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 3 

 (2019 -2017مقرر لجنة الترقيات في كلية العلوم التربوية ) 
 (.2006 – 2003الجامعة األردنية ) مجلس عمداء الجامعة األردنية، /عضو لجنة التعيين والترقية 
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 (.2014   -2009العلمي. ) العالي والبحث
 .2009رئيسة لجنة االعداد لندوة الدراسات العليا: الواقع والطموح، الجامعة االردنية لعام 
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 (. 2006 – 2003نة اعتماد المجالت )عضو لج
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 .1996يب، جامعة القدس المفتوحة، األردن، تعديل السلوك، باإلشتراك مع الدكتور جمال الخط .10
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( درجة استخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في المدارس الحكومية األردنية 2022) الهياجنة، فادية، الحديدي، منى .1
العلوم : مجلة دراساتظرهم. للتقنيات التعليمية الخاصة بهم لدراسة المواد الدراسية في المدارس الدامجة من وجهة ن

 .466-451 (،2)49 ،اإلنسانية واالجتماعية
2. Alkhateeb, J. M., Alhadidi, M. S., & Mounzer, W. (2022). The impact of autism spectrum 

disorder on parents in Arab countries: A systematic literature review. Frontiers in 
Psychology, 13, 955442. 

مجلة . عالقة الطلبة المتميزين بأشقائهم وأثر بعض المتغيرات على تلك العالقة(. 2022) عشا، اسراء، الحديدي، منى .3
 .1580-1527، 1(، العدد23)د ، جامعة جرش، األردن.المجلجرش للبحوث والدراسات

4. Aqilan, M. M., Alhadidi, M., S, and Alkhatib A. J., (2020). Parents Perceptions for the 
Causes of Intellectual Disability in their Children in Jordan.  Research Journal of 
Medical Sciences 14(3):44-53 DOI: 10.36478/rjmsci.2020.44.53 

(. مستوى الخدمات المساندة المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس 2020منى )الزعبي، معتصم، الحديدي،  .5
 . 336-309(، 4)34العلوم اإلنسانية،  –األساسية. مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

(. تقييم مستوى شدة االضطراب لدى أطفال طيف التوحد وفقا لمستويات 2019)الحديدي، منى البخيت، ضياءالدين،  .6
،الجامعة اإلسالمية، غزه.   مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةجة إلى الدعم في األردن. الحا
 .670-652، 5، ع27مج

(. درجة تطبيق معلمي غرف المصادر في األردن الستراتيجيات تدريس القراءة 2019الديات، أفنان، الحديدي، منى ) .7
مجلة الجامعة اإلسالمية تهم نحو الممارسات المسندة إلى األدلة العلمية. المسندة بنتائج البحث العلمي واتجاها

 . 5, ع27مج ، الجامعة اإلسالمية، غزة،للدراسات التربوية والنفسية
8. Alkhateeb, J. M., Kaczmarek, L., & Alhadidi, M. (2019). Parents’ perceptions of raising 

children with autism spectrum disorders in the United States and Arab countries: A 
comparative review, Autism, 23(7), 1645-1654. 

( أثر برنامج تدريبي مستند إلى التعليم الملطف في تطوير المهارات 2018عبيد، محمد زهران ، الحديدي، منى ) .9
، العدد 048العلوم التربوية: الجامعة األردنية. المجلد  -دراساتوي اإلعاقة العقلية. المعرفية والسلوكية لألشخاص ذ

002. 
ثر برنامج محوسب في تحسين القراءة االستيعابية للطلبة ذوي (. أ2018الحديدي، منى ) عبد اللطيف، الرمامنة، .10

العلوم  -دراساتصعوبات التعلم لمستوى الصف السادس في المدارس الحكومية في منطقة السلط / األردن. 
 , ملحق. 45التربوية: الجامعة األردنية. مج

(. خدمات التدخل المبكر المقدمة لألطفال المكفوفين الصم من وجهة نظر 2018أبو اشخيدم، سحر، الحديدي، منى ) .11
 .50-26(، 1)4مقدمي الخدمة وأسرهم. المجلة التربوية األردنية، 

12. Alkhateeb, J., & Alhadidi, M. (2017). Information about epilepsy on the internet: An 
exploratory study of Arabic websites. Epilepsy & Behavior, 78:288-290. 

