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 وفاء عايد العيد

 

 

 

 الشخصية المعلومات

 

 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 ساعدأستاذ م الرتبة األكاديمية:

 : هاتاريخ الوالدة ومكان

 الكويتية الجنسية:

 ألردنا-عمان-تالع العلي العنوان:

  رقم الهاتف:

 wafaaaleid@aau.edu.jo: البريد اإللكتروني

 

 

 العلمية المؤهالت

 

 الدرجة

 

 البلد الجامعة مدة الدراسة  التخصص الدقيق

 البحرين الخليجية  صعوبات التعلم البكالويوس

 األردن عمان العربية  التربية الخاصة الماجستير

 األردن األردنية  التربية الخاصة الدكتوراة
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 الخبرات التدريسية

  دارس بإعطاء محاضرات بمادة مدخل التربية الخاصة لموجهي التربية البدنية في مقمت

 في دولة الكويت. 2016 -2015التربية الخاصة عام 

 

 من قمت بإلقاء محاضرات عن األنماء المهني والتقييم الصفي للموجهات المتدربات ض

ية الصحوبية البدنية برنامج المركز الوطني لتطوير المنهج الوطني الكويتي الجديد للتر

 . 2016إلى  2013للصف األول والثاني من 

 

 ي فخاصة قمت بدراسة بعنوان )معايير الجودة للرياضة المعدلة لطالب ذوي االحتياجات ال

 دولة الكويت( وتم نشرها في أكثر من مجلة أجنبية وعربية.

 

  2/4اريخ ر العيسى بتالدكتور بدتم تكريمي من قبل معالي وزير التربية والتعليم العالي 

 ة للطلبةهاشميفي الحفل الذي أقامه المكتب الثقافي الكويتي لدى المملكة األردنية ال 2015/

ربية ص التالكويتيين الفائقين دراسيًا في الجامعات األردنية في برنامج الدكتوراه بتخص

 الخاصة.

 

 يهي لخفض بعض قمت بعمل دراسة عن " أثر برنامج تعليمي مستند إلى اللعب الترف

لمي ر العالسلوكيات غير المرغوبة لدى أطفال التوحد " لنيل درجة الماجستير وقمت بالنش

 لهذه الدراسة .

 

  شكيل قمت بت 5/3/2013ولغاية  1/11/2012أثناء تكليفي موجه عام باإلنابة من تاريخ

ة ياضيالر لجان خاصة بالمناهج والقياس والتقويم والنشاط الخارجي والداخلي والمنشآت

لتوجيه الل اواألجهزة واألدوات واللجنة العلمية وهذه اللجان لم يتم تشكيلها سابقاَ من خ

 العام.

 

  20/3/2013تم تكريمي من قبل معالي وزير التربية والتعليم نايف فالح الحجرف بتاريخ 

ن لكويتييا لبةفي الحفل الذي أقامته سفارة دولة الكويت  في المملكة األردنية الهاشمية للط

 المفوقيين الدارسيين في الجامعات األردنية .
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 ( دارية ال اإلتقديم محاضرات بعنوان ) مهارات القيادة التربوية ، القيادة والمهارات األتص 

 بتاريخ ه فنيالتي عقدت من قبل إدارة التنسيق لرئيسات األقسام الفنيات للترقي لوظيفة موج

21-28  /4 /2013 . 

 

  ياض ال الرمشروع تعليم السباحة ألطفال الرياض بجميع المناطق التعليمية وأطفتبني فكرة

 . 2015ولغاية  1998بمدارس التربية الخاصة منذ عام 

 

  بية بنات ( ومدارس التر –مشرف عام على أحواض السباحة في وزراة التربية ) بنيين

 . 2015ية ولغا 1989عام  الخاصة في الفترة الصباحية والمسائية طوال العام الدراسي منذ

 

  اذ األنقومحاضرة في العديد من الدورات الخاصة بالسباحة " دورة صقل  وتأهيل والتدريب

ألنقاذ اادىء لمعلمي ومعلمات التربية البدنية للعمل بأحواض السباحة ) مهارات السباحة ومب

 واالسعافات األولية ( .

