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 حتى الوقت الحاضر. و 1/10/2012 من  جداراجامعة  ، كلية العلوم التربوية ، أستاذ مساعد .1

 . 1/10/2016و حتى   1/10/2015 من  جداراجامعة  ، كلية العلوم التربوية ،رئيس قسم التربية الخاصة  .2

 . 1/10/2012 و حتى  25/6/2011يزات الطبية ، مدير عام شركة البراءة للتجه .3

من  ) جامعة الملك سعود سابقا (أستاذ مساعد ، قسم التربية الخاصة ، كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية ، جامعة المجمعة ، .4
 .  24/6/2011و حتى   12/10/2009

 . 1/9/2009 – 1/9/2008من  إربد األهلية جامعة رئيس قسمي التربية الخاصة واإلرشاد النفسي ،  .5
 . 1/9/2009 – 16/9/2007من  إربد األهلية جامعة  ، كلية العلوم التربوية ، أستاذ مساعد .6

 . 1/9/2009 – 1/11/2007أستاذ زائر، كلية التربية ) برنامج ماجستير تقويم النطق و اللغة (، جامعة دمشق ، من  .7

 – 1/12/2004م الطبية التطبيقية ، جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية  محاضر غير متفرغ ، قسم السمع و النطق ، كلية العلو  .8
1/9/2009 . 

 . 1/9/2009 – 1/9/1999، و اللغة النطق  تقويمالمدير التنفيذي لشركة البراءة للسماعات الطبية و  .9

 .1/9/1999و حتى  1/11/1998 اختصاصي معالجة النطق و اللغة ، مركز الدراسات و األبحاث الصوتية ، الجامعة األردنية ، .10

 

  :والتدريسية ثانيًا: الخبرات العملية
 والتدريسية :

 أواًل: البيانات الشخصية:



 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :) التربية الخاصة (  التي تم تدريسهاالنظرية المواد  •
 مقدمة في التربية الخاصة (1

 اضطرابات النطق و الكالم (2

 اإلعاقة السمعية   (3

 صعوبات التعلم (4

 ينمدخل إلى تربية الموهوبين و المتفوق (5

 مدخل إلى اإلبداع (6

 اإلعاقة البصرية  (7

 اإلعاقة العقلية (8

 التواصل الشفهي (9

 التوحد (10

 تعديل السلوك (11

 التقويم و التشخيص في التربية الخاصة  (12

 قراءات باللغة االنجليزية  (13

 التخلف العقلي في ضوء النظريات  (14

 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم  (15

 اإلرشاد و التوجيه في مرحلة الطفولة (16

 لنفس العام علم ا (17
 سيكولوجية اللعب  (18
 علم نفس الطفولة  (19

 علم النفس التربوي  (20

 مقدمة في التربية  (21

 الصحة النفسية  (22

 مبادئ البحث التربوي  (23

 إدارة مؤسسات التربية الخاصة  (24

 التقدير الجامعة سنة التخرج الشهادة
 ممتاز األردن /عمان العربية للدراسات العليا 2005 ة )تربية خاصة(الدكتورا
 ممتاز األردن  /لجامعة األردنية ا 1998 )تقويم نطق و لغة( الماجستير

 جيد جدا األردن /لجامعة األردنية ا 1996 )لغة عربية( البكالوريوس
 جيد جدا األردن/  الزرقاء 1988 )الفرع العلمي( الثانوية العامة

 ؤهالت العلمية:ثالثاً : الم

رابعًا : المواد التي تم تدريسها:  
 العلمية :
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 الموهبة و التفوق  (25

 تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة  (26

 ضعف االنتباه و النشاط المفرط (27

  ة الخاصةمناهج و أساليب التدريس في التربي (28

 التنشئة االجتماعية (29

 :) عالج النطق و اللغة (  التي تم تدريسهاالنظرية المواد  •
 (Introduction to Communication Disorders)مدخل إلى علم و صعوبات السمع و النطق  (1
 (Articulation Disorders)الصعوبات اللفظية  (2
 (Acoustics of Speech)علم الصوت الفيزيائي  (3
 (Language Disorders)اللغوية الصعوبات  (4
  ( Auditory Verbal Rehabilitation)التأهيل السمعي اللفظي (5
 (Counseling for Speech Pathology & Audiology)اإلرشاد للسمع و النطق  (6

 :اإلشراف عليهاالتي تم العملية المواد  •
 جميع المواد السابقة التي تتطلب تطبيقا عمليا  (1
 (Stuttering)التلعثم  (2
 ( Nuerological Language Disorders)الصعوبات اللغوية ذات المنشأ العصبي  (3
 معالجة النطق و اللغة .التدريب الميداني في عيادات  (4

