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المؤھالت العلمیة 

"تقییم برامج الموھوبین في األردن"الجامعة األردنیة.مجال التربیة الخاصة،الدكتوراه في 2005

ماجستیر تربیة خاصة، الجامعة األردنیة.1998

بكالوریوس تربیة خاصة، الجامعة األردنیة.1996

الخبرات العملیة 

لتدریب ومشرفة على طلبة اعضو ھیئة تدریس جامعة البلقاء /قسم التربیة الخاصة1/2007

المیداني في المراكز 

الى اآلن         مشرفة على طلبة ذوي احتیاجات خاصة من دول عربیة مجاورة في عدة 2002

مراكزخاصة.

السعودیة واألردن  –في مجال التربیة الخاصة مدربةلتاریخھ-2005

تاجات الخاصةمعاً نتعلم لذوي االحباسم أكادیمیة خاصة أكادیمة ادارةلتاریخھ-9/2006

والتربیة الخاصة اإلرشادمحاضر غیر متفرغ /الجامعة االردنیة /قسم 2005

والتربیة اإلرشادمحاضر غیر متفرغ/جامعة البلقاء /قسم 2005

مدارس البكالوریا، أخصائیة صعوبات تعلم ومسؤولة عن غرفة المصادر الخاصة.2001-2004



حدیثھ كمسؤولة عن غرف المصادر ومدربة على برنامج المدارس األمریكیة ال4/1999-2001

الكورت لتعلیم التفكیر.

طالب ذوي صعوبات تعلم وبطيء تعلم تشخیص وتدریسمدارس المشرق الدولیة 1997-1999

ومسؤولة عن برنامج غرف المصادر.وتوحد.

في غرفة المصادر.والتشخیصالمدارس العصریة في مجال التدریس1996-1997

تدریب میداني لمدة سنة بمركز نازك الحریري للتربیة الخاصة المركز العربي 1995-1996

للتربیة الخاصة المبكرة.

 تأسیس غرف المصادر الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدرسة العادیة ووضع البرنامج

وخطط فردیة. الخاص بكل طالب وبالمعلمین وتجھیز الغرفة بما یلزم الطلبة من وسائل تعلیمیة

 عقد ورشات عمل للمعلمین لتوعیتھم بالطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة وسبل الكشف عن ھؤالء الطلبة

.وآلیة التحویل للجھات المختصة

امل مع الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة وكیفیة تنفیذ الخطة تدریب المعلمین على أنسب الطرق للتع

الفردیة في الصف العادي بالتعاون مع غرف المصادر .

 تشخیص وتقییم الطلبة ذوي المشكالت التعلمیة الملتحقین في المدارس العادیة وتحدید نقاط القوة

وجوانب الضعف لتصمیم البرنامج الفردي المناسب لھم 

 التعلیمیة المناسبة لتدریس األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة حسب قدرة الطفل وحاجاتھ تصمیم الوسائل

م.وشدة اإلعاقة لدیھ

  عقد لقاءات توعیة لألھل لتدریبھم على اكتشاف مشكالت أطفالھم وكیفیة التعامل معھا في البیت

 بحیث تكون الخطة متكاملة تصمیم الخطط التربویة الفردیة الخاصة بالطالب والمعلم واألھل في البیت

من جمیع األطراف الفاعلة

 تصمیم خطط تعدیل السلوك لألطفال وتوعیة األھل بأھمیة تعدیل السلوك وكیفیة المتابعة في البیت

وبالتعاون مع المرشد النفسي والتربوي ومعلم الصف العادي 

ف كحصة دراسیة مستقلة الھدف تدریس برنامج الكورت لتعلیم التفكیر في المدرسة العادي لطلبة الصفو

منھا تنمیة مھارات التفكیر المتشعب والعلمي للطلبة 

 تعدیل مناھج الصف العادي بما یتناسب وقدرات واحتیاجات الطلبة بحیث یتم تصمیم منھاج خاص

بالطالب یحافظ على المحتوى ویختلف بأسلوب العرض وطرق التدریس 

ألھل إلى أفضل البرامج المعمول بھا في ھذا المیدان وتوعیتھم التعامل مع طلبة التوحد بحیث إرشاد ا

بطبیعة ھذه اإلعاقة

 تقییم برامج التربیة الخاصة بشكل عام وفق أسس تقییم البرامج العالمیة وبإتباع أحدث نماذج التقییم

 المعمول بھا على مستوى الدول



الدورات 

لیمیة واللغات األجنبیة.والمجاالت التعكمبیوتر.في مجال العدیدة دورة-

اللغات

لغة األماللغة العربیة 

جیده جداللغة اإلنجلیزیة

الدورات التي أقوم بالتدریب علیھا:

** جمیع الدورات المتخصصة في مجال التربیة الخاصة. 
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