 :المشاركات 

ضع خطط وبرامج التطوير لقطاع التربية البدنية تطوعية جديدة لو عضو فرق عمل -1

              والكشافة والنشاط المدرسي برئاسة الدكتور جاسم رمضان .                   

 تعليم درس التربية البدنية ( .)  –في لجنتي  ) ذوي اإلعاقة ( 

لكويت ضو في لجنة معيير المنهج الوطني للتربية البدنية والصحية في دولة اع-2

لبحوث طاع ابالمشاركة مع البنك الدولي بالتعاون مع االلمركز الوطني لتطوير التعليم وق

 التربوية .

 . 4/11/2007لمشاركة في حضور المؤتمر العلمي الرياضي ا -3

ذوي  لعضو لجنة مقابالت معلمي  اإلحتياجات  الخاصة في المدارس العربية الخاصة  4

 .2010-2007ذوي اإلعاقة  ( اإلعاقة ) المجلس األعلى ل

 عام 19قم البطولة العربية المدرسية التي أقيمت في الجمهورية اللبنانية ر المشاركة في -5

 نائب رئيس الوفد  2010

حضور المؤتمر الدولي األول لذوي اإلحتياجات الخاصة ) صعوبات  المشاركة في -6

 . 5/12/2012ضطراب تشتت اإلنتباه / فرط النشاط ( أ -التعلم  

 .جمهورية مصر العربية2013-2012لمشاركة في لجان التعاقدات الخارجية ا -7
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والتي أقيمت في دولة الكويت  2012/ 9البطولة العربية المدرسية  المشاركة في -8

 )رئيس لجنة المالعب األجهزة واألدوات وأماكن كبار الضيوف(. 

  10/8/2012رية التشيك لمشاركة  في المعسكر التدريبي  في دولة جمهوا -9

 )نائب رئيس الوفد للبنيين للشؤون اإلدارية(.

لجنة مقابالت إختيار موجه فني أول بصفتي موجه عام باإلنابة  المشاركة في -10

9/1/2013 

 . 2012/2013ئيس لجنة  مقابالت معلمي حديثي التعيين ر -11

بي ء في مكتب التربية العرضو اللجنة التنظيمية للرياضة المدرسية للدول االعضاع -12

إلى  7/2/2013لدول الخليج في بطولة خليجياد ) في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

13/2/2013 . 

 لى األوبريت الوطني " الكويت أمانة " الثاني والخمسون إلستقاللإشراف عام ع -13

 م بتاريخأقي نيين الذيدولة الكويت والذكرى الثانية والعشرين للتحرير للمرحلة الثانوية ب

ويت ، تحت رعاية صاحب  السمو الشيخ صباح األحمد الصباح أمير دولة الك 2/4/2013

. 

تطالعات ولمؤتمر األول لكلية العلوم التربوية " الخدمات النفسية : واقع المشاركة با -14

 . 24/4/2014-32: جامعة اربد األهلية خالل الفترة 

رياضية لمنعقد تحت إشراف األتحاد العربي للتربية البدنية والاؤالمشاركة في المؤتمر -15

نس  لفترة توالل االمدرسية " المنظمة العربية للتربية البدنية والثقافية والعلوم ) ألكسو( خ

 م . 2014/ سبتمبر  22-27

 . 2015ئيس لجنة مقابالت رئيسات اقسام التربية البدنية لشهر يونيو ر -16

 . 4/6/2015 –2013ن تاريخ ه فني عام باإلنابة متم تكليفي موج -17

ير في المؤتمر العالمي الدولي السادس للرياضة المدرسية وتحديد التغي المشاركة في -18

 الوطن العربي في القاهرة .

 معايير المنهج الوطني للتربية البدنية والصحية في دولة الكويت عضة في لجنة -19

حوث ع البلتعاول مع المركز الوطني لتطوير التعليم وقطابالمشاركة مع البنك الدولي با

 التربوية والمناهج .

