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 الشهادات العلمية

 
كولومبوس: (: دكتوراه في التربية الخاصة وتحليل السلوك التطبيقي من جامعة والية أوهايو، 1982-1985)

 اوهايو، الواليات المتحدة األمريكية.
ي من جامعة والية ميشيغان، ايست النسينغ: ميشيغان، تأهيلال رشاد(: ماجستير في اإل1980-1982)

 الواليات المتحدة األمريكية.
 .األردنية، عمان: األردن(: بكالوريوس في التمريض من الجامعة 1972-1976)
 

يةكاديمالخبرات األ  

 
 .األردنية، عمان، األردن(: أستاذ التربية الخاصة، كلية العلوم التربوية، الجامعة -1998)
 .األردنية، عمان: األردن(: نائب عميد كلية الدراسات العليا، الجامعة 2002 - 2001، 1999-2000)
 ية.األردن(: تعيين مشترك، برنامج الدكتوراه، كلية التمريض، الجامعة -1998)
 .األردنية، عمان: األردن، الجامعة رشاد(: رئيس قسم التربية الخاصة واإل1997-1998)
( ، مدينة UNDPمشروع التدخل المبكر، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) خبراء(: كبير 1994-1996)

 الشارقة للخدمات اإلنسانية، الشارقة: اإلمارات العربية المتحدة.
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ية، عمان: األردنوالتربية الخاصة، كلية التربية: الجامعة  رشادقسم اإل (: أستاذ مشارك،1991-1997)
 .األردن

ية، عمان: األردنوالتربية الخاصة، كلية التربية: الجامعة  رشاد(: أستاذ مساعد، قسم اإل1985-1991)
 .األردن

 ية.األردن(: مساعد مدرس/باحث، كلية التربية، الجامعة 1979-1980)
 

 للجان والمؤسساتعضوية المجالس وا

 
 (-2022العلوم التربوية، الجامعة األردنية ) –عضو هيئة تحرير مجلة دراسات  .1
 (.2019) لذوي اإلعاقة ية حول إمكانية الوصولاألردنلجنة الجامعة  .2
 (.2019ة االستشارية لمجلة دراسات )هيئال .3
 (.2019جائزة الحسن بن طالل العلمية ) .4
 (.- 2019حفر الباطن للعلوم التربوية والنفسية، السعودية )اللجنة االستشارية لمجلة جامعة  .5
 (.2019-2017ية )األردنرئيس لجنة البحث العلمي، كلية العلوم التربوية، الجامعة  .6
 (.2014 - 2012ية )األردنالجامعة البحث العلمي في مجلس  .7
 (.2013ية )األردنرئيس لجنة المؤتمرات العلمية بكلية التربية، الجامعة  .8
 (.2012) ية لمعايير الباحثين المتميزيناألردنلجنة الجامعة  .9

 (.2011) األردن -ية، عمان األردناللجنة العليا للبحث العلمي، الجامعة  .10
 (.2016-2014اللجنة االستشارية لمجلة جامعة الملك السعودية للعلوم التربوية ) .11
 (.-2011) األردن -عمان  ،عاقةللجنة التوجيهية، المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإل .12
 (.2014-2011مجلس أمناء جامعة الملك الحسين بن طالل ) .13
 (.2010) األردن -ية، عمان األردن، الجامعة العلمي لجنة الجامعة ألخالقيات البحث .14
 .(2014-2011)ية األردناالبتدائي، الجامعة  يمجلس التأديبالرئيس  .15
 (. 2010-2008)ية األردناالبتدائي، الجامعة  يمجلس التأديبالعضو  .16
 (.2010-2009) األردنمجلس أمناء جامعة عمان األهلية، السلط:  .17
 (.2011-2009ية )األردنلجنة الترجمة، عمادة البحث العلمي، الجامعة  .18
 (. 2008-2007) األردنضو ومستشار وطني، مشروع تمبوس للتربية الخاصة الشاملة في ع .19
اللجنة الوطنية لتطوير التعليم من أجل التعليم والمعرفة والتعليم الفني، وزارة التربية والتعليم،  .20

 (.-2007) األردنعمان، 
 (.2005) األردنمجلس كلية التمريض، الجامعة الهاشمية، الزرقاء،  .21
 األردن –رئيس لجنة اعتماد جامعة عمان األهلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عمان  .22

(2006.) 
 األردن-ية، عماناألردنلجنة ضمان جودة برامج البكالوريوس في كلية التربية، الجامعة  .23

