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 الشخصية المعلومات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ية العلوم التربوية والنفسيةعميد كل المسمى الوظيفي:

 أستاذ مشارك في التربية الخاصة الرتبة األكاديمية:

 األردنية الجنسية:

 عمان العنوان:

  00962796404263 رقم الهاتف:

 heyam@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:

 

 

 العلمية المؤهالت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة

 الى(-)من

 البلد الجامعة

 األردن الجامعة األردنية 2010 التربية الخاصة دكتوراه

 األردن الجامعة األردنية 2006 التربية الخاصة ماجستير

 األردن الجامعة األردنية  2003 معلم صف يوسبكالور
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 التدريسية اتالخبر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة األكاديمية الرتبة مدة العمل

 األردن كلية العلوم التربوية والنفسية جامعة عمان العربية ميد كلية العلوم التربوية والنفسيةع حتى اآلن 12/9/2018

 حتى اآلن 2020 /2019

 
 األردن كلية العلوم التربوية والنفسية جامعة عمان العربية عضو مجلس جامعة عمان العربية

(3/12/2017 )

(31/8/2018) 

 رئيس قسم علم النفس التربوي واالرشاد

 والتربية الخاصة
 األردن كلية العلوم التربوية والنفسية جامعة عمان العربية

 عضو هيئة تدريس برتبة حتى اآلن 24/4/2018

 مشارك( )أستاذ
 جامعة عمان العربية

 قسم /كلية العلوم التربوية والنفسية 

علم النفس  التربوي واالرشاد 

 والتربية الخاصة

 األردن

 رتبةعضو هيئة تدريس ب 2015

 )أستاذ مساعد(
 جامعة عمان العربية

 سمق /كلية العلوم التربوية والنفسية 

علم النفس  التربوي واالرشاد 

 والتربية الخاصة

 األردن

رئيس قسمي التربية الخاصة واإلرشاد  2012/2014

 النفسي
 جامعة عجلون الوطنية

قسم التربية الخاصة واإلرشاد 

 النفسي
 األردن

 هيئة تدريس برتبةعضو  (2012/2014)

 )أستاذ مساعد( 
 األردن قسم التربية الخاصة جامعة عجلون الوطنية

 األردن  جامعة عجلون الوطنية محاضر متفرغ 2012 /2011

 عضو هيئة تدريس برتبة  (2010-2012)

 )أستاذ مساعد(

كلية العلوم التربوية 

 ألونرواا–واآلداب 
 األردن كلية العلوم التربوية واآلداب

 محاضر غير متفرغ 2011/2012

جامعة العلوم اإلسالمية 

 العالمية
 األردن 
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 أخرى خبرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 
المجالت محكم معتمد لعدد من 

 العربية واألردنية
 األردن ---- ----

2016/2017   

العمل ضمن طاقم مساق أساسيات 

البحث العلمي للمنصة االلكترونية 

 )إدراك(

 األردن ---- هلل مؤسسة الملكة رانيا العبد

 
 

 
 

 المجالت
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 سنة النشر العدد المجلة العنوان

Al -Tal,S.,Al-

Jawaldeh,F.,Al-Taj,H,.Al-

Eid,W 

Social Responsibility Patterns 

among Gifted Students and their 

Relationship to some Variables 

 

Jordan Journal of Applied 

Science 

 

 2021 

Al -Tal,S.,Al-

Jawaldeh,F.,Al-Taj,H,.Al-

Eid,W 

Family support provided to 

children with autism spectrum 

disorder during COVID-19 

pandemic. 

Arab Journal of Sciences  

Research Publishing 

 5مجلد 

 5العدد
2021 

Al-Tal,S,.Al-Taj,H,.Al-

Eid,W 

Emotional Intelligence among 

Teachers of Students with Autism 

Spectrum Disorder and Students 

with Intellectual Disability in the 

City of Amman. 

 

Cypriot Journal of 

Educational Sciences 

 

 

accepted 

for 

publishing

2021 

Banat,S., Sarhan,W., Taj 

H., and AlShoubaki, N. 

