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ان.نبيل المحارمة. لينا، حميد

مستوى الذكاءات  
المتعددة لطلبة جامعة 

عمان العربية من وجهة 
نظر الطلبة أنفسهم.

المجلة 
األوروبية 

لألعمال والعلوم 
 االجتماعية

( 6المجلد )

(6العدد )
2017

المحارمة. لينا، بنات. سهيلة، 
غيث. سعود، العلي، تغريد، 

 .حميدان نبيل

االحتياجات االرشادية 
لمعاقين سمعياً لألزواج ا

وعالقتها بتكيفهم النفسي.

المجلة 
األوروبية 

لألعمال والعلوم 
 االجتماعية

( 6المجلد )

(6العدد )
2017

المحارمة. لينا، الجوالدة. فؤاد، 

حميدان. نبيل، سهير. التل. 

 
الكمالية لدى الطلبة 

الموهوبين في مدارس 
اليوبيل للتميز في األردن 

سي.وعالقتها بالقلق النف

المجلة 
األوروبية 

ألبحاث التربية 
الخاصة

( العدد 3المجلد )

(2.) 
2018

المحارمة. لينا، حميدان. نبيل، 
العيد. وفاء. 

 
 

خفض مستوى 
المشكالت السلوكية لدى 
الطلبة ذوي اضطراب 
طيف التوحد والطلبة 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 
باستخدام أساليب تقييم 

 ظيفي.السلوك الو

المجلة الدولية 
ألبحاث التربية.

( 43المجلد )

(.2العدد )
2019

   حميدان ،نبيل. المحارمة، لينا

 

فعالية تقنيات تقييم 

السلوك الوظيفي في 

زيادة قدرة الطلبة 

المعاقين عقليا على 

 .االستجابة للتعليمات
 

المجلة الدولية 

للبحوث في 

 العلوم التربوية.

(، 3المجلد )

 (.2)العدد 
2020 

 حميدان. نبيل، المحارمة. لينا.

 

الخصائص السيكومترية 

للصورة األردنية من 

مقبول للنشر في 

مجلة دراسات 

للعلوم 

االجتماعية 

 2020 
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مقياس تقدير التوحد 

اإلصدار  –الطفولي 

 الثاني

 واالنسانية.

 

 
 

 
 

 . نبيل، المحارمة. لينا، حميدان. فؤاد، الجوالده
. وفاءالعيد

 مستوى الخدمات المقدمة
 لألطفال ذوي اضطراب 
 طيف التوحد في المدارس  

.العادية

 المؤتمر العلمي الدولي الخامس
 لكلية العلوم التربوية والنفسية   

 وعمادة البحث العملي والدراسات
 بحث العلميالعليا " آفاق تطور ال 

 والتربية والتعليم في إطار  
 التحديات المعاصرة."،

 .جامعة عمان العربية، عمان، األردن 

2019

 المحارمة، لينا. حميدان، نبيل.

 نصراوين، معين. 

الشوارب، إياد. العيد، وفاء 

 أداء أعضاء ودةجتقييم 

 كليةتدريس   يئةھ 

  يةوبرلتا وملعلا 

 وءض في لنفسيةوا

 ودةجمعايير ضمان  

 مؤسسات التعليم العالي 

.ردنألا في 

 الخامس . ليدولالمؤتمر ا

 لعلمياالبحث ا طورت آقفآ 

 التحديات راإط فيوالتربية والتعليم  

  وملعلا كليةالمعاصرة.  

  - لنفسيةالتربوية وا

 العربية،  نعما جامعة

عمان، األردن

2019

احميدان ،نبيل. المحارمة، لين

 المنهج القائم على  اثر 

 المشاريع على سلوك

 الطالب الجامعي  

 في تعزيز دوره اتجاه 

.المسؤولية المجتمعية 

 المؤتمر العربي الدولي الثاني

 ضمن المحور االول واقع  

 ممارسة الجامعات لمسؤوليتها

المجتمعية. 