 التدريب الميداني في التربية الخاصة . (5

 افشراف المهني في بعض مراكز التربية الخاصة. (6

 
 
 
 
 

 راءة و كتابة و محادثة () ق ليزيةجالن.  ا2       ) اللغة األم (العربية    .1

  
 
 

 
 .3/2009" عالقة اآلباء باألبناء "  بورقة عمل بعنوان : " دور االباء في اكتساب اللغة لدى األطفال "  بتاريخ  المشاركة في ندوة (1

 . 4/2008ريخ " التوحد واقع و تطلعات " بورقة عمل بعنوان : " تخصص معالجة النطق و اللغة و التوحد " بتا المشاركة في ندوة  (2

المعظمة  الحسن  المشاركة في ندوة اضطرابات النطق واللغة الثانية والتي عقدت في الجامعة األردنية تحت رعاية سمو األميرة ثروت  (3
 بعنوان: ورقة عمل م من خالل تقديم  25/4/2002-24بتاريخ 

Aural Rehabilitation : a Way to Normal Communication 
وة اضطرابات النطق واللغة االولى التي عقدت في الجامعة األردنية تحت رعاية سمو األميرة ثروت الحسن المعظمة المشاركة في ند  (4

 بعنوان : ورقة عملم من خالل تقديم  27/4/2000-26بتاريخ 
Hearing Impairment : Identification and Management 

 ي معالجة النطق.يصاصحاصل على شهادة الكفاءة اإلكلينيكية األردنية الخت (5
 في عدد من الجامعات والكليات والمراكز، و منها:و التربية الخاصة النطق واللغة  تعقد العديد من الدورات حول اضطرابا  (6

 خامسًا: اللغات

 الدورات و النشاطات :سادسًا 
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 : المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين ، مركز األمير حسن في الكرك . 18/9/2013 – 3/9/2013 •
 على لشؤون األشخاص المعوقين ، من خالل مركز التميز األردني للتربية الخاصة .: المجلس األ 30/12/2012 – 1/11/2012 •

       : مركز فريق التأهيل الدولي ، الرياض ، السعودية . 15/5/2010  •

 : المنظمة السورية للمعوقين ) آمال ( ، دمشق ، سوريا .18/1/2009 – 15/1/2009 •
  ، عمان ، األردن . رب للتدريبأكاديمية منارة الع :  11/9/2006 – 5/9/2006 •

    ، األردن . عجلون،  : جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون 29/4/2006 •

 / كلية التربية ، الكرك ، األردن .  : جامعة مؤتة6/9/2005 •
 ، عمان ، األردن . : جامعة البلقاء التطبيقية / كلية األميرة ثروت 24/7/2005 •
 ، إربد ، األردن . مخيم إربد / CBRل المبني على المجتمع : برنامج التأهي 15/4/2002 •

 ، الزرقاء ، األردن . مخيم الزرقاء / CBR: برنامج التأهيل المبني على المجتمع  5/2001/ 23 •

  . إعطاء العديد من المحاضرات التثقيفية في المدارس و المستشفيات و الجامعات (7

المراكز و العيادات المتخصصة في التربية الخاصة و عالج اضطرابات النطق و اللغة  على العديد مناألكاديمي و المهني اإلشراف  (8
 : هذه المراكز منو  تنفيذ العديد من الدورات فيها،و 

 مركز اإليمان للتأهيل في مدينة صنعاء ، اليمن . •
 جمعية الجنوب للتربية الخاصة في مدينة معان ، األردن . •
 اصة في دبي ، اإلمارات العربية المتحدة .مركز تقارب لدعم ذوي القدرات الخ •

 

 
 

 Assessing the Knowledge Level of Teachers of Children with Autism about the "حبث بعنوان  (1

Importance of Applied Behavior Analysis (ABA) Strategies in Zarka City  " جملة مقبول للنشر يف 
International Education Studies ( 19/1/2019بتاريخ) 

طوير مقياس سوان لضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد للطلبة ذوي صعوبات التعلم  للبيئة األردنية في المدارس ت "حبث بعنوان  (2
 (.10/5/2018بتاريخ ) إربد األهلية، جامعة جملة إربد للبحوث" مقبول للنشر يف الحكومية في لواء بني عبيد

توى االحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة مقارنة بالمعلمين العاملين في المدارس النظامية في محافظة إربد مس "حبث بعنوان  (3
 (.18/4/2018بتاريخ )لة الرتبوية، جامعة الكويت اجمل" مقبول للنشر يف وعالقته ببعض المتغيرات