The effectiveness of a group 

counseling program in enhancing 

Journal for Education of 

Gifted Young Scientists 

Vol8 

Issue2  
2020 
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the ability to form friendship 

among Academically Talented 

Students 

 701-710 

Almousa & Shogran, 

Rami & Banat, Al Taj & 

Mustafa. 

Level of Higher Basic Stage 

Islamic Education Teachers' 

Practice for the 21st Century Skills 

in Relation to Their Attitudes 

Towards Teaching Profession in 

Jordan. 

Turkish Online Journal of 

Qualitative Inquiry 

(TOJQI) 

Vol 12, 

Issue 4, 

859-878. 

   

2021 

 السعد، خميس والتاج، هيام

-M-CHATالقدرة التنبؤية للقائمة المعدلة )

R/R للكشف عن األطفال المعرضين)

لخطر اإلصابة باضطراب طيف التوحد 

في مرحلة المشي لدى عينة األطفال في 

 العراق

 

مجلة جامعة عمان العربية 

سلسلة البحوث التربويةللبحوث ل  
 2019 

الشقران، رامي 

النصراوين،معين، 

 والخزاعلة،أحمد، والتاج،هيام

The Level of Organizational 

Training Needs for Secondary 

School Teachers in Ramtha City In 

Jordan  

مجلة المشكاة للعلوم االجتماعية 

واالنسانية، جامعة العلوم 

 االسالمية

 2019 

 أبو النادي،مفيدة والتاج، هيام

فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية 

التعلم لإلتقان في تحسين مستوى وسرعة 

حل العمليات الحسابية لدى الطلبة ضعاف 

 البصر

 

مجلة جامعة عمان العربية 

للبحوث في سلسلة البحوث 

 التربوية، مقبول للنشر

 2019 

نصراوين، معين، خزاعلة،   

حمد، التاج، هيام، ا

 الشقران.رامي

مستوي الوعي الذاتي لدى أمهات األطفال 

ب طيف التوحد وعالقته ذوي اضطرا

 النفسيباالحتراق 

 

 

 2018  مجلة جامعة الشارقة
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الجوالدة،فؤاد ،التاج،هيام 

 ،التل،سهير،محارمة ،لينا

مركز الضبط وعالقته باالتزان االنفعالي 

 ي عمانلدى طلبة صعوبات التعلّم ف

مجلة جامعة عمان العربية 

 للبحوث في سلسلة العلوم التربوية
 2018 (1العدد )

 العمايرة،رنا، التاج، هيام

فاعلية برنامج محوسب قائم على لغة 

ن اإلشارة في مادة التربية اإلسالمية لتحسي

مستوى التحصيل األكاديمي لدى طلبة 

 الصف الثاني األساسي الصم

ربية مجلة جامعة عمان الع

 للبحوث لسلسلة البحوث التربوية
 2018 

khazaleh, A,. Hwaidy,T,. 

Nasraween,M,. Al- TaJ,H 

 

Students' Attitudes at Amman 

Arab University towards the Pre-

marital Medical Examination and 

its Role in Reducing Disability 

from their Point of View 

Canadian Center of 

Science and Education. 

 

11 

2018 

 

 

 

Heyam Musa Al- Taj, 

Ahmad khazaleh, Tayel 

Hwaidy 

Developing a Jordanian Image of 

Frost Multidimensional 

Perfectionism Scale (FMPS) 

among a Sample of University 

Gifted and Ordinary Students: A 

Field Study on the Students of 

the Faculty of Educational 

Sciences and Arts (UNRWA). 

