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اشارة المنھل.-: الجبیھةعنوان المنزل

المؤھالت العلمیھ :

األردن–الجامعة األردنیة 2004–2000دكتوراه في التربیة الخاصة من -
األردن.–الجامعة األردنیة 1998–1995الماجستیر في التربیة الخاصة من -
األردن.–الجامعة األردنیة 1983–1980النفس من البكالوریوس في علم -
األردن.–صویلح الثانویة 1980الشھادة الثانویة العامة /  الفرع العلمي  -

التاریخ الوظیفي:

.30/9/1998–15/1/1998مدیر فني في المركز العربي للتربیة الخاصة من -

رتبة "مدرس مساعد" في كلیة االمیرة تاریخ التعیین في الجامعة بوظیفة عضو ھیئة تدریس ب-
.4/10/1998رحمة الجامعیة وذلك اعتبارا من تاریخ 

2005-2003الجامعھ االردنیھ-محاضر غیر متفرغ-

في كلیة .18/7/2005الترقیة  الى رتبة "مدرس" فئة (اْ) اعتبارا من تاریخ -
االمیرة رحمة الجامعیة.
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في كلیة 14/9/2006" اعتبارا من تاریخ التعیین "رئیسا لقسم التربیة الخاصة-
االمیرة رحمة الجامعیة.

، باقدمیة سنتین في رتبة وراتب 1/9/2007"استاذ مساعد" فئة (ب) اعتبارا من -
مساعد. في كلیة االمیرة رحمة الجامعیة.استاذ

2011/2012استاذ زائر، جامعة الملك عبد العزیز. الفصل الدراسي االول ،-

2012اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني  الرجوع الى كلیة االمیرة رحمة -
في كلیة االمیرة رحمة الجامعیة.ولالن"استاذ مساعد" فئة (ب) .

خبرات أكادیمیة

المشاركة في مشروع اعداد وتطویر خطط درجة الدبلوم المتوسط في التربیة الخاصة -
جامعة البلقاء التطبیقیة. - 1998

عة البلقاء التطبیقیة. المشاركة في مشروع اعداد وتطویر خطط برنامج البكالوریوس جام-
جامعة البلقاء التطبیقیة.- 1998في التربیة الخاصة 

المشاركة في مشروع اعداد وتطویر خطط درجة الدبلوم المتوسط في التربیة الخاصة -
جامعة البلقاء التطبیقیة.- 2006

كلیة األمیرة رحمة.–2006قسم التربیة الخاصة عضو في لجنة ضبط الجودة في -
عضو لجنة معاییر االعتماد الخاص للكلیات الجامعیة المتوسطة االردنیة عن البرنامج -

2006التربوي التابعة لمجلس االعتماد في وزارة التعلیم العالي.
االمیرة عضو لجنة مناقشة مشاریع التخرج لطلبة الدبلوم العالي في صعوبات التعلم ،كلیة -

.2006.2007،،2004،2005ثروت،لالعوام 
،كلیة االمیرة رحمة جامعة 6/2010رئیس لجنة تاسیس برنامج الدبلوم المھني في التوحد،-

البلقاء التطبیقیة.
عضو لجنة وضع المعاییر المھنیة لمشرفي ومعلمي التربیة الخاصة،وزارة التربیة -

2011والتعلیم،االردن،
تراتیجیة /قسم دراسات الطفولة ، للفصل االول من العام الجامعي عضو لجنة الخطة االس-

م ، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة 2011/2012ھجري الموافق 1433/1433
السعودیة.

عضو  لجنة  التقویم  واالعتماد  االكادیمي / قسم دراسات الطفولة ،  للفصل االول  من -
م ،  جامعة الملك عبد 2011/2012الموافق  ھجري 1433/1433العام الجامعي 

العزیز، المملكة العربیة السعودیة.
عضو لجنة الخطط  الدراسیة  لبرامج  الدراسات العلیا  / قسم دراسات  الطفولة  -

/  2011ھجري الموافق 1433/ 1433، للفصل االول  من العام  الجامعي 
العربیة السعودیة.م  ، جامعة الملك عبد العزیز ،  المملكة2012

األبحاث المنشورة:
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- Evaluation the Community Based Rehabilitation (CBR) Program
,(Integrating the Disabled in Local Community Centers), Dr. Majed

Abu Jaber, Heyeam Katanani, Mustafa Al-kumash,  Ra’ed Al-
Zghoul,  Mathher Ateyat,  Handicapped children ,2002, Vole, 4,

Issue1

–كلیة األمیرة ثروت   عمان .2003، مجلة صعوبات التعلم.الموھوبین ذوي صعوبات التعلم-
األردن.

برامج تاھیل معلمي التربیة الخاصة  ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التربوي الثاني الذي عقدتھ -
ان المؤسسات الجامعیة العداد المعلمین في البلدان العربیة، الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، بعنو

.الھیئة 2009.منشور في الكتاب السنوي السادس .2007كانون االول ،بیروت ،لبنان   7-9
اللبنانیة للعلوم التربویة

االحتراق النفسي لعینة من المرشدین في المدارس الحكومیة في محافظة البلقاء وارتباطة -
لمتغیرات.  د. خولھ عبد الرحیم غنیم/ د.ھیام جمیل قطناني، منشور في مجلة كلیة ببعض ا

)  2)، جزء (35،العدد (2011التربیة.جامعة عین شمس (مجلة علمیة محكمة ربع سنویة ، 
.بحث مشترك. 

تقییم برنامج البكالوریوس في التربیة الخاصة في كلیة األمیرة رحمة الجامعیة من وجھة نظر -
وسیتم نشره في 2012طلبة د.ھیام جمیل قطناني/ د. خولھ عبد الرحیم:  مقبول للنشر ینایر ال

. مجلة كلیة التربیة: جامعة اسوان ،جمھوریة مصر العربیة. 2012دیسمبر. 