2019

 

 

 

 

 عضو في الشبكة األردنية للدعم النفسي
 

 

 

 ABAIعضو في الجمعية الدولية لتحليل السلوك التطبيقي  
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TOT – professional trainer. 

Training Programme for STEM Early Career Academics in Jordanian Universities: 

Navigating Research Excellence, 20-21 November 2019. 

Civic Engagement, 16-17 December 2019. 

               Leadership and Management, 20-21 January 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 ASD: FUNCTIONAL COMUNICATIONإعداد وتقدداووتة دموعتدبوقية د دمون )د د و  .1

SKILLSودملركد وو5/12/2018تلغايدموو15/10ساعموقاةية موتملاةو هرينومدنوو100(ون دقعو،
 دألة  (.و–دالستشاةيوللت حا.و عتا و

و29/9دتومددنوإعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د وإ دةةوتق ددايبودلحددل ملوتوددد  و حددا ودملحددت ا .2
 دألة  و(.و–،وجام موعتا ودل رن مو وعتا وو9/10/2018تلغايمو

الق دموألعتدا وتدملداتودلدراي ةوونرانمجوقاةييبومكثفوتودلراي ةوتدإلنداد وتودل د اودإلعيمدألودألت وقداو .3
و–دلشددددلفوو وتاليددددمو2018مددددايوو6و–و5توق)ت ددددمودلاكددددرودلددددراي يولددددامودلشددددةا وتد تتددددعومددددنو

 (.دجل دئر
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قد د  و) داتوتياداوقدإعاد وتقداووتةقموعتبوتتةشوقاةية دمون )د د ودلتييد لوللتدالبودلحدل كألو سد .4
و118-6نومددو–وتأه ددبعاقددموتدلدددتنوا ال دداتودملدددورودلددات ودلثالدد و دد د ودإل،وودلحددل ملودلدد   األ

 .لح   يمو(ددل رن موواو،ومج  موع)  ةوللت)ت موتد اماتودإلنحان مو ودلدص  و/ودملتلكم3/2018/

لحدل ملوقد د  ودتووإعاد وتقداوونرانمجوقاةييبومكثفوحتد وع)د د ومدداي ضوددديرد وا دفودلت حداي .5
تيولحدددل ملولددد دةوتق دددايبوددددتنوندددرانمجوقيددد يرودمليتصددداوتودلد ددداروتدلتشدددي  وتإ دةو،وودلددد   األ

يبودالةقددائألولد تيودالحت اجداتودملركد ودل دروو،او1/2018/و11-2مدنوو–ودديرد وا دفودلت حدا
 .و/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(ووحارودلةااند اصمو و

لحدل ملوقد د  ودتووإعاد وتقداوونرانمجوقاةييبومكثفوحتد وع)د د ومدداي ضوددديرد وا دفودلت حداي .6
و11-2نومدددو–ويددد يرودمليتصددداوتودلد ددداروتدلتشدددي  ولددد تيودلت حددداددددتنوندددرانمجوق،وودلددد   األ

ن دددمورودملتلكدددمودل و/او،ودملركددد ودل دددريبودالةقددددائألولددد تيودالحت اجددداتود اصدددمو ودلدددراي و11/2017/
 .ودلح   يمو(و

 

دددتنونددرانمجووإعدداد وتقددداوونددرانمجوقدداةييبومكثددفوحتدد وع)دد د ومددداي ضودددديرد وا ددفودلت حدداو، .7
دملركدد وو،او3/2015/و13-26/2مددنوو–ود دداروتدلتشددي  ولدد تيودلت حدداقيدد يرودمليتصدداوتودل

و د و/ودملتلكدددمت لددد  و وج ددددإل دةةودل امدددموللةن دددموتدلو–دل دددريبودالةقددددائألولددد تيودالحت اجددداتود اصدددمو
 .ودل رن مودلح   يمو(و

 

 يرورانمجوقيدددندددددددتنوإعددداد وتقدددداووندددرانمجوقددداةييبومكثدددفوحتددد وع)ددد د وقد ددد  ودلحدددل ملودلددد   األو،و .8
يبودملركددددد ودل دددددروو،او3/2015/و13-9مدددددنوو–ويتصددددداوتودلد ددددداروتدلتشدددددي  ولددددد تيودلت حدددددادمل