 

journal of Education and 

Practice 
8(11) 2017 

عشا، انتصار؛ التاج ،هيام؛ 

 العمايرة ،محمد

تقدير مستوى المشكالت الصفية لدى طلبة 

المرحلة األساسية في األردن من وجهة 

 نظر معلميهم

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 

 االنسانية. جامعة الزرقاء األهلية
17(1) 2017 
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التاج، هيام؛الجوالدة، فؤاد؛ التل 

 ، سهير؛ التاج، أحمد

العوامل التي تدفع األشخاص المعوقين في 

مراكز اإلصالح والتأهيل األردنية 

الرتكاب سلوكياتهم اإلجرامية من وجهة 

 نظرهم في ضوء بعض المتغيرات

 

 /المجلة الدولية لألبحاث التربوية

 جامعة االمارات العربية المتحدة
41(1) 2017 

Al-taj,H ,.Shawareb,I,. AL-

Rawwad,Th,.Al-Taj,A 

 

The Degree of Satisfaction of  

Convict Disabled for 

Rehabilitative Services Provided 

to them in the Jordanian Reform 

and Rehabilitation Centers 

Journal of Education and 

Practice 
8(3) 

 

2017 

 

 

   AL-taj- H,.AL-Oweidi,A 

The Effect of a Training  

 

 

Program in Improving First 

Classes Teachers’ skills in dealing 

with Special needs Students in 

Regular Classroom among a 

Sample of Private School Female 

Teachers in Amman 

 

 

 

International Education 

Studies 

(Online) 

http://ies.ccsenet.org 

 

 

10(5) 

 

 

2017 

 

Al-Tal1,S, AL-

Jawaldeh1,F,. AL-Taj,H 

&Maharmeh,L 

 

Emotional Intelligence Levels of 

Students with Sensory 

Impairment 

 

International Education 

Studies 

10(8);14

5-153 
2017 

http://ies.ccsenet.org/
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 المعمرية، فاطمة و التاج، هيام 

التربية الخاصة  الحاجات التدريبية لمعلمي

في سلطنة ُعمان في ضوء بعض 

 المتغيرات

 

 

 

المجلة الدولية لألبحاث التربوية .

، جامعة االمارات العربية 

 المتحدة

14(3،)

219-

244. 

2017 

Al-Rawwad,Th,. Al-Taj, H,. 

Al-Tal,S. 

Parental Involvement and their 

Children’s Social Adjustment: 

Evidence from Jordanian 

Students 

 

 

International Review of 

Social Sciences and 

Humanities 

(Online), www.irssh.com . 

11(2) , 

pp. 119-

125, 

2016 

 العويدي، عليا ، التاج ، هيام  

صورة ذوي االعاقة في الكتاب المدرسي 

األردني في مرحلة ما قبل المدرسة 

:  والصفوف األربعة األساسية األولى

 دراسة تحليلية

 

 

 2014 158العدد  مجلة التربية ،جامعة األزهر

 الصمادي ،جميل ، التاج ،هيام

الفروق في الحكم الخلقي بين األفراد 

المعوقين واألفراد العاديين في األردن 

 وعالقتها باتجاهات التنشئة الوالدية

مجلة الدولية لألبحاث التربوية 

 دة،جامعة اإلمارات العربية المتح

 32العدد

،92-120 
2012 
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  المؤتمرات
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

غانم ، بسام ، التاج، هيام 

 ،نصراوين، معين

مستوى الثقافة الرقمية لطلبة جامعة 

عمان العربية في ضوء بعض 

 المتغيرات.

 

المؤتمر الدولي الثالث لعمادة البحث 

ي)البحث العلمي في العصر العلم

جامعة عمان العربية  /الرقمي  

 

 

 

 

 عمان، األردن

 

 

 

 

2021 
 

 

 

 لطفي، ماهر والتاج، 

 هيام والشقران، رامي

 درجة ممارسة القيادة التحويلية

لدى أعضاء هيئة التدريس   

في الجامعات االردنية    

 ودورها في تعزيز المسؤولية

المجتمعية من وجهة    

دراسات العليانظر طلبة ال  

 

الدولي الثاني المؤتمر العربي  

للجامعاتالمجتمعية  للمسؤولية  

وجامعة  المفتوحة جامعة القدس

العربية عمان  
 

 
 

 2019 عمان، األردن

 سليم، ماهرو التاج،هيام
 التعليم من أجل تنمية مستدامة

 )مراجعة لألدب السابق(
 

 المؤتمر الدولي

) االستدامة والمسؤولية الثاني   

 المجتمعية(

دبي/ الجامعة 

 األمريكية
13-15/0182  

 
 