(2006.) 
رئيس لجنة اعتماد برنامج بكالوريوس التربية الخاصة بجامعة اإلسراء، وزارة التعليم العالي  .24

 (.2006) األردن-والبحث العلمي، عمان
 (. 2006-2004) األردنية، عمان: األردنمجلس البحث العلمي، الجامعة  .25
رئيس اللجنة الوطنية لتطوير االستراتيجية الوطنية للتربية الخاصة، وزارة الشؤون االجتماعية،  .26

 .(2005) األردن-عمان
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 (.2006-2004ية )األردنعضو لجنة تحرير مجلة دراسات: العلوم التربوية، الجامعة  .27
 (.2010-2003تربية الخاصة )اللجنة االستشارية للمجلة العربية لل .28
 (.2001،  1999ية )األردنمجلس كلية الدراسات العليا، الجامعة  .29
 (.2000، 1997ية )األردنمجلس كلية التربية، الجامعة  .30
 (.1990) األردنية، عمان: األردنمجلس الجامعة، الجامعة  .31
 (.1994-1992) األردنية، عمان: األردناللجنة االستشارية لمركز أبحاث النطق، الجامعة  .32
 (.1998-1996) األردنية، عمان: األردنلجنة الجامعة والمجتمع، الجامعة  .33
 (.2000-1998) األردن -اللجنة العلمية، الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية، عمان  .34
 (.1999-1996) األردنالمجلس الوطني للمعاقين، عمان:  .35
 (.1999-1996) األردنن: عضو اللجنة االستشارية لجمعية الضياء للمكفوفين، عما .36
 (.2005 - 1997) األردنية لعلم النفس، عمان: األردنالجمعية  .37

 

 االهتمامات البحثية

 
 :تتركز اهتماماتي البحثية حول 

 .عاقةذوي اإل في تربية وتأهيلتطبيقات تحليل السلوك التطبيقي   .1
 .وذوي االحتياجات الخاصة األخرى عاقةذوي اإل طلبةلل دامجالتعليم ال  .2
 .عاقةاالحتياجات والخدمات الصحية لألفراد ذوي اإل .3
 .عاقةذوي اإل األفراداحتياجات وخدمات أسر  .4

 

 الجوائز العلمية

 
اإلمارات  :جائزة خليفة التربوية )مجال التعليم العالي على مستوى العالم العربي(، أبو ظبي .1

 .2010العربية المتحدة، 
 عاقة"مقدمة في اإل 2009نشره في العلوم اإلنسانية جائزة جامعة فيالدلفيا ألفضل كتاب تم  .2

 .2010، األردنعمان: . العقلية" 
 .2006، األردن :للباحث المتميز، عمانية األردنجائزة وزارة التعليم العالي  .3
المعوقين عن البحث العلمي المتميز في التربية الخاصة بالمملكة العربية  األطفالجائزة جمعية  .4

 .1998السعودية، 
 .1994 ة،ائزة راشد بن حميد اإلمارات العربية المتحدج .5
 .1992 األردنجائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب، عمان:  .6
 .1985في تحليل السلوك التطبيقي، جامعة والية أوهايو،  Vance W. Cotter منحة .7

 
 

 شهادات التكريم والتقدير

 
  2019الجامعة األردنية،  .1
  2019 ،العلمية طاللالحسن بن جائزة  .2
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  4201 ،جامعة والية كينت ، أوهايو: الواليات المتحدة األمريكية .3
  2012 ،مركز الشفلح ، الدوحة ، قطر .4
  2011 ، جامعة نزوى ، سلطنة عمان .5
  2008 ،وزارة التربية والتعليم ، سلطنة عمان .6
  2007 ،وزارة التربية والتعليم ، سلطنة عمان .7
  2006 ،المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم، .8
 2006 ،يةاألردنالجامعة  .9

  2005 ،مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، اإلمارات العربية المتحدة .10
 2200، ة الكويتدولإدارة التربية الخاصة ،  .11
  2005 ،وزارة التربية والتعليم ، المملكة العربية السعودية .12
  2002 ،للخدمات اإلنسانية ، اإلمارات العربية المتحدةمركز التدخل المبكر ، مدينة الشارقة  .13
  2002 ،وزارة التربية والتعليم ، الكويت .14
  1997 ،جامعة اإلمارات ، اإلمارات العربية المتحدة .15
  1997 ،مجلة المنال ، الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة .16
 2000،  1999،  1998 ،األردنالصندوق الهاشمي للتنمية البشرية ،  .17

