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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 امال حسن احمد ابراهيم االســـــــم 
  0641-5-01 -ام قيس تاريخ ومكان الميالد 
 العموم التربوية الكمية 
 االرشاد والتربية الخاصة القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
الواليات -جامعة نيومكسيكو تربية خاصة توراهدك 

 المتحدة االمريكية
5102 

الواليات -جامعة نيومكسيكو تربية خاصة ماجستير  
 المتحدة االمريكية

5102 

الواليات -جامعة نيومكسيكو ادارة تربوية ماجستير 
 المتحدة االمريكية

5100 

 0663 جامعة اليرموك معمم صف بكالوريوس 
     
 
  خصص ومجاالت االهتمامالت
 
 تربية خاصة التخصص العام 
 اضطرابات طيف التوحد التخصص الدقيق 
فئات االعاقة المختمفة) اضطرابات طيف التوحد, صعوبات التعمم, اعاقة عقمية,  مـجاالت االهتمام 

 تدخل مبكر, اضطرابات نطق(
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051لدكتوراه )في حدود ممخص رسالة اعنوان و  
تأثيز  انًخيى انصيفي) كاية َيى اييجى( عهً انًهاراخ االجتًاعيح نألطفال  

 انذيٍ يعاَىٌ يٍ اضطزاتاخ طيف انتىحذ

انًخيى انصيفي) كاية َيى اييجى( عهً انًهاراخ لتعرف على مدى فاعلية الى ا هدفت الدراسة

تكونت عينة الدراسة طيف انتىحذ.  ىٌ يٍ اضطزاتاخاالجتًاعيح نألطفال وانشثاب انذيٍ يعاَ

عينة من االباء واالمهات الذين لديهم اطفال او شباب يعانون من اضطرابات  44الفعلية من 

ثالث مرات لتحديد ما إذا تم اعطاء اداة الدراسة . طيف التوحد وشاركوا في المخيم الصيفي

نألطفال وانشثاب انذيٍ يعاَىٌ يٍ الجتماعية هنالك تأثير للمخيم الصيفي على المهارات اكان 

 االستمارة توزيع قبل بداية المخيم، وتم  االستمارة االولىتم توزيع  اضطزاتاخ طيف انتىحذ.

. ثمانية اسابيع من انتهاء المخيم توزيع االستمارة الثالثة بعدفي نهاية المخيم، وتم الثانية 

أظهروا  المخيم الصيفي) كامب نيو اميجو(ضروا النتائج إلى أن المشاركين الذين ح اشارت 

 .والديهمأثرا إيجابيا على المهارات االجتماعية حسب تصنيف 

 
  
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
-مدرسة الحالبات الغربي الثانوية –وزارة التربية والتعميم  معممة  

 الزرقاء
0663-5113 

  5114-5113 المفرق-وزارة التربية والتعميم ديرة مدرسةم 
 5102-5116 الواليات المتحدة االمريكية -جامعة نيومكسيكو مساعد بحث وتدريس 
 االن -5102 الجامعة االردنية استاذ مساعد 
    

 
  األعمال اإلدارية والمجان 



 جودة الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان ال

 

 3  

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
 5104-5103 المجنة االجتماعيةعضو في  
 5105-5104 مقرر المجنة االجتماعية 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 Amal Ibrahim A Review of Inclusion in Today’s Classrooms, European 

Journal of Social Sciences 

ISSN 1450-2267 Vol. 51 No 2 

 Amelia Medina Rau, 

Randa G. Burks-Keeley, 

Leslie Costa-Guerr, 

Amal Ibrahim 

 

Freirian perspectives on becoming female researcher-

academics in special education 

 Vol.11(23), pp. 2116-2124 , December 2016 

DOI: 10.5897/ERR2016.2780  

ISSN: 1990-3839    
   
   
   
   
   

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
انتعهيى انعاني في انىطٍ انعزتي: َحى  

االردَيح انتعهيى انعاني  -انتُافسيح انعاييح"

 -ى انتُافسيح انعاييحَحفي انىطٍ انعزتي: 

 انجايعح االردَيح

 

 حضور 5103-الجامعة االردنية 

 ورقة بحثية الشارقة -االمارات انًؤتًز انذوني نهتزتيح انخاصح 
    
    

 
  الدورات التدريبية
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 اسم الدورة والجهة المنظمة 
 

 التاريخ
جايعح استخذاو انتقييى نتطىيز تزايج انقزاءج نهًزحهح االتتذائيح,  

 َيى يكسيكى
5100 

تًُيح يهارج انقزاءج انشفىيح نطهثح انًزحهح االتتذائيح,  -2411 

 جايعح َيى يكسيكى

 

5100 

انًزحهح االَتقانيح نذي انثانغيىٍ انذيٍ يعاَىٌ يٍ اضطزاب  

 , جايعح َيىيكسيكىطيف انتىحذ
5102 

حضىر ورشح تذريثيح تعُىاٌ تطىيز وتحهيم االختثاراخ  

 ", انجايعح االردَيحSPSSو "تاستخذا
5104 

 5104 اعضاء الهيئة التدريسية الجدد, الجامعة التدريسية 
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   المدخل الى التربية الخاصة 

   التدخل المبكر 

   االعاقة العقمية 

   االعاقة الجسمية والصحية 

   االعاقة السمعية 

   (0مناهج التربية الخاصة ) 

 
 

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

 
 التاريخ
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  المنح والجوائز التي حصل عميها 
 
 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


