
 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيــــرة الذاتيــــــــــة          

 

 صيدا قـفطان عبد العزيز العدوان: االســــــم 

 متزوجة:  الحالة االجتماعية

 11/21/1711: تاريخ الميـــالد

 األردنية :الجنسيـــــة

 (.مقابل البنك العربي -الشميساني)ة كلية األميرة عالية الجامعي/جامعة البلقاء التطبيقية :  العمل الحالــي

 2177111770  - 2111172171: الهاتـــــف 

 saida_aladwan77@yahoo.com: البريد االلكتروني

 :الشهادات العلمية

 التقدير التخصص التخرج سنة الجامعة المؤهل

 جيد صحة نفسيةو ارشاد 1777 الجامعة األردنية بكالوريوس

 ممتاز التربية الخاصة 1227 دراسات العليالل العربيةعمان  ماجستير

 ممتاز  التربية الخاصة 1212 العالمية اإلسالميةالعلوم   دكتوراه 

 :عنوان أطروحة الدكتوراه

فاعلية برنامج تدريبي محوسب قائم على التعزيز الرمزي في تنمية العمليات الحسابية البسيطة 
 لدى عينة أردنية من أطفال متالزمة داون
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 :خبرات العلميةال

 المكان السنة طبيعة الخبرة

 الجنوبية الشونة لواء 1221 -1777 مدرسة في وزارة التربية والتعليم 

 األميرة رحمة الجامعية كلية 1227 -1221 في شؤون الطلبة   إدارية

 / الجامعيةةةةة عاليةةةةة األميةةةةرة كليةةةةة 1227 لتخصص التربية الخاصة مشرفة تدريب ميداني 

 لقاء التطبيقيةجامعة الب

 / الجامعيةةةةة عاليةةةةة األميةةةةرة كليةةةةة 1227 -1227 قائم بأعمال رئيس قسم التخطيط والتطوير والجودة

 جامعة البلقاء التطبيقية

 / ةالجامعيةةةة اليةةةةةع األميةةةةرة كليةةةةة 1221 - 1227 رئيس قسم التخطيط و التطوير و الجودة

 جامعة البلقاء التطبيقية

 /كليةةةةة األميةةةةرة عاليةةةةة الجامعيةةةةة  1227/1221للعام  لخاصة التدريس لمساقات التربية ا

 جامعة البلقاء التطبيقية

مةةةن بدايةةةة الفصةةةل  عضو هيئة تدريس في كلية االميرة عالية 

الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني 

1221/1227 

كليةةةةةة األميةةةةةرة عاليةةةةةة الجامعيةةةةةة 

 جامعة البلقاء التطبيقية/

ميةةةةةرة عاليةةةةةة الجامعيةةةةةة كليةةةةةة األ 1221/1227 مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير 

 جامعة البلقاء التطبيقية/

حتى  1221/1227 حاليا عضو هيئة تدريس 

 تاريخه

كليةةةةةة األميةةةةةرة عاليةةةةةة الجامعيةةةةةة 

 جامعة البلقاء التطبيقية/

كليةةةةةة األميةةةةةرة عاليةةةةةة الجامعيةةةةةة  1212 مساعد عميد لشؤون التخطيط والتطوير 
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 جامعة البلقاء التطبيقية/

 :الدورات

 مكان انعقاد الدورة الدورة اسم الرقم

 الفترة

 إلى - من

 الجهة المنفذة

مؤسسةةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةةاء الدوليةةةةةةةةةة  دورة الحاسوب الشاملة .1

 السلط / لكترونياتلال

17/12/1221 

- 11/11/1221 

مؤسسةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةاء 

الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 لكترونياتلال

دورة طباعةةةةةةة علةةةةةةى الحاسةةةةةةوب  .1

 باللغتين العربية و االنجليزية

لدوليةةةةةةةةةة مؤسسةةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةةاء ا

 السلط / لكترونياتلال

7/1/1222 -

7/2/1222 

مؤسسةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةاء 

ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدو

 لكترونياتلال

دورة البرنةةةامأل األساسةةةي لتةةةدريب  . 2

 المدربين

المعهةةةةةةةةد الةةةةةةةةوطني لتةةةةةةةةدريب 

 المدربين

11/7/1227 -

11/11/1227 

جامعةةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةةاء 

 التطبيقية

علةةةةى البرنةةةةةامأل  اإلشةةةةرا دورة  .0

 األساسي لتدريب المدربين

لمعهةةةةةةةةد الةةةةةةةةوطني لتةةةةةةةةدريب ا

 المدربين

جامعةةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةةاء  11-17/1/1227

 التطبيقية

دورة تطةةةةةوير مهةةةةةارات الشةةةةةباب  . 7

 األردني للدخول لسوق العمل 

- 12/2/1221 كلية األميرة رحمة الجامعية

17/2/1221 

المجلةةةةةةس األعلةةةةةةى 

للشباب بالتعاون مة  

المعهةةةةةةةد الةةةةةةةوطني 

 للتدريب

تأهيةةةل الةةةدورة التدريبيةةةة الرابعةةةة ل .7

األصةةةةةةدقاء المتطةةةةةةوعين  ةةةةةةمن 

برنامأل بناء قدرة المؤسسات لةدمأل 

 .األطفال المعر ين للخطر

ت كويسةةةةةةمؤسسةةةةةةة  17/7/1222-17 كلية األميرة رحمة الجامعية

سةةةةةةةةكوب للتنميةةةةةةةةة 

االجتماعيةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 الشرق األوسط
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 :الخبرات العملية 

