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C.V

السیرة الذاتیة
البیانات الشخصیة:-أوالً 

*االسم: د.هیفاء تیسیر البقاعي
الرتبة االكادیمیة:استاذ مساعد
1974*مكان وتاریخ الوالدة: دمشق 

*الدیانة: اإلسالم.
*الحالة االجتماعیة: متزوجة

األردنیة*الجنسیة: 
0777741566/خلیوي 065064644العنوان: عمان، هاتف

إربد.804البریدي: ص ب العنوان 
/ برید إربد المركزي21110الرمز البریدي: 

المؤهالت العلمیة:-ثانیاً 
الدكتوراه في علم النفس:-1

: تعییر اختبـار روتـر لتكملـة الجمـل الناقصـة وفاعلیـة اسـتخدامه عنوان رسالة الدكتوراه
تقــــدیر فــــي تشــــخیص بعــــض االضــــطرابات النفســــیة. جامعــــة دمشــــق، كلیــــة التربیــــة، ال

2007امتیاز، عام 

لنفس:الماجستیر في علم ا-2
: اختبـار العوامــل السـتة عشـر للشخصـیة، دراســة االختبـار وتعییـره فــي عنـوان الرسـالة

2002القطر العربي السوري. جامعة دمشق، كلیة التربیة، التقدیر امتیاز، عام 

تربـوي والمهنـي. جامعـة دبلوم الدراسات العلیا فـي قسـم اإلرشـاد النفسـي والتوجیـه ال-3
.1996دمشق، كلیة التربیة، التقدیر جید جدًا، عام 

البكالوریوس في قسم علم الـنفس، جامعـة دمشـق، كلیـة التربیـة، التقـدیر جیـد جـدًا، -4
.1995عام 

.1991الثانویة العامة، الفرع العلمي، عام -5
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الخبرات العملیة:-ثالثاً 
2009كلیة األمیرة رحمـة الجامعیـة منـذ :اء التطبیقیةاستاذ مساعد في جامعة البلق-1

ولغایة اآلن.
ســــــة فــــــي كلیــــــة التربیــــــة فــــــي جامعــــــ-2 ة دمشــــــق مــــــن عــــــام  التــــــدریس الجــــــامعي: مدرّ

.2009ولغایة 1998
لقـــاء التطبیقیـــة /كلیـــة األمیـــرة عالیـــة واألمیـــرة فـــي جامعـــة البمحاضـــر غیـــر متفـــرغ-3

2006/2007رجمة الجامعیة

فـــي مجـــال تشــــخیص االضـــطرابات النفســـیة بوســــاطة ائیة نفســــیةالتـــدریب: أخصـــ-4
، 2004-2002وم النفســـیة مـــن فتـــرة الشخصـــیة، وحـــدة العلـــتاختبـــارامجموعـــة مـــن 

.دمشق
المهارات واألنشطة والدورات التدریبیة:-رابعاً 

المهارات:-أ
.Word, Excelإتقان استخدام الحاسوب وبرمجیاته.1
نترنت.اإللمام التام باستخدامات اال.2
. SPSSاإللمام التام باستخدام البرنامج اإلحصائي.3
.جیدإتقان اللغة العربیة كتابة وقراءة ومحادثة بمستوى .4
.جیدإتقان اللغة االنجلیزیة كتابة وقراءة ومحادثة بمستوى .5

الدورات التدریبیة:-ب
دورة عالج األطفال عن طریق الفن.-1
دورة توكید الذات.-2
التواصل.دورة مهارات -3
دورة في العالج المعرفي.-4
دورة اإلرشاد الزواجي.-5
على المضطربین نفسیًا في المركز MMPIدورة تدریبیة على كیفیة تطبیق -6

الوطني للصحة النفسیة ومستشفى الرشید في األردن.
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-1Aدورات متعددة في اللغة االنكلیزیة في المركز األمریكي للغات من المستوى -7

8B 2002-1998لمدة أربعة سنوات، من عام.

األنشطة:-ج
عضو مجلس إدارة للجمعیة السوریة في العلوم النفسیة.-1
ق النفسـیة عـن طریـتمحاضرة للعدید من الدورات في مجال تشخیص االضطرابا-2

مینسـوتا المتعـدد األوجـه للشخصیة(النسـخة الثانیـة)، بعض االختبـارات النفسـیة، كرائـز 
تـــل ذي األعـــراض المعدلـــة، اختبـــار روتـــر لتكملـــة الجمـــل الناقصـــة، اختبـــار كاقائمـــة 

العوامل الستة عشر للشخصیة، وبعض اختبارات الذكاء.
-2006عـام  /سـوریةالضباط القـادة فـي وزارة الـدفاعرلجنة النفسیة الختیاالعضو —3

2007

2009سرةعضو اللجنة النفسیة الختیار العاملین في الهیئة السوریة لأل-4

2009تیار الطلبة المتمیزینعضو اللجنة السوریة ألخ-5

خامسًا: المواد التي تم تدریسها:
في الجمهوریة العربیة السوریة:-1

اختبارات الذكاء.-1
اختبارات الشخصیة.-2
).2) و(1القیاس النفسي(-3
اإلحصاء السلوكي.-4
التقویم والقیاس في التربیة الحدیثة.-5
نظریة القیاس.–6

المملكة األردنیة الهاشمیة:-2
تعدیل السلوك.-1
الصحة النفسیة.-2
اإلحصاء التربوي.-3
القیاس والتقویم في التربیة-4
االضطرابات السلوكیة-5



4

:یمكن تدریسهاالمواد التي 
مبادئ علم النفس.-1
تقویم.القیاس و ال-2
البحث التربوي.-3
لنفسیة.بات ااتشخیص االضطر -4
وعلم النفس.في التربیةاإلحصاء-5
.القیاس النفسي-6
.االختبارات النفسیة-7
المواد التربویة التي تطرحها كلیة التربیة التي لها عالقة بعلم النفس والقیاس -8

والتقویم.
سادسًا: األبحاث المنشورة:

سیة،منشور في الداللة التمییزیةألختبارمنیسوتا في الكشف عن االضطربات النف-1
2010مجلة علم النفس، جامعة المنیا

سالیب االستجابة لرائز منیسوتا المتعدد األوجه للشخصیة وعالقتها بالذكاء. أ-2
دمشق للعلوم التربویة، مجلة جامعة دمشق.ةمجلة جامع

صة /الشكل الخاص بالمرحلة قدراسة صدق وثبات روتر لتكملة الجمل النا-3
دمشق للعلوم التربویة. مجلة جامعة دمشق.ةالثانویة، مجلة جامع

4-Response Pattern of the Minnesota Multiphasic
Personality Inventory- second edition(MMPI-2)