موملتلكدددمودل رن دددج ددد د و/ودودإل دةةودل امدددموللةن دددموتدلت لددد  و و–دالةقددددائألولددد تيودالحت اجددداتود اصدددمو
 .ودلح   يمو(و

 

-DSMإعددداد وتقدددداووندددرانمجوقددداةييبومكثدددفوحتددد وع)ددد د ومدددداي ضوددددديرد وا دددفودلت حددداو و .9

IV/V ,ICD10 CHAT, CARS-2 , PEP-3ددتنوندرانمجوقيد يرودمليتصداوو(و
او،ودملركدددد ودل ددددريبودالةقدددددائألو3/2015/و18-15مددددنوو–وتودلد دددداروتدلتشددددي  ولدددد تيودلت حددددا
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ودإل دةةودل امددموللةن ددموتدلت لدد  و ودلددامااو/ودملتلكددمودل رن ددمودلحدد   يمو(وو–لدد تيودالحت اجدداتود اصددمو
. 

 

حدددداو واةييبومكثددددفوحتدددد وع)دددد د ومددددداي ضودددددديرد وا ددددفودلت وإعدددداد وتقددددداوونددددرانمجوقدددد .10
DSM-IV/V ,ICD10 CHAT, CARS-2 , PEP-3مجوقيد يروددتنوندرانو(و

او،ودملركدددد ودل ددددريبو3/2015/و18-15مددددنوو–ودمليتصدددداوتودلد دددداروتدلتشددددي  ولدددد تيودلت حددددا
ورن دمودلحد   يمملتلكدمودل دغرامودلص)اعموتدلت اةةو ودلامااو/وو–دالةقدائألول تيودالحت اجاتود اصمو

 .و(و
 

حدددداو وإعدددداد وتقددددداوونددددرانمجوقدددداةييبومكثددددفوحتدددد وع)دددد د ومددددداي ضودددددديرد وا ددددفودلت و .11
DSM-IV/V ,ICD10 CHAT, CARS-2 , PEP-3و22-18مددنوو–(وو

عو/ودملتلكدمو دم وي)ةدلكدهل ئدمودملو–او،ودملرك ودل ريبودالةقدائألولد تيودالحت اجداتود اصدمو5/2014/
 .ودل رن مودلح   يمو(و

 

-DSMإعددداد وتقدددداووندددرانمجوقددداةييبومكثدددفوحتددد وع)ددد د ومدددداي ضوددددديرد وا دددفودلت حددداو و .12

IV/V ,ICD10 CHAT, CARS-2 , PEP-3او5/2014/و15-11مدنوو–(وو
ةوماي)ددمودألمددطوسددليا ولليدداماتودملحدداناو-،ودملركدد ودل ددريبودالةقدددائألولدد تيودالحت اجدداتود اصددموو

 .وتدلةن مود اصمو و ركموقي يرولتي يرودلت ل  و(و ودلراي و/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(و
 

-DSMإعددداد وتقدددداووندددرانمجوقددداةييبومكثدددفوحتددد وع)ددد د ومدددداي ضوددددديرد وا دددفودلت حددداو و .13

IV/V ,ICD10 CHAT, CARS-2 , PEP-3او،و9/5/2014-6مدنوو–(وو
تزدةةودلةن ددددددموتدلت لدددددد  و وإ دةةودلتدددددداةي وو–د اصددددددموودملركدددددد ودل ددددددريبودالةقدددددددائألولدددددد تيودالحت اجددددددات

 .وتدالنت ا و( وجازد و/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(و
 

-DSMإعددداد وتقدددداووندددرانمجوقددداةييبومكثدددفوحتددد وع)ددد د ومدددداي ضوددددديرد وا دددفودلت حددداو و .14

