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فعالية طريقة القراءة الصوتية في تنمية 

القدرة القرائية المجردة لطلبة الصف 

الرابع االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في 

 األردن
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مكان انعقاد  اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل عنوان البحث

المؤتمر/الندوة/ورشة 

 العمل

 التاريخ

Models of Quality 

Teaching and 

Learning: Can they 

Crossing Cultures? 

The Sixth International 

Conference on 

Humanities and 

Education 

Cornell University, 

New York City – 

Manhattan, USA. 

20th-21th 

January 

2015 

The Concept of 

Quality Teaching: 

Between theory and 

Practice; the Current 

Situation in the 

Jordanian Schools 

Context 

The 33 Annual 

Conference of the 

Australian and New 

Zealand Comparative 

and International 

Education Society 

Coffs Harbour, 

Australia 

2-4 

December, 

2005 

Effective Teaching 

in Inclusive 

Classroom: 

Literature Review 

AARE International 

Education Research 

Conference 

Melbourne, 

Australia 

Nov 29 - 

Dec 2, 2004 

 

 الكتب المنشورة

 دار النشر عنوان الكتاب
سنة 

 النشر

عدد 

 الصفحات

 Concepts and Implications of Quality 

Teaching: A Comparative Study 

Saarbrücken: 

Scholars’ Press 

 

2014 

 

344 

 

 الجوائز التي تم الحصول عليها
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة

New England Award University of New 

England/Australia 

10/8/2007 

   

 

 االختراع براءة

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   

   

 

 واد( الدراسية التي قمت بتدريسهاالمقررات )الم
 المساقات التي تم تدريسها:

 

 عدد الطالب السنة / الفصل المستوى رقم المادة اسم المساق

 25 أولفصل  /2019/2020 بكالوريوس 31003253 السمعية اإلعاقة

 24 أولفصل  /2019/2020 بكالوريوس 31003252 العقلية اإلعاقة

 31 أولفصل  /2019/2020 بكالوريوس 31003150 التربية الخاصة إلىمدخل 
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تكنولوجيا التعليم في التربية 

 ةالخاص

 25 فصل صيفي/2018/2019 بكالوريوس 31001212

موضوعات خاصة في التربية 

 الخاص

 13 صيفي فصل/2018/2019 بكالوريوس 31003460

التأهيل المهني وخدمات 

 االنتقال 

 13 فصل صيفي/2018/2019 متوسط دبلوم 021703141

 25 فصل ثاني/2018/2019 بكالوريوس 31003350 التوحد

 18 فصل ثاني/2018/2019 بكالوريوس 31003251 البصرية اإلعاقة

 14 فصل ثاني/2018/2019 بكالوريوس 31003352 الموهبة والتفوق

ات في التربية الخاصة قراء

 باللغة االنجليزي

 8 فصل ثاني/2018/2019 بكالوريوس 31003462

اتجاهات معاصرة في التربية 

 الخاصة

 13 أولفصل /2018/2019 بكالوريوس 31003463

الخدمات المساندة للتربية 

 الخاصة

 13 أولفصل /2018/2019 بكالوريوس 31003363

قراءات في التربية الخاصة 

 ة االنجليزيباللغ

 12 أولفصل /2018/2019 بكالوريوس 31003462

اتجاهات معاصرة في التربية 

 الخاصة

 26 فصل صيفي/2017/2018 بكالوريوس 31003463

 10 فصل صيفي/2017/2018 بكالوريوس 31003352 الموهبة والتفوق

علم النفس التنظيمي وتطبيقاته 

 العملية

 9 صيفيفصل /2017/2018 بكالوريوس 31017121

قراءات في التربية الخاصة 

 باللغة االنجليزي

 11 فصل ثاني/2017/2018 بكالوريوس 31003462

اتجاهات معاصرة في التربية 

 الخاصة

 8 فصل ثاني/2017/2018 بكالوريوس 31003463

التدخل المبكر مع األطفال ذوي 

 اضطراب الطيف التوحدي

 2 فصل ثاني/2017/2018 دبلوم عالي 41007131

 37 أولفصل /2017/2018 بكالوريوس 31003250 صعوبات التعلم

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 16 أولفصل /2017/2018 بكالوريوس 31003255

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

 في المدارس العادية

 9 أولفصل /2017/2018 بكالوريوس 31003211

بية الخدمات المساندة للتر

 الخاصة

 35 فصل صيفي/2016/2017 بكالوريوس 31003363

 21 فصل صيفي/2016/2017 بكالوريوس 31003250 صعوبات التعلم

قضايا وتوجهات معاصرة في 

 التربية الخاص

 24 فصل ثاني/2016/2017 بكالوريوس 31003357

التأهيل المهني لذوي الحاجات 

 الخاصة

 15 ثاني فصل/2016/2017 بكالوريوس 31003362

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 10 فصل ثاني/2016/2017 بكالوريوس 31003255

