
 مركز االعتماد وضمان الجودة               نموذج السيرة الذاتية                              الجامعة األردنية      

 

 1  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 غيذ هفيذ عبذهللا الضبلن االســـــــم 

 ، الكىيج13/1/1777 تاريخ ومكان الميالد 

 العلىم الخزبىيت الكمية 

 اإلرشبد والخزبيت الخبطت القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 2010 - 2005 الىاليبث الوخحذة األهزيكيت -جبهعت ًيىهكضيكى حزبيت خبطت كخىراةد 

 

 هبجضخيز  

 

 2002 - 2000 عوبى، األردى – الجبهعت األردًيت حزبيت خبطت

 2000 - 1776 عوبى، األردى – الجبهعت األردًيت حزبيت خبطت بكبلىريىس 

 
  التخصص ومجاالت االهتمام

 
 بية الخاصةالتر  التخصص العام 
 تكنولوجيا التعمم والتعميم التخصص الدقيق 
 التكنولوجيا المساندة  - مـجاالت االهتمام 

 تطبيقات التكنولوجيا في تربية وتعميم الطمبة المعاقين -
 م اإللكتروني والتعميم عن بعد مالتع -
 إعداد المعممين والتطوير المهني -
 أسر األفراد المعاقين -
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  خص رسالة الدكتوراهعنوان ومم

 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
  
  
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 حتى تاريخه 2000تموز  عمان، األردن –الجامعة األردنية أستاذ مساعد 

هضبعذ بحث وحذريش  

 وهشزف حذريب هيذاًي
  -هكضيكىجبهعت ًيى

 هزيكيتاألالىاليبث الوخحذة 
 2010 تموز  - 2002 أيار

 هضبعذ بحث وحذريش 

 )هحبضز هخفزغ(
 2002آب  – 2002شباط  عمان، األردن –الجامعة األردنية

 -هذارس االححبد الخبطت هٌضق وهذّرس حزبيت خبطت 

 اإلهبراث العزبيت الوخحذة

 

 2002شباط   – 2002أيمول 

 الزرقبء، األردى –كليت الوجخوع اإلصالهي غهحبضز غيز هخفز 

 

 

 2002آب  –شباط 

 
  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
عضى في لجٌت اعخوبد خبص لخخظض الخكٌىلىجيب الوضبًذة لذوي االحخيبجبث  

 ين العبلي، حن حشكيلهب هي قبل رئيش هيئت اعخوبد هؤصضبث الخعلالخبطت
2002 

عضى في لجٌت هزاجعت خطت بكبلىريىس الخزبيت الخبطت، حن حشكيلهب هي قبل رئيش  

 الجبهعت األردًيتفي الخزبيت الخبطت اإلرشبد وقضن 
2002 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
    
    
    
    

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد راتالمقر  

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   التقييم والتشخيص في التربية الخاصة 

   صعوبات التعمم 

   اإلعاقة البصرية 

   الموهبة والتفوق 

   اضطرابات الكالم والمغة 

   التأهيل المهني 

   الخاصةالتقنيات التعميمية في التربية  

   التدخل المبكر 

   الخدمات المساندة لمتربية الخاصة 

   مدخل إلى التربية الخاصة 

   مشكالت الطمبة وأساليب معالجتها 

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية

 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

   
   
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عميها 
 
 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 منحة إيفاد خارجي لدراسة 

 الدكتوراة في التربية الخاصة
 2002آب  – 2002آب  األردن -الجامعة األردنية، عمان
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 2000 -2002 هزيكيتالىاليبث الوخحذة األ -ًيىهكضيكىجامعة  الدراسات العميامنحة مساعدي  
جائزة التحصيل األكاديمي  

 المتميز
 2000 الىاليبث الوخحذة األهزيكيت -ًيىهكضيكىجامعة 

    
 
 


