
 

 
 
 

 السیرة الذاتیة
 االسم: د. كمال صبحي سعید نزال.

 تاریخ الوالدة :  1960.
  الشهادات العلمیة:

 1) دكتوراه إرشاد نفسي وتربوي – الجامعة األردنیة /2006.
 2) ماجستیر إرشاد وتوجیه – جامعة الیرموك /1989.

 3) بكالوریوس علم النفس /علم االجتماع / الجامعة األردنیة1982.
 عنوان رسالة الدكتوراه:

 أثر المیول المهنیه واالختیار المهني على طلبة الصف االول الثانوي في االردنن رسالة دكتوراه
 غیر منشوره ن الجامعة االردنیه ، عمان ، االردن 2006.

 عنوان رسالة الماجستیر:
 أسباب عزوف خریجي العاشر االساسي عن االلتحاق بمراكز التدریب المهني في االردن، رسالة

 ماجستیر غیر منشوره ، جامعة الیرموك، اربد ، االردن 1989.
 

 الشهادات التدریبیة:
 1) مقیم جودة تدریب( اتحاد المدربین العرب ، 2014).

 2) شهادة مدرب عالمي في االرشاد الزواجي صادره من المعهد االمریكي للتدریب 2014
 3) شهادة مدرب معتمد في االرشاد االسري ، مركز دلیلي ، 2014

 4) شهادة مدرب محترف عالمي، صادره من المعهد األمریكي للتدریب 2013.
London Career Excellence 5) شهادة مدرب محترف معتمد عالمي، صادرة من 

 Centre عام 2011.
 6) مستشار تدریب (مؤسسة انجاز العالمیة ، 1988 ولنهایة 2009).

 7) مدرب محترف ،  ( مؤسسة التدریب المهني 1988 ولنهایة2009).
 8) مدرب محترف ، مؤسسة إرادة ، وزارة التخطیط ، 2009-2005.

 9) مقیم تربوي (جائزة الملكة رانیا العبد اهللا للتمیز التربوي ، 2006، 2007).
 البرید اإللكتروني:

 Knazzal1@yahoo.com  ،  خلوي/  0096279/5053036
 
 
 

 الخبرات العملیة:
 - خبیر االرشاد المهني (بناءبرنامج دلیل االرشاد المهني، لطلبة جامعة البلقاء التطبیقیه في

GIZ, 2019_2020 االردن ) في منظمة  
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 - المحرر العلمي الدلة االرشاد المهني، وزارة التربیة والتعلیم االردنیه.2019_2020
 - المحرر العلمي الدلة االرشاد المهني ، مؤسسة التدریب المهني ، الشركة الوطنیة للتشغیل ،

  غرفة صناعة عمان،2019_2020
   - رئیس وحدة الدعم النفسي / جامعة جدارا 2019

  --   استاذ مشارك في االرشاد النفسي ، جامعة جدارا 1/10/2016  ولغایة االن..
 ---  مدیر مدیریة الجوده ، معهد التنمیة البشریه وقادة المستقبل منذ عام 2015 ولتاریخه ، جده ،

 السعودیه.
 --- أستاذ مشارك في اإلرشاد النفسي والتربوي / جامعة اربد األهلیة ، كلیة العلوم التربویة منذ

 1/10/2014عام  ولتاریخ 31/8/2016.
 -- مقرر لجنة التدریب في جمعیة التدریب واالرشاد االسري (اسرتي) منذ عام 2015

   --     مستشار تدریب وتطویر ، 2006 ، ولتاریخه
 رئیسا  لقسمي  اإلرشاد النفسي والتربیة الخاصة ، لعامي 2012/2013 ،

.2014/ 2013 
 --- أستاذ مساعد في اإلرشاد النفسي والتربوي / جامعة اربد األهلیة ، كلیة العلوم التربویة منذ

 عام 2009 ولتاریخ 30/9/2014.
 ___  محاضر غیر متفرغ / جامعة البلقاء التطبیقیة ، كلیة تولیدیو ، 2008، إربد.

