadership, youth work, social behavior, and 

educational behavior. 

-A Youth lecturer at the Ministry of Youth. 

 

Current post: 

 
  Teaching psychology at Albalqa'a University since 2007 . -

  

Published researches: 

 
-Self Agreement and its relation to Achievement. 

Pressed Situations Among the Students of Ajloun College. -

-Self Burnt Among the Female teachers of Kinder Garden. 

Methods of Social Raising and its Relation with Achievement. -

 

Researches under publishing: 

 
Educational Values in His Majesty's Thinking._ 

Enrichment Activities in developing thinking skill and making decision.- 



- Social and Material reinforcement, its relation with the educational achievement of 

the 4th grade students. 

 

    

  السيرة الذاتية

 
 : المعلومات الشخصية

 وائل منور سالمة الربضي : االسم 

 22/7/9191عجلون  : تاريخ الوالدة مكان و 

 األردنية : الجنسية 

 متزوج: الحالة اإلجتماعية 
 

 :المؤهالت العلمية
 .بتقدير إمتياز  2007جامعة  دمشق /في علم النفس  دكتوراه  -
 .بتقديرجيد جدا2002اليرموك  جامعة/ ماجستير في علم النفس التربوي  -

 .بتقدير إمتياز9119جامعة اليرموك / دبلوم عالي في التربية  -

 .بتقدير جيد جدا 9112  جامعة اليرموك /بكالوريوس تربية رياضية فرعي تربية  -

 :والنشاطاتالخبرات 
 .9119و حتى عام 9111معلم في وزارة التربية و التعليم من عام   -

 .2002و حتى عام 9119رة الشباب من عام موظف في وزا  -

       .و السلوك اإلجتماعي و التربوي ،و العمل الشبابي  ،مشارك في العديد من دورات القيادة  -

 .محاضر معتمد للعديد من المعسكرات الشبابية   -

 عضو في العديد من اللجان الخاصة بكلية عجلون الجامعية   -

 : الوظيفة الحالية

 ميد كلية عجلون الجامعية لشؤون التخطيط ومعايير الجودةمساعد ع 
العلوم  قسم/كلية عجلون الجامعية / في جامعة البلقاء التطبيقية  (أستاذ مساعد) عضو هيئة تدريس

 . 27/1/2007منذ التربوية 

 (:النتاج العلمي ) األبحات المنشورة 
 .الرقمي لدى سباحي المنافسات في األردن  التوافق النفسي و عالقتة باإلنجاز (9

 .المواقف الضاغطة لدى طالبات كلية عجلون الجامعية  (2

 . النفسي لدى معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون  االحتراق (1

  .األكاديميو عالقتها باإلنجازأنماط التنشئة األسرية  (2

طلبة المراكز الريادية في  لدىالناقد تفكيراألنشطة الالمنهجية و عالقتها بتنمية مهارة ال (5

 .شمال األردنمحافظات 

 .سوء معاملة الوالدين وعالقتها بالتأخر الدراسي ( 9

 .الذكاء االنفعالي وعالقته بالتوافق النفسي لدى عينة من طالبات كلية عجلون الجامعية  (7

 .مفهوم الذات وعالقته بمركز الضبط ( 8

 : النشر و االنجاز قيد األبحاث
 .القيم التربوية في فكر جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين  (9

بعض السمات الشخصية وعالقتها بامتالك مهارات التفكير الناقد لدى معلمي المرحلة الثانوية  (2

 ة عجلونظفي محاف

 الذكاء األخالقي وعالقته ببعض المتغيرات( 3



 

 

 

 

 :المؤتمرات 

 

 

 
من خالل المشاركة بالبحث الموسوم    الثاني الذي نظمته جامعة اإلسراء المؤتمر الدولي( 9

التعزيز المادي و اإلجتماعي و عالقته بتحصيل طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر 

 .معلميهم 

المشاركة في المؤتمر الذي نظمه نادي التفكير اإلبداعي بعنوان كيف نحقق رؤى جاللة الملك ( 2

 . لية اإلصالح المفدى في عم