http://dx.doi.org/10.36478/rjmsci.2020.44.53
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http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81+%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.researchgate.net/publication/321164941_Information_about_epilepsy_on_the_internet_An_exploratory_study_of_Arabic_websites?_sg=GmMpgllZQ-BVhO1JuUK5ABt-HXoG788PubeTKe4YOHM3AejUICPOG02Yp_F3t_74hkufdN5ltup9l3WiPztEQaQ88wccwOeNgLIueFne.HruOxrGmHtxnPIQSjowOzYLN2kAu5bkSA5k33D3WXuuqZxYiFaGHYV9Bl7TAhT02Ul9QcA8Hox487kmy7mHD5A
https://www.researchgate.net/publication/321164941_Information_about_epilepsy_on_the_internet_An_exploratory_study_of_Arabic_websites?_sg=GmMpgllZQ-BVhO1JuUK5ABt-HXoG788PubeTKe4YOHM3AejUICPOG02Yp_F3t_74hkufdN5ltup9l3WiPztEQaQ88wccwOeNgLIueFne.HruOxrGmHtxnPIQSjowOzYLN2kAu5bkSA5k33D3WXuuqZxYiFaGHYV9Bl7TAhT02Ul9QcA8Hox487kmy7mHD5A
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15. Alkhateeb, J., Alhadidi, M., & Alkhateeb, A. (2015). Addressing the unique needs of Arab 
American children with disabilities. Journal of Child and Family Studies, 24(8), 2432-
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16. Alkhateeb, J., Alhadidi, M., & Alkhateeb, A. (2014). Arab Americans with disabilities and 
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Counseling and Development, 42, 232-247. 

17. Alhadidi, M., & Alkhateeb, J. A (2014). A comparison of social support among adolescents 
with and without a visual impairment in Arab countries: A Jordanian study. Journal of 
Visual Impairment & Blindness, 414-427. 

18. Alhadidi, M., & Alkhateeb, J. (2014). Special education in Arab countries: Current 
challenges. International Journal of Disability, Development and Education, 62(5), 518-
530. 

( تقييم الخدمات المكتبية المقدمة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في األردن 2013الزبون، إيمان، الحديدي، منى ) .19
األردن.  –عمادة البحث العلمي  -المجلة األردنية في العلوم التربوية: جامعة اليرموك . في ضوء المعايير الدولية

 . 002، العدد 017المجلد 
20. Alhadidi, M., & Alkhateeb, J. (2013). Loneliness among students with blindness and 

sighted students in Jordan. International Journal of Disability, Development and 
Education, 60(2), 167-172. 

21. Tannous, A., Alkhateeb, J., Khamra, H., Alhadidi, M., & Natour, M. (2012). Jordanian 
school counselors' knowledge about and attitudes toward diabetes mellitus. 
International Journal for the Advancement of Counseling, 34(2), 136-142. 

22. Khamra, H., Tannous, A., Alkhateeb, J, Alhadidi, M.  (2012). Knowledge and attitudes 
toward epilepsy among school teachers and counselors in Jordan. Epilepsy & 
Behavior, 24(4), 430–334. 

23. Alkhateeb, J. & Alhadidi, M. (2009). Teachers' and mothers' satisfaction with resource 
room programs in Jordan. Journal of the International Association for Special 
Education, 10(1), 56-59. 

 .182-161، 12، 2003جامعة قطر,  مركز البحوث التربوية، قيم المكفوفين في مرحلة المراهقة. مجلة .24
 ، العدد الثاني/ آذارمجلة أكاديمية التربية الخاصةالمشكالت التي تواجه معلمي غرف المصادر في األردن.  .25

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=gZ-s8bIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=gZ-s8bIAAAAJ:I8rxH6phXEkC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=gZ-s8bIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=gZ-s8bIAAAAJ:I8rxH6phXEkC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=gZ-s8bIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=gZ-s8bIAAAAJ:VRfTbSk87rEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=gZ-s8bIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=gZ-s8bIAAAAJ:VRfTbSk87rEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=gZ-s8bIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=gZ-s8bIAAAAJ:VRfTbSk87rEC
http://link.springer.com/journal/10826/24/8/page/1
http://www.springerlink.com/content/0165-0653/34/2/
http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/archipelplus/details/FETCH-LOGICAL-c1258-893afc434c9389732c70f4f65ebd936b9449c96f5f56fb70f2e5d096fd0c7891
http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/archipelplus/details/FETCH-LOGICAL-c1258-893afc434c9389732c70f4f65ebd936b9449c96f5f56fb70f2e5d096fd0c7891
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26.  2003 Educational opportunities for children with visual Impairments in the Hashemite 
Kingdom of Jordan. Journal of Visual Impairment and Blindness. September 1998, 
Vol.92 Issue 9, p687, 6p. 

