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السیرة الذاتیة

البیانات الشخصیة

مظهر محمد موسى عطیاتد. االسم: 
الرتبة العلمیة: أستاذ مساعد

األردن /  السلط -مكان الوالدة:
م22/10/1972-تاریخ الوالدة:

متزوج.-الحالة االجتماعیة:
مسلم.-الدیانة:

.ةردنیاأل -الجنسیة:
العنوان

ء التطبیقیة/ كلیة األمیرة رحمة الجامعیةجامعة البلقا- عنوان العمل:
البحیرةالسلط /-عنوان السكن:

)0096253554509(-رقم الهاتف:
)00962777316941خلوي (
mdhrattiat@yahoo.comالبرید االلكتروني

ة:العلمیتالمؤهال

، التخصص علم النفس 2004شهادة الدكتوراه، جامعة الیرموك، سنة .1
.ممتاز/التقدیر،التربوي

علم النفس ، 1997شهادة الماجستیر، الجامعة األردنیة، سنة .2
.التقدیر جید جداً التربوي(قیاس وتقویم)،
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علوم ، تخصص 1995، سنة جامعة الموصل/ العراقشهادة البكالوریوس، .3
.جداً ، التقدیر جیدتربویة ونفسیة

.الثانویةمدرسة السلط ،االدبيشهادة الثانویة العامة الفرع .4

:المنشورةاألبحاث 
العالقة بین بعض المتغیرات السكانیة والخصائص بحث منشور بعنوان " .1

مجلة جامعة ". السلوكیة المتعلقة بالموهبة لدى أطفال مرحلة الروضة
. المملكة العربیة السعودیة، الملك خالد للعلوم الشرعیة والعربیة واإلنسانیة

.م2006من، العدد الثالرابعالمجلد ا
بحث تحت النشر بعنوان" األسلوب المعرفي وعالقته ببعض المتغیرات لدى .2

طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة.
بحث تحت النشر بعنوان " اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة نحو .3

.نظام العالمات بالرموز"

الخبرات العملیة:
لجامعة األردنیة مساعد بحث وتدریس في برنامج تطویر االختبارات في ا-1

لمدة عام.
إداري شؤون طلبة كلیة األمیرة رحمة الجامعیة بجامعة البلقاء التطبیقیة -2

م.20/9/2002م وحتى 30/3/1999خالل الفترة 
محاضر غیر متفرغ في كلیة األمیرة رحمة الجامعیة من العام -3

م2002م وحتى 2000الجامعي
في كلیة األمیرة رحمة في قسم التربیة الخاصة عضو هیئة تدریس -4

وحتى 20/90/2002تاریخ الجامعیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من 
اآلن.
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للعامین رئیس لقسم التربیة الخاصة في كلیة األمیرة رحمة الجامعیة -5
والعام الجامعي )2005/2006وم 2004/2005(ینالجامعی
2008/2009

النفسي التالیة:ویمالقیاس والتقعقد دورات تدریبیة في مجاالت -6
قیاس وتشخیص القدرة العقلیة( تطبیق مقیاس ستانفورد بینه •

سنة 18) و(17-6للذكاء، مقیاس وكسلر للذكاء للفئات العمریة (
فما فوق)

قیاس وتشخیص اإلعاقة العقلیة ( تطبیق اختبار السلوك التكیفي)•
یل تدریب الباحثین على التحلیل اإلحصائي باستخدام برامج التحل•

spssاإلحصائي 

قیاس وتشخیص صعوبات التعلم.•
التدریب على طرق الكشف عن األطفال الموهوبین من خالل تطبیق •

اختبارات تقدیر الخصائص السلوكیة ، واختبار مصفوفة رافن للذكاء 
.

:الدورات التدریبیة
الدورة الشاملة في الحاسوب و االنترنت، كلیة األمیرة رحمة الجامعیة، مدة .1
لدورة أربعون ساعة تدریبیة.ا

، جامعة الیرموك.SPSSدورة في تشغیل واستخدام برمجیة .1
:اللغات
اللغة العربیة بشكل ممتاز..1
.وقراءةاللغة اإلنجلیزیة بشكل جید جدا كتابة ومحادثة .2
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:المواد التي قمت بتدریسها
علم النفس العام.1
علم النفس التربوي.2
یةفي الترباإلحصاء.3
أسالیب البحث.4
علم نفس النمو.5
مدخل إلى التربیة الخاصة.6
و التوجیهاإلرشادمبادئ .7
الصحة النفسیة.8
االضطرابات السلوكیة.9

تعدیل السلوك10
الموهبة و التفوق.11
القیاس والتقویم في التربیة.12

القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة.13

وتوجهات معاصرة في التربیة الخاصةقضایا.14

تصمیم التدریس.15

إدارة التعلیم الصفي.16

تأهیل ذوي االحتیاجات الخاصة.17

مبادئ الصحة والسالمة العامة.18