قضايا وتوجهات معاصرة في 

 التربية الخاصة

 62 أولفصل /2016/2017 بكالوريوس 31003357

 40 أولفصل /2016/2017 بكالوريوس 31003255نصوص ومصطلحات باللغة 
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 االنجليزية في التربية الخاصة

 16 فصل اول/2016/2017 بكالوريوس 31003252 االعاقة العقلية

قضايا وتوجهات معاصرة في 

 التربية الخاصة

 42 فصل صيفي/2015/2016 بكالوريوس 31003357

 25 فصل صيفي/2015/2016 بكالوريوس 31003252 االعاقة العقلية

 27 فصل ثاني/2015/2016 بكالوريوس 31003253 ةاالعاقة السمعي

 15 فصل ثاني/2015/2016 بكالوريوس 31003251 ةاالعاقة البصري

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 11 فصل ثاني/2015/2016 بكالوريوس 31003255

 58 فصل اول/2015/2016 بكالوريوس 31003254 التدخل المبكر

 49 فصل اول/2015/2016 لوريوسبكا 31003252 االعاقة العقلية

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 27 فصل اول/2015/2016 بكالوريوس 31003255

 52 فصل صيفي/2014/2015 بكالوريوس 31003253 ةاالعاقة السمعي

 21 فصل ثاني/2014/2015 بكالوريوس 31003251 االعاقة البصرية

 نصوص ومصطلحات باللغة

 االنجليزية في التربية الخاصة

 19 فصل ثاني/2014/2015 بكالوريوس 31003255

مناهج وأساليب تدريس الطلبة 

 ذوي الحاجات الخاصة 

 13 فصل ثاني/2014/2015 دبلوم متوسط 21602175

 41 فصل اول/2014/2015 بكالوريوس 31003252 االعاقة العقلية

نصوص ومصطلحات باللغة 

 لتربية الخاصةاالنجليزية في ا

 29 فصل اول/2014/2015 بكالوريوس 31003255

القياس والتشخيص في التربية 

 الخاصة 

 6 فصل اول/2014/2015 دبلوم متوسط 21003431

 25 فصل صيفي/2013/2014 دبلوم متوسط 212033227 تأهيل المعوقين / دبلوم

القياس والتشخيص في التربية 

 الخاصة

 14 فصل صيفي/2013/2014 دبلوم متوسط 21003431

 31 فصل ثاني/2013/2014 بكالوريوس 31003251 االعاقة البصرية

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 17 فصل ثاني/2013/2014 بكالوريوس 31003255

 6 فصل ثاني/2013/2014 دبلوم متوسط 103 مبادئ الصحة والسالمة العامة

 43 فصل اول/2013/2014 بكالوريوس 31003253 ةاالعاقة السمعي

 32 فصل اول/2013/2014 دبلوم متوسط 212031221 االعاقة الحركية

 16 فصل اول/2013/2014 دبلوم متوسط 21003263 االعاقة البصرية

 12 فصل اول/2013/2014 بكالوريوس 312033227 تأهيل المعوقين

 17 فصل صيفي/2012/2013 بكالوريوس 31008123 علم النفس الفسيولوجي

ارشاد ذوي الحاجات الخاصة 

 وأسرهم

 10 فصل صيفي/2012/2013 دبلوم متوسط 21602296

 58 فصل ثاني/2012/2013 دبلوم متوسط 21003265 الموهبة والتفوق

 47 فصل ثاني/2012/2013 دبلوم متوسط 21003142 الصحة النفسية

نصوص ومصطلحات باللغة 

 ربية الخاصةاالنجليزية في الت

 39 فصل ثاني/2012/2013 بكالوريوس 31003255

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 36 فصل اول/2012/2013 بكالوريوس 31003255

 29 فصل اول/2012/2013 بكالوريوس 31003252 االعاقة العقلية
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االضطرابات السلوكية 

 واالنفعالية

 25 فصل اول/2012/2013 بكالوريوس 31015220

 42 فصل صيفي/2011/2012 بكالوريوس 31009341 نظرية العالج النفسي

 21 فصل صيفي/2011/2012 بكالوريوس 31003253 االعاقة السمعية

 51 فصل ثاني/2011/2012 بكالوريوس 31003252 االعاقة العقلية

 28 فصل ثاني/2011/2012 بكالوريوس 31015433 تعديل السلوك

صوص ومصطلحات باللغة ن

 االنجليزية في التربية الخاصة

 18 فصل ثاني/2011/2012 بكالوريوس 31003255

 17 فصل ثاني/2011/2012 بكالوريوس 31003350 التوحد

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 18 فصل اول/2011/2012 بكالوريوس 31003255

