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 للدكتورة ريم خليل كحيلة رة الذاتيةالسي  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E 
 

 ACADEMIC SPECIALIZATION االختصاص العلمي 

  General Academic Specialization: Psychology  االختصاص العام: علم النفس 

  Narrow Academic Specialization:  Social psychology االختصاص الدقيق: علم النفس االجتماعي 

 

  PERSONAL INFORMATION  البيانات الشخصية

  First name/Surname: Female.  Reem khalil kahileh  ريم خليل كحيلةد. االسم الثالثي: 

  Date of birth: 03 / 10 / 1979  1979/   10/   03تاريخ الوالدة: 

  Place of birth: Lattakia  الوالدة:   الالذقيةمكان 

  Nationality: Syrian  سوريعربي الجنسية: 

 Children N◦: 1   Marital status: Married 1عدد األطفال:  الوضع العائلي: متزوجة

 Mother Tongue: Arabic  اللغة األم: العربية

  االلمانيةاللغات المتحّدثة: اإلنكليزية و 
Languages spoken: English (good)  

                                   German (very good) 

  العنوان الحالي: كلية التربية ـ جامعة تشرين ـ الالذقية، سورية
Address: Faculty of Pedagogy-  Tishreen University-          
Lattakia- Syria 

      Mobil                                                                      0932597265الجوال:                                                          

  dr.reemkahileh@gmail.com                                                    :           mail-E                                         البريد االلكتروني

    

  SCIENTIFIC QUALIFICATIONS  المؤهالت العلمية

  ـ جامعة تشرين، سوريا وعلم النفس( في التربية)إجازة : 2001 •

دراسات عليا في علم النفس /إرشاد نفسي/ ـ جامعة دمشق /   :2003 •

  سوريا

ألمانيا, عنوان األطروحة:  /شهادة دكتوراه في علم النفس: 2010 •

أهمية خبرات اإلنصاف والتنشئة األسرية لنمو االعتقاد بالعالم 

• 2001: B.A. Bachelor's degree in  Education and  

Psychology– Tishreen University - Lattakia, Syria  

• 2003: M. A Graduate  in Psychology/ Psychological 

Consoling/ University of Damascus- Syria  

 الجمهورية العربيـة السورية

 كلية التربية  -جامعة تشرين

 قسم اإلرشاد النفسي 

 
SYRIAN ARAB  REPUBLIC 

University  of Tishreen  

Faculty of Education 

Department of  Psychological Consoling  

mailto:dr.reemkahileh@gmail.com


 

 
 سورية  –الالذقية  –كلية التربية  –جامعة تشرين 

Tishreen University – Faculty of Education 
Lattakia - Syria 

 أستاذ مساعد   -الدكتورة ريم خليل كحيلة ة للسيدة  السيرة الذاتي
CV of Dr. Reem khalil kahileh_ Assistant Professor 

2 

 

نشء مع أم يربين األطفال  المنصف عند النشء/ دراسة مقارنة بين ال
هالة  -مارتن لوثرجامعة  وحدهن والنشء في أسر كاملة/ 

  فيتنبرغ/المانيا

• 2010: PhD in psychology.  Thesis: the meaning of justice 
and experiences familial socialization for the development 
of a just world beliefs in adolescents/ A comparative Study 
between adolescent with single parent mothers and 
adolescent in kern families./University of Martin-Luther-
Halle- Wittinberg-  Germany  

                                                                        
 EXPERIENCES الخبرات 

ي 
جال المهن

الم
 

, الالذقية، ة في كلية التربية ـ جامعة تشرينمعيد: 2003 .1

 سورية 

دراسات عليا في معهد علم  باحثة وطالبة : 2006ـ 2004 .2

 .فيتنبرغ/المانياهالة  -ثرمارتن لوجامعة  النفس التربوي في

في معهد علم  باحثة وطالبة دكتوراه ـ : 2010ـ 2007 .3

 .هالة فيتنبرغ/المانيا - -مارتن لوثرجامعة  النفس التربوي في

كلية التربية   -قسم اإلرشاد النفسيفي  مّدرسة: 2011 .4

بجامعة تشرين، الالذقية، سورية. المقررات: علم النفس 
 النفسي، إرشاد األطفال. ، برامج االرشاد االجتماعي