 القاهرة )المؤتمر العالمي الدولي السابع لكلية التربية الرياضية بنات ب المشاركة في -20

 . 2016اكتوبر / /1 –سبتمبر  /29التنمية البشرية والقضايا الرياضية المعاصرة 
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لدولي الثالث ) تحديات الرياضة بالوطن العربي صناعة االمشاركة في المؤتمر  -21

ي شرم قام فالبطل األولمبي ( في جامعة قناة السويس كلية التربية الرياضية بالعريش الم

 . 4/2016/  24-21الشيخ 

 

ي المؤتمر العلمي الدولي الرابع ) رؤية مستقبلية للبحث العلمي ف المشاركة في -22

/  25-22جامعة الزقازيق  –لتطوير الرياضة العربية ( كلية التربية الرياضية بنيين 

2/2017  . 

اضة مؤتمر المنعقد تحت إشراف اإلتحاد العربي للتربية البدنية والريالمشاركة بال-23

من  ل الفترةس خالنظمة العربية للتربية البدنية والثقافة والعلوم ) ألكسو ( تونالمدرسية الم

22—27/9/2014 

لدول  لتنظيمية للرياضة المدرسية للدول األعضاء بمكتب التربية العربيعضو اللجنة ا-24

إلى  7/2/2013( في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 2الخليج في بطولة خليجياد ) 

13/2/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة العمل      

 

 البلد   القسم/الكلية     المؤسسة        الرتبة األكاديمية  

15/9/2018 

 حتى تاريخه

 كلية العلوم التربوية والنفسية       جامعة عمان العربية أستاذ مساعد     

 قسم علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة

 األردن

 

 

 

 والمؤلفات المنشورات

 

 األقدم إلى األحدث من مرتبة األبحاث :المجالت العلمية المحكمة: أوالا 

 

  المؤلفون

 

  سنة العدد المجلة العنوان

 النشر

 التل،سهير

 الجوالدة،فؤاد،

 التاج،هيام

Social responsibility patterns among gifted 

 students 

 and their relationship to some variables 

Journal Jordan 

of Applied 

Science  

 مقبول

 للنشر 

2021 
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 العيد،وفاء

 التل,سهير

 العيد,وفاء

 الجوالدة,فؤاد

 مسعود،وائل

 

The level of services provided to children with 

disabilities in kindergartens from the point of view of 

their mothers 

 

Arab 

 Journal of 

Sciences 

Research 

Publishing 

 3 مجلد

 5 العدد

2021 

 مقبول

 للنشر 

 التل,سهير

 الجوالدة,فؤاد

 التاج,هيام

 العيد,وفاء

Family support provided to children with autism 

spectrum disorder during COVID-19 pandemic. Arab 

Journal of Sciences Research Publishing 5 (5) 

 

Arab 

 Journal of Sciences  

Research Publishing 

 5 مجلد

 5العدد

2021 

  مقبول

 للنشر

 Reducing The Rate of Behavioral problems for 

students with ASD& ADHD using the Techniques of 

FBA  

المجلة الدولية 

 للبحوث التربوية

  جامعة اإلمارات

  

ذوي صعوبات استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة  

  التعلم وعالقته باتجاهاتهم في األردن

 مجلة جامعة 

 عمان العربية

  

 

 

Career Future Career Anxiety and its relationship with 

Marital Future Anxiety among University Students to 

Journal International Students 

Journal of 

international studies 

  

ي فايم جودة أداء أعضااء هيئاة التادريس كلياة العلاوم التربوياة والنفساية تقي 

 ضوء معايير ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في األردن

 مؤتمر أفاق

تطور البحث العلمي  

 والتربية والتعليم 

 في إطار التحديات 

المعاصرة جامعة عمان 

  العربية

  

 الجوالدة,فؤاد

 التل,سهير

 بنات,سهيلة

م مسااتوا الخاادمات المقدمااة لالطفااال ذوي اضااطراح طيااف التوحااد فااي تقيااي

 المدارس العادية

مؤتمر أفاق تطور البحث 

العلمي والتربية والتعليم في 

 إطار التحديات المعاصرة

  

 

 المؤتمرات: 