IV/V ,ICD10 CHAT, CARS-2 , PEP-3او5/2014/و1-27/4مدنوو–(وو
 .ل تيودالحت اجاتود اصمو وجاةو/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(وو،ودملرك ودل ريبودالةقدائألو
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مودلدددبودلغرادددق دددايبوسدددل ملودألاادددا و مكثدددفوحتددد وع)ددد د وعتلدددألوتوإعددداد وتقدددداووندددرانمجوقددداةييبو .15
و–يبودالةقددددائألولددد تيودالحت اجددداتود اصدددمواو،ودملركددد ودل دددرو5/2014/و1-27/4مدددنوو–دلصدددا م

 .دملتلكمودل رن مودلح   يمو(وو وجاةو/ودجلت  مودلح   يموللت حاوووووو
 

مركدد واو،و2/2014/و27-26مددنوو–إعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د وقد دد  ودلحددل ملودلدد   األو .16
 .ودألمبوللت حاو ومكمو/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(و

 

ووحددألودلةندد يلددفودل)اإعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د و سددضوقصددت  ودلدد دمجودلةن يددمو سددتياداودمل .17
PEP3–ل دددددريبودملركددددد ودو–جام دددددمودمللددددديوعةددددداودل  يددددد و،ووا28/2/2014و–و26مدددددنووووووووووو
 (.ودملتلكمودل رن مودلح   يمو/وجاة وودالةقدائأل

 

او،ودجلت  دمو2/2014/و25-23مدنوو–إعاد وتقداووتة موعتبون ) د وقد   ودلحل ملودل   األو .18
 و.ودلح   يموللت حاو وجاةو/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(و

 

-DSMقدددداووندددرانمجوقددداةييبومكثدددفوحتددد وع)ددد د ومدددداي ضوددددديرد وا دددفودلت حددداو وإعددداد وتو .19

IV/V ,ICD10 ADOS, CARS-2 , PEP-3او،و2/2014/و16/20مدنوو–(وو
 .ودملرك ودل ريبودالةقدائألول تيودالحت اجاتود اصمو وجاةو/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(و

 

دةدوللةن دددمومركددد وجددداتولت دددات ومدددعوجام دددمومدقدددموإعددداد وتقدددداووندددرانمجوللدددانل اودملهددد وتودلت حددداو  .20
او وعتددا و/و1/3/2014اوتلغايددمو1/9/2013د اصددموت كا ة ددمودلالدديوللتدداةي وتودلاددةةومددنو

 دملتلكمودألة ن مودهلامش مو(و.
 

 داملألوللت حداول د اودلدإعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضودل انمجودلا ا ولي وا ال اتوملتدد و .21
رعايدددمودإل دةةودل امدددمونهددددو23/5/1433-22 ملوتق دصدددبولدددي ودلادددةةومدددنواون )ددد د وسدددل2012

 مو(و.للةن موتدلت ل  و مل)يدمودلشرق مو ودلامااو/ودملتلكمودل رن مودلح   ي
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-DSMإعدداد وتقددداوونددرانمجوقدداةييبومكثددفوحتدد وع)دد د ومددداي ضودددديرد توا ددفودلت حدداو و .22

IV, ADOS, CARS-2 , PEP-3او،ودملركد ودل دريبو12/4/2012و–و7/4مدنوو–(وو
 دالةقدائألول تيودالحت اجاتود اصمو وجاةو/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(و.

 

و–و20/7مدددنووو–وإعددداد وتقدددداووندددرانمجوقددداةييبومكثدددفوحتددد وع)ددد د وك دددفون تدددبومدددعودلت حددداو .23
 (.وامش مألة ن مودهلدملتلكمودو/وعتا  وودملاي)مودل رن مودلشاملموللةن مود اصم،وو20/8/2011

 

و–و1/7مددددددنووو–وإعددددداد وتقدددددداووندددددرانمجوقدددددداةييبومكثدددددفوحتددددد وع)دددددد د وإ دةةوتق دددددايبودلحدددددل ملو .24
 (.ودملتلكمودألة ن مودهلامش مو/وعتا  وومرك ودلت دصبوللت حا،وو20/7/2011

 