علم النفس النمو،   لمقررات: ةسمدرّ  :حتى تاريخه   2012 .5

، التوجيه في رياض االطفال علم النفس التربوي، واألنشطة الفنية
 التربوي في برنامج التعليم المفتوح

مشرف على طلبة الدراسات العليا ومدّرس  : 2012-2020 .6

 الماجستيرلمقرر :اإلرشاد االجتماعي" لطلبة 

  مشرف على طلبة الدراسات العليا وحتى تاريخه  2021 .7

"  النمو النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقينومدّرس لمقرر :
 لطلبة الماجستير

 -أستاذ مساعد في قسم االرشاد النفسي 2017/ 7/ 18منذ   .8

 كلية التربية بجامعة تشرين، الالذقية، سورية 

 

• 2003: Teaching Assistant at Tishreen University 

. Lattakia, Syria. 

• 2004–2006: Researcher and M.A  student at 
University of Martin-Luther-Halle- Wittinberg-  
Germany  

• 2007–2010: Researcher and Ph.D  student at 
University of Martin-Luther-Halle- Wittinberg-  
Germany  

• 2011: Lecturer in the Department of Psychological 
Counseling College of Education at the Tishreen 
University – Lattakia –Syria. Courses:  Social 
psychology, psychological counseling programs, 
guiding children> 

• Since 2012: Teacher of Psychology development, 
educational psychology, and artistic activities in 
kindergarten, educational guidance in the open 
education program . 

• 2012-2020: Supervisor of post- graduate students 
and a teacher of "Social Guidance" for the students 
of MA. 

•  Since 2021 : Supervisor of post- graduate students 
and a teacher of "Psychological development of 
children and adolescents " for the students of MA 

• Since 18. 07. 2017: Assistant Professor in the 
Department Counseling –Faculty  of Education at 
the University of Tishreen, Lattakia, Syria. 
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جال 
الم

ي
إلدار

ا
 

 ممثل نقابة المعلمين في مجلس كلية التربية :2013 •

جامعة تشرين،   -رئيس قسم اإلرشاد النفسي: 2013-2015 •

 الالذقية، سورية 

نائب العميد للشؤون االدارية والطالبية في كلية  : 2017  -2015  •

 بجامعة تشرين، الالذقية ، سورية التربية 

جامعة تشرين، الالذقية،   -تربية الطقلرئيس قسم  2017-2019 •

 سورية 

في كلية  عميد للشؤون العلميةال نائب  2022/ 8/9اعتبارا من  •

 سورية  -الالذقية-التربية بجامعة تشرين

 

• 2013: Representative of the teachers union in 
the Faculty of Education 

• 2013-2015: Head of Department  of 
psychological Counseling  at the University of 
Tishreen, Lattakia, Syria. 

• 2015-2017: Vice-Dean for Administrative  and 
students Affairs, Faculty  of Education at the 
University in Tishreen, Lattakia, Syria. 

• 2017-2019: Head of Department  of 
psychological Child Education  at the University 
of Tishreen, Lattakia, Syria. 

• Since  08.09.2022 Vice- Dean for Scientific 
Affairs, Faculty  of Education at the University 
in Tishreen, Lattakia, Syria 
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ث العلمية 
حا

ألب
ا

 

مقالة بحثية/ د. /  غير منصف أوالعتقاد بعالم منصف : 2014 •

للبحوث والدراسات العلمية،  جامعة تشرينريم كحيلة، مجلة 
 ، الالذقية سورية6, العدد 36المجلد  

العالقة بين االعتقاد بالعالم الظالم والرضا عن الحياة لدى  : 2014 •

عينة من معلمي ومعلمات مرحلة التعليم األساسي في محافظة  
الالذقية،  د. ريم كحيلة، أ. رشا حيدر، مجلة اتحاد الجامعات 

  م النفس ، دمشق، سوريةالعربية للتربية وعل
االعتقاد العام والشخصي بالعالم المنصف لدى عينة من : 2014 •

