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 دراسيةلمؤهالت الا
 

 1985        العلمي الفرع  التوجيهي

  1989   الجامعة األردنية   اإلرشاد والصحة النفسية  البكالوريوس

  1993   الجامعة األردنية   القياس واإلحصاء  الماجستير

 2004   الجامعة األردنية  تعلم ونمو ،يعلم النفس التربو  الدكتوراه

 

 الماجستيررسالة 
 

 منطقة في العاشر الصف لطلبة الناقد والتفكير اإلدراكي االستقالل بأنماط األسرية التنشئة أساليب عالقة

  عمان

 

 رسالة الدكتوراه
 

 لدى العنف ودرجة الذكاء هذا مستوى على االنفعالي الذكاء نظرية إلى مستند تعلمي - تعليمي برنامج أثر

 العدوانيين الطلبة

 

 ظيفيالسجل الو
 

 2019-2012    الجامعة األردنية     ذ مشاركأستا

 2011-2007    الجامعة األردنية     ذ مساعدأستا

 2006-2005    الجامعة األردنية      محاضر

 2000-1991    كلية تراسنطة     د تربويمرش

 1990    كلية تراسنطة      مدرس

 1989    دائرة اإلحصاءات      باحث ميداني
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 اإلدارية المواقع

 

 2019-2018         التربوي النفس علم قسم رئيس

           2014-2015 

           2013-2014 

 2019-2018        الجامعة حضانة مجلس رئيس

           2017-2018 

 2012-2011        مساعد العميد لشؤون الطلبة

 

 األخرىالنشاطات 
 

 2018      جونسون الوودكوك الختبارات الثاني المؤلف

 (األولى النسخة) األردن في( WJ III) والتحصيلية المعرفية 

 2017   اإلرشادي النفس علم في الماجيستير لبرنامجي الجودة ضمان ُمراِجع

  التربوي والتقييم والقياس

 البحرين جامعة

 2018-2015 الطفل ثقافة مجال في والتفوق لإلبداع الحسين صندوق جائزة تحكيم لجنة في مقيم

 2014     مشارك إلى مساعد أستاذ من للترقية خارجي مقيم

 جامعة غزة

 2017-2011       الختبارات العربية النسخة تقنين مشروع عضو

 األردن في( WJ III) والتحصيلية المعرفية جونسون الوودكوك

 مونوز وودكوك مؤسسة، العلمي البحث دعم صندوق

 2009     العربي للطفل النمائية المعايير تطوير مشروع عضو

 والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة
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 2010-2008   العاملين أنشطة لدليل والخاصة العامة والنتاجات العام اإلطار إعداد عضو

 المبكرة للطفولة الوطنية النمائية والمؤشرات المعايير على باالعتماد الحضانة دور في

 "سنوات أربعة من أقل إلى الوالدة من لألطفال المقدمة الخدمات تطوير"  مشروع ضمن

 األسرة لشؤون األعلى المجلس

 2019-2007         لمجالت أبحاث تقييم

 مجلة دراسات، مجلة واالجتماعية، اإلنسانية للعلوم المشكاة اإلنسانية، والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة) 

 (غزة جامعة – األزهر مجلة طيبة، جامعة

 2019-2005       التربوية والبرامج المقاييس تحكيم

 2019-1986        الذكاء اختبارات تطبيق مختص

 

 ورة نشاالبحاث العلمية الم
 

 في الخاصة المدارس في األساسي األول الصف طلبة لدى االجتماعية بالكفاءة وعالقته المعرفي التحكم
  عمان

 جيهان وديع مطر، نهار حسين الزيودي

 2019المجلة التربوية األردنية،  

Emotion regulation and its relationship to academic difficulties among Jordanian first 

grade students 

Jehan Mattar, Diala Hamaidi & Jehad Al Anati 

Early Child Development and Care, 2018 

The difference in emotional intelligence in relation to levels of maltreatment of Jordanian 

secondary school students 

Jehan Mattar 

International Journal of Adolescence and Youth, 2017 

A Pilot Study for Extracting Psychometric Properties of an Adapted Jordanian Version of the 

Parents' Evaluation ODF Developmental Milestones (PEDS:DM) 

Jehan Mattar, Mohammad Al Jabery, Yousef Arouri 

International Journal of Special Education, 2017 
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 دخل العالجي الفعال في التربية الخاصةربط التقييم بالت

