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وحد في األردن. المجلة االجتماعي لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب طيف الت

 االردن. -التربوية االردنية، تصدر عن الجمعية التربوية االردنية، عّمان 

(. مدى امتالك االطفال ذوي اضطراب 2017الزريقات، ابراهيم )والبكار، حمزة،  .40

طيف التوحد لبعض المهارات المعرفية من وجهة نظر المعلمين. مجلة دراسات، 

  العلمي. ،  الجامعة االردنية/ عمادة البحث7، ملحق 4، عدد 44العلوم التربوية، مجلد 

س (. فاعلية برنامج قائم على تدري2017الزريقات، ابراهيم. )وعبدالصمد، حنين،  .41

ل ألطفاااليماءات الوصفية في تنمية السلوكيات التعبيرية االجتماعية لدى عينة من ا

عية االردنية، تصدر عن الجم ذوي اضطراب طيف التوحد في األردن. المجلة التربوية

 االردن. -التربوية االردنية، عّمان 

(. الخصائص السيكومترية للنسخة 2017الزريقات، ابراهيم، )والبكار، معتصم،  .42

لكشف اواثره في  6-5االردنية من اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى 

صدر مجلة التربوية االردنية، تعن االطفال الموهوبين في مرحلة رياض االطفال. ال

 االردن. -عن الجمعية التربوية االردنية، عّمان 

 بناء برنامج مستند الى عالج(. 2016الرويلي، مدهللا، والزريقات، ابراهيم، ) .43

االستجابة المحورية واستقصاء فعاليته في تحسين مهارات التواصل والتفاعل 

 .وحد في المملكة العربية السعوديةاالجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف الت

ل مقبو مجلة دراسات، العلوم التربوية، الجامعة االردنية/ عمادة البحث العلمي. بحث

 . مجلة دراسات، العلوم التربوية، الجامعة االردنية/ عمادة البحث2016للنشر 

 .2016العلمي. بحث مقبول للنشر 
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مذجة ة برنامج تدريبي قائم على الن(. فاعلي2016عمر، منال )والزريقات، ابراهيم،  .44

ذوي  بالفيديو في تحسين مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي لدى عينة من األطفال

اضطراب طيف التوحد في مدينة عمان. مجلة دراسات، العلوم التربوية، الجامعة 

 . مجلة دراسات، العلوم2016االردنية/ عمادة البحث العلمي. بحث مقبول للنشر 

 .2016بوية، الجامعة االردنية/ عمادة البحث العلمي. بحث مقبول للنشر التر

(. درجة استخدام التدريس المنظم 2016الزريقات، ابراهيم )ودوالت، هديل،  .45

 في تحسين التواصل االجتماعي والتفاعل (STEP)والبرنامج المستند الى الخبرة 

، في عمان.  مجلة دراساتاالجتماعي لدى معلمي االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 .2016العلوم التربوية، الجامعة االردنية/ عمادة البحث العلمي. بحث مقبول للنشر 

للعب ا(. فعالية برنامج تدريبي قائم على 2016الزريقات، ابراهيم )والبكار، حمزة،  .46

في تطوير المهارات المعرفية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة دراسات، 

 .2016لتربوية، الجامعة االردنية/ عمادة البحث العلمي. بحث مقبول للنشر العلوم ا

(. فاعلية التدريب على التواصل 2016الزريقات، ابراهيم )والنجادات، حسين،  .47

فال الوظيفي في خفض السلوكيات غير المرغوبة وتنمية المهارات االجتماعية لدى أط

العلوم   709-695، ص:  1الملحق ، 43مجلة دراسات، المجلد  التوحد في األردن.

 التربوية، الجامعة االردنية/ عمادة البحث العلمي. 

(. مركز الضبط لدى 2015غرايبة، عايش موسى، والزريقات، ابراهيم عبدهللا، ) .48

الطلبة الجامعيين وعالقته بمستوى التحصيل والتخصص األكاديمي والجنس. مجلة 

 . تصدر عن3، العدد، 13النفس، المجلد اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 

 /دمشق الجمعية العلمية لكليات التربية في الجامعات العربية، كلية التربية، جامعة

 سوريا.

(. فاعلية برنامج تدريبي في عالج 2013الزريقات، ابراهيم )والحايك، فيصل،  .49

دراسات، مجلة  األردن. صعوبات التعبير الكتابي لدى الطلبة المعاقين سمعيا في

دة العلوم التربوية، الجامعة االردنية/ عما  926-904، ص:  3العدد   40المجلد،

 البحث العلمي. 

تنمية (. فاعلية برنامج حاسوبي تعليمي ل2012شرادقة، ماهر، والزريقات، ابراهيم. ) .50

 سات،مجلة درا اللغة التعبيرية لدى عينة من الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة.

بحث العلوم التربوية، الجامعة االردنية/ عمادة ال 540-523، 2، العدد 39د المجل

 العلمي.

(، مدى رضا اولياء االمور عن دمج 2012بعيرات، محمد، والزريقات، ابراهيم ) .51

ة لعربيااطفالهم ذوي الصعوبات التعليمية في المدارس العادية، مجلة اتحاد الجامعات 

 .250-229، 3، العدد 10لد للتربية وعلم النفس/ سوريا، مج

(. نوعية الحياة لدى اسر االطفال ذوي 2012عقل، موفق، والزريقات، ابراهيم ) .52

 ربية،الشلل الدماغي. مؤتمر التوجهات الحديثة في التربية الخاصة، جامعة عمان الع

 . )مؤتمر محكم علميا(.12-13/11/2012

ً في دى الطلبة المعاقين سمعي(، تقييم مهارات القراءة ل2011الزريقات، ابراهيم ) .53 ا

م ، العلو38األردن وعالقتها ببعض المتغيرات ذات الصلة. مجلة دراسات، المجلد 

 الجامعة االردنية/ عمادة البحث العلمي. 1292-1276، 4التربوية، ملحق 

الزريقات، ابراهيم، الخطيب، فريد، المومني، رندة، طنوس، عادل، زريقات، هذال،  .54

(، تقييم الفوائد المدركة الستعمال السماعة الطبية لدى الطلبة 2011عواملة، ورود )

المعاقين سمعيا في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات ذات الصلة، مجلة دراسات، 
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، الجامعة االردنية/ عمادة  2267-2252، 7، العلوم التربوية، ملحق 38المجلد 

 البحث العلمي.

وك النمطي أنـواع السل(. 2010، إبراهيم عبد هللا، )الزريقاتوالربيعة، عبد هللا نوفل،  .55

ً وعالقته بجنسهم وشدة إعاقتهم  الجسمي الممارس لدى الطلبة المعاقين بصريا

،  26لد والنفسية. مج مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية بالمملكة العربية السعودية.

 .515-483، 3العدد 

ميا والخصائص والعالج. كتاب محكم عل (، التوحد: السلوك2010الزريقات، ابراهيم ) .56

 وحصل على الكتاب المتميز في تقييم الجامعة االردنية.

نفسي (. مصادر الضغط ال2008الزريقات، إبراهيم عبدهللا، )والحمياني، ساره شاهر،  .57

ً في األردن وعالقتها بجنسهم وسنوات خبرته م لدى معلمي الطلبة المعاقين سمعيا

ء ( جز32لة كلية التربية/ جامعة عين شمس/ مصر. العدد )ومؤهلهم األكاديمي. مج

(1 .) 

لسمع اتقييم مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف  (.2007الزريقات، إبراهيم عبدهللا، ) .58

 المتغيرات ذات الصلة.في مهارات التعّبير الكتابي في األردن في ضوء عدد من 

 .4عدد. ، ال3المجلة األردنية في العلوم التربوية، المجلد. 

ي الصمم وضعف السمع. فصل محكم علمياً. ف (.2007الزريقات، إبراهيم عبدهللا، ) .59

 كتاب: مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. دار الفكر، األردن.

(. االختالل الوظيفي التنفيذي لدى صعوبات التعلم 2007الزريقات، ابراهيم ) .60

، اط، المجلة العربية لصعوبات التعلمواضطراب عجز االنتباه المصحوب بفرط النش

 األردن. –، عمان 6العدد. 

 (.  التقييم النفسي2007اإلمام، محمد صالح، )والزريقات، إبراهيم عبدهللا،   .61

ع والتربوي الضطراب التوحد لدى عينة من أطفال باألردن. المؤتمر السنوي الراب

ة(، املة )توجهات مستقبليعشر: اإلرشاد النفسي من اجل التنمية في ظل الجودة الش

 . جامعة عين شمس/ مصر. )مؤتمر محكم علميا(. 1المجلد،

لمعاقين (. مشكالت الطلبة ا2005اإلمام، محمد صالح، )والزريقات، إبراهيم عبدهللا،   .62

ً وعالقتها في بعض المتغيرات. ر. مجلة كلية التربية/ جامعة المنصورة/ مص سمعيا

   (.2( جزء )58العدد )

ي مقترح . اثر نموذج تعليم(2005اإلمام، محمد صالح، )وات، إبراهيم عبدهللا،  الزريق .63

لة المعاقين سمعيا. مجقائم على الرسم في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى 

 .24، العدد.6الطفولة العربية، المجلد. 

تر (.  اثر استعمال فال2004اإلمام، محمد صالح، )والزريقات، إبراهيم عبدهللا،   .64

كروماجن على تحسين صعوبة القراءة. المؤتمر السنوي الحادي عشر: اإلرشاد من 

مس/ . جامعة عين ش2اجل مستقبل أفضل )اإلرشاد النفسي وتحديات التنمية(، المجلد،

 مصر. )مؤتمر محكم علميا(.

 

 

ات، إشراف ، )حضور مؤتمريالنشاط العلمي واألكاديمي وإال دار

 على بحوث، عضوية لجان(
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 النشاط االداري:

 عة لجامرئيس قسم االرشاد والتربية الخاصة، كلية العلوم التربوية، ا

 .2014 – 2013االردنية، 

 2014 – 2013الجامعة االردنية،  عضو مجلس. 

