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 د. رضوان عبدالسالم رضوان أبوسيف
 

 

 

 الشخصية المعلومات
 

 غضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 م16/07/1980 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردني الجنسية:

 األردن. –عمان  العنوان:

 00962780127435 رقم الهاتف:

 r.abusaif@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

التربية الدكتوراة في 

 الخاصة

تشخيص وتطوير 

 القدرات العقلية

 والمواهب

2016 - 2020 USM Malaysia 

 األردن البلقاء التطبيقية 2009-2007 التربية الخاصة الماجستير

 األردن اليرموك 2002-1998 التربية البكالوريوس
 
 
 
  

 

mailto:r.abusaif@aau.edu.jo
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 التدريسية اتالخبر
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 أستاذ مساعد سنة 2

جامعة اإلمام عبد 

 الرحمن بن فيصل
 التربية الخاصة

المملكة العربية 

 السعودية

 محاضر سنة 9

جامعة اإلمام عبد 

 الرحمن بن فيصل
 التربية الخاصة

المملكة العربية 

 السعودية

 التربية الخاصة جامعة الملك سعود محاضر سنة 2
المملكة العربية 

 السعودية

 

 أخرى خبرات
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 األردن التربية األونروا مدربمعلم و 8
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  والمؤلفات المنشورات

 
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 سنة النشر العدد المجلة العنوان

Radwan 

Abusaif, 

et al 

(2021) 

THE EFFECTIVENESS OF 

REFLECTIVE ENRICHMENT 

PROGRAM (REP) IN ENHANCING 

REFLECTIVE THINKING AND 

METACOGNITIVE SKILLS OF 

JORDANIAN GIFTED AND 

TALENTED STUDENTS (GTS) 

PhD 

Dissertati

on,  

USM 

Press 

Under 

Publicatio

n Process. 

Radwan 

Abusaif, 

et al 

(2021) 

Geolinguistics In Flouting Grice's 

Conversational Maxim By Political 

Leaders In Critical Times 

Ilkogretim 

Online - 

Elementar

y 

Education 

 

Vol 20 

(Issue 1): 

PP. 4034-

4042. 

2021 

Radwan 

Abusaif, 

et al 

(2021) 

USING BAYESIAN APPROACH IN 

HANDLING MORTALITY RATIOS 

DEVIATIONS 

Elementar

y 

Education 

Journal 

Vol 20 

(Issue 6): 

pp. 1694-

1710. 

2021 

Radwan 

Abusaif, 

et al 

(2020) 

The Effect of Using Edmodo in 

Teaching English Courses on 

Developing the Trend Towards 21st 

Century Skills Among English 

Courses’ Learners 

Internatio

nal 

Journal of 

Innovatio

n, 

Creativity 

Volume 

14, Issue 

9, 2020 

2022 
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and 

Change. 

www.ijicc

.net  

Abusaif, 

Radwan; 

Alheilat, 

Mustafa. 

" Leadership Behavior for High Basic 

Grade Students and its Relationship with 

some Variables",  

Scientific 

Journal, 

Childhood 

Developm

ent Center, 

Mansoura 

University, 

 

issue 47, 

March 

2009. 

2009 

Abusaif, 

Radwan 

" Impact of the Teacher's Gender on 

Evaluation of Behavioral Attributes for a 

Sample of Gifted Students from 

Renzulli's List's point of view", 

Childhood Development Center, 

Mansoura University, issue 47, March 

2008. 

College of 

Education-

Mansoura 

University 

Journalز 

 

folder 158, 

Part I 

(2008) 

2008 

رضوان عبد 

 السالم أبوسيف

السلوك القيادي لدى الطالب الموهوبين في مدارس 

من  ةبمجموعالملك عبد هللا الثاني للتميز وعالقته 

 المتغيرات الديمغرافية.

رسالة 

 ماجستير 

جامعة البلقاء 

التطبيقية / 

 األردن.

2008 

 

 المؤتمرات
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 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     

Radwan Abusaif العديد من 

المؤتمرات وورش 

العمل والندوات 

المنعقدة في  العلمية

جامعتي الملك سعود 

عبد وجامعة اإلمام 

 بن فيصل. نالرحم

مؤتمر  100أكثر من 

 علمية.وندوة  عمل وورشة

جامعتي الملك 

سعود وجامعة 

عبد اإلمام 

بن  نالرحم

، المملكة فيصل

العربية 

 السعودية

 – 2008من 

 م2022

Radwan Abusaif  العديد من

المؤتمرات العلمية 

 المحلية والدولية 

 

من المؤتمرات  10أكثر من 

العلمية المحلية والدولية في 

مجال التربية الخاصة 

وتربية الموهوبين. منها 

مؤتمرات المجلس العربي 

 للموهوبين.

 

 األردن

 

 – 2006من

 م2022
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 واألكاديمية األنشطة التدريسية

 الملك سعود/ الرياض.مقررات العامة / كلية السنة التحضيرية / جامعة تدريس ال .2009-2011

 ن/ الدمام.عبد الرحمربية الخاصة / كلية التربية/ جامعة اإلمام تدريس مقررات الت .2022 – 2011

 بن فيصل نعبد الرحمقسم التربية الخاصة / جامعة اإلمام  .2015 - 2011

2015 - 2020. International Office / USM University/ Malaysia 

 ن.عبد الرحمقسم التربية الخاصة / جامعة اإلمام منسق  .2014 - 2011

 ن.عبد الرحمقسم الطفولة المبكرة/ جامعة اإلمام منسق إعداد برنامج  .2014 - 2011

 ن.عبد الرحمقسم الطفولة المبكرة/ جامعة اإلمام منسق  .2015 - 2011

 سعود.كلية الملز / جامعة الملك منسق السنة التحضيرية  .2011 - 2009

 ن.عبد الرحمعمادة التطوير الجامعي/ جامعة اإلمام منسق  .2013 - 2011

2015 - 2020 Lecturing in spi courses inUSM University/ Malaysia 

 

 المشاركات في اللجان العلمية والمهنية:

 2009 -2022 (ISO, NCAAA, and QMمنسق الجودة األكاديمية وفقاً لمعايير )

 3022-

2014 

 منسق لجنة إعداد برنامج الماجستير المهني في صعوبات التعلم.

 ممثل طالب الدراسات العليا األجانب في جامعة العلوم الماليزية.  2016-2018 

 منسق إعادة توصيف برنامج بكالوريوس صعوبات التعلم.  2016-2018  

 الطفولة المبكرة.منسق لجنة إعداد برنامج بكالوريوس  2013-  2011

 منسق لجنة إعداد برنامج الدبلوم العالي في صعوبات التعلم. 2011-2013

 منسق المقررات العامة. 2011-2013

 خبير لشؤون تطوير التعليم / مرحلة بناء وتأسيس عمادة تطوير التعليم الجامعي. 2011-2013

 الكريم.رئيس لجنة تحكيم المسابقات الدولية للقرآن  2011-2013
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 اللغات

 اللغات درجة اإلتقان

 قراءة كتابة تحدث

 العربية اللغة األم / تميز في الكتابة والتأليف نثراً وشعراً والتدقيق اللغوي.

 اإلنجليزية متقدم متقدم متقدم

 الماليزية ممتاز ممتاز جيد جداً 

 

 

 المعرفون

 

 االسم الجامعة والدولة التخصص الرتبة األكاديمية

Professor 
Special 

Education 
Malaysia USM Ng Melissa 

Dean&Director 
Special 

Education 
Malaysia USM Che Aznan 

Professor األردن الخاصة التربية 
 جامعة البلقاء

 التطبيقية
 مظهر العطيات

 