 
 

 زيارات علمية

 
باحث زائر، جامعة والية كينت، أوهايو، الواليات المتحدة  :(2016-2017، 2014-2015) .1

 .األمريكية
 (: باحث زائر، جامعة والية أوهايو، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية.2015-2016) .2
 .األردن، جامعة عمان األهلية، علمي(: إجازة تفرغ 2007-2008) .3
 .األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان: تفرغ علمي(: إجازة 2002-2003) .4
 .األردن، ةالتطبيقي بلقاء(: إجازة تفرغ ، جامعة ال1998-1999) .5

 

 تقييم األبحاث للمجالت العلمية

 
 ، استرالياوالتنمية والتعليم عاقةالمجلة الدولية لإل• 
 والمجتمع، الواليات المتحدة األمريكية عاقةاإل• 
 الصرع والسلوك، الواليات المتحدة األمريكية• 
 األردنية، األردندراسات، الجامعة • 
 األردنية للعلوم التربوية، جامعة اليرموك، األردنالمجلة • 
 األردناليرموك، جامعة اليرموك،  حاثأب• 
 األردنمجلة جامعة مؤتة، • 
 األردنمجلة اتحاد الجامعات العربية، • 
 الكويت ، دولةمجلة التربية جامعة الكويت• 
 مجلة جامعة السلطان قابوس التربوية، سلطنة عمان• 
 اإلمارات، اإلمارات العربية المتحدةكلية التربية/ جامعةمجلة • 
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 المجلة الدولية للبحوث التربوية، اإلمارات العربية المتحدة• 
 علوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين ، مملكة البحرينمجلة ال• 
 مجلة جامعة الملك سعود التربوية، المملكة العربية السعودية• 
 مجلة جامعة دمشق للتربية، سوريا• 
 مجلة جامعة القدس، األراضي الفلسطينية• 
 المجلة العربية للتربية الخاصة، السعودية• 
 ، الواليات المتحدة األمريكيةمجلة التوحد واضطرابات النمو• 
 األردنمجلة البلقاء، جامعة عمان األهلية، • 
 مجلة اضطرابات االنتباه، الواليات المتحدة األمريكية• 
 المجلة العربية للطفولة، الكويت• 
 األردنمجلة جامعة العلوم التطبيقية، • 
 

هيئة التدريس للترقية والتثبيت في العديد أعضاء من باإلضافة إلى ذلك، قمت بتقييم العديد من المرشحين 
كرئيس وعضو في فرق المراجعة  تمن الجامعات العربية على مدار العشرين عاًما الماضية. شارك

بعض الدول األردن والخارجية العتماد العديد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا الجامعية في 
 في التربية الخاصة وتعديل السلوك.المؤلفة والمترجمة العديد من الكتب  حّكمتالعربية. و

 

 البحوث الممولة

 
(. بتمويل من 1998الدمج على القبول االجتماعي للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ) تأثيرات. 1

 دوالر أمريكي. 2700ية. األردنعمادة البحث األكاديمي، الجامعة 
مهارات المعلمين في استخدام تحليل السلوك التطبيقي مع الطالب ذوي  . فاعلية برنامج تدريبي في تحسين2
 دوالر أمريكي. 4700ية. األردن(. بتمويل من عمادة البحث األكاديمي، الجامعة 1999الذهنية ) عاقةاإل
. معرفة معلمي الصف العادي بصعوبات التعلم وآثار برنامج تدريبي على الممارسات التعليمية 3

 دوالر  4700ية. األردن(. بتمويل من عمادة البحث األكاديمي، الجامعة 2006قبلهم ) المستخدمة من
(. بتمويل من عمادة 2009. مراجعة وتحليل لبحوث التربية الخاصة العربية المنشورة في العقد الماضي )4

 دوالر أمريكي. 4700ية. األردنالبحث األكاديمي، الجامعة 
(. بتمويل من عمادة البحث 2013) عاقةذوي اإل األطفالي لدعم أسر . إنشاء مركز معلومات إلكترون5

 دوالر أمريكي. 7100ية. األردناألكاديمي ، الجامعة 
(. بتمويل من عمادة البحث 2014في أدب الطفل العربي. ) عاقةاألشخاص ذوي اإل ورة. تحليل ص6

 دوالر أمريكي. 4000ية. األردناألكاديمي، الجامعة 
 
 