معلمي ومعلمات مرحلة التعليم األساسي في محافظة الالذقية،  د.  
للبحوث  جامعة تشرينريم كحيلة، أ. رشا حيدر، مجلة 

  ، الالذقية، سورية6, العدد 36والدراسات العلمية ، المجلد 
غيرات لدى دراسة لمستوى الطموح في ضوء بعض المت: 2014 •

عينة من طالب الثالث الثانوي في مدينة الالذقية، د. ريم كحيلة،  
للبحوث  جامعة تشريند. فؤاد صبيرة، أ.غزل يونس، مجلة 

 ، الالذقية، سورية7, العدد 36والدراسات العلمية ، المجلد 
تحديد مركز الضبط لدى التالمذة وفقاً لمتغير التحصيل : 2015 •

مقارنة على تالمذة الصف السادس في مدينة  الدراسي" دراسة 
مجلة   د. ريم كحيلة، د. أنساب شروف، أ. نورا سلمان، جبلة" ،

،  2, العدد 37للبحوث والدراسات العلمية، المجلد  جامعة تشرين

 الالذقية، سورية
االعتقاد الشخصي بعالم منصف والمعاملة المنصفة لألم  : 2015 •

  د. ريم كحيلة، ،دينة الالذقيةوعالقتهما بالنجاح المدرسي في م
, العدد  37للبحوث والدراسات العلمية، المجلد  جامعة تشرينمجلة 

 ، الالذقية، سورية3
في النجاح المدرسي وفق بعض المتغيرات   اإلنصافدور : 2015 •

مجلة د. ريم كحيلة ، " دراسة ميدانية في مدارس مدينة الالذقية"   
 علم النفس ، دمشق، سوريةاتحاد الجامعات العربية للتربية و

الشخصية الميكافيلية وعالقتها بالسلوك العدواني، دراسة  : 2016 •

ميدانية لدى عينة من المراهقين في مدينة الالذقية. د. ريم كحيلة،  
للبحوث والدراسات  جامعة تشرينمجلة  أ. شيرين مرتكوش،

 ، الالذقية، سورية4, العدد 38العلمية، المجلد  
باالغتراب   االعتقاد الشخصي بعالم منصف وعالقته 2019 •

النفسي "دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة تشرين". د.  
للبحوث والدراسات العلمية،    ريم كحيلة، مجلة جامعة البعث

 ، حمص سورية 41المجلد  
فق المهني وعالقته بالسعادة النفسية لدى عينة من : التوا2019 •

جلد مموظفي جامعة تشرين. د. ريم كحيلة، أ. شيرين مرتكوش ، 
 ، حمص، سورية44

مستوى السعادة النفسية لدى أعضاء الهيئة التدريسية "  : 2019 •

دراسة ميدانية في جامعة تشرين"، د. ريم كحيلة، أ. شيرين  
تشرين للبحوث والدراسات العلمية، مجلد  مرتكوش، مجلة جامعة 

 . الالذقية، سورية3/ العدد 41
الميكافيلية لدى الشباب الجامعي "دراسة ميدانية على  : 2019 •

د. ريم كحيلة، أ. شيرين مرتكوش  عينة من طلبة جامعة تشرين" 
 ، حمص، سورية 41جلد م، 

• 2014: Belief in a Just or an unjust World "Research 
study". Reem KAHILEH. Tishreen University Journal for 
Research and Scientific Studies, Lattakia, Syria, 2014 
• 2014: The Relationship Between the Belief in an Unjust 
World and Life Satisfaction among a sample of teachers of 
basic education in the province of Latakia. Reem KAHILEH; 
Rasha HAYDAR. Association of Arab Universities Journal for 
Education and Psychology, Damascus, Syria, 2014 
• 2014: The Personal and General Belief in a Just World 
among a sample of teachers of basic education in the 
province of Lattakia. Reem KAHILEH; Rasha HAYDAR. 
Tishreen University Journal for Research and Scientific 
Studies, Vol 36, No 6, Lattakia, Syria, 2014 
• 2014: A level of ambition in the light of some of the 
variables among a sample of the third secondary students in 
the city of Latakia. Reem KAHILEH, Fouad SBEIRA, Gazal 
YOUNIS. Tishreen University Journal for Research and 
Scientific Studies, Vol 36, No 7, Lattakia, Syria, 2014 
• 2015: Identify locus of  control with  students, according to 
academic achievement. Reem KAHILEH; Ansab CHAROF, 
Noura Selman. Tishreen University Journal for Research and 
Scientific Studies, Vol 37, No 2, Lattakia, Syria, 2015 