 
  عمان، األردن 

 
–الوادي  -جامعة حمة لخضر

 الجزائر

 الملتقى الدولي

األول حول ذوي   

االحتياجات الخاصة في   

الجزائر بين الواقع   

والمأمول،   

كلية العلوم االجتماعية    

 و االنسانية

 

41/11/2017-13 الجزائر  

الحراحشة،التاج، هيام و  

 عالء،والتاج، أحمد

 القوانين والتشريعات 

 والحقوق الخاصة باألشخاص

ذوي اإلعاقة) التجربة األردنية(   

 

مجلة الدراسات والبحوث 

28االجتماعية،العدد  

 

 2018 

 

 المؤتمر الدولي الثاني

 

 

 الالجئون السوريون

بين الواقع والمأمول   

 جامعة أديامان،

تركيا،   
2017 

عاطف والتاج، هياممقابلة،   

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية 

 لالجئين السوريين على األردن 

من وجهة نظر مؤسسات المجتمع 

 

 

 

 جامعة أديامان

 ،تركيا
2018 
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 المدني،
 Route Educational 
 and Social Journal 

 

 

عقيالن، منى، التاج،        

 هيام

 درجة مشاركة معلمي المرحلة

لخدمات التربوية األساسية في ا   

 المقدمة للطلبة ذوي صعوبات 

 التعلم من وجهة نظر مدراء مدارسهم 

 ومعلمي غرف المصادر في األردن،

منشور في مؤتمر كلية العلوم   

التربوية والنفسية رؤية    

 استشرافية للتربية والتعليم العالي

 في ضوء التحديات التكنولوجية

والثورة المعلوماتية   

 

العلوم التربوية مؤتمر كلية   

 والنفسية العلمي 

 المحكم الرابع

جامعة عمان 

 العربية 

 .دار الوراق

.563-581  

 

2017 

المصري، رأفت         

 ،التاج ، هيام

 أثر استخدام استراتيجية خط األعداد 

 في حل بعض المسائل اللفظية

في مادة الرياضيات لدى الطلبة ذوي    

صعوبات التعلم في مدارس محافظة 

 الطفيلة، 

منشور في مؤتمر كلية العلوم 

 التربوية 

 والنفسية رؤية استشرافية للتربية 

 والتعليم العالي في ضوء التحديات

التكنولوجية والثورة المعلوماتية   

 

 مؤتمر كلية العلوم 

 التربوية 

 والنفسية العلمي 

 المحكم الرابع

 جامعة عمان

العربية   

،دار الوراق   

.239-259  

 

2017 

لقيسي، منال والتاج، هياما  

تأثير استخدام مواقع التواصل 

 االجتماعي

واالجهزة الذكية في   

العمل وعالقتها بأداء وانجاز مهمات   

العمل بكفاءة لدى   

االخصائيين االجتماعيين   

 

 

 المؤتمر العلمي الدولي 

 الثاني

لقسم اإلعالم    

 )المجتمع العربي

وشبكات التواصل    

م متغير(االجتماعي في عال  

 جامعة السلطان

قابوس   

مسقط    
2017 

 التاج ، هيام

 

النظرة المجتمعية للطلبة ذوي 

 صعوبات 

 التعلم الملتحقين بغرف المصادر

ومراكز مساندة التعلم من   

وجهة نظر أولياء أمورهم وعالقتها    

 ببعض المتغيرات. بحوث مؤتمر 

 صعوبات التعلم واقع وآفاق: 

 الجزائر. 