قضايا وتوجهات معاصرة في 

 لتربية الخاصا

 13 فصل اول/2011/2012 بكالوريوس 31003357

القياس والتشخيص في التربية 

 الخاصة

 9 فصل اول/2011/2012 بكالوريوس 31003464

 47 فصل اول/2010/2011 بكالوريوس 31003150 مدخل الى التربية الخاصة

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 27 فصل اول /2010/2011 وريوسبكال 31003255

 13 فصل اول /2010/2011 بكالوريوس 31003251 االعاقة البصرية

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 17 فصل صيفي/2009/2010 بكالوريوس 31003255

 15 فصل صيفي/2009/2010 بكالوريوس 31003253 االعاقة السمعية

ي التربية المناهج واالساليب ف

 الخاصة

 47 فصل ثاني/2009/2010 بكالوريوس 312031423

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 35 فصل ثاني/2009/2010 بكالوريوس 31003255

القياس والتشخيص في التربية 

 الخاصة

 34 فصل ثاني/2009/2010 بكالوريوس 31003464

نصوص ومصطلحات باللغة 

 زية في التربية الخاصةاالنجلي

 46 فصل اول/2009/2010 بكالوريوس 31003255

 31 فصل اول/2009/2010 بكالوريوس 31003150 مدخل الى التربية الخاصة

 26 فصل اول/2009/2010 بكالوريوس 312031428 اضطرابات النطق واللغة

 26 فصل صيفي/2008/2009 بكالوريوس 31003254 التدخل المبكر

 19 فصل صيفي/2008/2009 بكالوريوس 31003252 العقليةاالعاقة 

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 38 فصل ثاني/2008/2009 بكالوريوس 31003255

 34 فصل ثاني/2008/2009 بكالوريوس 312031499 (2تدريب ميداني )

 16 فصل ثاني/2008/2009 بكالوريوس 31003253 االعاقة السمعية

نصوص ومصطلحات باللغة 

 االنجليزية في التربية الخاصة

 57 فصل اول/2008/2009 بكالوريوس 31003255

 48 فصل اول/2008/2009 بكالوريوس 312033227 تأهيل المعوقين

 31 فصل اول/2008/2009 بكالوريوس 31003352 الموهبة والتفوق

 36 ل صيفيفص/2007/2008 بكالوريوس 31003253 االعاقة السمعية

 21 فصل صيفي/2007/2008 بكالوريوس 31003250 صعوبات التعلم
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 لى رسائل الماجستير او الدكتوراهاالشراف ع
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

استخدام نموذج تقدير المالحظة المبكرة للتعلم 

(ELORSفي الكشف عن صعوبات التعلم ) 

 2018 -1-27 مناقش خارجيماجستير تربية خاصة/ 

 جامعة عمان العربية

دالالت صدق وثبات مقياس ملف المرحلة 

االنتقالية لذوي اضطراب طيف التوحد في 

 االردن

  2018 -5-15 مناقش خارجيخاصة/  ماجستير تربية

 جامعة عمان العربية

فعالية برنامج تعليمي مستند على الفن 
التشكيلي في تحسين المهارات االجتماعية 

ماعي لدى الطلبة ذوي والتفاعل االجت
 صعوبات التعلم

     2018- 8-11 مناقش خارجيماجستير تربية خاصة/ 
 جامعة عمان العربية

-M-CHAT)القدرة التنبؤية للقائمة المعدلة 
R)  للكشف عن االطفال المعرضون لخطر

االصابة باضطراب طيف التوحد في مرحلة 
 المشي لدى عينة من االطفال في العراق

 2019-5-18 ربية خاصة/ مناقش خارجيماجستير ت
 جامعة عمان العربية

 

 رات في مجال خدمة المجتمع المحليالخب
 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة

 

 وحسناتها مساوئهاالواسطة: 

 التلفزيون االردني - مقابلة تلفزيونية

 برنامج يوم جديد
24/6/2013 

 

 

التوحد: االسباب، التشخيص، 

العالج وكيفية  الخصائص، طرق

 التعامل مع الطفل التوحدي

 التلفزيون االردني - مقابلة تلفزيونية

تغريدة  -برنامج تغريدات عائلية

 مختص

9/1/2017 

 

 م.6/1/2020مالحظة: السيرة الذاتية لغاية تاريخ     
 لجامعة.تعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكافة الجهات العاملة بمركز ا

 وللكليات خارج المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كلية.

 