 معة عضو مجلس كلية العلوم التربوية، كلية العلوم التربوية، الجا

 .2014 – 2013االردنية، 

 بويةخاصة في مجلس كلية العلوم الترممثل قسم اإلرشاد والتربية ال ،

 ..2018 /2017،  2007 /2006الجامعة األردنية، لعام 
  عضو مشروع تمبوس TEMPUS لدعم التربية الخاصة الشاملةTEMPUS- 

MEDA IB_JEP-33143-2005, IB for Support of Inclusive  (JO) 

Special Educationجامعة هامبولت، واالردن -، بالتعاون مع الجامعة االردنية- 

السويد  -، وجامعة مالموHumboldt University, Berlin – Germanyالمانيا 

Malmö University/ Sweden, السويد  -وجامعة لوندLund University/ 

Sweden. 

 عضو مؤسس في جميعه علم النفس األردنية 

 عضو الجمعية العربية لصعوبات التعلم 

 

 :العلمية والندوات المؤتمرات
1. Counseling Gifted and Talented Students in Inclusive 

Schools (2010). The First Abu Dhabi University 

International Conference on Special Education - New 

Directions & New Communities: Focus on Gifted & 

Talented Students. Saturday 30 & Sunday 31 October, 

2010. Abu Dhabi University, Abu Dhabi Campus, Abu 

Dhabi, UAE. 

 جاربُملتقى ت .ارشاد الطلبة الموهوبين والمتفوقين: استنتاجات وتطبيقات .2

امعة ج -ية كلية الترب  -قسم علم النفس . الجامعات في رعاية الطلبة المتميزين

 .م2022/  3/  30. السلطان قابوس

يم والتعل تعليموزارة التربية وال. دور التكنولوجيا المساعدة في دعم ذوي االعاقة .3

ذوي لداية )ملتقى اله، مدرسة الهداية لذوي االحتياجات الخاصة للبنين، العالي

 .2022 /2 /10-6. دولة قطر. وتمكين( رعاية: االعاقة

: 19 -وفيدكئحة االستيفاء بمتطلبات التدريب الميداني في التربية الخاصة اثناء جا .4

 مان.عُ \جامععة السلطان قابوس –قسم علم النفس  \تجارب الجامعات العربية

19\4\2021. 

 DSM-4- TR.والفروق مع  DSM-5تشخيص اضطراب طيف التوحد وفقا  .5

 .2017-4-1مؤتمر التوحد: الواقع والمأمول، فندق جراند ايست، البحر الميت، 

لذوي  الولااالندماج الشامل والممارسات المسندة الى االدلة، المؤتمر العلمي  .6

 .2015-6-6االردن،  –مان الحاجات الخاصة، مركز الحسين الثقافي. ع
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-4-28نية، الردااهمية القراءة والكتابة للصم، ندوة اليوم العالمي للصم، الجامعة  .7

2014. 

سات مؤتمر التربية الخاصة األول "ممار خطيط التعليمي للطلبة الصم،الت .8

 الكويت –وزارة التربية الكويتية ، 2014مارس  31-30، وحلول"

لي س المعادارم الذكي، ملسنوي التربوي االول: التعلّ ال، المؤتمر االتعليم الفعّ  .9

 .2014شباط  4-2االردن،  –االهلية، وزارة التربية والتعليم، عّمان 

طفال ذوي (. نوعية الحياة لدى اسر اال2012عقل، موفق، والزريقات، ابراهيم ) .10

ن عما الشلل الدماغي. مؤتمر التوجهات الحديثة في التربية الخاصة، جامعة

 . )مؤتمر محكم علميا(.13/11/2012-12ربية، الع

مرأة ن الالمرأة الصماء والعمل، المؤتمر العربي االول للمرأة الصماء: تمكي .11

نمية تعية الصماء في ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة. جم

د منعقالمرأة االردنية للصم/ المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين، ال

  .2011أيار  7-3كز الثقافي الملكي، عّمان/ األردن، بالم

م النفسي (.  التقيي2007اإلمام، محمد صالح، )الزريقات، إبراهيم عبدهللا،   .12

لرابع انوي والتربوي الضطراب التوحد لدى عينة من أطفال باألردن. المؤتمر الس

ت عشر: اإلرشاد النفسي من اجل التنمية في ظل الجودة الشاملة )توجها

 . جامعة عين شمس/ مصر. )مؤتمر محكم علميا(. 1مستقبلية(، المجلد،

ول/ ي األالمشكالت اللغوية لدى طلبة صعوبات التعلم وعالجها. الملتقى العلم .13

لمغفور اادي نصعوبات التعلم: رؤية مستقبلية. الجمعية العربية لصعوبات التعلم. 

 .8/11/2007له الملك حسين بن طالل المعظم. 

( ICF)  اإلعاقة في التصنيف الدولي للقدرات الوظيفية والعجز والصحة مفهوم .14

الخاصة  ، مؤتمر التربيةICIDH)والتصنيف الدولي لإلصابة والعجز واإلعاقة ) 

 .27/4/2005-26األردن  –العربي: الواقع والمأمول، الجامعة األردنية، عمان 

اه اب عجز االنتباالختالل الوظيفي التنفيذي لدى صعوبات التعلم واضطر .15

 –ن المصحوب بفرط النشاط، مؤتمر الجمعية العربية لصعوبات التعلم، عما

 .3/7/2005–2األردن، 

نوي اثر استعمال فالتر كروماجن على تحسين صعوبة القراءة، المؤتمر الس .16

-25ـر الحادي عشر، جامعة عين شمس. مركز اإلرشاد النفسي، القاهرة، مصـــ

27/12/2004. 

ة ذوي تنمي التكنولوجيا في تعليم الصم، مؤتمر التطبيقات التربوية فياستخدام  .17

 ألردنا –االحتياجات الخاصة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان 

5/8/2004. 

 

 

 المشاركة في المؤتمرات:

1. Dissemination Conference 3: Together towards 

inclusive Education for all, February 17, 2010, 

University of Jordan, Amman. 

2. Dissemination Conference 2: Inclusion for all, May 13, 

2009, University of Jordan, Amman. 
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3.  Dissemination Conference 1: Inclusion for all, 

October 6, 2008, University of Jordan, Amman. Joint 

conference, all partner organization. 

 

 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي المحكم الموسوم بعنوان .4

 جامعة .تحديات وحلول -القضايا المعاصرة في التربية الخاصة

 .23/03/2022-22فلسطين االهلية، 

المحتوى المعرفي لالشخاص ذوي االعاقة: سهولة الوصول. الجامعة  .5

 ى.. رئيس الجلسة االول2019تشرين الثاني،  -14-13الهاشمية. 

المؤتمر االقليمي االول: التوجهات العلمية الحديثة في اضطراب طيف  .6

 االردن. رئيس الجلسة –، فندق هوليدي ان، عمان 2015 -14-12التوحد، 

 الثانية.

   /11/10-10مؤتمر الرسائل واالطروحات الجامعية، الجمعة االردنية،  .7

 ة والفنية.، رئيس جلسة محور العلوم التربوية والتربية الرياضي2012

 

 

 :التدريبيةوالورشات الدورات 

 سة : النجاح ال يأتي من فراغ. مدرالتأهيل المهني لالشخاص ذوي االعاقة

 .2021-1-23وزارة التعليم والتعليم العالي. قطر  /العب الثانوية للبنات
 Participation and contributions in the 3-years TEMPUS-MEDA 

IB_JEB for Support of Inclusive Special Education IBSISE 

Project, 01 6020/90/  - 28 0201/20/ , coordinated by Lund 

University, Sweden. 

 ج/ الندمااة في الدورة التدريبية في التربية الخاصة واالطالع على التجربة األلماني

، 2009 /04/04 – 03/2009/ 27االحتواء الشامل لذوي الحاجات الخاصة/ ألمانيا، 

 .Humboldt University, Berlin – Germanyجامعة هامبولت 

Study visit to Humboldt University, Berlin Germany, March 27 

– April 4, 2009. 

  /الدورة التدريبية في التربية الخاصة واالطالع على التجربة السويدية في االندماج

، 2009 /19/10 – 10/2009/ 9د، االحتواء الشامل لذوي الحاجات الخاصة/ السوي

 Lund ، جامعة لوند ,Malmö University/ Swedenجامعة مالمو 

University. 

Study visit to Lund University and Malmö University, Sweden, 

October 9 – 19, 2009. 

 ( .المنظمة العربية للتربية والعل2002اإلعاقة: المفهوم والخصائص .) وم والثقافة

 أسسكو.
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  .)مبس تشروع مالدورة التدريبية في التربية الخاصة )التجربة السويدية في الدمج

TEMPUS .28 في التربية الخاصة. الجامعة األردنية/ كلية العلوم التربوية-

29/10/2007. 

 تأهيلدورة تدريبية حول الخدمات المساندة والعالج الوظيفي في برنامج الال 

 لية فيالدو للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمة العمل المجتمعي. المعهد الوطني

 .2007 /11 /8-4محافظة المفرق. 

 2003، ردنية، مركز االستشارات/ الجامعة االالدورة التدريبية في التربية الخاصة. 

 ارات ، االمفنيات العالج االسري. وزارة الشؤون االجتماعية في الدورة التدريبية

 .19/6/2009-16العربية المتحدة، 

 م، التعليوربية وزارة الت .تعديل السلوك لذوي اإلعاقة العقلية في الدورة التدريبية

 .3/2/2010-30/1سلطنة عُمان، 

 ( السكوالتخطيط التعليمي للطلبة الصم. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     ،)                                                      

 للصم، العربية بالمناهج التعليميةرشة العمل االقليمية بعنوان توظيف لغة االشارة و

 .12/5/2011-8االردن خالل الفترة من  -عمان 

 لسكو(التعليم الفعّال للطلبة الصم. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ا      ،                                                           

 للصم، العربية بالمناهج التعليميةورشة العمل االقليمية بعنوان توظيف لغة االشارة 

 .12/5/2011-8االردن خالل الفترة من  -عمان 

 .لسكو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ا اإلدارة الصفية للطلبة الّصم| 

وسطة بعنوان )التواصل المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين، الدورة المت

م في الصّ  المتقدم بلغة االشارة( لبرنامج تأهيل الكوادر العاملة في مجال تعليم الطلبة

 /2-9|  1-29 األردن خالل الفترة من -ان عمّ  المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم،

2012.  