 مجالت علمية محكمةأبحاث في 

 
 أبحاث باللغة العربية

 صعوبات ذوي السابع الصف طلبة تواجه التي التحديات (.2021) جمال والخطيب، طالل، العازمي، .1
 التربية، كلية مجلة الكويت بدولة أمورهم أولياء نظر وجهة من بعد عن الرياضيات دراسة في التعلم

 .374-340 (،3)37 أسيوط، جامعة

http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Record/1129615
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Record/1129615
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Record/1129615
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Record/1129615
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(. تقييم خبرات أولياء أمور األطفال المصابين باضطرابات 2020عويضة، لينا، والخطيب، جمال ) .2
(، يةجامعة األردنالطيف التوحد في التشخيص والعالج والتعليم في األردن. دراسات: العلوم التربوية )

47(4 ،)370-394. 
(. أثر برنامج تأهيل مهني مستند إلى اإلنتاج النباتي في 2019الزيوت، فيصل، والخطيب، جمال ) .3

(، 1)4تمكين األشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في األردن. المجلة التربوية األردنية، 
192-215.  

عديل السلوك في (. فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات ت2018الحياري، هيثم، والخطيب، جمال ) .4
-238(، 2)3تنمية معرفة أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. المجلة التربوية األردنية، 

271. 
(. الرضا عن الحياة وعالقته بمهارات تقرير المصير 2017أبو داوود، أمل، والخطيب، جمال ) .5

-1890(، 11)31، واألمل لدى المراهقين ذوي اإلعاقة في األردن. مجلة جامعة النجاح للبحوث
1910. 

(. تقييم درجة تطبيق معلمي التربية الخاصة في األردن 2017عجارمة، ميساء ، والخطيب، جمال ) .6
(، 1)3الستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في ضوء بعض المتغيرات. المجلة التربوية األردنية ، 

1-25. 
ريبي في تحسين مستوى الكفاءة (. فاعلية برنامج تد2017مساعدة، معتصم، والخطيب، جمال ) .7

  .124-113(، 1) 44التدريسية لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية. دراسات، 
(. تطبيق معلمي التربية الخاصة للممارسات القائمة على 2017شلبي، نهيل، والخطيب، جمال ) .8

المجلة التربوية  بعد المدرسة في األردن.ما األدلة في دعم انتقال الطالب ذوي اإلعاقة إلى حياة 
 .51-27(، 2)2األردنية ، 

(. تقييم أولياء األمور لفاعلية برامج وخدمات العالج الطبيعي. 2017الخطيب، جمال، وكليب، جميل ) .9
 . 1866-1839(، 10)31مجلة جامعة النجاح لألبحاث، 

وي (. المهارات االنفعالية واالجتماعية للطالب ذ2011خزاعلة ، أحمد ، والخطيب جمال ) .10
 .389 - 372، 38صعوبات التعلم. دراسات الجامعة االردنية، 

 المقدمة الخدمات عن األمور أولياء رضا مدى (.2010) جمال والخطيب، وسام، المنذر، .11
 .237-209، 16،  الخاصة للتربية العربية المجلة .سوريا في التوحديين ألطفالهم

(. المجلة 2007-1998(. البحوث العربية في التربية الخاصة )2010الخطيب، جمال ) .12
 .302-285( ، 4) 6األردنية في العلوم التربوية ، 

فعالية برنامج سلوكي في خفض السلوك  (.2007بحراوي، عاطف، والخطيب، جمال ) .13
 .26-13( ، 1) 34النمطي لألطفال المتخلفين عقلياً. دراسات ، الجامعة األردنية ، 

(. فاعلية التعزيز اإليجابي والتغذية الراجعة في 2006الخطيب، جمال ، ويونس، محمد ) .14
 .145-115،  8الكلمات. مجلة األكاديمية العربية للتربية الخاصة ، معالجة أخطاء التعرف على 

(. مستوى التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي 2005الخطيب، جمال، والبستنجي، مراد ) .15
 .94-82،  33صعوبات التعلم مع الطلبة العاديين. دراسات، الجامعة األردنية ، 

تحسين مستوى معرفة معلمي (. أثر برنامج تدريبي جمعي في 2004الخطيب، جمال ) .16
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  نشاطات مهنية أخرى
،  األردن-عضو لجنة اعتماد برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة في جامعة عمان األهلية ، عمان .20

2006. 
في اإلمارات العربية  عاقةت العاملة مع األشخاص ذوي اإلمؤسساتقديم خدمات استشارية لعدد من ال . 21