• 2015: The personal Belief in the just world and The 
mother's fair treatment and their relationship with school 
success in Lattakia City. Reem KAHILEH. Tishreen University 
Journal for Research and Scientific Studies, Vol 37, No 3, 
Lattakia, Syria, 2015 
• 2015: The role of the fairness in the School Success 
according to some  variables "A  field study at schools in the 
city of Lattakia" Reem KAHILEH. Association of Arab 
Universities Journal for Education and Psychology, Damascus, 
Syria, 2014 
• 2016: Machiavellianism and its Relation to Aggressive 
Behavior" A field study in a sample of adolescents in Lattakia" 
Reem KAHILEH; Sherin MARTAKOUSH Tishreen University 
Journal for Research and Scientific Studies, Vol 41, Lattakia, 
Syria, 2016 

• 2019: Blief in a just world and its relationship to 
psychological alienation ."A field study on a samle of Tishreen 
University student. Reem KAHILEH;.Journal of AL Baath 
University for Research and Scientific Studies, Vol 41, Homs, 
Syria, 2019  

• 2019: The vocational compatibility and its relationship with 
psychological Happiness on a sample of Tishreen University 
employess. Reem KAHILEH; Sherin MARTAKOUSH .Journal of 
AL Baath University for Research and Scientific Studies, Vol 
41, Homs, Syria, 2019 

• 2019: The level Psychological Happiness among the faculty 

members " A field study in Tishreen University" Reem 
KAHILEH; Sherin MARTAKOUSH Tishreen University Journal 
for Research and Scientific Studies, Vol 41 , No. 3, Lattakia, 
Syria,  2019 

• 2019: Machiavellianism at the University youth " A study 

on a sample of students at Tishreen University" Reem 
KAHILEH; Sherin MARTAKOUSH .Journal of AL Baath 
University for Research and Scientific Studies, Vol 41, Homs, 
Syria, 2019  
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ش العمل 
ت وور

ت والندوا
المؤتمرا

 

المشاركة بدورة تدريبية بعنوان: العمل ضمن فريق/ الذي أقامه : 2012 •

-3جامعة تشرين في الفترة مركز المهارات والتوجيه المهني في 

 ، الالذقية، سوريا4/3/2012

التدخل المبكر وبرنامج  ومشاركة بورشة عمل بعنوان " تنظيم: 2012 •

بالتعاون مع مديرية  قسم اإلرشاد النفسي  -الذي أقامته كلية التربيةبورتيج/ 

 ، جامعة تشرين ، الالذقية، سوريةالصحة بالالذقية 

واقع اإلرشاد النفسي  ومشاركة بورشة عمل بعنوان " تنظيم: 2013 •

 -الذي أقامته كلية التربيةالمرشد/ لية عمل آفي مهارات التواصل دور و

، جامعة  بالتعاون مع مديرية التربية بالالذقية قسم اإلرشاد النفسي 

 . تشرين ، الالذقية، سورية

تأثير األزمة  بعنوان " ثقافية مركزية المشاركة بورشة عمل : 2013 •

 طالئع البعث التي أقامتها منظمةالراهنة على األطفال وسبل معالجتها"  