 مؤتمر صعوبات التعلم ،
 جامعة البليدة

الجزائر 2  
2016 
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لجزائرية للطفولة والتربيةالمجلة  ا  

ديوا، مكي و التاج، هيام       

تصميم وتجريب برنامج حسي 

 معرفي

لتعلم األلفاظ الجديدة وسط طالب    

  –كليتي التربية 

 حنتوب والتربية الحصاحيصا

 مؤتمر القياس

والتشخيص،   

ديجامعة حمه لخضر الوا   

 جامعة الجزيرة

السودان   
2016 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 

 

  2021/2022رئيس لجنة الخطط الدراسية على مستوى الجامعة للعام الدراسي 

  2021/2022وللعام  2020/2021للعام رئيس لجنة الدراسات العليا على مستوى الكلية 

 المعنون ب  لعربيةعضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا /جامعة عمان ا

 2021ن حزيرا/6-5)البحث العلمي في العصر الرقمي( 

  حقيق بية في تمعنون ب" نحو رؤية موحدة للجامعات العرللمؤتمر العلمي الدولي الوعضو اللجنة العلمية  رئيس جلسة علمية

اتحاد بالتعاون مع مؤتمر افتراضي لقيادات الجامعات العربية / 2021يوليو /تموز  28-27"  2030أهداف التنمية المستدامة 

معة عمان دية/ جاالسويمركز دراسات الشرق األوسط في جامعة لوند  /الجامعات العربية / الشبكة السويدية العراقية للدراسات 

 العربية / منظمة الصداقة الدولية في مملكة السويد.

  2018/2019رئاسة عدد من اللجان على مستوى كلية العلوم التربوية والنفسية للعام الدراسي. 

  2021/2022عضو لجنة التعليمات واألنظمة على مستوى الجامعة للعام 

 ولغاية اآلن . 2018/2019لكلية منذ العام الدراسي عضو عدد  من اللجان على مستوى الجامعة وا 

  2021/2022وللعام الدراسي 2019/2020عضو مجلس الجامعة )عمان العربية( للعام 

 2021/2022وللعام  2019/2020 وللعام  2018/2019 عضو مجلس الدراسات العليا )عمان العربية( للعام 

 2019/2020ن العربية( للعام عضو لجنة اختيار عضو هيئة التدريس المتميز )عما 

  2019/2020وللعام  /2019/2018عضو لجنة اختيار الموظف المتميز )عمان العربية( للعام 

  2019/2020وللعام  /2018/2019عضو لجنة البت بقضايا الطلبة )عمان العربية( للعام 

  2019/2020عضو لجنة إدارة المخاطر في كلية العلوم التربوية والنفسية ) جامعة عمان العربية( للعام 
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  2019/2020عضو لجنة البحث العلمي في كلية العلوم التربوية والنفسية ) جامعة عمان العربية( للعام 

 2019/2020عمان العربية( للعام  عضو لجنة التخطيط االستراتيجي في كلية العلوم التربوية والنفسية ) جامعة 

  2019/2020عضو لجنة التدريب الميداني في كلية العلوم التربوية والنفسية ) جامعة عمان العربية( للعام 

  )2019/2020عضو لجنة متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية في كلية العلوم التربوية والنفسية )جامعة عمان العربية. 

 2019/ 2018كلية العلوم التربوية والنفسية ) جامعة عمان العربية (  عضو لجنة معادلة المواد في 

  2021/2022وللعام  2020/2021وللعام  2019/2020رئيس لجنة المعادالت على مستوى الكلية للعام 

 .) عضو لجنة امتحان الشامل لمرحلة الماجستير) جامعة عمان العربية 

 2019/ 2018لبكالوريوس) جامعة عمان العربية (.منذ عضو لجنة امتحان الكفاءة المعرفية لمرحلة ا. 

  ولغاية اآلن. 2018عضو لجنة معايير ضمان الجودة لتخصص التربية الخاصة) جامعة عمان العربية ( . منذ 

 .) عضو في عدة لجان لمناقشة مشاريع طلبة مرحلة الماجستير) جامعة عمان العربية 

 2018/2019معة) جامعة عمان العربية ( عضو في لجنة التسويق  واالعالم في الجا. 