  (. -1986) ت المتحدة وسوريا والبحرين وسلطنة عمان والكوي
 (. - 1985) ن األردتقديم خدمات استشارية لمراكز التربية الخاصة في  . 22
         والدول العربية األخرى األردنالمعوقين في  األطفالية لمئات أولياء أمور إرشادتقديم خدمات  . 23

(1985-.) 
 .واإلشراف على عملياته لمدة ثماني سنوات 1992مان عام في عإنشاء المركز العربي للتربية الخاصة  . 24
 .2005ية ، نوفمبر األردنرئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر العربي للتربية الخاصة ، الجامعة  . 25
 .(2013-2011) األردنجائزة خليفة التربوية في لمنسق العمل ك. 26
 األردن-لجنة اعتماد برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة في جامعة الشرق األوسط عمان . رئاسة27

2012. 
،  األردن-رئاسة لجنة اعتماد برنامج الماجستير في التربية الخاصة في جامعة عمان العربية ، عمان . 28

2011. 
 :ة العين للعلوم والتكنولوجيا ، العينلجنة اعتماد برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة بجامع ية. عضو29

 .2014اإلمارات العربية المتحدة ، 
 
 هافيتكيتطويرها/ئمة جزئية باالختبارات التي تم اق

على مدار الثالثين عاًما الماضية ، قمت بتطوير العشرات من االختبارات وأدوات التقييم التي قام الباحثون 
 :أدوات التقييم هذهعلى نطاق واسع. من بين باستخدامها 

حديدي ود. البالتعاون مع د.  (QRS) المصادر والضغوطالنسخة العربية من استبيان هولرويد حول  •
 .2004صمادي، ال

 1996الحديدي ،  نىم د.داء األسرة بالتعاون مع ألالشامل  McLinden مقياسالنسخة العربية من  •

 داءشامل لألالتقييم الرصدي للMcCarron - Dial ديال  -مكارون مقياس النسخة العربية من   •
 .1997حديدي ، ال نىالعاطفي بالتعاون مع د. م

 د. منىللمهارات االجتماعية لألطفال بالتعاون مع  Matson النسخة العربية من مقياس ماتسون •
 .1995الحديدي ، 

 .1993المجالي ،  عرينبالتعاون مع  Stewart النسخة العربية لمقياس التكيف المهني لستيورات •
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د. لمعنويات المعلم بالتعاون مع Rempel & Bently النسخة العربية من مقياس ريمبل وبنتلي  •
 .1991عليان ، خليل . دحديدي وال منى

محمد   لتقييم احتياجات األسرة بالتعاون مع Simeonson & Bailey النسخة العربية من مقياس  •
 .Hassan ،2000 الحسن

 .2007ة المعلم بصعوبات التعلم اختبار معرف •

 .2005اختبار معرفة المعلم بتعديل السلوك  •

 .2002،  للدمج الشاملالمعلم  مقياس إدراكات •

-1992) العديد من قوائم المراجعة ومقاييس التصنيف األخرى للمركز العربي للتربية الخاصة •
1998). 

والدول  األردن وأساتذة الجامعات فيأكثر من مائة مقياس واختبار لطالب الدراسات العليا تحكيم  •
 العربية األخرى.

 
 تصميم المناهج وتكييفها

 المدخل إلىالسنوات الثالثين الماضية )مثل:  على مدارالتربية الخاصة  تأليف مقررات جامعية في .1
التي التربية الخاصة، والمناهج واألساليب في التربية الخاصة، وتعديل السلوك، والتدخل المبكر( 

 أقسام التربية الخاصة في الجامعات العربية. عدد كبير من على نطاق واسع من قبل  تم اعتمادها
  (1995-1993) المشاركة في تطوير منهاج الشارقة للتدخل المبكر  .2
 .2004، األردن"، دار الفكر، عمان ، عاقة"مناهج تدريبي لألطفال ذوي اإل المشاركة في تطوير .3
 .2007المشاركة في تطوير المؤشرات التطورية في الطفولة المبكرة ، مجلس شؤون األسرة ،  .4
 .1994للتدخل المبكر ،  Portage المشاركة في تكييف منهاج .5
 .2008لذهنية في سلطنة عمان ا عاقةتقديم االستشارات الخاصة بمناهج الطلبة ذوي اإل .6
  (2008-2007)تطوير أدلة للمناهج لمعلمي غرفة المصادر بوزارة التربية والتعليم  .7
 1998-1992)) تطوير العديد من األدلة لمناهج للمركز العربي للتربية الخاصة  .8
 األردنالدراسات العليا في  لبةي أو عالجي لطإرشادتحكيم أكثر من مائة برنامج ومنهاج تدريبي أو  .9

 الدول العربية األخرى.بعض و
 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية

 
 رسائل الماجستير

(. العالقة التعاونية بين معلمي غرفة المصادر ومعلمي التعليم العام والعوامل 2021البنا، ايمان ) .1
 التي تعيقهم في المدارس الحكومية والخاصة في جنوب عمان.