  ___    مقیم في جائزة الملكة رانیا للتمیز التربوي للدورتین األولى ، والثانیة
          2006 / 2007، على التوالي .

 ___  مصمم ، ومقیم برامج وحقائب تدریبیة في مواضیع متنوعة،2003.
 ___ خبیر مختص في مجال مقاییس المیول المهنیة ، بناؤها ، تطبیقها ، تحلیل نتائجها ،

 وتوظیفها في مجال توزیع الموارد البشریة ، واإلرشاد المهني ..
 __ مدرب معتمد من قبل إرادة ، مراكز تعزیز اإلنتاجیة / وزارة التخطیط ، منذ عام 2006 في

 مختلف موضوعات إعداد الشباب لدخول سوق العمل  .
 __ محاضر ومدرب غیر متفرغ في معهد التدریب والتطویر التابع لمؤسسة

  التدریب المهني ، في مختلف الموضوعات السلوكیة، واإلداریة ، والتدریبیة منذ عام 1988
 ولتاریخ 2009.

 __رئیس قسم التوجیه واإلرشاد المهني / مدیریة التدریب المهني إقلیم الشمال2009 ولتاریخ
.1/2/2010 

 __ مرشد تربوي ومهني / مؤسسة التدریب المهني 2008-1990.
  ----- مشرف شؤون المتدربین ، مؤسسة التدریب المهني1990-1984

 
 الجمعیات المهنیه

 عضو جمعیة علم النفس االردنیه-
 عضو مؤسس للجمعیه االردنیه للتدریب واالرشاد االسري ( اسرتي)-
 عضو اتحاد المدربین العرب.-

 المساقات الجامعیة التي درسها :
 األنشطة التعبیریة في  اإلرشاد ( وتشمل الدراما النفسیة ،اإلرشاد باللعب ، الفنون).

 -الضغط النفسي .                       – العالقه العالجیة ومهارات التواصل لطلبة التمریض
 -أسالیب اإلرشاد النفسي وفنیاته.                    – العملیة اإلرشادیة

 ارشاد مدمنین
 اإلرشاد ألتأهیلي.           – مختبر في اإلرشاد النفسي( مقابالت فردیه، إرشاد جمعي)

 مبادئ االرشاد االسري والزواجي                    تعدیل السلوك االسري والزواجي
  العنف االسري والزواجي                            اسالیب العالجیه
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 الطالق                              التشخیص والتقییم في االرشاد االسري والزواجي
 قضایا معاصره في االرشاد االسري                 نظریات االرشاد االسري والزواجي

 مشكالت الطلبة وطرق معالجتها.                 – تطبیقات إرشادیة.
 -نظریات اإلرشاد والعالج النفسي                - االتصال في اإلرشاد
 تعدیل السلوك .                                 - التكیف والصحة النفسیة.

 التوجیه واإلرشاد المهني.                        -االختبارات النفسیة
 اسالیب البحث العلمي                          - التشخیص والتقییم في االرشاد

 علم النفس العام.                                -اإلرشاد المدرسي.
 مدخل في التربیه الخاصه                        اضطرابات السلوك

 الخدمات المسانده في التربیه الخاصه             االعاقه العقلیه
 اإلرشاد الجمعي.                                مبادئ الصحة النفسیة

 االعاقه الحركیه                                  صعوبات التعلم
  مقدمة في علم النفس العیادي                    إرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة

    ارشاد الطلبه من فئات  خاصه                  التعلیم الجامعي في االردن
 مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي                    علم النفس التعلم

 دافعیة التعلم                                     تدریبات ارشاد
                                                  علم اجتماع طبي لطلبة كلیة التمریض

 
 األبحاث والدراسات العلمیة:

 1- فاعلیة الدعم االجتماعي في خفض درجة االنطواء لدى طلبة جامعة اربد األهلیة، المجلة
 العربیة للعلوم االجتماعیة ، العدد (4) الجزء الثاني ، حزیران 2013.

 2-مستوى الضغوط النفسیة لدى الممرضین والممرضات العاملین في القطاع الحكومي والخاص
 في شمال األردن ، مجلة عالم التربیة ، العدد (43) الجزء الثالث ، حزیران 2013.

Nazzal ,Kamal(2014) .Post Trauma Disorders  among  Syrian,– 3 
Refugees in Jordan . Journal of College Teaching  and Learning , The 

.   .Clute Institute, USE 
Nazzal,Kamal , Sawalheh,Abedel Muhdi.(2014).Forms of Abuse-4 
Facing Female Students at Jordanian Universities in Light of Some 
Variables ,Contemporary  Issues in Education Research .The Clute 

. .Institute,USA 
5-Nazzal,Kamal.(2014) The level of compatibility for civil pensioners 
northern Hashemite Kingdom of Jordan , Psychological studies . . 
University of Algiers 2. 