27. Education of Blind Children in the Arab Countries. Journal of Visual Impairment and 
Blindness July 1998, Vol. 92, Issue 7, p 535, 4p. 

28. Educational programs for children with special needs in Jordan. Journal of Intellectual and 
Developmental Disability, 23)2(,147 - 154 ,1998. 

29. Education of children with vision Impairments in the sultanate of Oman. International 
Journal for Disability, Development, and Education, vol. 45, No 4, 1998. 

، مجلد دراسات، الجامعة األردنيةباإلشتراك مع هيام الزبيدي. السلوك المدرسي اإلجتماعي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم.  .30
 .1998، اذار 1، العدد 25

. السعودية. جامعة  رسالة التربية وعلم النفسلألطفال،  تطوير صورة عربية من مقياس ماتسون للمهارات اإلجتماعية .31
 . 1996الملك سعود 

 . 1996، 13قطر العدد  الخصائص السيكولوجية لألطفال المعوقين سمعيا في األردن، حولية كلية التربية / جامعة .32
مايو  31معة المنصور العدد جا مجلة كلية التربية.اثر اعاقة الطفل على األسرة. باإلشتراك مع الدكتور جمال الخطيب،  .33

1996. 
 .1994، 640 - 597 (،3)10، جامعة اليرموك، مجلة اليرموك .دمج األطفال المكفوفين في الصفوف العادية .34
، دراساتالصمادي،  الضغوط التي تتعرض لها أسر األطفال المعوقين . باإلشتراك مع د. جمال الخطيب، د. جميل .35

  1994،  34 - 7، ص  2، عدد 21الجامعة األردنية، مجلد 
أ ،  20الجامعة األردنية، مجلد  دراسات،فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة المقدمة لمعلمي التربية الخاصة في األردن.  .36

1993 . 
37. Alkhateeb J., & Alhadidi, M. (1992). Families of children with disabilities in Jordan. 

International Journal of Disability, Development and Education, 39, 127-133. 
، الجامعة دراساتمعنويات معلمي التربية الخاصة في األردن، باإلشتراك مع د. جمال الخطيب د. خليل عليان،  .38

 . 1992،  2، عدد 18األردنية، مجلد 
، مجلد ابحاث اليرموكالمتغيرات،  ا ببعضالكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي األطفال المعوقين سمعيا في األردن وعالقته .39

 . 1991،  1، عدد 7
حاجة معلمي التربية الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية إلى برامج التدريب في أثناء الخدمة: دراسة استطالعية ،  .40

 . 1990،  4أ ، عدد  17، الجامعة األردنية ، مجلد دراسات
 

 أوراق عمل  وبحوث اخرى:
باإلشتراك مع د. جمال   اف األدائية على هيئة نتاجات سلوكية تعليمية . وتطبيقاتها في التعلم الصفي،تحديد األهد .1

 . 1987الخطيب ، االونروا / اليونسكو ، 
 . 1987مواقف اإلنسان العادي من الكفيف واثرها على تعلمه . االونروا / اليونسكو،  .2
 . 1987اعية ، االونروا / اليونسكو، مسؤوليات معلم المكفوفين النفسية واإلجتم .3
 . 1987مهارات التعرف والتنقل وتعليمها للمكفوفين. األنروا / اليونسكو ،  .4
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  1987التقنيات التربوية التي تقوم على اللمس والسمع: تصميمها وتوظيفها في تنظيم تعلم المكفوفين، االنروا / اليونسكو،  .5
 . 1987اد المهني للمكفوفين . االونروا / اليونسكو، دور المعلم في التوجيه واإلرش .6
 . 1987اساليب وادوات تقويم التعلم للمكفوفين ، االونروا / اليونسكو،  .7
التأهيل اإلجتماعي والمهني  مساهمات المرأة المعوقة في األعمال المنـزلية  وغيرها من األعمال. الحلقة الدراسية في .8