وعالقتها  األردنذوي صعوبات التعلم في  األطفال(. الكفاءة الذاتية لدى أمهات 2020رحال ، نور ) .2
 بعمر األم ومستوى التعليم وسن الطفل وجنسه.

المصابين باضطراب طيف التوحد  األطفال(. تحديات مشاركة أولياء أمور 2019عويس ، ساره ) .3
 عمان والحلول المقترحة لمعالجتها. في البرامج العالجية والتعليمية ألطفالهم في

ذوي اإلعاقات الذهنية من  األطفال(. المشكالت السلوكية والعاطفية لدى 2018الظفيري، بالدي ) .4
 وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت.

(. اتجاهات طالب الفصل العادي نحو أقرانهم الذين يعانون من صعوبات 2014العمايرة ، إبراهيم ) .5
 .األردنالتعلم في غرف المصادر في 
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(. دراسة مقارنة للقلق لدى الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم أو ال 2012قطناني، دعاء ) .6
 يعانون منها.

عية والعاطفية التي يواجهها الطالب الذي يعاني من (. الصعوبات االجتما2012دويك، منار ) .7
 صعوبات التعلم.

(. فعالية التعزيز التفاضلي للسلوكيات األخرى في الحد من السلوكيات 2011بن محفوظ ، ساره )  .8
 .عاقةالتخريبية لألطفال ذوي اإل

 (. قبول مديري المدارس لمبادئ التعليم الشامل.2010عكايلة، محمود ) .9
 .األردن(. تجارب الطلبة ذوي االعاقات السمعية في 2009ر )عمايرة، منو .10
(. فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى أطفال 2009عودات، علي ) .11

 .األردنفي  األطفالرياض 
 عاقةاإلنسحاب اإلجتماعي لألطفال ذوي اإل أثر برنامج مستند إلى اللعب على(. 2007أبو الربع ) .12

 العقلية البسيطة.
الجمهورية العربية السورية  التوحديين في األطفالمعرفة معلمي (. 2007عرابي، وضاح ) .13

 بأساليب تعديل السلوك.
المقدمة ألطفالهم التوحديين في  (. مدى رضا أولياء األمور عن الخدمات2007منذر، وسام ) .14

 سوريا.
في تحصيل الطلبة الصم في  لتعلم التعاونيأثر استخدام استراتيجية ا (. 2007الرفاعي، عالية ) .15

 الرياضيات و تفاعالتهم اإلجتماعية.
 ية.األردنالجامعات و الكليات  السمعية في عاقة(. حاجات الطلبة ذوي اإل2007أبو مريم، عنان ) .16
لدى طلبة ُغرف المصادر  (. تطوير المهارات اإلنفعالية واإلجتماعية2006البدارنة، محمد ) .17

 ية.:دراسة تجريب
والمعلمين العاديين  (. الخصائص الشخصية لمعلمي التربية الخاصة2005السعيدين، أحمد ) .18

 :دراسة مقارنة.
 عاقةذوي اإل األطفاللدى  (. فعالية برنامج سلوكي في تحسين اإلنتباه2005الزيوت، فيصل ) .19

 العقلية البسيطة.
لدى الطلبة ذوي صعوبات  ركة(. اثر برنامج تدريبي على الكفاية المد2004الفواعير، أحمد ) .20

 التعلم.
المتفوقين واالستراتيجيات التي  (. المشكالت التي تواجهها أسر الطلبة2004الجدوع، عصام ) .21

 تستخدمها لحلها.
المحلي في خفض الضغوط  المبني على المجتمع تأهيل(. فاعلية ال2004أبو الحالوة، أشرف ) .22

 العقلية. عاقةذوي اإل األطفالالنفسية لدى أسر 
االحتياجات الخاصة في المدارس  (. الصعوبات المرتبطة بدمج الطلبة ذوي2003جعفر، غادة ) .23

 العادية من وجهة نظر المعلمين.
في تحصيل الطلبة ذوي صعوبات  (. أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني2003عبيدات، يحيى ) .24