  مطر كنانة، جيهان الحموز، محمد حمور، حنان أبو بشير

 2016، مؤتةمجلة 

 (WJ III)دراسة استطالعية لتقنين النسخة العربية الختبارات الوودكوك جونسون المعرفية والتحصيلية 
 في األردن

 حنان الحموز، جيهان مطر، بشير أبو حمور

 2015 دراسات، مجلة العلوم التربوية،

Standardizing the Woodcock-Johnson cognitive and achievement tests to help students 

with learning disabilities in Arab World: The experience of Jordan 

Bashir Abu-Hamour, Jehan Mattar, Hanan Al-Hmouz 

International Journal for Research in Learning Disabilities, 2014 

The Applicability of Curriculum-Based-Measurement in Math Computation in Jordan 

Bashir Abu-Hamour, Jehan Mattar  

International Journal of Special Education, 2013 

The Effect of Mozart’s Music on Child Development in a Jordanian Kindergarten 

Jehan Mattar 

Education Journal, 2013 

The Use of Woodcock-Johnson Tests for Identifying Students with Special Needs – A 

Comprehensive Literature Review 

Bashir Abu-Hamour, Jehan Mattar, Hanan Al-Hmouz 

Procedia, Social and Behavioral Sciences, 2012 

والجسدية واالجتماعية لدى أطفال األمهات العامالت وغير العامالت الفروق النمائية في الجوانب المعرفية 
 في مدينة عمان

 جيهان مطر، رغدة شريم

  2012   مجلة دراسات، الجامعة األردنية،

التباين في مناهج رياض األطفال في األردن وعالقته بالفروق النمائية في الجوانب االجتماعية المعرفية 
 األطفالوالجسدية لهؤالء 

 جيهان مطر، رغدة شريم، رفعة الزعبي

 2011، مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
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The Relationship Between Depression and Emotional Intelligence Among a Sample of 

Jordanian Children.  

Adel Tannous, Jehan Mattar 

Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2010 

لمدارس الخاصة العالقة بين الذكاء االنفعالي والتوافق المدرسي لدى عينة من طلبة الصف السابع في ا
 .في مدينة عمان

 جيهان مطر ، رفعة الزعبي

 2009جامعة عين شمس،  -مجلة كلية التربية 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية

 

المؤتمر الدولي األول لكلية العلوم التربوية: "رؤية مستقبلية إلعداد طلبة كليات التربية في ضوء 

 المتغيرات العالمية"

 2018، جامعة مؤتة

 التعليم بالتمكين ... منظور رائد للعملية التعليمية: المؤتمر التربوي الرابع 

 2016، مدارس الكلية العلمية اإلسالمية، عّمان

 مؤتمر التطوير التربوي

 ورقة بعنوان: "أدوات التشخيص وأثرها في توجيه البرامج لذوي االحتياجات الخاصة من الفئتين"

 2014، والتعليم، عّمانوزارة التربية 

 التعلم صعوبات ألبحاث 38ال الدولية األكاديميةمؤتمر 

 2014، ليتوانيا فيلنيوس،جامعة 

 مؤتمر قبرص الدولي لألبحاث التربوية

 2012قبرص، 

 واإلرشاد النفس لعلم العالمي المؤتمر

 2010، أنطاليا، تركيا
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 د التدريسيةالموا
 

 بكالوريوس    والبيئية للطفلالتربية الصحية 

 بكالوريوس     برامج تربية الطفل

 بكالوريوس     مشكالت طفل الروضة

 بكالوريوس     اللعب وتربية الطفل

 بكالوريوس      الصحة النفسية

 بكالوريوس      تقويم نمو الطفل

 بكالوريوس     علم النفس التربوي

 بكالوريوس    أساسيات البحث التربوي

 بكالوريوس   النمو االجتماعي واالنفعالي للطفل

 بكالوريوس      النمو اإلنساني

 بكالوريوس      نمو الطفل

 بكالوريوس      علم النفس العام

 بكالوريوس      مشكالت النمو

 ماجستير    مشكالت النمو وكيفية معالجتها

 ماجستير      تقويم نمو الطفل

 دكتوراه   االنفعالي واالجتماعيموضوعات النمو 

 دكتوراه    التنشئة االجتماعية والتعلم

 دكتوراه      النمو الجندري

 دكتوراه     سيكولوجية المراهقة
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 التدريبية الدورات

 

 2018، الجودة وضمان االعتماد مركز ،المدمج التعلم

 2017، الجودة وضمان االعتماد مركز ،األكاديمية للبرامج المستهدفة التعلم نتاجات

 الجامعة الجودة، وضمان االعتماد مركز ،والتعليم التعلم عملية في االجتماعي التواصل وسائل إستخدام أهمية

