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 .1997عام  المتحدة األمريكية      
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 .1997 – 1993نبراسكا من عام مساعد بحث وتدريس في جامعة والية   -5
 .1992 – 1989األردن( من عام  –محاضر متفرغ في الكلية الوطنية )عمان   -6
  .1989 – 1988( من عام عمان –معلمة تربية خاصة في جمعية الشابات المسلمات )البنيات   -7
 ات  ماعية وأخصائية تشغيل في المشاغل المحمية )سحاب( التابعة لجمعية الشابية اجتأخصائ  -8

 .1988 – 1986المسلمات       
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 النشاط العلمي واألكاديمي واإلداري:ثالثًا: 
 

 على مستوى القسم:
  2018-2014رئيس قسم االرشاد والتربية الخاصة  عام. 
  2006-2004رئيس قسم اإلرشاد والتربية الخاصة عام. 
  2005-2004قائم بأعمال مدير برنامج اإلرشاد عام. 
  لدراسية لتخصص التربية الخاصة. طوير الخطط امقرر لجان ت وعضو 
  ة الدراسات العليا في عضو لجنو،  2018- 2014، 2006-2004العليا في القسم عام رئيس لجنة الدراسات

  لعدة سنوات. القسم

  2015م العالي في صعوبات التعلم مقرر لجنة تطوير برنامج الدبلو. 

  2017ية الخاصة في القسم. نتاجات التعلم لبرامج التربعضو لجنة دراسة. 
 مل لطلبة الماجستير.حان الشامتواال عضو لجان امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه 
 . عضو لجان المقابلة والتعيين في القسم 
 ر والدكتوراه.االشراف على العديد من رسائل الماجستي 
 2004غايات االعتماد، مقرر لجنة اعداد تقرير التقييم الذاتي لتخصص التربية الخاصة ل. 

 

 على مستوى الكلية:
  2018 -2014 /2006-2004العليا في الكلية ، عضو لجنة الدراسات 
  2017/2018و    2016/2017عضو لجنة اإلعتماد والجودة للعام الجامعي. 

  2017/2018عي العلمي للعام الجامعضو لجنة البرنامج. 

 2015ية علقة بالملتقى األول لخريجي الجامعة األردنعضو لجنة اإلعداد للنشاطات والفعاليات المت 

  2015/2016عضو لجنة متابعة حفل تخريج الفصل الصيفي. 

  2016/2017عضو لجنة متابعة حفل تخريج الفصل األول. 

  2014عضو لجنة تحقيق في الكلية 

 2010-2009االجتماعية في الكلية  للجنةعضو ا. 
  .عضو لجنة المؤتمرات والندوات 
 لمكتبات.جنة اعضو ل 
  2018 -2000عضو لجنة انتخابات الطلبة على مستوى الكلية. منذ عام 
  ،2018 -2014 /2006-2004عضو في مجلس الكلية. 
  مجلس الكلية ألكثر من عام دراسيممثل القسم في 
 2003خاصة العربي: الواقع والمأمول، ة لمؤتمر التربية العضو اللجنة التحضيري. 
 26/4/2018-25العالي في الوطن العربي نحو نظام تعليمي متميز. في مؤتمر التعليم  عضو اللجنة العلمية. 

 12/5/2016-11التنافسية العالمية  عضو اللجنة العلمية في مؤتمر التعليم في الوطن العربي نحو. 

 2016-2015كلية العلوم التربوية  لحفل تخريج طلبة عضو لجنة االعداد. 

 اآلن.  -2014ة الكلية عضو لجنة تطوير استراتيجي 

  2016عضو لجنة ضمان الجودة. 



   ،"2005مشارك بورقة عمل في "مؤتمر التربية الخاصة العربي:الواقع والمأمول. 
 

 الجامعة:على مستوى 
  2017/2018،  2014/2015رئيس لجنة انتخابات الطلبة للعام الجامعي. 

 2020وأخرى عام  2018يس الجامعة األردنية عام عضو لجنة تحقيق تم تشكيلها من قبل األستاذ الدكتور رئ. 

 2014-2013عمادة شؤون الطلبة  -عضو لجنة التحقيق في قضايا الطلبة. 
 2008-2005ألبحاث الصوتية، عضو مجلس مركز الدراسات وا. 
 وعة من أطباء العيون في مستشفى الجامعة األردنية، قراءة "الديسلكسيا" لمجممحاضر في ورشة صعوبات ال

2003. 

  عضو لجنة النظر في الطلبات المقدمة للعمل في قسم اإلرشاد والتربية الخاصة، والمشكل من األستاذ الدكنور
 2015ت اإلنسانية. نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليا

  2004األردنية، مدرب في مركز اإلستشارات/الجامعة. 
 ية/الجامعة األردنية حول" استخدام األدوات مدرب في الورشة التدريبية التي عقدت لمعلمي المدرسة النموذج

 .2000ية في التدريس والتعلم"، الحاسوبية المعرف
  مشروع تمبس للدمج والممول من قبل دول السوق األوروبية منسق محلي لتمثيل الجامعة األردنية في

 اآلن. -2006ة، المشترك
 

 خارج الجامعة 
  عضو اللجنة االستشارية الستراتيجية الدمج، المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي االعاقة ووزارة التربية

 .2019و  2018األردن.والتعليم، 

  عضو اللجنة المشاركة في الجلسة الحوارية بخصوص تطوير سياسات تكوين المعلمين في الردن المنعقدة في
 6/4/2016اليرموك جامعة 

 المجلس األعلى لحقوق األشخاص  –اللجنة اإلستشارية الفنية إلعداد الخطة العشرية للتعليم الدامج و عض
 .2018ذوي اإلعاقة. 