وووووووووو–حدألودلةند يولفودل)اإعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضوقصت  ودل دمجودلةن يمو ستياداودمل .25
 (.وهلامش مددملتلكمودألة ن موو/وعتا  وومرك ودلت دصبوللت حا،وو28/4/2011و–و24/3منو

 

لت حداودجدا و اادا ومهرووو–دمللدفودل)احدألودلةند يووق ريد وتقد)داعتدبون )د د ووقدمإعداد وتقدداووتةو .26
اوللت حددداومركددد وتدلددداةودألمدددطوا صدددبوندددنواهددد،وو11/4/2010و–و8مدددنوتوع ددد  وسدددليا ود دددطوو

 (.وكمودل رن مودلح   يمدملتلو/ودلراي  و لراي و
 

ووووووو–حدألودلةند يولفودل)اإعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضوقصت  ودل دمجودلةن يمو ستياداودمل .27
دجلته ةيددددددموو/ود رادددددد ا وت دددددددت ودملددددددر ةووتزدةةودلت)ت ددددددمودالجتتاع ددددددم،وو17/2/2010و–و13مددددددنو

 (.ودلح  دن م
 

وووووووووو–حدألودلةند يولفودل)امجودلةن يمو ستياداودملإعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضوقصت  ودل د .28
)حددد يبومو–مركددد وتدلددداةودألمدددطوا صدددبوندددنواهددداوللت حددداو لدددراي و،وو18/11/2009و–و14مدددنو

و/ودلددددراي  ووودلت حدددداتدل  ددددا ةودلتشي صدددد موتودملركدددد وتاالةدددداتودلتدددداةي وتونددددرانمجودلددددانل اودل ددددااو
 (.ودملتلكمودل رن مودلح   يم
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وووووووووو–حدألودلةند يولفودل)اووتة موعتبون ) د و سضوقصت  ودل دمجودلةن يمو ستياداودملإعاد وتقدا .29
وةودلةن ددمو ددانددرانمجودلددانل اودل ددااوتو–جام ددمودمللدديوعةدداودل  يدد و،وو21/10/2009و–و17مددنو
 (.وودملتلكمودل رن مودلح   يمو/واة ج

 

وووووووووو–حدألودلةند يولفودل)اةن يمو ستياداودملإعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضوقصت  ودل دمجودل .30
 .(ودملتلكمودألة ن مودهلامش مو/وعتا  وومرك ودجل هرة،وو17/6/2009و–و13منو

 

حددألودلةندد يولددفودل)اإعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د و سددضوقصددت  ودلدد دمجودلةن يددمو سددتياداودمل .31
 (.وعتا وسلي)مو/ومحدل وواقامج  مودألااا ودمل ،وو3/6/2009و–و30/5منووووووووووو–

 

حددألودلةندد يولددفودل)اإعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د و سددضوقصددت  ودلدد دمجودلةن يددمو سددتياداودمل .32
/وولدددددددداهرةدللت حددددددداو وودألمريك دددددددمودملصدددددددريم،ودجلت  دددددددموو29/4/2009و–و25/4مدددددددنووووووووووو–

 (.ومصرودل رن مدجلته ةيمو
 

حددألودلةندد يولددفودل)ا ودلدد دمجودلةن يددمو سددتياداودملإعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د و سددضوقصددت  .33
دلحددد   يوو,ودملحتشدددا وو،ومركددد وغدددا ةودملاي)دددموللت حددداو21/1/2009و–و17/1مدددنووووووووووو–

 دملاي)مودمل) ةةو/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(.دألملاينو 
 

حددألودلةندد يول)الددفودإعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د و سددضوقصددت  ودلدد دمجودلةن يددمو سددتياداودمل .34
موجلته ةيدددمودل رن ددد،ودجلت  دددمودللة)ان دددموللت حددداو وندددطتتو/ودو5/2/2009و–و31/1مددنووووووووووو–

