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 الخبرات العلمية والعملية

 3102/3102نائب العميد لشوؤن الدراسات العليا لعام 

 رايئس قسم علم النفس والتربية الخاصة



  .وزارة التربية والتعليم ي مجال االرشاد وصعوبات التعلم فيف العمل* 

 .7667عام منذ جامعة البلقاء  \عضو هيئة تدريس برتبة استاذ مساعدالعمل الحالي *

   

 .7616/7611جامعة حائل في السعودية عام  \مساعد أستاذهيئة تدريس برتبة عضو * 

 .واإلبداع الموهبة عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات العليا تخصص*

جامعة /ميرة عالية الخاصة في كلية األلبكالوريوس التربية  ةالتدريسي طعضو لجنة إعداد الخط*

 .التطبيقية البلقاء

 .جامعة البلقاء التطبيقية/األميرة عاليةعضو اللجنة االجتماعية في كلية *

 .ء التطبيقيةجامعة البلقا/كلية األميرة عاليةعضو لجنة الدراسات العليا في * 

 .جامعة البلقاء التطبيقية/كلية األميرة عاليةفي  عضو لجنة اعداد برامج ماجستير* 

 .واإلبداع الموهبةتخصص رسائل الماجستير في  مخططاتعضو لجنة مناقشة *

 .عضو الجمعية العربية للتربية الخاصة*

 .يقيةجامعة البلقاء التطب/كلية األميرة عاليةفي  منسق التربية الخاصة*

 :الماجستيرعلى مستوى درجة   اصةمجاالت التربية الخ تدريسها فيالتي تم  المساقات* 

 في الموهبة  واألساليبالمناهج  -الموهبة           إلىمدخل  -التربية الخاصة         -

     تدريب ميداني – المعاق الموهوب  -صعوبات التعلم للموهوبين   -        

درجة على مستوى لتي تم تدريسها  في مجاالت التربية الخاصة وعلم النفس ا تمساقا  ال *  

 :البكالوريس 

 علم نفس تربوي                   علم نفس نمو           علم نفس عام                 

 الموهبة واالبداع   االضطربات السلوكية            التربية الخاصة              إلىمدخل 



 االعاقة البصرية   االعاقة السمعية                العقلية                          االعاقة

 صعوبات التعلم    المناهج واالساليب              القياس والتشخيص                    

 اضطربات النطق واللغة             تدريب ميداني  االعاقة الجسمية والحركية           

 الوسائل التعليمية للتربية الخاصة                   البحث التربويمبادئ 

                         

 :ةبفي تخصص الموه العليا ارساتالدارسائل طلبة  العديد من على شرافاال

 .للتميز عبدا هللللطلبة الموهوبين في مدارس الملك  التأمليفاعلية برنامج تدريبي في التفكير  -

فاعلية برامج الموهوبين المستخدمة لدى الطلبة الموهوبين في مدارس تقييم  -

 .معلميهم المملكة العربية السعودية من وجهة نظر

 .وعالقتة بالدافعية لالنجاز لدى االداريين في مدارس الموهوبين في السعودية اإلبداع اإلداري -

 :الموهبة تخصص  في العليا تالدارسارسائل طلبة  العديد من مناقشة

 .لدى موظفي في الجامعات السعودية اإلداري اإلبداعفاعلية * 

 .األردنفاعلية برنامج تدريبي للبرمجة اللغوية العصبية للطلبة العاديين والموهوبين في *

 .في مدارس الملك عبداهلل للتميز في الزرقاء الذكاء االجتماعي وعالقتة بالدافعية لالنجاز*

              لدى عينة من طلبة صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي غرف  الذكاءات المتعددة* 

 .المصادر في االردن

للطلبة  في تنمية مهارات التفكير االبداعي "نموذج ترفينجر"لى إفعالية برنامج تدريبي مستند *

 .الموهوبين

 :الكتب العلمية

  .، األردنعمان / المسيرة دار 7661 وجهات الحديثة في التربية الخاصة،قضايا والت  * 



 .، األردنعمان / دار صفاء 7669 ،السلوك االجتماعي لذوي صعوبات التعلم * 

 

 :البحوث العلمية
Dr. Khalil Abdul-Rahman Maitah, Dr. Mustafa Nuri Mustafa al-qamesh, Dr. Naji 

Munawer Sa’aydah & Ahmad Nayef Khalifah AL Sarayreh “The effectiveness of the 

training program that is based on brainstorming to teach the introduction to the special 

education course to the students in the Department of Educational Sciences in the middle 

university faculties to develop the critical thinking that they have” European Journal of 

Social Sciences Volume 25 Issue 3. 
 

التعلم نحو أبنائهم في ضوء بعض المتغيرات  اتجاهات أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات* 

 .بحث منشور( 7669، الديموغرافية

( 7669 ،تغذوي للمعاقين بصريا في األردنالتقييم ال*

 .بحث منشور

بحث ( 7661

 .منشور

 *

.شورنم( 7666

  .نشوربحث م( 7616االردنية الجامعة

 :لدورات التدريبيةا

 .(ICDL) قيادة الحسوبفي ولية الرخصة الدعلى  لحاص*

 .س والتشخيص في التربية خاصةياالق

 .ردنيةمركز االستشارات الجامعة األ/زية دورات في اللغة االنجلي*



 

  :المؤتمرات العلمية

 .7666كلية العلوم التربوية –ردنية مؤتمر مؤسسة التعلم  الجامعة االبحث مقدم ل -

 .7616لمؤتمر التربوي العالمي بحث مقدم -

  7616/7611جامعة حائل في السعودية عام في تقنيات التعليم  -

  :الندوات والمحاضرات

  .ة التنمية االجتماعيةر اوز / اسباب االعاقة والوقاية منها -

 .وزارة التنمية االجتماعية/ خصائص االطفال المعاقين وطرق الكشف عنهم  -

 .وزارة التربية والتعليم/علم بين الواقع والمأمولصعوبات الت -

 .عوديةسال/ جامعة حائلفي  الخصائص االنفعالية واالجتماعية والتربوية للطلبة الموهوبي -

 .السعودية/ جامعة حائل /صعوبات التعلم في المدارس العاديةطلبة الكشف والتشخيص عن  -

****************************** 

 