  .2012التوحد وفنيات التعامل معه. جامعة عّمان العربية 

 وزارة التربية، 2014، مارس 6-5 بية الخاصة األول "ممارسات وحلول"مؤتمر التر 

مت في ورشة عمل قد – التعليم الفعّال للطلبة ذوي اإلعاقة ورشة، الكويت –الكويتية 

وزارة ، 2014مارس  31-30، مؤتمر التربية الخاصة األول "ممارسات وحلول"

 .الكويت –التربية الكويتية 

  يم، ، وزارة التربية والتعل19/6/2014-15االعاقة السمعية، اعداد فريق تدريبي في

 سلطنة عُمان.

 العلمية واالدارية واالستشارية اللجان
 

 عضوية اللجان:
  رة في لمعاصاعضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي المحكم الموسوم بعنوان القضايا

 .23/03/2022-22تحديات وحلول. جامعة فلسطين االهلية،  -التربية الخاصة

  األردن –عضو لجنة البحث العلمي/ المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،

2008/2009. 

 لبحث عضو اللجنة المتخصصة لحقل العلوم التربوية والنفسية في صندوق دعم ا

 .2009/2010العلمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 ل، تصدر عن مؤسسة التربية عضو اللجنة العلمية لمجلة التربية الخاصة والتأهي

 .-2014الخاصة والتأهيل، جامعة بنها، جمهورية مصر العربية، 
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 لقدس ابالتعاون مع جامعة . مؤتمر التعليم في الوطن العربي: نحو نظام تعليمي متميز

 األردن. –عمان  4/2018/ 26 - 25المفتوحة في الفترة الواقعة بين 

  الجامعة  كلية العلوم التربوية،كاديمية، النظر باعمال الترقيات االعضو لجنة

 .2020 – 2019 ،2019-2018االردنية،

  2020-2019كلية العلوم التربوية، الجامعة االردنية، ، تحقيقعضو لجنة. 

  2014 – 2013، ، كلية العلوم التربوية، الجامعة االردنيةالدراسات العلياعضو لجنة. 

  2014نية، وم التربوية، الجامعة االردكلية العلالمؤتمرات والندوات، عضو لجنة – 

2015، 2015-2016، 2016-2017 ،2018-2019. 

  2020-2019 كلية العلوم التربوية، الجامعة االردنية، تشغيل عضو لجنة. 

  سم قتربوية، كلية العلوم الالتربية الخاصة، برنامج دكتوراة عضو لجنة تطوير خطة

 2014/2015ردنية، اإلرشاد والتربية الخاصة، الجامعة اال

  لجامعةابوية، ، كلية العلوم الترتطوير استراتيجية كلية العلوم التربويةعضو لجنة 

 .2014 – 2013االردنية، 

 ية، لتربوعضو لجنة مشروع انشاء كرسي اليونسكو في حقل التربية، كلية العلوم ا

 .2014 – 2013الجامعة االردنية، 

 2014-2013التربوية، الجامعة االردنية،  اللجنة االجتماعية لكلية العلوم عضو. 

 الرشادفي ا عضو لجنة مقابلة واختيار مرشحين لإليفاد للحصول على درجة الدكتوراه 

جامعة ية، القسم االرشاد والتربية الخاصة، كلية العلوم التربوالنفسي والتربوي، 

 .  2015- 2014، 2014- 2013االردنية، 

 بل من ق لوريوس في تخصص التربية الخاصة المقدمعضو لجنة اعتماد برنامج البكا

 .2008جامعة االسراء. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، االردن، 

  لعالي،عليم ا. هيئة اعتماد مؤسسات التالكلية الجامعية المتوسطةعضو لجنة اعتماد 

 .2013االردن، 

  تنمويالشرف العضو لجنة تطوير برامج الصم الخاضعة إلشراف معهد الملكة زين 

 لجامعةول، اعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر التربية الخاصة العربي: الواقع والمأم 

 .27/4/2005-26األردن  –األردنية، عمان 

 ةلجامععضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المؤسسات التعليمية كمنظمات متعلمة، ا 

 .20/12/2008-19األردن  –األردنية، عمان 

 ة جامع –مية في قسم علم النفس واالرشاد والتربية الخاصة عضو اللجنة االكادي

 .2012 – 2011عّمان العربية، 

 لخاصة بية اعضو لجنة مراجعة الخطط االكاديمية في قسم علم النفس واالرشاد والتر

 .2012 – 2011جامعة عّمان العربية،  –

 لجامعيلعام ال الجامعة االردنية،  - في التربية الخاصة عضو لجنة االمتحان الشامل  

2005- 2006 ،2006-2007 ،2008-2009 ،2009-2010 ،2010-2011 ،

2011-2012 ، 2013-2014  ،2014-2015، 2015-2016، 2016-2017 ،

2018-2019 ،2019-2020  ،2020-2021. 

 لجامعة ا -صة عضو لجنة امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه في التربية الخا

-2010، 2008-2007، 2005-2004 ،2004 -2003الجامعي االردنية، للعام 

2011 ،2012-2013 ،2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017 ،

2018- ،2019 ،2019-2020  ،2020-2021   ،2021-2022. 
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  للعام   ردنية،الجامعة اال - االرشاد النفسي والتربويعضو لجنة االمتحان الشامل في

 .2014-2013الجامعي   

 لتربويسي واعضو لجنة امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه في االرشاد النف - 

 .2015-2014،  2014-2013الجامعة االردنية، للعام الجامعي  

 عالميةمية الالجامعة االسال -الدكتوراهضو لجنة امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة ع- 

 2011 -2010، 2010 -2009عمان، للعام الجامعي 

  2012 -2011جامعة عمان العربية،  للعام الجامعي   -عضو لجنة االمتحان الشامل، 

  لخاصة،اربية في الت الدكتوراهعضو لجنة مقابلة الطلبة المرشحين للقبول في برنامج 

- 2011نية، قسم االرشاد والتربية الخاصة، كلية العلوم التربوية، الجامعة االرد

2012  . 

 ة لجامعالتربية الخاصة، قسم اإلرشاد والتربية الخاصة، عضو لجنة تطوير خطة ا

 2012/2013االردنية، 

  قسم  تربوي،في مجال االرشاد النفسي وال لإليفادعضو لجنة المفاضلة بين المشحين

  . 2014- 2013 االرشاد والتربية الخاصة، كلية العلوم التربوية، الجامعة االردنية،

  لتربوية، اكلية العلوم انتخابات مجلس الطلبة، على  العليا لإلشرافلجنة العضو

 .  2014- 2013الجامعة االردنية، 

 تربويةوم اللجنة الدراسات العليا لقسم االرشاد والتربية الخاصة، كلية العل عضو ،

 .2019-2018،  2017-2016، 2016 – 2015الجامعة االردنية، 

 

 

 مقرر اللجان:

 ة، لتربويلوم ارشاد والتربية الخاصة، كلية العمقرر لجنة الدراسات العليا لقسم اال

 .2014 – 2013الجامعة االردنية، 

  ،2013-2012مقرر اللجنة االجتماعية لكلية العلوم التربوية، الجامعة االردنية. 

 2004 -2003للعام الجامعي  الجامعة االردنية، - مقرر لجنة االمتحان الشامل ،

2004-2005  ،2007-2008 ،2008-2009 ،2010-2011 ،2012-2013 ، 

2013-2014. 

  2014-2013الجامعة االردنية، للعام الجامعي  -مقرر لجنة الكفاءة المعرفية  ،

2020-2021   ،2021-2022. 

 ة،الردنيعة ا، الجاممقرر لجنة المكتبة االلكترونية لقسم اإلرشاد والتربية الخاصة 

2003/2004  

  2004التربية الخاصة مقرر لجنة مراجعة الخطط التدريسية في 

  2010 2013، -2012، 2014/2015وق في انتخابات مجلس الطلبة،مقرر صند-

2009 ،2007- 2008  

 كليةلخاصةقسم االرشاد والتربية ا مقرر لجنة المفاضلة بين المرشحين للتعين في ، 

 . 2014- 2013العلوم التربوية، الجامعة االردنية، 

  ة التربيورشاد ، قسم االالتربية الخاصةن لإليفاد في لجنة المفاضلة بين المشحي مقرر

 .  2014- 2013الخاصة، كلية العلوم التربوية، الجامعة االردنية، 

 

 اللجان: رئاسة
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 قبل  دم منالمق - رئيس لجنة اعتماد برنامج البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة

 .2009االردن،  جامعة عمان العربية. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي،

 قبل  دم منالمق - رئيس لجنة اعتماد برنامج البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة

 .2015ردن، . هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، االجامعة عجلون الوطنيةجامعة 

  يةلتطبيقلقاء االبالمقدم من قبل جامعة  دبلوم عالي التوحدرئيس لجنة اعتماد برنامج .

 .2017اد مؤسسات التعليم العالي، االردن، هيئة اعتم

  لمبكرةالماجستير في التربية الخاصة في الطفولة ارئيس لجنة اعتماد برنامج - 

ردن، ي، اال. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالهاشميةجامعة الالالمقدم من قبل 

2020. 

  طر، قر، ، جامعة قطفي التربية الخاصة البكالوريوسبرنامج  تقييمرئيس لجنة

2022. 

 

 االستشارات العلمية:

 دة مستشار تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع/ وزارة التربية والتعليم، وحD.C.U.-

 .-2008االردن، 

  ،2011مستشار اإلعاقة السمعية للمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين. 