/  4/7ولغاية  30/6بالتعاون مع وزارة التربية في محافظة الالذقية مابين 

  . عنوان المحاضرة المقدمة: مهارات التواصل. الالذقية ، سورية2013

هيل القيادات  المشاركة بدورة تدريبية بعنوان " دورة تأ: 2014 •

اإلدارية" التي أقامتها مديرية التعليم المستمر في جامعة تشرين في الفترة  

 ، الالذقية، سورية23-27/11/2014

 اإلرشاد قسم  -أسبوع تثقيفي في كلية التربيةبومشاركة  تنظيم: 2014 •

دون قلق، مهارات الدراسة  المحاضرات: امتحان من  عناوينالنفسي، 

 الالذقية سوريا. -جامعة تشرين  -كلية التربية -اإلرشاد النفسي. قسم الفعالة

المشاركة بورشة عمل ثقافية مركزية بعنوان " تأثير األزمة  : 2015 •

 طالئع البعث الراهنة على األطفال وسبل معالجتها" التي أقامتها منظمة

/  22/1- 18خالل الفترة  بالتعاون مع وزارة التربية في محافظة الالذقية

االتصال والتواصل مع الطفل،  : تينالمقدم تينالمحاضر عنواني 2015

   الالذقية ، سوريةمهارات التواصل، 

 اإلرشاد قسم  -تثقيفي في كلية التربية أسبوعبومشاركة  تنظيم: 2015 •

قسم المحاضرات: إدارة الوقت، التواصل االلكتروني.  عناوينالنفسي، 

   الالذقية سوريا. -جامعة تشرين  -كلية التربية -اإلرشاد النفسي

المشاركة بدورة تدريبية بعنوان " دورة دليل إجراءات الطالب  : 2015 •

في المرحلة الجامعية األولى" التي أقامتها مديرية التعليم المستمر في  

 ، الالذقية، سورية10/2015/ 1ولغاية  30/9لفترة جامعة تشرين في ا

المشاركة بملتقى البعث للحوار بعنوان: "الغزو الثقافي ودور  : 2016 •

التربية في مقاومته وفي بناء االنسان" الذي عقده فرع جامعة تشرين 

، جامعة تشرين، 3/3/2016لحزب البعث العربي االشتراكي في 

 الالذقية، سورية 

-المؤتمر الوطني األول للعلوم اإلنسانية والحكمة اإلسالمية : 2021  •
أثر الشريعة اإلسالمية في حياة  بعنوان: .  لجمهورية اإلسالمية اإليرانيةا

،  11/2021/ 9في  الفرد العلمية، النفسية واالجتماعية "دراسة تحليلية"

 المجمع الدولي ألستاذة الجامعات المسلمين. طهران، عبر السكايب. 
•  

• 2012: Participating in a training course for "work in a team" 
conducted  by center  skills and career guidance, between 3-
4/3/2012,  Tishreen University , Lattakia, Syria 

• 2012: Arranging and Participating in a workshop "Early  
Intervention and program of Portaj" conducted by the Faculty of 
Education- Psychological Consoling Department in collaboration 
with the Directorate of Health in Lattakia, Tishreen University, 
Lattakia, Syria 

• 2013: Arranging and Participating in a workshop " The reality 
of psychological counseling and the role of communication skills in 
the mechanism of the guide's work " conducted by the Faculty of 
Education- - Psychological Consoling Department in collaboration 
with the Education Directorate in Lattakia, Tishreen University, 
Lattakia, Syria. 

• 2013: Participating in a Central cultural workshop " the impact 
of the current crisis on children and suggested ways to treat it". 
conducted by the leadership of AL-Baath Vanguards Organization 
in collaboration with the Ministry of Education between 
30/6_4/7/2013. Lattakia, Syria. Lecture title: Communication skills   

• 2014: Participating in a training ''course for administrative 
staff" Conducted by the Continuing Training  Directorate, Tishreen 
University. Lattakia. Syria 

• 2014: Arranging and Participating pedagogical week at the 
Faculty of Education - Psychological Consoling Department, 
lectures titles: exam without anxiety, active (successful) study 
skills. - conducted by the Psychological Consoling Department- 
Education  Faculty of Tishreen University, Latakia, Syria.  

