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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 صفاء محمد العلي  االســـــــم 
 1982-6-8السعودية  تاريخ ومكان الميالد 

 العلوم التربوية  الكلية 

 اإلرشاد والتربية الخاصة  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2011 الجامعة األردنية  تربية خاصة  راة الدكتو  
 2005 الجامعة األردنية  تربية خاصة  الماجستير  
 2003 جامعة اليرموك  اإلرشاد المدرسي  البكالوريس  
     
     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 تربية خاصة  التخصص العام 
 تربية خاصة  التخصص الدقيق 

 لوك التكيفي الس مـجاالت االهتمام 
 التقييم والتشخيص 

 تعديل السلوك 
 كفايات المعلمين 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
في الكشف   (ABAS-II)نظام تقييم السلوك التكيفي الصورة األردنية من فاعلية 

ألفراد ذوي اإلعاقات افي لدى في مهارات السلوك التكي القصورعن مظاهر 

  .المختلفة
إلى التحقق من فاعلية الصورة األردنية من نظام تقييم السلوك  الدراسة الحاليةهدفت     

صورة : (Adaptive Behavior Assessment System, ABAS-II)التكيفي في طبعته الثانية 

نة، في الكشف عن مظاهر س (15-6وصورة المعلمين للفئات العمرية من ) ؛ولياء األمورأ

؛ العقلية اإلعاقات:األفراد العاديين واألفراد ذوي لدى في مهارات السلوك التكيفي،  قصورال

على الصفحة  ؛ واضطراب التوحد، وتحديد مناطق األداء المتوقعة منهمالسمعيةو ؛البصريةو

 كلتا الصورتين من النظام.البيانية لألداء على 

( سنة، تم 15-6تراوحت أعمارهم من ) ، ممن أفراد( 1009من ) اسةعينة الدرتكونت        

أولياء األمور على صورة أولياء األمور من  قبلمن  تقدير مهارات السلوك التكيفي لديهم

( 670، منهم )من النظامالمعلمين على صورة المعلمين  قبلمرة أخرى من  كما قُدرت، النظام

 ؛الوسط :العشوائية العنقودية التي مثلت أقاليم المملكة ، اختيروا بطريقة العينةاعادي افرد

( 104من  ) تكونتمن ذوي اإلعاقة  ا( فرد339والجنوب، كما تضمنت العينة ) ؛والشمال

من   ا( فرد88من ذوي اضطراب التوحد، و) ا( فرد51من ذوي اإلعاقة العقلية، و) أفراد

ارهم بطريقة العينة ، تم اختيالسمعيةمن ذوي اإلعاقة  ا( فرد96)ذوي اإلعاقة البصرية، و

 . المتيسرة

ربة من نظام تقييم السلوك التكيفي في طبعته ع  صورة مُ  ، أعدتتحقيقا لهدف الدراسةو 

( 15-6: صورة أولياء األمور؛ وصورة المعلمين للفئات العمرية من )(ABAS-II)الثانية

( فقرة  بينما 169من ) النظام لصورة أولياء األمور منفبلغ عدد الفقرات النهائية  سنة،

 .لكل منهما على تسعة أبعاد موزعتين ،( فقرة136تكونت صورة المعلمين من )
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  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
حتى  – 2014منذ  عمان  –الجامعة األردنية  أستاذ مساعد  

 اآلن

 1014-2012 شمية _ الزرقاء الجامعة الها أستاذ مساعد  

 2011-2010 عمان  –الجامعة العربية المفتوحة  محاضر غير متفرغ  

 2006\2005 السلط  –جامعة البلقاء  محاضر غير متفرغ  

    

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 2016 لجنة المكتبة  
 2017 لجنة الخطة الدراسية  
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
  ;العلي، صفاء  

 والصمادي، جميل
( فاعلية الصورة األردنية من نظام تقييم السلوك 2012) 

شف عن ( صورة أولياء األمور في الكABAS-IIالتكيفي )

مظاهر القصور في مهارات السلوك التكيفي لدى األفراد ذوي 
 االعاقة العقلية والبصرية

 Al-Srour, Nadia, and 

Al- Ali,Safa (2013 ) 
Self Concept Among Primary School Students 

According To Gender And Academic 

Achievement Variables In Jordan.  Education Vol 

134, No 1(2013) 

 

 

 Al –Srour, Nadia, and 

Al Ali , Safa 
An Investigation Of The Differences In Creativity Of 

Preschool Children According To Gender, Age And 

Kindergarten Type In Jordan , Gifted and Talented 

International  Vol 28, No 2 December (2013) 

 

 

االعاقات العقلية و النمائية. في : الجابري ، الطلبة غير العاديين  (2013ي، صفاء )العل 
    : مقدمة إلى التربية الخاصة. عمان: دار الفكر )

   

   

   

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
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  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

الدورة اإللزامية ألعضاء هيئة التدريس صادرة عن مركز االعتماد والجوده في  
 الجامعة 

2014\2015 

 16-2\2015 دورة التحليل االحصائي صادرة عن مركزاالعتماد والجودة  
 2016 عن مركز االعتماد والجودة  دورة الموارد المفتوحة صادرة 
   
   
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
 √  مدخل إلى التربية الخاصة  
 √  تعديل السلوك  
 √  الموهبة والتفوق  
 √  اإلعاقة العقلية   
 √  التدخل المبكر 
 √  اضطرابات السلوك  

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

   
   
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
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 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