 مستشار علمي للجمعية األردنية للسمع والنطق 

 يةالسعود –يرية لرعاية المعوقين لمحافظة الرس مستشار علمي للجمعية الخ 

  ن. االرد2009عضو الهيئة االستشارية لمجلة البحوث العلمية والتربوية 

 

 

 رسائل الماجستير و الدكتوراهاطروحات االشراف على 
  

 الجامعة األردنية:

 :الدكتوراهاطروحات 

مني، اعداد سمر المو لموهوبين باألردن،التربوية المقدمة للطلبة ا برامجالتقييم  .1

2007. 

بة الطل اثر طريقة كتابة لغة االشارة على التحصيل االكاديمي والمفردات اللغوية عند .2

 .2007الصم في مدرسة االمل للصم في مدينة عمان، اعداد محمد ابو شعيرة، 

شادي مستويات الضغوط النفسية لدى اسر االطفال المعاقين سمعيا وفاعلية برنامج ار .3

 .2008خفضها في مدينة عمان، اعداد يحيى الدهيمات، مقترح ل

معيا فاعلية برنامج تدريبي في تحسين استراتيجيات التواصل لدى الطلبة المعاقين س .4

 .2009في االردن، اعداد سامر سوالمه، 

ين فاعلية برنامج تدريبي في معالجة صعوبات التعبير الكتابي لدى الطلبة المعاق .5

 .2010فيصل الحايك،  سمعيا في االردن، اعداد

وي فاعلية برنامج حاسوبي تعليمي لتنمية اللغة التعبيرية لدى عينة من الطلبة ذ .6

 .2011اإلعاقة السمعية البسيطة في محافظة إربد، إعداد ماهر شرادقة، 

ة لعقليفاعلية اسلوب التشكيل في اكتساب مهارة تناول الطعام لالطفال ذوي االعاقة ا .7

 . 2012السالق،  الشديدة، اعداد محمد
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 فاعلية التدريب على التواصل الوظيفي في خفض السلوكيات غير التكيفية وتنمية .8

السلوكيات االجتماعية لدى عينة من اطفال التوحد في االردن، اعداد حسين 

 .2013النجادات، 

قليا اثر برنامج محوسب في تنمية المهارات االجتماعية والتواصلية لدى المعاقين ع .9

 .2013يطة، اعداد نسيبة جالل، بدرجة بس

اء ن بنفعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات وكفايات معلمي الطلبة الموهوبين باالرد .10

 .2013على مسح حاجاتهم التدريبية، اعداد كوثر الربيع، 

مدى التزام برامج اعداد معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية  .11

 .2013د محمد الشمري، بمؤشرات ضبط الجودة، اعدا

فعالية برنامج قائم على تعليم االستجابة المحورية في تحسين مهارات التواصل  .12

والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد في المملكة العربية 

 .2014السعودية، مدهللا الرويلي 

 قهامدى انطباتطوير معايير جودة لبرامج اعداد معلمي التربية الخاصة قبل الخدمة و .13

 2014على البرامج في االردن )دكتوراه(/ اعداد محمد حمدان 

فاعلية برنامج ارشاد جمعي معرفي سلوكي في خفض الغضب وتحسين مستوى  .14

 2014التكيف لدى طلبة كلية الحقوق في جامعة فيالدلفيا، سناء الخوالدة، 

اة ة الحيفاعلية برنامج إرشادي مستند إلى العالج بالواقع لتحسين جود  .15

ة والصالبة النفسية والتفاؤل لدى الطلبة من األسر المفككة في محافظ

 (.2015، صهيب التخاينة) الكرك

مستوى الغضب والذكاء العاطفي لدى المراهقين وفاعلية برنامج مرتكز على  .16

و زريق، باالنفعاالت في تنمية مهارات الذكاء العاطفي وادارة الغضب )محمد ا

2015.) 

وي نامج تدريبي قائم على اللعب في تطوير المهارات المعرفية لالطفال ذفاعلية بر .17

 (.2016اضطراب طيف التوحد )حمزة البكار، 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدريس الوسطي في تحسين التواصل االجتماعي  .18

والتفاعل االجتماعي  لدى عينة من االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باألردن 

 (.2016، مادياحمد الص)

 تطوير معايير جودة لخدمات التربية الرياضية المعدلة وقياس مدى انطباقها على .19

 لعيد،اخدمات التربية الرياضية المقدمة للطلبة ذوي االعاقة في دولة الكويت )وفاء 

2016.) 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدريس المنظم والخبرة في تحسين التواصل  .20

 اعل االجتماعي  لدى عينة من االطفال ذوي اضطراب طيف التوحداالجتماعي والتف

 (.2016، هديل دوالتباألردن )

تقييم البرامج المقدمة للطلبة ذوي االعاقة البصرية في دولة الكويت في ضوء  .21

 .(2017)مبارك الشمري،  المعايير العالمية

ة وكيات التعبيريبرنامج قائم على تدريس االيماءات الوصفية في تنمية السل فاعلية .22

االجتماعية والمهارات الحركية لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في 

 (.2017)حنين عبدالصمد،  األردن
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 واثره في الكشف عن 5-6تقنين اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى  .23

 (.2017لمعتصم بكار، االطفال الموهوبين من الذكور واالناث في مرحلة رياض االطفال  )ا

تقييم مستوى االداء المعرفي واالجتماعي والسلوكي لدى االطفال ذوي اضطراب طيف  .24

 (.2018، )احمد المناصير، اقة العقلية باالردنعالتوحد واالطفال ذوي اال

تصميم منهاج مستند الى تدريس المهارات العددية واستقصاء فعاليته في اكتساب  .25

خدامها لدى عينة من االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد المهارات الحسابية واست

 (.2018، )رزان الخطيب، باالردن

ينة ع اعي لدىاالداء المعرفي والتفاعل االجتم تنميةعالج التحسين المعرفي في  فاعلية .26

 (.2018، )بنان المبيضين، التوحد في األردنذوي اضطراب طيف طفال من األ

حسين تو تنمية مهارات الضبط الذاتيى تنظيم الذات في لاستند يبرنامج تدريبي   فاعلية .27

 ذوي اضطراب طيف التوحد بدولة شخاص الناطقينلدى عينة من األ التفاعل االجتماعي

 (.2018، )عبير الصفران، الكويت

ارات فعاليـــة برنامـــج قائم على التدريب السمعي في خفض أخطاء النطق وتنمية المه .28

ملك طفال ذوي اإلعاقة السمعية زارعي القوقعة في مستشفى الاللغوية لدى عينة من األ

 (.2018، )خلدون نجادات، المؤسس عبد هللا الجامعي

  يةفان الكفي تحسي األدلة العلميةندة الى تفعالية برنامج تدريبي قائم على الممارسات المس .29

اريج ألردن، )باالعملية لمعلمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الممارسات المعرفية و

 الصمادي، (.

طفال ى االتقييم مستوى االداء في اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية والسلوك النمطي لد .30

ذوي اضطراب طيف التوحد واالطفال ذوي االعاقة العقلية باالردن )علي الفاعوري، 

2019.) 

مور اال و اولياء تقييم برامج الموهوبين في دولة الكويت من وجهة نظر المدراء والمعلمين .31

 (.2020والطلبة في ضوء المعايير العالمية )محمد الهاجري، 

ن فعالية برنامج تدريبي قائم على العالج بالرسم في تنمية التواصل االجتماعي وتحسي .32

 التعبير االنفعالي لدى عينة مختارة من االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في االردن

 (.2020)سماهر الغرابية، 

 التكيفببوية ة التنبؤية لعوامل الضغط النفسي والمرونة وأساليب التنشئة األالقدر .33

 (.2020)ماجد ابو عرابي،  النفسي لدى الطلبة الموهوبين باالردن

 فاعلية برنامج مستند الى العالج المعرفي السلوكي في خفض اعراض القلق وتحسين .34

 نرداضطراب طيف التوحد باال تنظيم االنفعاالت لدى عينة من المراهقين الناطقين ذوي

 .(2020ن زيتون، )سليما

ى لية لدفي تحسين واستمرارية العالقات االجتماعية وتحمل المسؤو العالج االنتقائيفاعلية  .35

 (.2021 )مها الخطاطبة، الطالبات ذوات صعوبات التعلم باألردن

ي ة لألطفال ذونوعية الحياة األسرية وعالقتها بمستوى التكيف النفسي والضغوط النفسي .36

اضطراب طيف التوحد واألطفال ذوي االعاقة السمعية من وجهة نظر اولياء االمور في 

 (.2021)محمد القعايدة،  االردن
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 وتحسين التفاعل االجتماعي فعالية استخدم التواصل الرمزي في خفض سلوكيات التحدي .37

)هديل  األردن لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد الذين لديهم إعاقة عقلية في

 (.2021الشوابكة، 

يز أثر برنامج تدريبي قائم على المهارات االجتماعية في خفض المشكالت السلوكية وتعز .38

 )تهاني الخياط، العالقة الوالدية لدى األطفال ذوي اضطراب التصرف في دولة الكويت

2021.) 