 دللة)ان مو(.و

حدألودلةند يولدفودل)اإعاد وتقداووتة دموعتدبون )د د و سدضوقصدت  ودلد دمجودلةن يدمو سدتياداودمل .35
 (.و  يمدل رن مودلح جاةو/ودملتلكموو،ومرك وجاةوللت حاو و21/1/2009و–و17/1منووو–

 

وووووووووو–حدألودلةند يولفودل)اإعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضوقصت  ودل دمجودلةن يمو ستياداودمل .36
 (.و مودلح   يم،و كا ة مودلةن مود اصمو ودلراي و/ودملتلكمودل رنو7/1/2009و–و3/1منو
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وووووووووو–حدألودلةند يولفودل)امو ستياداودملإعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضوقصت  ودل دمجودلةن ي .37
مو،ومحتشددددددا ودمللدددددديوا صددددددبودلتيصصددددددألو وجدددددداةو/ودملتلكددددددمودل رن ددددددو5/4/2008و–و1/4مددددددنو

 .(دلح   يم
و

ت حداوتو لصائألودلونرانمجوإعاد و–إعاد وتقداووتة موعتبون ) د و سضوق ايبوتإ دةةودلحل ملو .38
 يمو(.ودملتلكمودل رن مودلح    وحمااظمودإلححا و/وو20/2/2008و–و15/2دلاةةومنو

 

،وو3/3/2006و–و1/3إعدداد وتقددداووتة ددموعتددبون )دد د و  تدتوق دداروتقشددي  ودلت حدداومددنو .39
  يمو(.ومرك وتدلاةودألمطوا صبوننواهاوللت حاو دلراي و/ودملتلكمودل رن مودلح  و

 

_وو17/5مدددددنووودلادددددةةدملشددددداةكموتودلددددد انمجودلتددددداةييبوملدددددايريوتم لتدددددألوندددددردمجودلةن دددددمودلاكريدددددموت .40
 هدووو وحمااظمودإلححا و/ودملتلكمودل رن مودلح   يمو(.و21/5/1420

 

 

 

 

رط ف –طيف التوحد  اضطراب –حماية الطفل  –الدمج الشامل  –الوقاية والتدخل المبكر  –تعديل السلوك  –تحليل السلوك التطبيقي 

  -صعوبات التعلم  –ركة وتشتت االنتباه الح

 
 

 

 اللغة العربية 

 اللغة االنجليزية

 
 

 

 ة وعي أسروزياد لمينلرفع كفاءة المع ورش العمل الهادفة –المشاريع الريادية  –التدريب وتنظيم المبادرات واألعمال التطوعية 

 األطفال ذوي اإلعاقة أو الذين يعانون من مشكالت سلوكية.
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عالقتها ولمساندة في تدريس الطمبة ذوي صعوبات التعمم درجة توظيف معممي غرف المصادر لمتكنولوجيا ا ،سراب شاتي محمد شهاب 

 .بمستوى المشكالت األكاديمية لديهم في ضوء بعض المتغيرات
 

 .ينغير المعوقومعوقين فعالية دمج تقييم السلوك الوظيفي وتقييم السلوك البيئي للحد من المشكالت السلوكية للطلبة ال رهام يوسف المدلل،

 
 .توحدب طيف الفاعلية برنامج تدريبي قائم على العالج باللعب للحد من السمات السلوكية لذوي اضطرا ،األعمرعبد هللا محمود موسى 

 
 .توحدالضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى إخوة األطفال ذوي اضطراب طيف ال دعاء عبد الكريم عايش الجراح،

 
 في البيئة األردنية لتقييم األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد TTAP ملف المرحلة االنتقالية دالالت صدق وثبات مقياس محمد علي نداف،  أمل

 
 ر مقدميتقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في األردن من وجهة نظ  ،روان طالفحة

 .الخدمات

 
 

 .عميد كلية العلوم التربوية جامعة جدة –األستاذ الدكتور نايف الزارع 
 كلية العلوم التربوية جامعة اإلمارات. –األستاذ الدكتور عبد العزيز السرطاوي 

 كلية العلوم التربوية الجامعة األردنية. –األستاذ الدكتور ميادة الناطور 
 