 لية:التا المؤتمرات في بالمشاركة وقمت الخاصة, بالتربية العالقة ذات المؤتمرات من العديد بحضور قمت 

 

 عمان  في التعلم صعوبات طلبة لدى الحياة بجودة وعالقته الضبط مركز 

 

 الشعور باألمن النفسي وعالقته بأساليب حل الصراعات لدى الطلبة المتفوقين 

 

  المنتدى العلمي الرابعAutism Speaks 6,7/4/2018 

 المؤتمر الرابع للتوحد )االردن/بحر الميت(
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 ستقبل ت المللجميع أمن قومي عربي تحديات الواقع وإبداعا المؤتمر العلمي الدولي الرياضة

 األتحاد العربي للرياضة للجميع تحت رعاية جامعة الدول العربية 

(19-22/4/2017  

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 

 ي ركز الوطنع الممتعاون عضو/ لجنة معايير المنهج الوطني للتربية البدنية والصحية بالمشاركة مع البنك الدولي بال

 لتطوير التعليم وقطاع البحوث التربوية والمناهج 

 يم ة وتعلعضو/  فرق عمل تطوعية جديدة لوضع خطط وبرامج التطوير لقطاع التربية البدنية لجنتي ذوي اإلعاق

 درس التربية البدنية 

 

           

 الجامعات في اللجان عضوية          

 

 ةلجنة العالقات العام 

 )لجنة الشكاوا والمقترحات )عمادة شؤون الطلبة 

   امتحان الكفاءة الجامعية 

 :اللجان على مستوا الكلية 

 -لجنة المبادرات والمشاريع 

  لجنة الثقافة االجتماعية 

 لجنة االمتحان الكفاءة الجامعية 

 -لجنة المكتبة 

 - لجنة شؤون الطلبة 

 اإلرشاد األكاديمي 

 إعداد ملف المساق 
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 اإلدارية المناصب

  ا لعميد الشؤون الطلبة للعام الجامعي   202082021نائبا

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات

 

 المكان  التدريبية دورةال

 الكويت  ة القياس والتقييمدور

 الكويت                 دورة مهارات القيادة التعليمية

يت              الكو دورة ممارسات الجودة الشاملة وتطبيقاتها  

 

 دورة بالقيادة بالذكاء الوجداني

 

 الكويت

 الكويت دورة االسعافات االولية واصابات المالعب

 

 إعداد أخصائي برامج عالجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

 

 اإلرشاد األكاديمي                 

 إعداد ملف المساق         

 

 

 

 

 اإلردن
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 عليها تأشرف التي التدريبية الدورات

 

 المكان  التدريبية دورةال

ة مدخل الى التربية الخاصة لمعلمي التربية البدنية في مدارس التربي

 الخاصة
 الكويت

 ة دورة اإلنماء المهني والتقييم الصفي لموجهي وموجهات وزارة التربي

 )قسم التربية البدنية(
 الكويت

 إلتصال اإلدارية  مهارات القيادة التربوية. القيادة ومهارات ا

 لرئيسات األقسام الفنيات للترقي لوظيفة موجه

 

 الكويت

  

 

 

  البحثية االهتمامات

 

 التعلم  صعوبات -

 المساندة والخدمات للتكنلوجيا المعلمين استخدام -

 التوحد طيف اضطراح -

 اإلعاقة ذوي اسر -

 الموهوبين -

 مجال التربية الخاصة عموما -

 

 

 اللغات           

 ربية الللغة الع -

 اللغة االنجليزية -
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 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 

 اسم الطالب 

 

 

 عنوان الرسالة

 المشكالت السلوكية لدي طلبة ذوي صعوبات التعلم زينب عدنان عليان          

 وحاجاتهم اإلرشادية من وجهة نظر أولياء األمور

 

 

 

 

 المعرفون

 

 ردنيةالجامعة اإل                                           اإلستاذ الدكتور ابراهيم زريقات      -

 دنية اإلستاذ الدكتور جميل الصمادي                                                 الجامعة اإلر -

 اإلستاذ الدكتور يسري مصطفى                                                 جامعة سوهاج -

 

 

 