للفظي ا يالبصر يفاعلية برنامج قائم على عالج السلوك اللفظي في تنمية الفهم السرد .39

د لتوحذوي اضطراب طيف ا شخاصوتحسين االستخدام االجتماعي للغة لدى عينة من اال

 .(2022)بيان الدقامسه،  باالردن الناطقين

ة اديميدرجة استخدام التكنولوجيا المساندة في تنمية المهارات التواصلية والمهارات االك .40

هة يفي السمع وتحديات استخدامها من وجوالمهارات االجتماعية للطلبة الصم والطلبة ضع

 (.2022)ايناس مراحلة،  نظر الطلبة أنفسهم ومعلميهم وآبائهم

 مستوى مهارات المناصرة الذاتية وتقرير المصير واستقصاء فعالية برنامج تدريبي في .41

هد )ف يتتنميتها لدى عينة من االشخاص المراهقين ذوي االعاقة العقلية البسيطة بدولة الكو

 .(2022ملعبي، ال

اة لدى الحي القدرة التنبؤية لعوامل الدعم االجتماعي والفاعلية الذاتية في التنبؤ بالرضا عن .42

 )لجين او الغنم، (. النسار ذوات االعاقة العامالت باالردن

ية فاعلية برنامج قائم على الذكاء االنفعالي في تنمية مهارات حل المشكالت االجتماع .43

 يانا)د عينه من االطفال الناطقين ذوي اضطراب طيف التوحد باالردن والتنظيم الذاتي لدى

 .ابزاخ، (

 

 رسائل الماجستير:

نة مدي مفهوم الذات والتوافق االجتماعي لدى طالب مراكز الصم والبكم في .1

در باد ، اعدالرياض بالمملكة العربية السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات

 .2004 ،الموسى

 مهاتل المشكالت في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى افاعلية برنامج لح .2

د عداا، االطفال ذوي االعاقة السمعية والبصرية وعالقته ببعض المتغيرات

 . 2004 ،مالك الرفاعي

طفال لأل فاعلية مشروع ماكتون المرحلة األولى في إكساب المفردات اللغوية .3

 .2005 ، اعداد اياد نمر،نالتوحديي

ي فمور عن دمج اطفالهم ذوي الصعوبات التعليمية مدى رضا اولياء اال .4

 .2005المدارس العادية، اعداد محمد بعيرات، 

طفال ن االفاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعية لدى عينة م .5

 .2007التوحديين في مدينة عمان، اعداد مجدي غزال، 

هد مع لمتغيرات فيمستويات القلق عند الطلبة المكفوفين وعالقتها ببعض ا .6

اعداد  دية،النور وبرامج الدمج بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعو

 .2007عبدهللا الحازمي، 
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في  مصادر الضغط النفسي لدى امهات االطفال التوحديين بمدينة الرياض .7

ري، لمطياالمملكة العربية السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات، اعداد فهد 

2006. 

 االقتهاالنتباة وفرط النشاط وع ضعفالضغط النفسي لدى اسر اطفال مصادر  .8

 .2006شوبكي، سهيلة ببعض المتغيرات، اعداد 

 لشبولا دن،تقييم البرامج التربوية المقدمة للطفال المعاقين عقليا في االر .9

2007. 

ارات المه اثر برنامج هيجاشي القائم على مهارات الحياة اليومية في تنمية  .10

د محم ية لدى االطفال التوحديين في مراكز منطقة الرياض، اعدادالتواصل

 .2008الدهمشي، 

وي ذالطلبة  امورمن وجهة نظر المعلمين واولياء  فاعلية غرف المصادر  .11

الح صالحاجات الخاصة في محافظة جرش وعالقتها ببعض المتغيرات، اعداد 

 .2007فريحات، 

 يين فياصل لدى االطفال التوحدمهارات التو محوسب في تطويراثر برنامج   .12

 .2010،  عمر هدفمنطقة الرياض، اعداد 

ً في األر  .13 دن مصادر الضغط النفسي لدى معلمي الطلبة المعاقين سمعيا

وعالقتها بجنسهم وسنوات خبرتهم ومؤهلهم األكاديمي، اعداد سارة 

 .2008الحمياني، 

اقين بصرياً أنـواع السلوك النمطي الجسمي الممارس لدى الطلبة المع  .14

لة ، اعداد عبدالوعالقته بجنسهم وشدة إعاقتهم بالمملكة العربية السعودية

 .2005الربيعة، 

ة تالزماثر برنامج تعليمي في تعليم مهارات القراءة لدى االطفال ذوي م  .15

 .2013داون، اعداد هديل دوالت، 

عاقة الي ااساليب الحياة وعالقتها بمستوى القلق االجتماعي لدى الطلبة ذو  .16

 2014السمعية في االردن )ماجستير(، اعداد شفاء الشوابكه 

ن ينة مععالقة الصالبة النفسية بالتفاؤل واالمل والشكاوي البدنية لدى   .17

  2014  المعلمات في المملكة العربية السعودية، حنان العطوي

، ألردنصعوبات دمج الطلبة الصم من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين في ا  .18

 . 2014 ، إسالم الجدوع اد،إعد

استقصاء العوامل المؤثرة على فعالية المرشدين التربويين الجدد في   .19

 .(2015المدارس األساسية والثانوية )ايمان ابو صعليك، 

ستوى الضغوط النفسية واستراتيجيات التعامل معها لدى اباء وامهات م  .20

فيري، الكويت )فايز الضاالطفال ذوي االعاقة العقلية وبطيئي التعلم في دولة 

2015.) 

)مجرن الحاجات اإلرشادية للطلبة الموهوبين بدولة الكويت في ضوء بعض  .21

 (2015عفيصان، 

فاعلية التعزيز في تنمية مهارات ضبط الذات والتفاعل االجتماعي لدى   .22

 (.2016األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في األردن )سليمان زيتون، 

ة ذوي صعوبات التعلم نحو دمجهم في المدارس العاديإتجاهات معلمي الطلبة  .23

 (.2017، )مساعد الشمري، بدولة الكويت وعالقتها ببعض المتغيرات
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جين لمدممستوى رضا أولياء األمور عن تعليم اطفالهم ذوي صعوبات التعلم ا .24

طر، ما ، )عبدهللافي صفوف التربية العامة وغير المدمجين في دولة الكويت

2018.) 

لدى األطفال ذوي اضطراب في استخدام اساليب التواصل الرمزي  الفروق .25

 (.2019، )نورة السبيعي، طيف التوحد الناطقين وغير الناطقين في األردن

عض واقع خبرات االباء في تدريس اطفالهم ذوي االعاقة العقلية وعالقتها بب .26

 .(2019)فهد الملعبي،  المتغيرات ذات الصلة بالكويت

في  بداعي للمشكالت لدى كل من العاديين والطلبة الموهوبينمهارات الحل اال .27

 (.2020 . )فهد الرشيدي،دولة الكويت  

استخدام التدريس التعاوني من وجهة نظر معلمي الطلبة الموهوبين  واقع .28

 (.2020 )سليمان الرشيدي، دولة الكويتفي ومعلمي الطلبة العاديين 

رياض األطفال ذوي عجز  مستوى معرفة المعلمين بخصائص طالب مرحلة .29

 (.2020)ساره الضفيري،  االنتباه المصحوب بفرط النشاط  في الكويت

مستوى اعراض القلق االجتماعي لدى األطفال والمراهقين ذوي اضطراب  .30

 (.2020)لينا جلعود،  طيف التوحد في األردن

ن م مذوي صعوبات التعلالطلبة  في تعليم التكنولوجيا المساندةاستخدام  واقع .31

 .(2021)تهاني المعلبي،  دولة الكويتفي  وجهة نظر معلميهم

عاقة دور أولياء األمور في رفع  مستوى األداء الوظيفي لدى أبنائهم ذوي اإل .32

 (.2021 وليد المطيري) ،العقلية في دولة الكويت

بين درجة تلبية المعلمين واالباء للحاجات االرشادية الخاصة للطلبة الموهو .33

 وعالقته ببعض المتغيرات ذات الصلة في ظل جائحة كورونابدولة الكويت 

 .(2021)عمر العرادة، 

يم تقييم مستوى امتالك معلمي االطفال ذوي االعاقة العقلية لمهارات التعل .34

ة الفعال من وجهة نظر المدراء والمعلمين في مراكز التربية الخاصه بمدين

 (. 2022)هبة بني عيسى،  عمان

 

 :اسوري –جامعة دمشق 

 رسائل الماجستير:

راءة الق فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعليم الفردي في تحسين مهارات .1

، قدمش لدى عينة من الطلبة الضعاف السمع في معهد الصم والبكم في مدينة

 .2007اعداد لميس شاهين، 

لبة الط فاعلية برنامج مقترح في تطوير استراتيجيات التواصل لدى عينة من .2

 .2007لسمع في معهد الصم في مدينة دمشق، اعداد ُرال خليل، الضعاف ا

نا عداد نيا، اتقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين سمعيا في سوري .3

 .2007يوسف، 

 

 :مصر –جامعة القاهرة 

 اطروحات الدكتوراه:

عاقة ا اقينالمع فاعلية برنامج ارشادي للتدخل المبكر لتنمية السلوك التكيفي لألطفال .1

 .2015 دةعقلية بسيطة القابلين للتعلم في البيئة االردنية، اعداد زيدون رواش
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 االردن: –جامعة اليرموك 

  رسائل الماجستير:
ـدى لــل فـاعلية استخدام برنامج الرسام الرقمي في تنمية مهـارات التواص .1

  .2012،  اعداد بيان يعقوب، أطفـال التوحد

 

 

 االردن: – ية العالميةعلوم االسالمجامعة ال

 :الدكتوراهاطروحات 

اء االبوتقييم الحاجات الخاصة لألطفال التوحديين من وجهة نظر المعلمين  .1

 .2012، االردن، اعداد ورود العواملة

دريبي تمج فاعلية برنامستوى الكفايات التعليمية لمعلمي الطلبة التوحديين و .2

 .2013 ،اعداد عايد ملحمتطويرها، اثناء الخدمة في 

رات مها أثر برنامج تعليمي قائم على استخدام االلواح التفاعلية في تمية .3

هام سالقراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في عينة أردنية، اعداد 

 .2013، رحيلال

واصل فاعلية برنامج تدريبي قائم على النمذجة بالفيديو في تحسين مهارات الت .4

األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في  والتفاعل  االجتماعي لدى عينة من

 .(2015)منال عمر،  مدينة عمان

ر لتأثيافاعلية برنامج قائم على استخدام استراتيجية التعليم التبادلي وطريقة  .5

بة العصبي في تنمية مهارات القراءة والتفاعل االجتماعي لدى عينة من الطل

 (.2015ذوي صعوبات القراءة في االردن )محمد علوان، 

ط اعلية برنامج تدريبي سلوكي معرفي في تحسين فترة االنتباه وخفض النشاف .6

ردن الزائد والسلوك العدواني لدى عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم في اال

 (.2015)فراس بني ياسين، 

 االردن: –جامعة عّمان العربية 

 اطروحات الدكتوراه: 