 التعلم في الرياضيات وتفاعالتهم االجتماعية.
الراجعة في تصحيح أخطاء تعرف  (. فاعلية التعزيز اإليجابي والتغذية2002، محمد )يونس .25

 الكلمات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
الصعوبات التعليمية مع الطلبة  (. التفاعالت اإلجتماعية للطلبة ذوي2002البستنجي، مراد ) .26

 العاديين في المدارس العادية في عمان.
 سنة. (18-0) المعاقين عقليا من األطفال(. مشكالت أسر 2001الحديدي، هناء ) .27
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المعوقين  األطفالالنمطي لدى  (. فاعلية برنامج سلوكي في خفض السلوك2001بحراوي، عاطف ) .28
 عقليا.

ذوي  األطفالاإلنتباه لدى  (. فاعلية برنامج سلوكي لمعالجة ضعف2001الزغلوان، حسن ) .29
 ة.الصعوبات التعلمي

القرائية لطالب الصف الثالث الذين  (. اثر برنامج تدريبي لتنمية القدرات1999مكاحلة، أحمد ) .30
 لديهم صعوبات تعلم.

 ( سنوات.7-3ما بين ) الطبيعيين األطفال(. العيوب االبدالية عند 1999السعيد، حمزة ) .31
الساسية "جزء للمهارات ا (. تطوير صورة اردنية من مقياس بريجانس1994عطا هللا، ربا ) .32

 "االستعداد
 المعوقين : دراسة استطالعية. األطفال(. االنسحاب االجتماعي لدى 1993الصباح، سهير ) .33
ذوي الصعوبات التعليمية، والعاديين  (. الفروق في الكفايات المدركة بين الطلبة1993شيخة، شفا ) .34

 والمتفوقين اكاديميا.
 وعالقته بالتكيف الشخصي. اص المتخلفين عقليا(. التكيف المهني لألشخ1993المجالي، عرين ) .35
العملية التربوية من وجهة نظر  المعاقين في األطفال(. مشاركة اباء 1992جريسات، ميشيل ) .36

 معلمي التربية الخاصة.
 بعمر الطفل وجنسه ونوع اعاقته. المعوقين وعالقتها األطفال(. حاجات آباء 1992الحسن، محمد ) .37
الملتحقين بمراكز التربية  الصم األطفال(. العالقة بين معلمي وآباء 1992سرطاوي، عادل ) .38

 من وجهة نظر اآلباء. األردنالخاصة في 
االجتماعية في خفض السلوك  فاعلية برنامج للتدريب على المهارات(. 1991العمايرة، أحمد  ) .39

 العدواني لدى طلبه الصفوف االبتدائية.
 إستطالعية. :دراسة األردن(. الشلل الدماغي في 1991اسماعيل، نادر ) .40
الفوضى عند طالب المرحلة  (. فاعلية لعبة السلوك الجيد في خفض سلوك1991أبو عبيد، هيفاء ) .41

 االبتدائية.
عن غير المصابين وعالقة  (. سمات الشخصية المميزة للمصابين بالصرع1988يوسف، عصام ) .42

 اب.الجنس ونوع النوبة في شخصية المص
 

 أطروحات الدكتوراه
(. التحديات التي تواجه طالب الصف السابع الذين يعانون من صعوبات 2021العازمي ، طالل ) .1

 التعلم في دراسة الرياضيات من وجهة نظر والديهم في دولة الكويت.
(. مشاكل التواصل االجتماعي والقلق االجتماعي ومشاكل المزاج بين الطالب 2021محاجنة، نائلة )  .2

 المصابين باضطراب طيف التوحد المسجلين في فصول خاصة ومنتظمة من وجهة نظر المعلمين.
(. أثر برنامج التدخل المبكر عن بعد القائم على تدريب األمهات في 2021، شيرين ) خريسات .3

 .األردنالذهنية في  عاقةذوي اإل األطفالن المهارات االجتماعية واللغوية لدى تحسي
(. تقييم أولياء األمور لفعالية برامج خدمات العالج الطبيعي في تطوير األداء 2017كليب ، جميل )  .4

 الحركي ألطفالهم ذوي اإلعاقات الحركية في منطقة القدس الشرقية.
عن الحياة وعالقتها بمهارات تقرير المصير واألمل لدى المراهقين (. الرضا 2017، أمل ) أبو داود .5

 .األردنفي  عاقةذوي اإل
(. مستوى تطبيق معلمي التربية الخاصة للممارسات القائمة على األدلة في دعم 2017، نهيل ) شلبي .6