• 2015: Participating in a Central cultural workshop " Connect 
and Communication skills with the children ". conducted by the 
leadership of AL-Baath Vanguards Organization in collaboration 
with the Ministry of Education between 18_33/1/2015. Lattakia, 
Syria. Lecture title: Connect and communicate with the child, 
communication skills. Latakia, Syria 

• 2015: Arranging and Participating pedagogical week at the 
Faculty of Education - Psychological Consoling Department, 
lectures titles: Time Management, Electronic communication. 
conducted by the Psychological Consoling Department- Education  
Faculty of Tishreen University, Latakia, Syria. of Tishreen Lattakia, 
Syria 

• 2015: Participating in a  Training  course " for Guide of 
student's procedures a first-year at a university " Conducted by 
the Continuing Training  Directorate, Tishreen University. Lattakia. 

• 2016: Participating in a Baath Assembly for Discussion: " 
cultural invasion and the role of education in resisting it 
and Constructing Man Conducted by the Baath Arab 
Socialist Party subdivision at Tishreen University in 
03/03/2016, Tishreen University, Lattakia, Syria 

 2021: attended the conference entitled- Humanities and 
Islamic Hikmah (Wisdom) " The impact of Islamic law on the 

scientific, psychological and social life of the individual "An 

analytical study"International Association of University 
Professors Tahran, online (Skype). 
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الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق المهني ومفهوم  مستويات  .1
./ في محافظة الالذقية األساسي عليم تالذات لدى عينة من معلمي ال

عبير ناصر. بإشراف د. فؤاد صبيرة ومشاركة د. ريم كحيلة . 
 )منجزة(لالذقية: جامعة تشرين. ا
اثر كل من االعتقاد  الشخصي بالعالم المنصف وخبرات   .2

 الصحة النفسية أبعادالشخصية في بيئة العمل على بعض  اإلنصاف
  / في محافظة الالذقية( األساسي) دراسة ميدانية في مدارس التعليم 

رشا حيدر. بإشراف د. ريم كحيلة . الالذقية: جامعة تشرين.  
 .)منجزة(

  أخوةى مفهوم الذات لدى تالمذة من أثر الضغوط النفسية عل  .3
مدراس الحلقة  ذوي االحتياجات الخاصة )دراسة ميدانية في األفراد

نورا سلمان. بإشراف د. ريم كحيلة  /الثانية في محافظة الالذقية(
 .ومشاركة د. أنساب شروف . الالذقية: جامعة تشرين. )منجزة(

لتحسين  قائم على نظرية التحليل التصالحي  إرشادياثر برنامج  .4
مفهوم الذات واختيار شريك الحياة  لدى عينة من طالبات   إدراك

كلوديا سعده. بإشراف د. ريم كحيلة. الالذقية:  /جامعة تشرين
 . (منجزةجامعة تشرين. )

اثر أساليب التنشئة الوالدية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا   .5
دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة الدراسات على مستوى طموحهم )
غزل يونس. بإشراف د. ريم كحيلة  /العليا في جامعة تشرين(

 ومشاركة د. فؤاد صبيرة. الالذقية: جامعة تشرين. )منجزة(
االجتماعي دراسة  -االعتقاد بعالم منصف والتوافق النفسي .6

ي المتصدعة بسبب الطالق ف األسرميدانية لدى عينة من مراهقي 
جهينة ديب. بإشراف د. ريم كحيلة. الالذقية:   /مدينتي الالذقية وجبلة

 . (منجزةجامعة تشرين. )
معوقات النجاح االكاديمي وعالقتها ببعض المتغيرات   .7

دراسة ميدانية لدى  عينة من الطلبة الراسبين في  - غرافيةوالديم
عال طريبوش. بإشراف د. ريم كحيلة ومشاركة د.  /جامعة تشرين

  )منجزة( لينا بدور. الالذقية: جامعة تشرين.
أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها المراهقون والشخصية   .8

دراسة مقارنة بين االسر الكاملة واسر وحيدة الوالد في   -الميكافيلية
شيرين مرتكوش. بإشراف د. ريم كحيلة. الالذقية: /  مدينة الالذقية.