ر التفكي نميةريس االقران في تفعالية برنامج تعليمي مستند الى استراتيجية تد .1

مالك  عدادااالبداعي وتحسين مستوى الدافعية للتعلم لدى الطلبة الموهوبين، 

 .2012الخوالدة، 

 فاعلالت اثر برنامج نشاط رياضي في خفض السلوكيات غير المرغوبة وتنمية .2

 .2013العجمي،  لهادياالجتماعي لدى اطفال التوحد، اعداد عبدا

ير وتطو االجتماعيالنفسي و التأهيليبي واستقصاء اثره في تدربرنامج  بناء .3

 .2013، اللدى االفراد ذوي االعاقة العقلية، اعداد راغدة كممهارات العمل 

 

 رسائل الماجستير:
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وفق منوعية الحياة لدى اسر االطفال ذوي الشلل الدماغي،  اعداد  .1

 .2012عقل، 

وي ال ذئد لدى االطففعالية برنامج عالج طبيعي في خفض النشاط الزا .2

 .2012الصعوبات التعلّمية، اعداد ريم خالد، 

 

 

  اجستير جامعية في مستوى المال ئلرساال العديد منعضو لجنة مناقشة علمية في

لهاشمية وجامعة اليرموك والجامعة ا الجامعة األردنيةفي الدكتوراه اطروحات و

 .لبحرينا -خليج العربي ، وجامعة السوريا –وجامعة عمان العربية وجامعة دمشق 

  اطروحاتجامعية في مستوى الماجستير وال ئلرساال للعديد منتحكيم علمي 

 .الدكتوراه

  ةلعالميالعلمية العربية والمجالت ااالردنية وات عديدة في الجامع ألبحاثتحكيم علمي. 

 

 التدريـــــس
 

 الجامعة األردنية:

 :البكالوريوس •

ندة في لمسالكالم واللغة، اإلعاقة البصرية، الخدمات ااإلعاقة السمعية، اضطرابات ا

ريب بكر، تدالم التربية الخاصة، اإلعاقة العقلية، تربية الموهوبين والمتميزين، التدخل

ىء ي، مبادأهيلميداني في التربية الخاصة، االتجاهات النظرية في االرشاد، االرشاد الت

 االرشاد النفسي والتربوي.

 

 :لتعلّمدبلوم صعوبات ا •

 عوبات التعلّم اللغوية.ص

  

 الدراسات العليا •

الماجستير: ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم، البرامج التربوية لذوي  

، الخاصة ربيةالحاجات الخاصة، التأهيل المهني للمعاقين، استراتيجيات التدريس في الت

فسية عاد النالبا، لتربية الخاصة، التدريب الميداني امهارات الحياة لذوي الحاجات الخاصة

 . واالجتماعية لإلعاقة

: االعاقة السمعية، اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة، الخدمات المهنية هالدكتورا 

ية ي التربفصرة ، البحث في التربية الخاصة، قضايا معاواالنتقالية لذوي الحاجات الخاصة

، ةالمبكر طفولةالخاصة، التربية الخاصة في الالخاصة، التطبيقات الميدانية في التربية 

 .خدمات التكنولوجيا المساندة لذوي الحاجات الخاصة، التوحد

 

 سوريا: -جامعة دمشق 

 الدراسات العليا •

ية ي الترباني فالتدريس في التربية الخاصة، اإلعاقة السمعية، تدريب ميدمناهج وأساليب 

 الخاصة/ اإلعاقة السمعية.

 

 سالمية العالمية:الجامعة اال
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 الدراسات العليا •

الماجستير: تطور مفاهيم التربية الخاصة، احكام ذوي الحاجات الخاصة في االسالم،  

 استراتيجيات التدريس في التربية الخاصة.

، : التوحد، االعاقات الشديدة والمتعددة، حلقة بحث في التربية الخاصةهالدكتورا 

 .والبصريةاالعاقات العقلية والسمعية 

 البكالوريوس •

 التدخل المبكر.

 

 

 جامعة عّمان العربية:

 الدراسات العليا •

الماجستير: مناهج واساليب التدريس في التربية الخاصة، البرامج التربوية لذوي  

 الحاجات الخاصة، برامج الوقاية والتدخل المبكر.

 

 البكالوريوس •

 االعاقة البصرية.

 المؤلفات
(. 2009ية: مبادئ التأهيل السمعي والكالمي والتربوي. )اإلعاقة السمع .1

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.

ر (. عمان: دار وائل للنش2010التوحد: السلوك والخصائص والعالج. ) .2

 والتوزيع.

 لفكر.(. عمان: دار ا2005اضطرابات الكالم واللغة: التشخيص والعالج. ) .3

 صر(.مة مرخصة باإلشراك مع سهى نتربية وتعليم الطفولة المبكرة ) ترج .4

 (. عمان: دار الفكر.2005)

ار ( عمان: د2008تدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم ) ترجمة مرخصة( ) .5

 الفكر.

(. عمان: 2006اإلعاقة البصرية: المفاهيم األساسية واالعتبارات التربوية ) .6

 دار المسيرة.

ليم ، مقدمة في تع(. في: جمال الخطيب وآخرون2007الصمم وضعف السمع ) .7

 الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. عمان: دار الفكر.

مان: دار (. ع2007تعديل سلوك األطفال والمراهقين: المفاهيم والتطبيقات ) .8

 الفكر.

 .(. عمان: دار المسيرة2009التدخل المبكر: النماذج واإلجراءات ) .9

مان لي(. )باالشتراك مع د. س2010إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم ) .10

 الريحاني والدكتور عادل طنوس. عمان: دار الفكر.

ي فاصة دليل المعلمين العاديين في التعامل مع الطلبة ذوي الحاجات الخ .11

بدعم  (. باالشتراك مع دة. ميادة الناطور.2010صفوف االندماج الشامل )

 مشروع تمبس / االتحاد االوروبي.

ة عاقدمج لالشخاص ذوي االدليل مشاركة ودعم االباء في اطار برنامج ال .12

د (. باالشتراك مع زينات ابو شنب. بدعم مشروع تمبس / االتحا2010)

 االوروبي.
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تعليم. (. وزارة التربية وال2008دليل معلم الطلبة الصم وضعاف السمع ) .13

 االردن.

 ار وائل.د(، عّمان، 2012متالزمة داون: الخصائص واالعتبارات التأهيلية ) .14

 (. عمان: دار وائل.2015التربية الخاصة. )طرائق التدريس في  .15

 عمان: دار المسيرة.(. 2016االعاقات الشديدة والمتعددة ) .16

مان: ع(. 2016التأهيل المهني وخدمات االنتقال لألشخاص ذوي االعاقة ) .17

 دار المسيرة.

(، 2017) التكنولوجيا المساعدة في التربية الخاصة: المبادئ والممارسات. .18

 عّمان، دار وائل.

دار  (. عمان:2017قضايا معاصرة وتوجهات حديثة في التربية الخاصة. ) .19

 الفكر.

 (. عمان: دار الفكر.2019مهارات الحياة لالشخاص ذوي االعاقة. ) .20

( 2019تحليل السلوك التطبيقي: مبادئ واالجراءات في تعديل السلوك.) .21

 عمان: دار الفكر.

رسات العالجية المسندة التدخالت الفعالة مع اضطراب طيف التوحد: المما .22

 عمان: دار الفكر.(. 2020الى البحث العلمي. )

ترجمة  (.2020.)بير مارتن و تعديل السلوك: ما هو وكيف يمكن القيام به؟ .23

  عمان: دار الفكر. مرخصة.

 عمان: دار الفكر.(. 2020) التعليم الدامج: االسس واالجراءات. .24

 

 االهتمامات البحثية
  الصم وضعاف السمع  

 ضطرابات الكالم واللغةا 

  التوحداضطراب طيف 

 تعديل السلوك وتطبيقاته مع العاديين وذوي الحاجات الخاصة 

 اسر ذوي الحاجات الخاصة 

 متالزمة داون 

 علم النفس االرشادي 

  المرضي.العيادي وعلم النفس 

 

 الخبرات والكفاءات المهنية
  التطوير التربوي نحو  مشروع السمعية،تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات تقييم برامج

 Education Reform for the Knowledge االقتصاد المعرفي

Economy (ERfKE I) Project DEVELOPMENT 

COORDINATION UNIT (D.C.U.).  تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات مشروع

 Special Needs Education.3.3b 3.0 .التقرير النهائي السمعية.
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Program Development – Hearing Loss. وزارة التربية والتعليم ،

 .2008، نيسان 7 ،المملكة األردنية الهاشمية

  الملكة  –تقييم مدرسة االمل  /السمعيةتعليم الطلبة ذوي اإلعاقات تقييم مدارس

 –لطة تقييم مدرسة االمل االساسية المخت، الرصيفة –علياء االساسية المختلطة للصم 

 ،يةالمملكة األردنية الهاشم األشخاص المعوقين، . المجلس األعلى لشؤونالزرقاء

 .2011، أيار

 .خبرات في تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع 

 .خبرات في تعليم الكالم واكساب اللغة للطلبة الصم وضعاف السمع 

 .)خبرات في تعليم الكالم واكساب اللغة لالشخاص بدون إعاقات )العاديين 

 للطلبة الصم وضعاف السمع. خبرات في تقييم البرامج التربوية 

 ردنيةالجامعة اال /التدريس في برامج الدراسات العليا والبكالوريوس للتربية الخاصة 

  سوريا،  –التدريس في برامج الدراسات العليا للتربية الخاصة في جامعة دمشق

2005 -2007. 

 معة التدريس في برامج الدراسات العليا والبكالوريوس للتربية الخاصة في الجا

             االسالمية العالمية.