 جامعة عمان العربية. 2017/2018عضو في مجلس الجامعة لحاضنة األعمال 

 جامعة عمان العربية 2017/2018عضو في لجنة حاضنة األعمال 

  2017/2016 ربيةلعاعضو في عدة لجان بهدف  االعداد والتنظيم  لمؤتمر كلية العلوم التربوية والنفسية الرابع في جامعة عمان، (

لجنة في ال رئيس لجنة المراسالت ، مقرر اللجنة العلمية، عضو في اللجنة التنظيمية ، عضو في اللجنة التحضيرية ، عضو

 التسويقية (

  جامعة عمان العربية (. 2016/2017عضو لجنة العنف الجامعي ( 

 ر.عضو لجنة االرشاد األكاديمي لطلبة مرحلتي البكالوريوس والماجستي 

  2016عضو لجنة دراسة مشروع انشاء مركز ومعهد أبحاث التربية الخاصة في جامعة عمان العربية. 

 ولغاية  2014/2015 عضو لجنة النشاطات االجتماعية في كلية العلوم التربوية والنفسية جامعة عمان العربية منذ العام الدراسي

 الوقت الحالي.

 2016/2017لوم التربوية والنفسية جامعة عمان العربية عضو لجنة الجودة والتوعية في كلية الع. 

  2015/2016النسخة االلكترونية للعامين الدراسيين –عضو لجنة فرعية في المجاالت المعرفية وتقييم ملف المساقات-

2016/2017. 
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  ه لخضر الوادي. والذي لجزائر في  جامعة حما - 11/2017 /14-13عضو لجنة علمية في مؤتمر التربية الخاصة والذي عقد في

 بعنوان ذوي االحتياجات الخاصة في الجزائر بين الواقع والمأمول.

 2016-2015 راسيينضابط ارتباط مجلة جامعة عمان العربية ) الحصاد الشهرية(.عن كلية العلوم التربوية والنفسية للعامين الد ،

2016-2017. 

 مان ع) جامعة 2017-2016، 2016-2015ربوية واآلداب للعامين الدراسيين ضابط ارتباط الموقع  االلكتروني لكلية العلوم الت

 العربية (.

  2017/2018(عربيةفي الجامعة ) جامعة عمان الضابط ارتباط  عن كلية العلوم التربوية والنفسية في لجنة المؤتمرات العلمية. 

  2012/2013اسي لعام الدرا -امعة عجلون الوطنية الخاصة ج–عضو لجنة التحقيق الطالبي. 

 2013/2014لعام الدراسي ا -امعة عجلون الوطنية الخاصة ج–لجنة التحقيق الطالبي  رئيس. 

 

 

 
 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 2018/2019عام ولل 2016/2017بية في العام الدراسي التدريبية التي أقامتها جامعة عمان العر دوراتالمشاركة في جميع ال/ 

 ومن أبرزها:2020/2021وللعام 

 ضمان جودة البرامج األكاديمية. -

 أنظمة وتعليمات الجامعة . -

 إدارة الصف والتفاعل الصفي. -

 جائزة الجامعة الخضراء. -

 حاضنة األعمال. -

 أنظمة وتعليمات البحث العلمي. -

 ر.اعداد مشروع خطة رسائل الماجستي -

 إعداد ملف المساق. -

 االرشاد األكاديمي. -

 .التحليل االحصائي  –مناهج البحث العلمي  -

 التقويم التربوي وقياس تعلم الطلبة . -

 اتجاهات حديثة في استراتيجيات وطرق التدريس. -

 تطوير المناهج والخطط الدراسية . -

 االمتحانت االلكترونية وتطبيق الجامعة الذكي. -

 ب.مهارات استخدام الحاسو -

 .Turnitinبرنامج فحص االقتباس  -

- Google schooler. 
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 دورة مدرب دولي معتمد لبرنامج البورتيج الحديث
  ICDLدورة 

 دورات أخرى متعلقة بإعداد المعلمين
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 

 ت التعلم التقييم والتشخيص / اختبار األميرة ثروت دورة صعوبا
 دورة تعديل السلوك 

 دورة اعداد معلم المنتوسوري
 
 

 

 

 
 

 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التكنولوجيا المساندة 

 علمصعوبات الت

 أسر ذوي اإلعاقة

 الموهوبين والمتفوقين 

 التنمية المستدامة والتعليم المستدام 

 المسؤولية المجتمعية 

 التدخل المبكر والتعليم الدامج

 