في محافظة إربد  ملين في المدارس النظاميةمستوى األفكار الالعقالنية لدى معلمي التربية الخاصة مقارنة بالمعلمين العا" حبث بعنوان  (4
" منشور يف املؤمتر الرتبوي احملكم "التعليم العايل يف الوطن العريب: الوظائف و األدوار يف ظل االقتصاد  وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية

 . 25/4/2018-23لى املعرفة "، و الذي عقد يف جامعة جدارا يف الفرتة املبين ع
منشور  " في الروضات و المدارس العادية في ضوء بعض المتغيرات مدى تقبل المجتمع لدمج ذوي االحتياجات الخاصة" حبث بعنوان  (5

 . 2017، اجلزء األول ( أكتوبر 175يف جملة الرتبية ، جامعة األزهر ، العدد ) 

مدى معرفة طلبة تخصص السمع والنطق بأهمية الكفايات الضرورية الختصاصيي معالجة النطق واللغة في ضوء بعض " ث بعنوان حب (6
 . 2016، يف العدد الرابع ، اجمللد اخلامس ، شهر نيسان الدولية املتخصصة اجمللة الرتبويةمنشور يف  "المتغيرات 

منشور يف جملة دراسات عربية يف  " في تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات أثر استخدام التعلم التعاوني" حبث بعنوان  (7
 . 2016، شهر يناير  69الرتبية و علم النفس ، العدد 

 األبحاث :سابعًا 
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جمعية األطفال غير العاديين  وفقاً لمعايير المهنية كفايات للاختصاصيي معالجة النطق واللغة  دى أهمية و امتالكم" حبث بعنوان  (8
(CEC)  منشور يف جملة الطفولة و الرتبية ، جامعة االسكندرية ، العدد التاسع )اجلزء األول( السنة الرابعة ،  "في المملكة العربية السعودية

 .2012يناير 

تقييم مستوى معرفة معلمي ومعلمات األفراد الذين يعانون من التوحد باستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي من حيث حبث بعنوان "  (9
بتاريخ اصة للرتبية اخلاصة ، األكادميية العربية للرتبية اخل عربيةلة الاجمل" ، مقبول للنشر يف  األهمية واالستخدام في مدينة الرياض

(20/7/2011). 

 –" ، منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية  إدراكات طلبة جامعة إربد األهلية  لمصادر التوتر النفسي في ضوء بعض المتغيرات"  حبث بعنوان (10
 ، اجلزء األول  . 2011هــ ، يناير  1432، العدد ا حمرم  19غزة ، سلسلة الدراسات اإلنسانية ، اجمللد 

 
 

 

 
 

للنشر و التوزيع ،  ( ،  دار الفكرUnderstanding Physical, Health, and Multiple Disabilitiesة كتاب )ترمج (1
 . 2014، عمان ، األردن 

 . 2011تأليف كتاب بعنوان " مقدمة يف اضطرابات التواصل " مشرتك مع الدكتور أمحد الدوايدة ، دار الناشر الدويل ،  (2

 كتاب " مقدمة يف الرتبية اخلاصة " مع جمموعة من الدكاترة يف اجلامعات السعودية ، حتت الطبع .  فصل ) اإلعاقة السمعية ( يف (3

 
 
 

 الرسائل التي تمت مناقشتها و إجازتها : •
حبث مقدم لنيل درجة  ، فاعلية برنامج تدريبي على مهارات القراءة و أثره على مستوى تقدير الذات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم  (1

 . 2017األمريكية بلندن ، امعة اجل ،جهاد إبراهيم حسن عليان إعداد الطالب:،  التربية الخاصةفي  كتوراةالد 

خدمات التدخل المبكر المقدمة في مراكز التربية الخاصة للمعاقين سمعياً في محافظتي دمشق وحماه و دورها في تلبية احتياجاتهم   (2
، إعداد  الماجستير في تقويم النطق واللغةلنيل درجة حبث مقدم ،  دراسة ميدانية مقارنة (من وجهة نظر العاملين في هذه المراكز )  

 .2012، ، جامعة دمشق  عال علي سلمانالطالبة : 

التعبيرية لدى مرضى الحبسة الكالمية التعبيرية )دراسة شبه تجريبية   اللغة مهارات استعادة في العالج بالترنيم اللحني برنامج فاعلية (3
،  إعداد الطالب: باسل إبراهيم،  الماجستير في تقويم النطق واللغةلنيل درجة حبث مقدم  لى عينة من ذوي الحبسة الكالمية التعبيرية(ع