  ان عمّ الدراسات العليا والبكالوريوس للتربية الخاصة/ جامعة التدريس في برامج

      . 2012 - 2011، العربية

 

 األنشطة اإلعالمية
 /13/10في برنامج يوم جديد، خصائص معلم األطفال،  ةمقابلة تلفزيوني .1

2006 

 /12/3 جديد، األطفال المعاقين سمعيا، في برنامج يوم ةمقابلة تلفزيوني .2

2006 

اصة، الخ في برنامج حوارات الدكتورة نجوى، ذوي الحاجات ةمقابلة تلفزيوني .3

12/11/ 2006  

اصة، الخ في برنامج حوارات الدكتورة نجوى، ذوي الحاجات ةمقابلة تلفزيوني .4

26/11/ 2006 

 2007 /7/9 في برنامج يسعد صباحك، فارس الحلقة، ةمقابلة تلفزيوني .5

 & Astridفيلم وثائقي تلفزيوني عن اإلسالم والمسيحية بعنوان  .6

Ibrahim 2001دقيقة،  24، القناة الوطنية السويدية األولى، مدة الفيلم  

ية سويدفيلم وثائقي تلفزيوني عن اإلسالم والمسيحية، القناة الوطنية ال .7

 2001دقائق،  5الرابعة، مدة الفيلم 

 2007 /17/10األردنية، برنامج مساء الخير، مقابلة في اإلذاعة  .8
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 2007 /3/1مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير،  .9

 2007 /24/2مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير،  .10

 2007 /23/1مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير،  .11

 2007 /31/1خير، مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء ال .12

 2007 /23/5مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير،  .13

 2007 /9/5مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير،  .14

 2007 /28/11مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير،  .15

 2007 /10/4مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير،  .16

 2006 /24/2ي اإلذاعة األردنية، برنامج مساء الخير، مقابلة ف .17

                     ج في مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج حديث الناس: مفاهيم الزوا .18

 2007 /4/3مجتمعنا، 

 /11/1 وبين،مقابلة في اإلذاعة األردنية، برنامج حديث الناس: الطلبة الموه .19

2007 

 3/4/2007تدخين بين المراهقين، إذاعة مونتكارلو، فرنسا، ال .20

عي واالجتماالتحليل النفسي : OBAMAكيف نجح الرئيس األمريكي اوباما  .21

سة، لرئيا، مقابلة تلفازيه/ نشرة االخبار االردنية لالنتخابات االمريكية

 .2008 /6/11التلفزيون االردني، 

 .25/4/2009مقابلة تلفازيه مع قناة الجزيرة، قطر، الصم والبكم،  .22

 .10/6/2009قابلة تلفازيه مع قناة الجزيرة، قطر، نجاح المعاقين، م .23

دني، ون االربرنامج يوم جديد، التلفزيمقابلة تلفازيه/ اللغة عند االطفال،  .24

8/11/ 2009. 

ردني، ون االبرنامج يوم جديد، التلفزي مقابلة تلفازيه/ اللغة عند االطفال، .25

17/11/ 2009. 

 الردني،زيون اتلفازيه/ برنامج يوم جديد، التلف مقابلة االساءة الى االطفال، .26

29/11/ 2009. 

 .2009 /14/12مقابلة اذاعية/ اذاعة الجامعة االردنية،  التنافس، .27

 الردني،افزيون مقابلة تلفازيه/ برنامج يوم جديد، التل االكتئاب عند االطفال، .28

22/12/ 2009. 

 امج يومبرن /بلة تلفازيهمقا التدريب الكالمي واللغوي الطفال زراعة القوقعة، .29

 .2009 /29/12جديد، التلفزيون االردني، 

بلة تلفازيه/ مقا دور االباء، /التدريب الكالمي واللغوي الطفال زراعة القوقعة .30

 .2010 /5/1برنامج يوم جديد، التلفزيون االردني، 

 /12/1ني، االرد مقابلة تلفازيه/ برنامج يوم جديد، التلفزيون التأتأة وعالجها، .31

2010. 

دني، االر الحبسة الكالمية، مقابلة تلفازيه/ برنامج يوم جديد، التلفزيون .32

19/1/ 2010. 

ي، الردنااضطرابات الصوت، مقابلة تلفازيه/ برنامج يوم جديد، التلفزيون  .33

26/1/ 2010. 

ذاعة ابرنامج في رحاب المساء/  مهارات تعديل السلوك، مقابلة اذاعية/ .34

  .1/2/2010مان، سلطنة عُ

 .6/2/2010اضطراب اسبرجر، مقابلة اذاعية/ االذاعة االردنية،  .35
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يد، ممارسات الصحة الصوتية الجيدة، مقابلة تلفازيه/ برنامج يوم جد .36

 .2010 /9/2التلفزيون االردني، 

ي، الردنادمج االفراد المعاقين ومؤتمر تمبس، مقابلة اذاعية/ راديو بلد  .37

18/2/ 2010. 

 /2/3، ردنيفازيه/ برنامج يوم جديد/ التلفزيون االعالج التأتاة، مقابلة تل .38

2010. 

 /9/3، ردنيبطيؤو التعلم، مقابلة تلفازيه/ برنامج يوم جديد/ التلفزيون اال .39

2010. 

ل/ الطفاامقابلة تلفازيه مع قناة الجزيرة، قطر، المشكالت السلوكية عند  .40

 .15/5/2010حديث الصباح، 

ية/ الردناالشرف ضد المرأة، االذاعة  مقابلة في االذاعة االردنية، جرائم .41

25/7/2010. 

 /الردنيةاعة امقابلة في االذاعة االردنية، الزواج العرفي في الجامعات، االذ .42

3/10/2010. 

تخابات عية النالمعوقات االجتمابرنامج االسرة، مقابلة في االذاعة االردنية،  .43

 .2/11/2010المرأة االردنية/ االذاعة االردنية/ 

  .2010 /6/11، مقابلة تلفازيه/ برنامج دارنا/ التلفزيون االردني، التوحد .44

 الردني،يون االتوحد، مقابلة في االذاعة االردنية/ برنامج بيت بيوت/ التلفز .45

10/11/ 2010. 

ذاعية/ اابلة مق الرسائل عبر االجهزة الهاتفية المتنقلة واثارها االجتماعية، .46

 .2010 /21/11اذاعة الجامعة االردنية، 

 .2010 /12/12التوحد، مقابلة في االذاعة االردنية/ التلفزيون االردني،  .47

 .2011 /8/2مقابلة في االذاعة االردنية،  االعاقات واسبابها، .48

 .2011 /13/2مقابلة في االذاعة االردنية، االكتئاب عند المرأة،  .49

 /8/3 ،ردنيةمقابلة في االذاعة االاليوم العالمي للمرأة والعنف ضد المرأة،  .50

2011. 

 /14/3 مقابلة في االذاعة االردنية، اقحام االطفال في مشكالت االسرة، .51

2011. 

 .2011 /19/3مقابلة في االذاعة االردنية،  تكيف االسرة مع االعاقة، .52

رنامج ب دنية،مقابلة في االذاعة االر ،هعلى الحالة النفسية ل الشخص اثر اسم .53

 .2011 /20/3 بانوراما،

 .2011 /28/3 مقابلة في االذاعة االردنية، ج للطالب،المعلِّّم كنموذ .54

 .2011 /13/4االردنية، الجامعة مقابلة في اذاعة  الحوار: أهمية ومنهجية، .55

، ردنيةاالالجامعة مقابلة في اذاعة  الصحة النفسية في االسرة والمجتمع، .56

1/5/ 2011. 

 .2011 /2/5ذاعة االردنية، االمقابلة في  احالم اليقظة لدى االناث، .57

 .2011 /8/5ذاعة االردنية، االمقابلة في  أخوة الطفل التوحدي، .58

ية، الردناذاعة االمقابلة في  ،اتعشرة اخطاء في تربية المراهقين والمراهق .59

28/5/ 2011. 

 .2011 /31/5 ذاعة االردنية،االمقابلة في  السلوكيات النمائية عند األطفال، .60
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ار رة االخبنشان/ تعليم االطفال في اليابمقابلة تلفازيه مع قناة الجزيرة، قطر،  .61

 .22/7/2011، المسائية

 /4/10ة، االردنيالجامعة مقابلة في اذاعة  زيادة وعي الشباب قبل الزواج، .62

2011. 

 .2011 /17/10االردنية، الجامعة مقابلة في اذاعة  القلق والخوف، .63

، الردنيةاعة اذاالمقابلة في  دور االسرة في تحقيق المتطلبات النمائية للطفل، .64

16/11/ 2011. 

 /22/11نية، االرد قناة رؤيا التلفازية الفضائيةمقابلة في  التأتأة عند االطفال، .65

2011. 

 /جديد الطلبة المعاقين سمعيا في االردن، مقابلة تلفازيه/ برنامج يوم .66

 .2011 /4/12التلفزيون االردني، 

 .2011 /7/12، ذاعة االردنيةاالمقابلة في  اليوم العالمي لالعاقة، .67

 .2011 /14/12ذاعة االردنية، االمقابلة في  فنيات التعامل مع المعاق، .68

، الردنيةا ضائيةقناة رؤيا التلفازية الفمقابلة في  عالج التأتأة عند االطفال، .69

19/12/ 2011. 

 .2011 /28/12ذاعة االردنية، االمقابلة في  تربية التوائم، .70

اعة ذاالمقابلة في  بفرط النشاط، االطفال ذوي عجز االنتباه المصحوب .71

 .2012 /4/1االردنية، 

 .2012 /18/1ذاعة االردنية، االمقابلة في  الطفل المفضل لدى العائلة، .72

 .2012 /25/1ذاعة االردنية، االمقابلة في  سلوك الجشع لدى الطفل، .73

 .2012 /9/4االردنية،  الجامعة مقابلة في اذاعة متالزمة داون، .74

 .2012 /24/4، مقابلة في االذاعة االردنية، للطفل االصماالسبوع العالمي  .75

 .2012 /8/7االردنية، الجامعة ، مقابلة في اذاعة االلتزام بالوقت .76

 .10/7/2012، الطفل التوحديمقابلة تلفازيه مع قناة الجزيرة، قطر،  .77

 .2012 /21/7، مقابلة في االذاعة االردنية، العنف الجامعي والمجتمعي .78

ت صعوبات التعلم والمؤشرا،  ANB الفضائية العربية ةمقابلة مع قنا .79

 .2/10/2012، المبكرة لها

، المبكرة هومؤشرات التوحد،  ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .80

17/10/2012. 