 2016، األردنية

 الجامعة الجودة، وضمان االعتماد مركز ،التدريسية الهيئة ألعضاء اإللكترونية المواقع مع التعامل

 2016، األردنية

، األردنية الجامعة الجودة، وضمان االعتماد مركز ،العلمي والبحث التعليم في للبوربوينت الفّعال اإلستخدام

2016 

 2015 ،األردنية الجامعة الحاسوبية، الكفاءات مركز ،األردنية الجامعة في اإللكتروني التعليم

 2014، األردنية الجامعة الجودة، وضمان االعتماد مركز ،بنفسي بياناتي أحّدث أنا

 2013، األردنية الجامعة البشرية، القوى تنمية مركز ،إلكترونيا   التعليمي وتطويرالمحتوى تصميم

 2013، األردنية الجامعة البشرية، القوى تنمية مركز ،األردنية الجامعة في بالحروف العالمات نظام

 2012، األردنية الجامعة البشرية، القوى تنمية مركز ،التدريس هيئة أعضاء لتطوير التدريبية الورشات

 الجامعة البشرية، القوى تنمية مركز ،العالمية الدوريات في النشر لغايات بحثية أوراق إعداد في دورة

 2012، األردنية

 1997، االردنية الجامعة االستشارات، مركز ،والتربوية النفسية المشكالت مع التعامل مهارات في ورةد

 1996، اسكتلندا غالسكو، أندروز، سانت كلية ،التعليمية المؤسسات إدارة في القيادة في دورة

 1996، رينزولي جوزيف البروفيسور باشراف شومان الحميد عبد مؤسسة ،الطالب عند االبداع في دورة

 1995، االردنية الجامعة – االستشارات مركز ،الصفية المشكالت في دورة

  1996-1994،والتعليم التربية بوزارة الخاص التعلم مديرية ،التربوي االرشاد في دورة
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 المهنية العلمية والجمعيات الهيئات في العضوية

 

 2019-2018        العلمي البرنامج لجنة عضو،

 2019-2018       الطلبة قضايا تحقيق لجنة عضو،

 2019-2017    التربوية العلوم لكلية والريادة االبتكار مركز ارتباط، ضابط

 2018-2017      التواصل مهارات مساق تطوير لجنة عضو،

 2019-2016         التربوية الجمعية عضو،

 2018-2015  الطفل ثقافة مجال في والتفوق لإلبداع الحسين صندوق جائزة تحكييم لجنة مقيم،

 2016-2015 "الرياضة في والنزاهة المنشطات مكافحة" العلمية للندوى تحضيرية لجنة عضو،

 2016-2015       لمؤتمر واإلعالمية العلمية اللجنة عضو،

 "  العالمية التنافسية نحو: العربي الوطن في العالي التعليم"

 2017-2014        الجامعة حضانة لجنة عضو،

 2014-2013    التربوي النفس علم بقسم الخاصة التعلم نتاجات لتحديد لجنة مقرر،

 2019-2017      األردنية الجامعة بالكلية؛ العليا الدراسات لجنة عضو،

           2012-2014 

 2019-2018     األردنية الجامعة القسم؛ في العليا الدراسات لجنة مقرر،

           2014-2015 

           2012-2013 

 2019-2018        الكلية استراتيجية لجنة عضو،

           2012-2013 

 2016-2011     والجامعة الكلية قضايا في تحقيق لجنة ومقرر، عضو

 2012-2011    القسم في التدريس هيئة أعضاء لتعيين مقابلة لجنة عضو،

 2012-2011      الخمسين بالذكرى الجامعة احتفاالت لجنة عضو،

 2019-2010         نفس علم جمعية ،عضو

 2011-2010         إعالمية لجنة عضو،

 2016-2015         المكتبة لجنة عضو،

           2010-2011 
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 2010-2009  األردنية الجامعة في المنعقد" التعلم مؤسسة"  لمؤتمر التحضيرية اللجنة عضو،

 2008-2006      الكلية في والمؤتمرات الندوات لجنة عضو،

 2017-2015      التربوية العوم كلية في االجتماعية اللجنة عضو،

           2005-2010 

 المنح والجوائز

 

 2004  األردنية الجامعة ،(دكتوراه) العليا الدراسات في العلمي للتميز بركات نبيل جائزة

 1989    األردنية لجامعةا األكاديمي، للتفوق طالل بن حسين الملك جائزة

 