 .2012، جامعة دمشق 

دراسة تطور مستويي المعنى واالستخدام االجتماعي للغة لدى أطفال ذوي تطور لغوي طبيعي وأطفال ذوي تأخر لغوي باستخدام  (4
،  سنة في الجمهورية العربية السورية( 12-7)دراسة ميدانية على عينات من أطفال  CASLتبار التقييم الشامل للغة المحكية اخ

 .2012، ، جامعة دمشق  جيانا كردي، إعداد الطالبة :  الماجستير في تقويم النطق واللغةلنيل درجة حبث مقدم 

، إعداد  الماجستير في تقويم النطق واللغةلنيل درجة حبث مقدم ،  عند أطفال متالزمة داونأثر برنامج عالجي في تحسين اللغة التعبيرية  (5
 .2012، ، جامعة دمشق  منال عبد احلميد حممودالطالبة : 

( سنوات في مدينة دمشق في ضوء عدد من 6-4الوعي الفونولوجي وعالقته بالتأخر اللغوي لدى األطفال في سن الروضة من عمر ) (6
 . 2012، ، جامعة دمشق سهام حممد العمارين : إعداد الطالبة،  الماجستير في تقويم النطق واللغةدرجة  لنيلحبث مقدم  ،اتالمتغير 

 المؤلفات و الترجمة :ثامناً 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية :تاسعاً 

http://www.ksu.edu.sa/SITES/KSUARABIC/STUDENTS/FEMALESTDS/OLESHAHCENTER/COLLEGESANDDEPS/EDUCATIONCOLLEGE/Pages/Journal.aspx
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)دراسة على بعض تالميذ مرحلة  ردود أفعال األطفال المتأتئين تجاه مواقف التأتأة وفق تقييماتهم الذاتية وعالقتها ببعض المتغيرات (7
، ، جامعة دمشقدميـة العلي : إعداد الطالبة، الماجستير في تقويم النطق واللغةلنيل درجة  مقدم حبث،  ينة دمشق(التعليم األساسي في مد

2012.  

)دراسة شبه تجريبية على األطفال من سن  فاعلية برنامج يعتمد على العالج النظامي العمودي في خفض بعض العيوب اإلبدالية النطقية (8
 .2011، ، جامعة دمشق  عبد الكرمي أمري إعداد الطالب:،  الماجستير في تقويم النطق واللغة حبث مقدم لنيل درجة (6-11

قيم التعزيزات الصوتية األساسية للصوائت العربية األحادية الطويلة لدى األطفال ضعاف السمع وأقرانهم الطبيعيين تبعا لبعض  (9
،  اسية األولى من التعليم األساسي ومراكز تأهيل الكالم في مدينة دمشق(المتغيرات) دراسة مقارنة على عينة من تالميذ الحلقة الدر 

 .2011، ، إعداد الطالبة : سها عيسى سّلوم ، جامعة دمشق  الماجستير في تقويم النطق واللغةلنيل درجة حبث مقدم 

 

 
 

 

 

 

، ت   )سابقاً(لوجيا و رئيس جامعة العلوم والتكننائب ،  أمني عام وزارة التعليم العايل و البحث العلميالدكتور عاهد الوهادنة ، األستاذ  (1
00962795512875   

  00962795833880، ت  ) سابقاً (، عميد كلية العلوم الرتبوية  إربد األهليةجامعة الدكتورة وفاء األشقر ، نائب رئيس األستاذ  (2

  00962777424611 نية ، تاجلامعة األرد، كلية العلوم الرتبوية  األستاذ الدكتور مجال اخلطيب ،   (3

 00201007456460، ت ، مصرمستشار الدعم التعليمي يف جملس الوزراءاألستاذ الدكتور حممد صاحل اإلمام،  (4

 00966555101595امللك سعود، ت  جامعة، كلية العلوم الرتبوية    بندر العتييب،  األستاذ الدكتور (5

 00966506393400جدة، ت  جامعة، كلية العلوم الرتبوية    ، نايف بن عابد الزارع األستاذ الدكتور (6

 00962777427075لنطق ( ، اجلامعة األردنية ، ت ، كلية التأهيل ) قسم السمع و ا موسى العمايرةالدكتور  (7

 00966543038416اإلدارية و اإلنسانية ، جامعة اجملمعة ، ت  كلية العلومالدكتور خالد عرب ، قسم الرتبية اخلاصة ،   (8
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 مالحظة :
 "  أثر برنامج لغوي عالجي في تحسين مهارات اللغة االستقبالية لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغويةعنوان أطروحة الدكتوراة " 
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