 المكان السنة طبيعــة الخبــرة

- 1227/1221_1227/1227 عضو لجنة التقرير السنوي 

1227/1227 

 كلية األميرة عالية 

 1227/1221_1227/1227 عضو لجنة االستشارات و التدريب و التطوير

1221/1227- 1227/1227 

 كلية األميرة عالية الجامعية

عضةو لجنةةة تقيةةيم  عضةةاء هيئةة التةةدريس مةةن قبةةل 

 الطلبة

1227/1227_1227/1221-1221/1227 

-1227/1227 

 كلية األميرة عالية الجامعية

 1227/1221-1227/1227 ير األكاديمي عضو لجنة التقر

1221/1227- 1227/1227 

 كلية األميرة عالية الجامعية

 1227/1227الةةدورة الشةةتوية )1227/1221  قاعة االمتحان الشامل مساعد رئيس

 (الدورة الصيفية ) 

 كلية األميرة عالية

 1222/1220 معية الطالبية عضو لجنة النتخابات الج

1227/1227_1227/1221-

1221/1227- 1211/1212 

 كليةاألميرةرحمة 

 كلية األميرة عالية

عضةةو لجنةةة حفةةل التخةةريأل السةةنوي لطلبةةة جامعةةة 

 البلقاء 

1221/1222_1222/1220 

1220/1227_1227/1227-1227/1221 

-1221/1227 

 التطبيقيةالبلقاءجامعة 

 كلية األميرة عالية الجامعية 1227/1227 -1221/1227  ي القضايا الطالبيةف تحقيقالعضو لجنة 
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المشاركة في المخيمات التي تعقةدها جامعةة البلقةاء 

 لكلياتها

 منطقة حمرة الصحن 

الحاسةةةوب و )االشةةةرا  علةةةى امتحةةةان المسةةةتو  

 لطلبة البكالوريوس و الدبلوم  ( اللغة االنجليزية

1227/1221 

1221/1227 

 األميرة عالية الجامعية كلية

 البلقاء التطبيقيةجامعة 1227/1221لغاية 1221/1222 االشرا  على الرحالت الطالبية 

 1227/1221 رئيس قاعة المتحان الشامل 

الةةةةةدورة الشةةةةةتوية والةةةةةدورة )  1221/1227

 (الصيفية 

الةةةةةدورة الشةةةةةتوية والةةةةةدورة )  1227/1227

 ( الربيعية 

 ة الدورة الصيفي  1211/1212

 كلية االميرة عالية 

الحاسةةةةوب و اللغةةةةة ) االشةةةةرا  علةةةةى المسةةةةتو  

 لطلبة الدبلوم للكليات الخاصة ( االنجليزية 

 كلية االميرة عالية 1227/1221-1221/1227

 كلية االميرة عالية الجامعية 1227/1227 – 1221/1227 عضو مجلس كلية االميرة عالية الجامعية

 1212/1211-1227/1212 عضو لجنة الجودة 

1212/1210 

 كلية االميرة عالية الجامعية

 كلية االميرة عالية الجامعية 1211/1211 يب الميدانيعضو لجنة التدر

 كلية االميرة عالية الجامعية 1211/1211 عضو لجنه اجتماعية للكلية



 1 

1122/1210 

 رة عالية الجامعيةكلية االمي 1211/1212 سر مجلس قسم علم النفس و التربية الخاصة  مين

وا ةةة   سةةةئلة االمتحةةةان الشةةةامل لطلبةةةة الةةةدبلوم 

علةةى  التربيةةة الخاصةةة دبلةةوم  المتوسةةط لتخصةةص

 مستو  المملكة

الةةةدورة الشةةةتوية و الةةةدورة ) 1211/  1212

 (الصيفية
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 : نها على العديد من الدورات لطالبات الكلية والمجتم  المحلي م اإلشرا و  اإلعدادالمشاركة في  وكذلك

 ( .ساعة تدريبية 172عدد ساعاتها )  لوماسيةبالعالقات الدولية و الد. 1

 .ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب . 1

 .صادر للطلبة ذوي صعوبات التعلممتأسيس غر  ال. 2

 .اللغة العربية للناطقين بغيرها لمجموعة طلبة من الواليات المتحدة األمريكية . 0

 .ئمستو  مبتد/ لغة االشارة . 7

 .المحادثة باللغة االنجليزية. 7

 . ساليب التدريس الحديثة . 1

 .الثقة بالنفس من خالل توكيد الذات. 7

 المستو  الثاني  –لغة االشارة . 7

 دورات صعوبات التعلم.12

 ش التدريبية التي تعقد في الكليةعلى الور اإلشرا و 

 :األبحاث والدراسات

 بعنوان  نشر بحث .1

رجةةة تةةوافر عناصةةر السةةلور الةةديمقراطي فةةي كليةةة التربيةةة بجامعةةة اليرمةةور كمةةا يقةةدرها  عضةةاء هيئةةة د) 

 .جامعة  سيوط/ كلية التربية لفي المجلة العلمية  (التدريس

 :نشر بحث بعنوان . 2

( An assessment  of the private college’s role of meeting the preeminent students 

needs) 

 .1227لعام  – 127العدد  – األزهرجامعة  –جلة كلية التربية في م
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 :المواد التي تم تدريسها داخل الكلية 

 (.7) التربية الخاصة  إلىمدخل 

 (1)البصرية  اإلعاقة

 ( 2) العقلية  اإلعاقة

 (1) صعوبات التعلم 

 (0) السمعية  اإلعاقة

 (2)الموهبة و التفوق 

 (1)القياس و التشخيص 

 (1)يا التعليم تكنولوج

 (1)الجسمية و الصحية  اإلعاقة

 (1)التدخل المبكر 

 (1)التأهيل المهني لذوي الحاجات الخاصة 

 (2) تأهيل ذوي الحاجات الخاصة 

 (7) تعديل السلور  

  1مادة التدريب الميداني 

 1مادة التدريب الميداني 

 