 في ضوء بعض المتغيرات. األردنإلى ما بعد المدرسة في  عاقةانتقال الطالب ذوي اإل
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(. فاعلية برنامج تدريبي يعتمد على تقنيات تعديل السلوك في تنمية معرفة 2018ي ، هيثم )الحيار .7
 المصابين باضطراب طيف التوحد. األطفالأمهات 

المهني القائم على اإلنتاج النباتي في التمكين  تأهيل(. أثر برنامج إعادة ال2019الزيوت ، فيصل ) .8
 .األردنتوحد في المهني لألشخاص المصابين باضطراب طيف ال

: األردنالذهنية في  عاقة(. تحديات تقديم الخدمات الصحية لألطفال ذوي اإل2020الحباشنة، سوسن ) .9
 وجهات نظر أولياء األمور ومقدمي الرعاية الصحية.

(. أثر تدريب المعلمين في تحليل السلوك التطبيقي على مهارات اللغة 2020مبارك. ساره ) .10
المصابين باضطراب طيف  األطفالذوي اإلعاقات الذهنية و األطفالقة بين التعبيرية ومهارات العال

 التوحد في الكويت.
(. فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة الترفيهية في تحسين الصحة 2020صيام ، سامي ) .11

 النفسية لألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
المجتمعي على المشكالت السلوكية لدى  هيلتأ(. تحليل تأثير برامج ال2020عنانزة ، محمد ) .12

 المعوقين ونوعية الحياة والضغط النفسي لدى أسرهم. األطفال
ية من األردن(. تقييم برنامج بكالوريوس التربية الخاصة في الجامعات 2019بقاعي ، سعيد ) .13

 منظور أعضاء هيئة التدريس والخريجين وأصحاب العمل.
الخصائص السلوكية لألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (. 2019، محمد )مخادمة  .14

 وعالقتها بالضغط النفسي والقلق واالكتئاب لدى أمهاتهم.
(. أثر برنامج تدريبي قائم على التعليم المتمايز على تحصيل الرياضيات 2018أبو شباب ، ايمان ) .15

لتعلم في مدارس األونروا والمواقف تجاهها لدى طالب الصف الثالث الذين يعانون من صعوبات ا
 .األردنفي 

المصابين باضطراب طيف التوحد في  األطفال(. تقييم تجارب أولياء أمور 2018التعمري ، لينا ) .16
 .األردنالتشخيص والعالج والتعليم في 

والبالغين المصابين بداء  األطفال(. أعراض االكتئاب ونوعية الحياة لدى 2016شديفات ، أحمد ) .17
 .2والنوع  1نوع السكري من ال

الصحية في  عاقةذوي اإل األطفال(. أثر برنامج تدريبي ألولياء أمور 2014العجارمة ، عمر ) .18
 تحسين المهارات االجتماعية ألبنائهم.

(. المشكالت السلوكية والعاطفية لغرفة الموارد وطالب الفصل العادي: 2015الشبلي ، رأفت ) .19
 دراسة مقارنة.

ي مبني على الدراما النفسية في تقليل أعراض إرشادعلية برنامج (. فا2015معمر ، بسمة ) .20
االكتئاب والرهاب االجتماعي وتحسين التكيف النفسي لدى الطالب السوريين في المخيم اإلماراتي 

 الزرقاء. -)مرجيب الفهود( 
ب في المعرفي السلوكي القائم على إدارة الغض رشاد(. فاعلية برنامج اإل2015الشعيبي ، ايمان ) .21

 تحسين الثقة بالنفس والمهارات االجتماعية لطالبات الصف الثامن.
(. قياس فاعلية استراتيجية سرد القصص في تحسين مهارات القراءة 2013بشر ، فاطمة ) .22

 والمهارات االجتماعية والمفهوم الذاتي لألطفال ذوي صعوبات التعلم.
البصرية  عاقة(. معايير الجودة الدولية للبرامج التعليمية للطالب ذوي اإل2013المهر، محمد )  .23

 .األردنوقابليتها للتطبيق على البرامج المقدمة في 
(. فاعلية برنامج التدخل المبكر في تنمية المهارات الحياتية اليومية 2010القضاة ، ضرار ) .24

 .األردن( سنوات في 6-3ن في الفئة العمرية )ذوي متالزمة داو األطفاللمجموعة من 
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ذوي  األطفال(. فاعلية برنامج تدريبي في تعزيز الذاكرة العاملة لدى 2009الحساني ، سامر )  .25
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