 وزارة التربية بذات الصلة ات المرتبطة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة سوالسيادراسة التشريعات جنة عضو ل
 .2021ة. األشخاص ذوي اإلعاق المجلس األعلى لحقوق  – والتعليم

  2018عضو لجنة تقييم المجاالت المعرفية للتخصصات التربوية / هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي. 

 ة / هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي عضو في لجان إعتماد تخصص التربية الخاصة في الجامعات األردني
 أكثر من مرة.

 2002ة لصعوبات التعلم. عضو مؤسس في الجمعية العربي 

  2011عضو لجنة وضع المعايير لمشرفي ومعلمي التربية الخاصة/وزارة التربية والتعليم 

  التعليم العالي/هيئة وزارة  -عضو لجنة وضع معايير اعتماد لتخصص التربية الخاصة في الجامعات األردنية
 2007االعتماد، 

  وزارة التعليم العالي/هيئة  -ة في عدة جامعات أردنيرئيس وعضو لجان اعتماد تخصص التربية الخاصة
 2009-2005االعتماد، 



  وزارة التنمية اإلجتماعية،  -عضو فريق الدراسة الخاصة والمكلفة بتقييم برامج مؤسسات رعاية المعوقين في األردن
2002 

  بية والتعليم، وزارة التر  -مشارك في ورش تدريب معلمي غرف المصادر في شمال ووسط وجنوب المملكة
2004/2007 

  "2007فرق السالم/األردن،  -محاضر في موضوع " الوضع الحالي للتربية الخاصة في األردن 
  2008ن األسرة، المجلس الوطني لشؤو -عضو في ورشة عمل االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية. 
  الوقت الحالي-1999لتربية والتعليم، وزارة ا -محاضر ومدرب في عدد كبير من المدارس الحكومية والخاصة 
  ،2002/2004/2006مشارك بأوراق عمل في مؤتمرات صعوبات التعلم التي عقدتها كلية االميرة ثروت 
  2012-2008العالي/كلية األميرة ثروت، وزارة التعليم  -عضو مجلس أمناء كلية األميرة ثروت. 

 

 خارج األردن
  شخاص ذوي األفي قضية تصنيف وتشخيص عاون ا دول مجلس التلت التي تواجههاحول المشكاعقد ورشة

 2019مارس  19 – 18عاقة الكويت: إلا

  ورشة تدريبية حول التعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتمييزهم عن الفئات الخاصة األخرى عقد
 .2012 -في عمان UNRWAللملمين في غزة. مكتب األنروا 

 مركز  -تدريبية للمدريسن والعاملين في المركز  ت التعلم" وعقد ورشةإلقاء محاضرة توعوية حول "صعوبا
 .2008كويت، م وتعليم الطفل/دولة التقوي

  2007وزارة التربية والتعليم/ سلطنة عمان،  -عقد ورشة تدريبية حول "صعوبات التعلم األكاديمية" للمعلمين 
  بالتنسيق مع مكتب اليونسكو ة التربية في لبنان وزار  -عقد ورش تدريبية لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 .2006في بيروت، 
 وزارة التربية في لبنان بالتنسيق مع مكتب  -لقراءة والكتابة والحساب عقد ورشة تدريبية حول صعوبات ا

 .2005اليونسكو في بيروت، 
  ية العربية جامعة دمشق/ الجمهور  -عضو لجان مناقشة رسائل ماجستير و دكتوراه في جامعة دمشق

 .2005/2006/2007 السورية،
 ل استخدام االدوات الحاسوبية المعرفية في التدريس عضو وفد الجامعة االردنية في الزيارة الدراسية لتركيا حو- 

 .2000انقرة/ تركيا، 
  2007/2009السويد،  –عضو وفد الجامعة األردنية في الزيارة الدراسية للسويد ضمن مشروع تمبس للدمج. 
 2008ألمانيا،  –ية أللمانيا ضمن مشروع تمبس للدمج نية في الزيارة الدراسوفد الجامعة األردو عض 
 الخاصة في والية حد أفراد فريق العمل الذي أعّد برنامج تدريبي للمعلمين المساعدين في قطاع التربية أ

 1995 نترنت( عامالدولية )اإل نبراسكا والذي تم تنفيذه من خالل عمل موقع على شبكة المعلومات 
  شاركة في مؤتمر الدمج "لماInclusion   1995نبراسكا في عام  –" الذي عقد في مدينة لينكولن. 

 
 
 

 المساقات التي درستها:رابعًا: 
 



 المستوى  المساقاسم 
 يوسبكالور  صعوبات التعلم

 بكالوريوس مدخل إلى التربية الخاصة
 وريوسالبك التربية الخاصةالتقييم والتشخيص في 

 بكالوريوس التربية الخاصة ألساليب فيالمناهج وا
 بكالوريوس التدريب الميداني في التربية الخاصة

 بكالوريوس اإلعاقة العقلية
 بكالوريوس علم نفس النمو

 دبلوم لم النفسمناهج البحث في التربية وع
 دبلوم صعوبات التعلم األكاديمية

 دبلوم صعوبات التعلم النمائية
 لومبد البسيطة اإلعاقات

 ماجستير األبعاد النفسية واالجتماعية لإلعاقة
 ماجستير التربية الخاصة المعاصرة

 ماجستير التدريب الميداني في التربية الخاصة
 دكتوراه  البحث في التربية الخاصة

 دكتوراه  صعوبات التعلم
 دكتوراه  في التربية الخاصةتطبيقات ميدانية 

حاجات الخاصة في تعليم الطلبة ذوي ال
 رسة العاديةالمد

 دكتوراه 
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