 
 

 اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ة اللغة العربي

 اللغة االنجليزية 
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 العمل( ورش ) أخرى نشاطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قة في االعا عقد ورش تدريبية في عدد من المدارس الحكومية والخاصة حول كيفية تعامل معلم الصف العادي مع الطلبة ذوي

 (2017-2016الصف العادي._)

 )مع  ( األساسية طية األنصارية )مديرية عمان الخامسةلمدرسة أم ع -المساهمة في مبادرة يداً بيد لنتعلم معاً )الدمج المعكوس

 (.2017أكاديمية التقوى لذوي اإلعاقة )

 ية يب على كيفالتدر اد وسيلة تربوية حيث تمتقديم ورش عمل تدريبية لمعلمي الحلقة األولى في مدارس األونروا بعنوان إعد

 (2011-2010إعداد لعبة تربوية عالجية و إثرائية في نفس الوقت )

 (2012-2011لخطة )تقديم دورات  تدريبية لعدد من طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب حول تعديل السلوك وكيفية بناء ا 

 ية إعاقة حرك معوقينردني ليناسب الطلبة ذوي صعوبات التعلم واألفراد التكييف وتعديل منهاج وزارة التربية والتعليم األ

(.2008) 

 يل في التحص إعداد مواد إثرائية وخطط عالجية مناسبة لألطفال في الحلقة األساسية األولى وذوي صعوبات التعلم وضعيفي

 (2013مدارس وكالة الغوث الدولية.)

 ممنهج بوي اليودور شنلر بعنوان )تغير القناعات الفكرية اتجاه النشاط الترالمشاركة في ورشة عمل تدريبية في مدرسة ث

 (2014والتخفيف من اإلسقاط العدواني المتواجد عند الطلبة المعنفين اسريا من خالل اللعب( )

 (.جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،) (2014المشاركة في ورشة عمل تمبس )أسبير 

 جرة محافظةطقة عنوة العنف في المجتمع األردني ،األسباب والحلول برعاية وزارة الثقافة في منالمشاركة بورقة عمل خالل ند 

 . 2014صيف  -عجلون

 عيل اللعب ان وتفعقد العديد من الندوات في المدارس الخاصة والحكومية حول مختلف الموضوعات مثل ادارة الوقت وقلق االمتح

 آلن(.اولغاية -2015لمعلمين.)في العملية التعليمية لكل من الطلبة وا
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الرسالة عنوان
 

 اسم الطالب

الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة في سلطنة عمان في ضوء بعض 
 المتغيرات

 بنت حمدان بن عبدهللا المعمرية فاطمة 

دة اثر استخدام استراتيجية خط االعداد في حل بعض المسائل اللفظية في ما

 الرياضيات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في محافظة الطفيلة
 رافت علي احمد المصري

 طلبةدرجة مشاركة معلمي المرحلة االساسية في الخدمات التربوية المقدمة لل

بات التعلم من وجهة  نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرف المصادر ذوي صعو

 في االردن
 منى محمد محمود عقيالن

اقة استراتيجيات تعديل السلوك المتبعة في معالجة مشكالت الطلبة ذوي االع

 والعاديين في عمان من وجهة نظر المعلمين في ضوء بعض المتغيرات
 اسامه رياض عبد القادر حميدي

تحسين لمية رنامج َمحوسب قائم على لَغة اإلشارة في مادة التربية اإلسالفاعلية ب

 ُمستوى التحصيل األكاديمي لدى طلبة الصف الثاني األساسي الّصم
 رنا فتحي كايد العمايره

 ستوىمفاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التعلم لإلتقان في تحسين 

 طلبة ضعاف البصروسرعة حل العمليات الحسابية لدى ال
 مفيده يوسف سعد هللا ابو النادي

ت قيادرجة التزام معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية بأخال

 المهنة وعالقتها بالتفكير األخالقي لديهم
 هديل صفي الدين توفيق حسونه

ات فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية خرائط النصوص لتحسين مهار