 .31/10/2012، أتأة عند االطفال، الت ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .81

، ابدى الشبسلوك اللباس ل ،انورامابرنامج ب – مقابلة في االذاعة االردنية .82

4/11/ 2012. 

ى لد لحسنةغياب القدوة ا ،برنامج بانوراما – مقابلة في االذاعة االردنية .83

 .2012 /8/11برنامج سجل لتمثيل االردن في تونس،  /الشباب

، بطيئوا التعلم ، االطفال ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .84

11/11/2012. 

طفال، االالسلوك العدواني لدى ،  ANBالفضائية العربية مقابلة مع قناة  .85

22/11/2012. 

 .5/12/2012لدى االطفال،  الخوف،  ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .86

 /17/12 /الجريمة، قارئة الفنجانبرنامج  –مقابلة في االذاعة االردنية  .87

2012. 
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دى لغة لم والاضطرابات الكال،  ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .88

 .20/12/2012، االطفال

 .7/1/2013، العاقة السمعية، ا ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .89

، طفالضطرابات النطق عند اال، ا ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .90

5/3/2013. 

 .2013 /3/4االردنية، الجامعة ، مقابلة في اذاعة تعامل مع الضغط النفسيال .91

 .2013 /4/4، مقابلة في اذاعة الجامعة االردنية، اةمشاغل الحي .92

 .2013 /6/4ذاعة االردنية، اال، مقابلة في حل المشكالت .93

 .2013 /22/4االردنية،الجامعة اذاعة مقابلة في  سلوك المزاح، .94

 .2013 /22/4االردنية،  الجامعة ، مقابلة في اذاعةيوم الشخص االصم .95

حة القوات المسلقابلة في اذاعة ، مالوطنية: العنف الجامعيمؤسساتنا  .96

 .2013 /21/5، االردنية

الج عدور االسرة والمعلم في ،  ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .97

 .9/6/2013اضطرابات النطق عند االطفال، 

 معةالجا ، مقابلة في اذاعةيش مكشر(و)ضمن مبادرة ل الكشرة والسعادة .98

 .2013 /15/10االردنية، 

 ذاعةا، مقابلة في اصل االجتماعي على العالقات الزوجيةاثر وسائل التو .99

 .2013 /3/11االردنية،  الجامعة

 /11/11 االردنية، الجامعة ، مقابلة في اذاعةالثقة بالنفس عند االطفال .100

2013. 

ية، الردناذاعة اال، مقابلة في الفوائد االجتماعية والنفسية لخدمة العلم .101

14/11/ 2013. 

طق الن اسباب وعالج مشكالت،  ANBائية العربية مقابلة مع قناة الفض .102

 .17/2/2014، دون سن المدرسة اطفال لدى

النطق  تاثر االسرة على مشكال،  ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية   .103

العربية  مقابلة مع قناة الفضائية .15/3/2014، دون سن المدرسة اطفال لدى

ANB  ،14/4/2014، التأتأة لدى االطفال وعالجها. 

اة رؤيا قن – االسبوع العالمي للصّم وذوي االعاقة السمعية، مقابلة تلفازية .104

 .2014 /21/4برنامج دنيا يا دنيا،  –

تلفزيون ال – االسبوع العالمي للصّم وذوي االعاقة السمعية، مقابلة تلفازية .105

 .2014 /23/4برنامج يوم جديد،  –االردني 

 .2014 /29/4، اعة الجامعة االردنيةمع اذالعالمي للصّم، مقابلة  يومال .106

لة ع وكام، مقابلة في االردن اثر قرار اعادة الرسوب على نوعية التعليم .107

 .2014 /29/4، االنباء االردنية

 .2014 /16/12االردنية،  الجامعة ، مقابلة في اذاعةقلق االمتحان وعالجه .108

جزيرة اة القن، التجميلية الجوانب النفسية واالجتماعية للعمليات الجراحية .109

  .2015 /3/ 14 مباشرة،

  .2015 /3/ 25 ، قناة الجزيرة مباشرة،التسوق واالستهالك في المجتمع .110

 /26/3 االردنية، الجامعة مقابلة في اذاعة لماذا يحارب الشخص الناجح، .111

2015. 

  .2015 /4/ 22 ، قناة الجزيرة مباشرة،اختيار العاب االطفال .112
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  .2015 /5/ 19 جزيرة مباشرة،، قناة الالمسن ودور الرعاية .113

اضطراب عجز االنتباه ، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .114

 .29/3/2016عند االطفال، المصحوب بفرط النشاط 

، لسنامشكالت النطق لدى كبار ، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .115

18/7/2016. 

، فالعند االط اضطرابات اللغة، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .116

27/9/2016. 

، اضطراب طيف التوحد، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .117

9/01/2017. 

التعامل مع اضطراب طيف ، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .118

 .4/07/2017، التوحد

، االثر النفسي لعمليات التجميل، التلفزيون االردنيمقابلة مع  .119

15/07/2017. 

رار عند مفهوم الذات واتخاذ الق، ANBالفضائية العربية مقابلة مع قناة  .120

 .5/03/2018، االطفال

 .20/6/2019، وسائل التواصل االجتماعي، المملكةمقابلة مع قناة  .121

واالثار  يوسائل التواصل االجتماع، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .122

 .29/07/2019، النفسية واالجتماعية

يرة حلقة خاصة بالس ،.Josat. T.V االردنيةة مقابلة مع قناة الفضائي .123

 .2/08/2019 الذاتية لالستاذ الدكتور ابراهيم الزريقات

، اضطراب طيف التوحد، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .124

29/09/2019. 

طراب التدخالت الفعالة مع اض، ANBمقابلة مع قناة الفضائية العربية  .125

 .3/02/2020، طيف التوحد

 .24/6/2020، التعليم الدامج، ANBمع قناة الفضائية العربية مقابلة  .126

ورونا كاالثار النفسية واالجتماعية لفيروس مقابلة مع قناة المملكة،  .127

 .25/6/2020، المستجد على االشخاص ذوي االعاقة

ريدة جقال. ذوو االعاقة ... االقل حظا خالل التعليم عن بعد. مشاركة في م .128

 .2020-8-25الرأي 

كيف تؤثر . ف2020احباطات رافقت االردنيين في لة مع قناة المملكة، مقاب .129

 .29/12/2020، ضغوطاتها على طريقة تفكيرهم

 نفسيةالعنف ضد االطفال. عندما يلقي االهل ابناءهم بقلب المخاطر ال .130

 .2021-2-18والسلوكية. مشاركة في مقال. جريدة اخبار االردن 

حة ية لجائ، اآلثار النفسية واالجتماعاالردنيةالجامعة مقابلة في اذاعة  .131

 .2021 /25/3،  كرونا واثر وسائل التواصل االجتماعي

 الشخاصاهمية استخدام لغة االشارة مع ، اقطر \الجزيرةمقابلة مع قناة  .132

 .7/6/2021، ذوي االعاقة السمعية في المجتمع

ماعي جتل اال، االدمان على وسائل التواصاالردنيةالجامعة مقابلة في اذاعة  .133

 .2021 /4/7،  واساليب عالجه

 .2021 /11/7،  ، اضطراب طيف التوحداالردنيةالجامعة مقابلة في اذاعة  .134

 .2021 /10/11،  الكتفاء عند االطفالمقابلة في اذاعة الجامعة االردنية، ا .135
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 .2021 /5/12،  اليوم العالمي لالعاقةمقابلة في اذاعة الجامعة االردنية،  .136

 .2022 /4/1،  لبرايلالجامعة االردنية، اليوم العالمي مقابلة في اذاعة  .137

 /7/6 ، اسةموازنة بين العمل والدرمقابلة في اذاعة الجامعة االردنية، ال .138
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 التحكيم العلمي في المجالت العلمية
 االتية: المحلية والعربية والدولية العديد من البحوث العلمية في المجالتتحكيم 

 بية:اوال: المجالت العر

  االردن(. الجامعة االردنية -العلوم التربوية –دراسات( 

  االردن(. جامعة اليرموك –المجلة االردنية في العلوم التربوية(  

 السعودية. -المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 

  االردن(. جامعة آل البيت –مجلة العلوم التربوية( 

  نابلس. –نجاح جامعة ال –مجلة العلوم التربوية 

  خليل.جامعة ال –العلوم التربوية مجلة 

  قدس.جامعة ال –مجلة العلوم التربوية 

  (السعودية)مجلة اكاديمية التربية الخاصة. 

  (سعودية)الجامعة الملك سعود  –مركز الترجمة. 

 .)مجلة جامعة جدارا للبحوث والدراسات )االردن 

 .)مجلة جامعة عمان االهلية )االردن 

 مفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية )القدسمجلة جامعة القدس ال - 

 (.فلسطين

  االردن(. –مجلة جامعة عمان العربية للبحوث. )عمان 

 اء . جامعة الزرقاء االهلية )الزرقمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية– 

 االردن(.

 معة كمة. جامجلة المشكاة للعلوم االنسانية واالجتماعية. مجلة علمية عالمية مح

 .االردن -، عمان العلوم االسالمية

  جامعة الكويت. الكويت. –المجلة التربوية 

 .مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، االردن 

 .مجلة جامعة الخليل. فلسطين 

 ثانيا: المجالت الجنبية:

 Cypriot journal of educational sciences. (Scopus). 

 Universal Journal of Educational Research. (U.S.A.). 

 Journal of pharmaceutical research international. (India, U.K.).   

 International STD Research & Review. (India, U.K.). 

 South Asian Journal of Social Studies and Economics. (India, 

U.K.). 

 Asian Journal of Advanced Research and Reports. (India, 

U.K.). 

 Journal of scientific Research and Reports. (India, U.K.). 

 Journal of Social Science (U.S.A.).  
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 African Educational Research Journal. 
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 Journal of Scientific Research and Reports (U.K.).  
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