 6- نزال ، كمال ، عبد اهللا ، ایمن (2015) واقع تأهیل أطفال مرضى السرطان في األردن
 كإحدى فئات ذوي اإلعاقة الجسمیة والصحیة ، جامعة ام البواقي ، مجلة العلوم االنسانیة

 ،الجزائر.
 7- نزال ، كمال ، األشقر ، وفاء (2015)الرضا الحیاتي وعالقته بالتحصیل االكادیمي  لدى

 طلبة جامعة اربد األهلیة ، مجلة اربد االهلیه ، جامعة اربد االهلیه ،اربد ، االردن.
8  العازمي ، ریاض ، نزال ، كمال (2018) تقییم برامج االرشاد النفسي القائم على االدله (

 2018) المؤتمر االول لكلیة العلوم التربویه ، جامعة جدارا.
Maabarah.Shurooq, Nazzal,Kamal(2019)The Effectiveness of a-9 
Behavioral Cognitive Therapy Program in aReducing theSymptoms of 
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PTSD in a Sample of Syrian Children Refugugees in Jordan,Vol.17(2), 
.British Journal of Science 

 
Nazzal.Kamal,Aladi.Mohammad(2020)The Effect of Using Blended-10 
Learning Method on Learning Motivation Among Student at the 
Departement of Psychological Counseling in Jadara Yniversity.Journal of 
Education and Practice.Vol.1.No.15.2020 
 

             الدورات والبرامج التدریبیة واألعمال التي ینفذها :
  1_إرشاد نفسي وتربوي ومهني للمتدربین.

 2 _تدریب مدربین ( أسالیب التدریب ، أسالیب اإلشراف ، إعداد مدربین ، الصفي والفردي ،
 مهارات إرشادیة، تصمیم برامج ، تحلیل احتیاجات).

 3 _ تدریب مرشدین  أسالیب اإلرشاد وفنیاته( الصیاغة المفاهیمیة ، تحدید المشكلة ، اختیار
 أهداف اإلرشاد ، اختیار استراتجیات اإلرشاد ، تقییم الحالة،    الدراما العالجیة ، إشراف

 اإلرشاد ، مهارات االتصال الفعال ، استخدام المیول المهنیة ، فنیات المقابلة اإلرشادیة،دراسة
 الحالة ، إرشاد جمعي ، إرشاد األزمات ، طرق حل المشكالت ، إدارة الغضب ، أسالیب

 االسترخاء ، تعدیل السلوك  االطفتا والمراهقین ، وتعدیل السلوك لذوي االحتیاجات الخاصه.
 4- إرشاد تأهیلي( إرشاد فئات خاصة ، غیر عادیین ، مثل ارشاد المسجونین ، مرضى السرطان

 ، كبار السن ، نساء معنفات ،  ، أیتام ،ارشاد االحداث ،  كحولیین ، المخدرات ، الخ).
 5- التشخیص والتقییم في االرشاد النفسي.

 6- التعامل مع مشكالت الطلبة( الحاجات اإلرشادیة، تحدید المشكالت ، تحدید األسالیب المناسبة
 للتعامل معها).

 7- ادارة المخاطر ، ادارة االزمات .
 8- مهارات تنمیة التفكیر(  مهارات التفكیر الشخصي والمهني ، مهارات التعامل باستخدام

 القبعات الست ، مهارات النجاح بالعمل باستخدام األحذیة الست ، التخطیط باستخدام القبعات
 الست ).

 9- مهارات العمل بروح الفریق وتحمل المسؤولیة.
 10- مهارات تحدید األهداف وتقییم األداء.

 11- إدارة الضغوط النفسیة  والمهنیه( االتجاهات النظریة للضغوط ، مصادر الضغوط ،
 عالمات الضغوط ، التعامل مع الضغوط ).

 12- مهارات االتصال الفعال ، مهارات الحوار والتفاوض ، مهارات القیادة ،أداره الوقت.
 13- كتابة السیر الذاتیة ، ومقابلة أصحاب العمل.

