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المؤهالت العلمية
 دكتوراه بعلم النفس  Ph.Dمن أكاديمية العلوم التربوية في موسكو 2661وقبلها اجازة بعلم النفس من جامعة دمشق.2689
 دبلوم اختصاصي عيادي في الصحة النفسية  1002والصحة الجنسية  1006من الجمعية البولندية للمعالجين في بولندا.الخبرة المهنية
 محاضر سابق في كلية التربية في جامعة دمشق  2686 -2688وباحث سابق في وزارة التربية في دمشق أيضا2661-2661
 بروفيسور أكاديمي منذ العام  2662وحتى اآلن في جامعة بيدغوش في بولندا .Kazimierz Wielki University بروفيسور أكاديمي في عدة جامعات بولندية أخرى منذ العام 1022-2669 مؤلف ومعد  21كتابا علميا وأكثر من  200مقال باللغات العربية واالنكليزية والروسية والبولندية عضو مؤسس و رئيس حالي للجمعية البولندية للمعالجين منذ العام Polish Therapeutic Society 1006 عضو هيئة تحرير واستشاري في مجلة Progress in Health Sciencesا ,وعضو هيئة تحرير واسشاري فيمجلة Disability - Issues, problems, solution
أهم األعمال العلمية المنشورة
الكتب باللغة البولندية
1. Aouil, B. (2014) Pomoc Psychologiczna Online – Od teorii do praktyki , Bydgoszcz,
Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Aouil, B. i Inn. ( 2011) (red) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie, Toruń: wyd. A.
Marszałka.
Ss. 366.
3. Aouil, B. (2008) Pomoc Psychologiczna Online – Teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki.
Bydgoszcz: WM
4. Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie,
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AB.
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كتب باللغة العربية
 دار الخيال – لبنان.) مشكالت اإلرشاد والتأهيل النفسي واالجتماعي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة1111 (  بسام اليان العويل.1
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New York. Ss. 116-127.
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