  1987للنساء المعوقات. عمان، 
العقلي البسيط ، اإلنفعالية  مناهج التالميذ ذوي المشكالت التعليمية وبرامجهم ) بطء التعلم ، صعوبات التعلم ، التخلف .9

 . 1993البسيطة (. األنروا / اليونسكو ، 
 . 1993تنمية العالقة بين المدرسة واآلباء والفريق التربوي وذوي العالقة باآلخرين، االونروا ،  .10
"الوضع الحالي للفتيات والنساء الكفيفات وضعيفات البصر في دول الشرق األوسط" بدعم من اإلتحاد العالمي للمكفوفين. .    11

2003  
 .1998االعاقة البصرية ومؤشراتها في المجتمع االردني.   12 

   2003.    إحتياجات الطفل الكفيف  ومواصفات البيئة الدامجة  13
 . 2003الحاجات الخاصة في الجامعة،   .   الطلبة ذوو 14
 . 2005.   دور كليات التربية في حماية االسرة،  15
-5-10، ورقة مقدمة إلى "ندوة الدراسات العليا: الواقع والطموح، التطوير المنشود في الدراسات العليا في المرحلة القادمة. 16

2009." 
ية ومهارات التواصل".  ندوة " المكتبة المد رسية ودورها في العملية ورقة عمل بعنوان "خصائص طلبة المرحلة الثانو . 17

               2011نيسان 4االردن.  –التعليمية". مكتبة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كينغز أكاديمي ، عمان 
 

 أطروحات الدكتوراه:اإلشراف على 
التنظيم " على تنمية التفكير اإلبداعي  -راك " اإلد 2،1أثر برنامج الكورت (. 2004خطاب، ناصر جمال ) -1

 . أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية. ومفهوم الذات لدى عينة أردنية من الطلبة ذوي صعوبات التعلم
. أطروحة تقييم برنامج بكالوريوس التربية الخاصة في الجامعة األردنية(. 2005قطناني، هيام جميل ) -2

 دكتوراه، الجامعة األردنية. 
الخصائص و المشكالت السلوكية التي يظهرها االفراد التوحديون في االردن و  (.2005الخفش، سهام ) -3

 . أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية. أساليب التعامل معها من قبل المعلمين واآلباء
األكاديمي أثر برنامج تدريبي على تحسين فاعلية الرؤية الوظيفية والتحصيل (. 2005عليوات، شادن خليل ) -4

 . أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية. والمهارات االجتماعية عند ضعاف البصر
(. فاعلية استخدام الحاسوب في اكساب المفاهيم الرياضية و استثارة الدافعية 2005الحربي، حمدان عوض ) -5

  . أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية.لدى الطلبة المعاقين سمعيا في دولة الكويت
مدى توافق أداء معلمي مؤسسات التربية الخاصة في االردن مع المعايير (. 2008) عبد هللا مومني، وفاءال -6

 أطروحة دكتوراة  الدولية من وجهة نظرهم.
للتربية الخاصة المبكرة على تنمية بعض المهارات  VIISA أثر برنامج(. 2008طبال، سهى عبدالرحيم ) -7

 أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية.  البصري. النمائية لدى األطفال ذوي اإلعتالل
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أشكال الدعم المقدمة من المعلمين للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بالصفوف (. 2008نجادات، منجد محمد ) -8
 . أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية. العادية والمشكالت التي يواجهونها

الناطقة التي يستخدمها المكفوفون في الدول العربية من تقييم البرامج (. 2008القحطاني، عبدهللا بن حجاب ) -9
 أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية.  وجهة نظر المستخدمين أنفسهم.

(. فاعلية الصورة األردنية من اختبار الكشف عن مهارات ما قبل القراءة بالتنبؤ 2010سلمان، رائد محمود ) -10
 أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية.بصعوبات القراءة المحتملة لدى أطفال الروضة. 