 الستيعاب القرائي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلما
 زهراء ابراهيم سليم النجره

لبة الط فاعلية برنامج تعليمي معتمد على الموسيقى لتحسين مهارات الكتابة لدى

 ذوي صعوبات التعلم في االردن
 اروى بكر شمس احمد موسى

رية عبيارات التفاعلية برنامج تعليمي مستند الى الفن التشكيلي في تحسين المه

 والتفاعل االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 نور الدين محمود محمد النمراوي

بة سلوك المماطلة لإلستعداد لإلمتحان وعالقته بالخوف من الفشل لدى الطل

 المتفوقين والعاديين في األردن
 وصفي احمد رشيد الشقيرات

لكشف عن األطفال ل ( M-CHAT-R/Fالقدرة التنبؤية للقائمة المعدلة )

المعرضين لخطر اإلصابة باضطراب طيف التوحد في مرحلة المشي لدى عينة 

 من األطفال في العراق

 خميس حسين علي علي

المعتقدات الوالدية في التنشئة كما يدركها االبناء وعالقتها بالمشكالت االنفعالية   محمد شريف عرنوس ابو يونس
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 لدى طلبة  سخنين

يف من لتخفبرنامج تدريبي ُمعتمد على استخدام التطبيق الذكي )تكلم( في ا فاعلية

 ردنالتأتأة وتحسين مفهوم الذّات لدى الّطلبة ذوي اضطرابات الكالم في األ
 كوثر احمد خليل البشيتي

حو نتهم فاعلية برنامج توجيه جمعي للطلبة العاديين لتحسين اتجاهاتهم وممارسا

 الطلبة ذوي اإلعاقة
 يجر ابراهيم محمد العمايرهه

م نائهدرجة مشاركة اولياء امور الطلبة ذوي االعاقة في البرنامج الفردي الب

 والمعوقات التي تواجههم
 تحرير اسماعيل محمد خطاب

لحسي اامل فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى التعلم باللعب في تنمية مهارات التك

 لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 رم رجب بدرانيسر اك

ة عاقاألمن النفسي وعالقته بنوعية الحياة لدى النساء العامالت من ذوات اإل

 وغير ذوات اإلعاقة
 سارة معتز عبد الكريم الراغب

ي ين فالنزعة إلى الكمالية وعالقتها بالتكيف األكاديمي لدى الطلبة الموهوب

 اتمدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز في ضوء بعض المتغير
 زينب ابراهيم فهمي ابو غالي

لطلبة مي افاعلية برنامج تدريبي معرفي لتنمية الكفايات المعرفية والمهنية لمعل

 ذوي ضعف االنتباه والنشاط الزائد المدمجين في دولة قطر
 نائله محمد يوسف شتات

دنية الب الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الرياضية المتعلقة بتدريس التربية

 لطلبة ذوي اإلعاقة في ضوء بعض المتغيراتل
 احمد عريف محمد عبيدات

للغة ارات فاعلية برنامج تدريبي مستند للنظرية السلوكية المعرفية في تطوير مها

 التعبيرية لدى طلبة ذوي اضطرابات طيف التوحد
 اسامة محمد دعاس عنوز

ريين لسوة الالجئين ااالغتراب االجتماعي وعالقته بالتكيف األكاديمي لدى الطلب

 من وي اإلعاقة في األردن
 هيثم يوسف  المعسعس

سي الح فاعلية برنامج تدريبي إلى النظرية السلوكية في تحفيز مهارات التكامل

 للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد"
 بدور حسن عبدالحليم ابو عميره

جائحة مستوى الدعم المقدم ألسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل 

 ن وجه نظر( م19 -كورونا ) كوفيد
 ناريمان محمد عصام سعيد محمد

مقياس المشكالت السلوكية الطفال اضطراب طيف التوحد والضغط النفسي 

 ألولياء امورهم
 عمر أحمد صالح جرادات

 روان محمد احمد مدحت 

 سوزان فخري احمد ياسين 
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