 . (منجزةجامعة تشرين. )
نامج إرشادي قائم على نظرية التحليل التصالحي فاعلية بر .9

للتخفيف من السلوك الفوضوي لدى عينة من أطفال المرحلة 
الالذقية:  .سنوات/ لمى محمد . باشراف د. ريم كحيلة 9-6العمرية 

 جامعة تشرين. )قيد االنجاز( 
مهارات إدارة الذات وعالقتها بمؤشرات النجاح المدرسي   .10

نة من تالميذ الصف السادس األساسي في  "دراسة ميدانية لدى عي
بإشراف د. ريم كحيلة. الالذقية: مدينة الالذقية" / رهف رضوان. 

 . جامعة تشرين. )منجزة(
  

 

1.Levels of psychological stress and its relationship with the 
professional consensus and self-concept among a sample of 
basic education in the province of Latakial/ Abeer NASSER. 
Under the supervision of Dr. Fouad SBEIRA and the participation 
of Dr. Reem KAHILEH. Faculty of Education at Tishreen 
University. Lattakia, Syria.  

2.The impact of both of the personal belief in a just world and the 
personal fairness experiences in the workplace on some 
dimensions of the mental health in a sample of teachers in 
primary education schools/ Rasha HEIDER. Under the 
supervision of Dr. Reem KAHILEH. Faculty of Education at 
Tishreen University. Lattakia, Syria. 

3.The impact of the level of psychological pressure on self-concept 
on a sample of disabled's sibling/ Noura SELMAN. Under the 
supervision of Dr. Reem KAHILEH and the participation of Dr. 
Ansab SHAROUF Faculty of Education at Tishreen University. 
Lattakia, Syria. 

4. The Impact of Transactional  Analysis Training In Improving 
Self- Awareness and Mate-Selection, Experimental study 
Among Sample of Students From University Tishreen/Clodia 
SAADAA. . Under the supervision of Dr. Reem KAHILEH Faculty 
of Education at Tishreen University. Lattakia, Syria.  

5.The impact of parental upbringing styles from graduate students 
perspective at the level of their aspiration/ Gazal YUONIS . 
Under the supervision of Dr. Reem KAHILEH and the 
participation of. Dr. Fouad SBEIRA Faculty of Education at 
Tishreen University. Lattakia, Syria. 

6. The belief in a just world and its relationship with compatibility 
psycho-social "A field study on a sample  teenagers from 
broken families because of divorce in the cities of Latakia and 
Jableh" /Juhina DEEB. Under the supervision of Dr. Reem 
KAHILEH Faculty of Education at Tishreen University. Lattakia, 
Syria.  

7.Hindrances of academic success and their relation to some 
demographic  variable. Afield study on a sample of students 
who failed in tishreen university/Ola TREBOPUSH. Under the 
supervision of Dr. Reem KAHILEH and the participation of. Dr. 
Lina BADOUR Faculty of Education at Tishreen University. 
Lattakia, Syria.  

8. Parental  rasinig styles as Machiavellianism. A comparative 
study between the entire families and the single families in 
Lattakia/Shierin MARTAKUSH. . Under the supervision of Dr. 
Reem KAHILEH Faculty of Education at Tishreen University. 

Lattakia, Syria.  

9.The effectiveness of a counseling program based on the theory 
of transactional analysis to reduce the problems of disruptive 
behavior "Aquasi –experimental study  among a sample of 
students in the basic education 8-10 years in the city of 
Lattakia.     Lama MOUHAMMED. Under the supervision of Dr. 
Reem KAHILEH Faculty of Education at Tishreen University. 

Lattakia, Syria. (in progress) 

10. Self- Management Skills and their Relation to the 
Indicators of School Success "A field Study on a Sample 
of the Sixth Grade Student in the City of Lattakia". Rahaf 
RADWAN. Under the supervision of Dr. Reem KAHILEH 

Faculty of Education at Tishreen University. Lattakia, Syria.  
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قائم على العالج بالمعنى في   إرشاديمدى فعالية برنامج  .1
تحسين معنى الحياة لدى عينة من النساء غير المنجبات في  

سمر خاسكه. بإشراف د. ليلى شريف  / محافظة الالذقية
 . (منجزةومشاركة د. ريم كحيلة. الالذقية: جامعة تشرين. )