 14- منهجیة إعداد الشباب للمستقبل (بناء المشاریع الصغیره المدره للدخل).
  15- مهارات النجاح الشخصي والمهني( مهارات التواصل، طرق حل المشكالت

      االتجاهات االیجابیة في العمل ، نزاعات العمل،  تحدید األهداف ، التعامل مع الضغوط ).
 16_ تدریب حول متطلبات جائزة الملكة رانیا العبداللة للتمیز التربوي( الفلسفة الشخصیة ،

 وظائف المعلم ، وظائف اإلدارة التربویة الخمسة ـ تبادل المعرفة ، قصص النجاح).
 17_ مهارات إنشاء المشاریع الصغیرة المدرة للدخل ، إدارة التسویق.

 18 مهارات سوق العمل.
 19 تنمیه مهارات العاملین في الشركات والمؤسسات.

 20- مهارات مقابالت اصحاب االعمال.
 21 مهارات االعمال الریادیه

 22 الضغوط المهنیه
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 23 مهارات االختیار المهني
 24 المیول المهنیه

 25 مهارات سوق العمل
 26 اعد كتابة حیاتك

 27 المهارات االداریه
 28 ادارة الموارد البشریه

 29 االشراف االداري
 30 دورات االرشاد االسري

 31- التعامل مع الشخصیات الصعبة.
 32- لغة الجسد

 33الكحولیه
 34 المخدرات وطرق الوقایه منه

 35- إدارة الموارد البشریة.
 36_ إجراء الدراسات والبحوث( اسالیب البحث العلمي وطرقه).
 37. ویمكن تصمیم أي برنامج ، تبعا للحاجات التدریبیة ، وتنفیذه.

 
 البرامج التدریبیة التي التحق بها  :

 مدة الدورة مكان انعقادها اسم الدورة الرقم
 إلى من

 10/9/1986 6/9/1986 معهد اإلدارة /اربد العالقات العامة 1
 8/12/1987 5/12/1987   معهد اإلدارة / اربد مهارات التعامل مع الجمهور 2
 الدورة التأسیسیة في التوجیه 3

  واإلرشاد المهني
 28/3/1987 21/3/1987  معهد المدربین

 الدورة المتقدمة في التوجیه واإلرشاد 4
  المهني

 9/6/1988 28/5/1988 معهد المدربین

 24/5/1989 20/5/1989 معهد المدربین أسالیب اإلشراف 5
 13/3/1990 4/3/1990 معهد المدربین أسالیب التدریب والتعلیم 6
 مركز االستشارات/الجامعة التشخیص النفسي والتربوي 7

 األردنیة
23/3/1992 25/3/1992 

 25/6/1992 20/6/1992 معهد المدربین إعداد وإنتاج األفالم التعلیمیة 8
 استخدام الدائرة التلفزیونیة المغلقة 9

  في التدریب
 20/8/1992 15/8/1992 معهد المدربین

 إعداد واستخدام الوسائل التعلیمیة في 10
  التدریب

 1/9/1994 27/8/1994 معهد المدربین

 25/1/1995 23/1/1995 معهد المدربین  السالمة التأسیسیة 11
 مهارات االتصال الفعال في اإلرشاد 12

  المهني
 27/7/1995 22/7/1995 معهد المدربین

 مركز االستشارات/الجامعة  تعدیل السلوك 13
  األردنیة

28/6/1997 1/7/1997 

14 DOS 622 1/10/1997 1/9/1997 مركز النجار/اربد دورة 
15 Windows 1/11/1997 15/9/1997 مركز النجار/اربد دورة 
 18/11/1997 15/11/1997 كلیة األمیرة ثروت  صعوبات التعلم 16
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 مركز االستشارات/الجامعة القیاس والتشخیص في اإلرشاد 17
  األردنیة

6/6/1998 17/6/1998 

18 Word 6.5 3/11/1998 3/10/1998 مركز النجار/اربد دورة 
19 Excel 5.0 3/12/1998 3/10/1998 مركز النجار/اربد دورة 
 26/6/2000 26/6/2000 معهد التدریب والتطویر  أسلوب التدریب التشاركي 20
 توعیة العاملین بقانون تنظیم العمل 21

 المهني
 26/7/2000 26/7/2000 معهد التدریب والتطویر

 21/6/2001 17/6/2001 معهد التدریب والتطویر القدرات التمایزیة والمیول المهنیة 22
 التدریب التشاركي واستخدام الحقیبة 23