- Follow-up study of gradates of special education program in
princess Rahmeh college, Hiyam J. Katanani, European Journal of

-46.

-The effects of   hyperbaric oxygen therapy on gross  motor skills,
sociality and awareness of children with cerebral palsy and mental

handicap. Hiyam J. Katanani, European Scientific Journal, 2012,
Vol.8, Issue 10.

تقییم دور التدریب المیداني واالشراف االكادیمي في اكساب الطلبة المھارات المھنیة في -
ھیام قطناني. مقبول .التربیة الخاصة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظرالطلبة المتدربین

اسوان ،جمھوریة مصر العربیة. .  مجلة كلیة التربیة :  جامعة 2012للنشر ینایر 

المؤتمرات

المشاركة في  مؤتمر التربیة الخاصة العربي: الواقع والمأمول، بورقة بعنوان تقییم -
برنامج بكالوریوس  التربیة الخاصة في الجامعة األردنیة المنعقد في عمان خالل 

.27/4/2005-26فترة من 
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الدي عقدتھ الھیئة اللبنانیھ للعلوم المشاركة في اعمال المؤتمرالتربوي الثاني -
التربویھ  بعنوان المؤسسات الجامعیة العداد المعلمین في البلدان العربیة، بورقھ 

كانون 9-7بعنوان""برامج تاھیل معلمي التربیھ الخاصة".المنعقد في لبنان 
.2007االول،

تأھیل المنعقد في عمان المشاركة في اعمال االمؤتمر العربي للتربیة الخاصة و االعاقة و ال-
المنعقد تحت رعایة جمعیة رعایة األطفال المعاقین حركیا بورقة 10/3/2010-9من 

بعنوان" قوانیین و تشریعات المعاقین على المستوى العالمي األقلیمي المحلي".

خدمات المجتمع المحلي:

جامعة –1998المشاركة في ورشة عمل حول اسالیب التدریس الجامعي الفصل األول -
األردن. –البلقاء التطبیقیة، عمان 

سلسلة محاضرات تدریبیة عن ( الموھبة و التفوق، صعوبات التعلم، التعرف على األطفال -
ذوي االحتیاجات الخاصة، اضطرابات النطق واللغة عند أطفال المدارس، الدمج االكادیمي 

ال ذوي االحتیاجات الخاصة) واالجتماعي لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، فئات األطف
األردن.–مدارس االتحاد، عمان -1999الفصل الثاني 

، مؤسسة       1999الفصل الصیفي –اعداد خطة لتأسیس مركز شامل للتربیة الخاصة -
االردن.–شبھ الجزیرة، عمان 

2010/2011_ مستشارة فنیة، المدینة العربیة للرعایة الشاملة، عمان االردن 

التدریب على الدورات:

، المجلس 6/8/2009الى 25/7/2009تنفیذ ورشة تدریبیھ بعنوان "التوحد" من •
األردن.–العربي للموھوبین ، عمان 

مركز دیبونو. عمان االردن2010تنفیذ ورشة تدریبیھ بعنوان "التوحد" •
ة" من دورة تدریبیھ بعنوان "أسالیب تدریس األطفال دوي االحتیاجات الخاص•

المملكة العربیة -،مركز المیادین للتدریب ، بیشھ22/6/2009الى 15/6
السعودیة.                                                                                                                    

، مركز 2/4/2009-18ن دورة تدریبیھ بعنوان "أثارة دافعیة الطالبات للتعلم "م•
المملكة العربیة السعودیة. -المیادین للتدریب ، جدة

لمشرفات 27/10/2010-25تنفیذ ورشة تدریبیھ بعنوان"التثقیف الغذائي المدرسي"•
المقاصف المدرسیة،مركز الؤلؤة،ابھا،المملكة العربیة السعودیة.

ز المیادین للتدریب ، ،مرك8/4/2009-4دورة تدریبیھ بعنوان "التعلیم المبرمج" •
المملكة العربیة السعودیة.       -جدة

دورة تدریبیھ بعنوان "مھارات متقدمة في التربیة الخاصة •
o10-22/6/2008 األردن.                         -،لمعلمي وزارة التربیة و التعلیم ، عمان
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-22ي" من دورة تدریبیھ بعنوان "دمج مھارات التفكیرفي المنھاج الدراس•
المملكة -، ،مركز النافع للتدریب ،مشروع التطویر التربوي ، ابھا26/8/2008

العربیة السعودیة.                                                                                                            
-4ن "التأھیل المھني لألفراد  ذوي األحتیاجات الخاصة  " دورة تدریبیھ بعنوا•

األردن. –" المتاقعدین العسكرین، كلیة األمیرة رحمة ، عمان  2006
تنفیذ ورشة عمل تدریبیة لمعلمي التربیة الخاصة في مركز التأھیل •

م،وزارة التنمیة 10/4/2007المجتمعي/البقعة حول تعدیل سلوك األطفال المعوقین 
تماعیة. االج

تنفیذ ورشة عمل تدریبیة لمعلمي التربیة الخاصة في منطقة دیر عال والشونة الجنوبیة حول •
م ،وزارة التنمیة االجتماعیة.24/4/2007تعدیل سلوك األطفال المعوقین 

كتابة اھداف ذات معنى في التربیة الخاصة،المدینة العربیة للرعایة •
30/1/2011الى22/1/2011الشاملة،االردن،

دور المعلم في اعداد الخطة التربویة الفردیة ،المدینة العربیة للرعایة •
10/2/2011الى5/2/2011الشاملة،االردن،من