االعتقاد بعالم منصف وخبرات االنصاف المدرسية وعالقتهما   .2
الضحية، الفاعل، المدافع( دراسة ميدانية لدى بالسلوك العداوني )

/ غزل يونس.   عينة من طلبة التعليم المهني في محافظة الالذقية.
بإشراف د. فؤاد صبيرة ومشاركة د. ريم كحيلة . الالذقية: جامعة 

 (منجزةتشرين. )
فاعلية برنامج ارشادي قائم على نظرية االعتقاد بعالم منصف  .3

االنتقامية لدى   األفعالف الميل نحو ردود في تدعيم الغفران لتخفي
رشا حيدر. بإشراف د. فؤاد صبيرة   /عينة من طلبة معلم الصف

 (منجزةومشاركة د. ريم كحيلة . الالذقية: جامعة تشرين. )
استراتيجيات الميكافيلية واشباع الحاجات وعالقتهما بالسعادة   .4

جامعة تشرين"/ النفسية " دراسة ميدانية لدى عينة من موظفي 
شيرين مرتكوش. باشراف د. ريم كحيلة. الالذقية. جامعة تشرين  

 (منجزة)
فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج روزنبرغ في التواصل  .5

الالعنفي لتعديل أساليب حل النزاع وتحسين التوافق الزواجي  
"دراسة شبه تجريبية على عينة من األزواج في مدينة جبلة"/ 

باشراف د. ريم كحيلة. الالذقية. جامعة تشرين. )قيد جهينة ديب. 
 اإلنجاز( 

تصور مقترح في ضوء احتياجات معلمي الصف التدريبية   .6
لبعض المهارات االرشادية وإدارة الذات وعالقتهما بأساليب حل  
المشكالت "دراسة ميدانية في مدينة الالذقية" / رهف رضوان،  

 تشرين. )قيد اإلنجاز(  باشراف د. ريم كحيلة. الالذقية. جامعة
 

1. the effectiveness of the counseling program based 
on the logo therapy of improving the life meaning ( 
quasi_experimental study on a sample of married 
the infertile women in lattakia )/ Samar KHASKEH. 
Under the supervision of Dr. Lila SHARIF and the 
participation of Dr. Reem KAHILEH Faculty of 
Education at Tishreen University. Lattakia, Syria.  

2. Belief in a Just world , the school Fairness 
Experiences and their Relationship with aggressive 
behavior (Victims ,Bully and Defender) A field study 
on a sample of industrial education's students in 
lattakia/ Gazal YUONIS. Under the supervision of Dr. 
Fouad SBEIRA and the participation of Dr. Reem 
KAHILEH Faculty of Education at Tishreen University. 
Lattakia, Syria.  

3. The Effectiveness of a Program According to Belief in 
a just world Theory in Increasing the Forgiveness  to 
Calm the Tendency to Revenge/ Rasha HEIDER. 
Under the supervision of Dr. Fouad SBEIRA and the 
participation of Dr. Reem KAHILEH Faculty of 
Education at Tishreen University. Lattakia, Syria.  

4. Machiavellianism Strategies, Needs Satisfaction 
and their relationship to Psychological 
Happiness "Afield study among a sample of 
Tishreen University employees" / Sherin 
MARTAKOUSH . Under the supervision of Dr. Reem 
KAHILEH Faculty of Education at Tishreen University 
. Lattakia, Syria 

5. The effectiveness of a training program based 
on the Rosenberg model in nonviolent 
communication to modify of conflict resolution 
and improve marital compatibility "Aquasi- 
experimental study on a sample of couples in 
the city of Jable" Juhina DEEB. Under the supervision 

of Dr. Reem KAHILEH Faculty of Education at Tishreen 

University. Lattakia, Syria. (in progress) 

6. A proposed conception in the light of classroom 
teachers' s training needs for some counseling 
skills and self-management and their 
relationship to methods of solving problems "A 
fild study in the city Lattakia" Rahaf RADWAN  /    
Under the supervision of Dr. Reem KAHILEH Faculty of 

Education at Tishreen University. Lattakia, Syria. (in 

progress) 
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