تقييم جودة الخدمات التربوية الخاصة والداعمة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في (. 2010بني ملحم، أحمد ) -11
 . أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية. المملكة األردنية الهاشمية وفق المعايير العالمية

ية في تحسين السلوك اإلجتماعي لدى عينات مختارة من فاعلية القصص اإلجتماع(. 2010يونس، نجاتي ) -12
 . أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية. األطفال األردنيين ذوي الحاجات الخاصة

تطوير صورة أردنية من الطبعة الثانية لمقياس تينسي لمفهوم الذات (. 2014الطراونة، ردينة خضر  ) -13
. أطروحة دكتوراه، الجامعة ي اإلعاقة البصرية في األردنواستخدامها لقياس مفهوم الذات لدى األشخاص ذو 

 األردنية. 
أثر برنامج تدريبي للمعلمين واآلباء في التقليل من المشكالت الجنسية لدي (. 2015عقل، موفق محمود ) -14

 أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية. . المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية
نامج تدريبي مستند إلى التعليم الملطف في تطوير المهارات المعرفية (.  أثر بر 2015عبيد، محمد زهران ) -15

 والسلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية. أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية. 
تقييم مستويات حاجة األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم  (.2018الحوري، ضياء الدين سالم )  -16

 عة األردنية..  أطروحة دكتوراه. الجامللدعم
فاعلية برنامج تدريبي لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم مرتكز على (. 2018الديات، أفنان عبد الحافظ ) -17

. األدلة العلمية واتجاهاتهم نحو الممارسات المسندة إلى األدلة العلمية وفي تحسين مهارات القراءة لطلبتهم
 أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية.

مستوى الخدمات المساندة المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم   (.2018صم عوض )الزعبي، معت  -18
 أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية. في المدارس األساسية وعالقتها ببعض المتغيرات.

(. فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر 2018)  أبو رضوان، إنعام حسن -19
 ولياء األمور ومقترحات لتطويرها. أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية.العاملين أ

(.  تصورات أولياء األمور ألسباب اإلعاقة العقلية لدى أبنائهم وعالقتها بأساليب 2020عقيالن، منى محمد ) -20
 المعاملة الوالدية لهم وجودة الحياة ألسرهم في األردن. أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية. 

(.  أثر برنامج تدريبي لمعلمات المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء في 2020الح، أسماء زكريا )الم -21
 تحسين مهاراتهن بتكييف تقييم الطلبة ذوي صعوبات التعلم. أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية. 

ئهم وعالقتها بالتوافق طبيعة عالقة الطلبة المتميزين بوالديهم وأشقا(.  2020عشا، اسراء، "محمد عصام"، ) -22
 . أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية.النفسي واالجتماعي لدى األبناء في األسرة األردنية

(.  مستوى خدمات التدريب المهني وما قبل التوظيف للطلبة ذوي اضطراب 2020)سلمان، عوده محمد   -23
 ء الموّجهات الدولية واإلقليمية.طيف التوحد من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور في األردن في ضو 

 أطروحة دكتوراه. الجامعة األردنية.
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أثر التسمية التشخيصية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة )صعوبات التعلم، (. 2021العساسفه، غانم ) -24
 التوحد، فرط النشاط وعجز االنتباه( على تصوراتهم لألسباب وإمكانية إدراج هؤالء الطلبة في المدارس العامة

 . أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية.في األردن
 

 : رسائل الماجستيراإلشراف على 
 اثر العمر والجنس ونوع المدرسة وشدة اإلعاقة على القلق الظاهر عند الطلبة المعوقين(. 1989القريوتي، ابراهيم ) -1

 رسالة ماجستير .مشارك. مشرف بصريا في المدارس األردنية
 فعالية برنامج تعليمي لتعليم القراءة منفذ على الحاسوب لطلبة الصف الثالث اإلبتدائي(.  1989عبيد، ماجدة ) -2

 رسالة ماجستير. للمعوقين سمعيا في منطقة عمان الكبرى 
مفاهيم معلمي المرحلة اإلبتدائية في محافظة الزرقاء حول الخصائص المعرفية ( 1989الحروب، محمد شاكر ) -3

 رسالة ماجستير واإلنفعالية للمعوقين بصريا.واإلجتماعية  والجسمية
اثر برنامج تدريب في تعلم المفاهيم المكانية لألطفال المعاقين بصريا في مدينة عمان وفي  .(1990عمر، نوال ) -4