 التدریبیة "أنا ومحیطي"
 28/5/2002 26/5/2002 معهد التدریب والتطویر

 مهارات التیسیر وحقیبة مهارات 24
 النجاح

 24/12/2002 22/12/2002 معهد التدریب والتطویر

 8/5/2003 4/5/2003 معهد التدریب والتطویر إدارة الضغوط النفسیة 25
 8/4/2004 6/4/2004 معهد التدریب والتطویر مشروع العمر 26
 30/9/2004 30/9/2004 إرادة/وزارة التخطیط  إدارة الوقت والذات 27
 7/10/2004 7/10/2004 إرادة/وزارة التخطیط التعامل مع الزبائن 28
 8/3/2005 6/3/2005 معهد التدریب والتطویر اإلرشاد المهني 29
 2/2/2011 17/1/2011 معهد القیاده البریطاني تدریب المدربین 30

 
 المؤتمرات العلمیة :

  1المؤتمر االول لكلیة العلوم التربویه جدارا ، التعلیم العالي في الوطن العربي ، 2017،  جامعة
 جدارا ، االردن.

 2- المؤتمر األول لكلیة العلوم التربویة ، (واقع الخدمات النفسیة في األردن ، الواقع
 ،والطموحات ) مقر اللجنة التحضیریة للمؤتمر (2014).

 3)المؤتمر االول لخبراء التخطیط االستراتیجي في مجاالت التعلیم العالي ،2012، اتحاد
 الجامعات اإلسالمیة ، جامعة الیرموك، األردن.

 4 )المؤتمر الثاني في التوجیه واإلرشاد المهني ، الصعوبات والتحدیات التي تواجه برامج
 مؤسسة التدریب المهني ، 2007 ،  جامعة آل البیت.

 5 ) المؤتمر األول لإلبداع والتمیز.نحو خلق بیئة عمل تجذر التمیز، نقابة المهندسین األردنیین ،
 وشركة التمیز ، 2007 ، البحر المیت ، األردن .

 6) المؤتمر األول في التوجیه واإلرشاد المهني ، الخدمات اإلرشادیة التي تقدمها مؤسسة
 التدریب المهني في األردن ، 2006، جامعة آل البیت.

 
 

          الندوات العلمیة:
                 1 ارشاد المقبلین على الزواج ، جامعة اربد االهلیه ، 5/4/2016

 1 ) ندوة بعنوان الجامعات ومسؤولیاتها المجتمعیة ، جامعة إربد األهلیة 3/4/2012م.
  2) ندوة التوافق الزواجي ، جامعة اربد األهلیة 16/3/2010م.

 3)ندوة عالقة اآلباء باألبناء ، جامعة اربد األهلیة  1 / 4 / 2009.
 4)ورشة العمل التعریفیة ببرنامج (حیاتي أحلى) ، والتي عقدتها شركاء اإلعالم لصحة األسرة

 في فندق أفامیا -إربد، یوم األربعاء الموافق 2012-1-25.
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 5) ندوة بعنوان : ( نحو طفولة آمنة ومجتمع خال من العنف)، والتي عقدتها جمعیة حمایة األسرة
 والطفولة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة في مبنى بلدیة إربد یوم االثنین 9|1|2012

 ، وتحت رعایة وزیر التنمیة االجتماعیة.
 
 
 
 

 االشراف العلمي:
 عضو لجنة مناقشة العدید من طلبة الدكتوراه والماجستیر في االرشاد النفسي واالسري

 في الجامعات األردنیة.
 التدریب خارج األردن:

 1) تدریب ورشتین لمرشدي وزارة التربیة العمانیة ( األخصائیون االجتماعین الجدد) مسقط ،
 سلطنة عمان ، 12/2- 23/2/2014.

2)مخرجات التعلیم في ضوء النظریات الحدیثه ، مشرفي الجوده في الجامعات السعودیه ، 23/3
 -25/3/2015 ، عمان.

 3)مهارات االخصائي النفسي في التعامل مع الحاالت النفسیه في مدارس سلطنة عمان، مركز
 التدریب التربوي ، الباطنه ، الرستاق 10/12/2015-6/12

 4- مهارات التعامل مع الحاالت النفسیة ، الكلیة العسكریه التقنیه ، عمان شباط .
.2018 

 
 

 التدریب االلكتروني :
 تدریب مئات الدورات والبرامج التدریبیة من خالل التعلیم االلكتروني عن بعد (القاعات

 االفتراضیه الصوتیة ) في الفضاء االلكتروني.
 
 
 
. 
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