 رسالة ماجستير .سنوات 10 - 6المدى العمري 
 .يقاع اإلساءة البدنية بهم من قبل والديهاألنماط السلوكية لدى المعوقين عقليا المرتبطة بإ(. 1991أبو شريف، لبيبة ) -5

 رسالة ماجستير
مستويات اإلستنفاذ النفسي لدى معلمي التربية الخاصة في األردن وعالقتها ببعض ( 1993دبابسة، محمود )  -6

 رسالة ماجستير. المتغيرات
 المشكالت التعلمية فيفاعلية برنامج تدريب للمهارات اإلدراكية البصرية للطلبة ذوي ( 1993الصوالحة، عونية ) -7

 رسالة ماجستير   .الصفوف الخاصة
 رسالة ماجستير  .السلوكات غير التكيفية لدى المعوقين سمعيا( 1994جفال، عبير ) -8
 رسالة ماجستير. الكفايات المهنية لمديري مراكز التربية الخاصة في األردن(. 1994معايرة، مأمون ) -9

 رسالة ماجستير. ي المدرسي للطلبة المعوقينالسلوك اإلجتماع(. 1995الزبيدي، هيام ) -10
رسالة ماجستير، الجامعة مشكالت الطلبة المكفوفين في الجامعات األردنية. (. 2001) ى سعيد محمد إبراهيم، -11

 األردنية.
 . رسالة ماجستير، الجامعة األردنية. حاجات المكفوفين الراشدين فى األردن(. 2001عليوات، شادن خليل ) -12
نية على الصعوبات االجتماعية التي تواجه المكفوفين: دراسة ميدا( 2002)  الشراري، سالم محمد رديسان -13

    . رسالة ماجستير، الجامعة األردنية. بالرياض عينة من طلبة معهد النور
السلوكية الشائعة لدى الطلبة ذوي الشلل الدماغي، الملتحقين  المشكالت( 2002الغولة، سمر عبد العزيز ) -14

  .الخاصة والمدارس العادية وعالقتها ببعض المتغيرات التربية بمدارس ومراكز
رتب الهوية لدى  عينة من الطالب المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية و  (.2007الروسان، محمد أحمد ) -15

 . جامعة دمشق والجامعة األردنيةالمبصرين و عالقتها ببعض المتغيرات
واالنفعالية لألفراد المعاقين بصريًا وعالقتها بمتغيرات  المشكالت السلوكية(. 2007صالحة، سرور محمد ) -16

 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية وجامعة دمشق. .سبب اإلعاقة البصرية ومستواها، والعمر، والجنس
النفسية التي تواجه األطفال المصابين بالنوع األول من السكري و  الضغوط( 2007الشديفات، بادي محمد ) -17

 المتغيرات.  عالقتها ببعض

http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Author/Home?author=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%212891781%7E%2111%7E%2111%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%212891781%7E%2111%7E%2111%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%214755362%7E%2116%7E%2116%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%214755362%7E%2116%7E%2116%7E%211%7E%2127%7E%21
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رياض بالمملكة فاعلية برامج التدخل المبكر لألطفال المعاقين سمعيًا في مدينة ال(. 2008القحطاني، حنان مبارك ) -18

 العربية السعودية. 
برنامج ليوناردو ماب إلكساب الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم  فاعلية(.  2007، رنا نادر الحاج )  عيسى -19

  رسالة ماجستير   .التنظيمية االستراتيجيات
أئر برنامج تدريبي لمسي حركي في تحسين مهارات االستعداد لقراءة رموز بريل (.  2007بسام محمد ) الحوراني، -20

 الجامعة األردنية وجامعة دمشق. ،رسالة ماجستير .لدى األطفال المعاقين بصريا في مرحلة الروضة
قوة األنا و الشعور بالمسؤولية و الضبط الزائد "العدائية" لدى المراهقين ( 2007) سعيد، محمود محمد    -21

 ، الجامعة األردنية وجامعة دمشق. رسالة ماجستير .المعوقين بصريا و المبصرين
فاعلية برامج الصفوف الخاصة الملحقة بالمدارس العادية للطلبة ذوي اإلعاقة (. 2009)ن حسي البلوي،     -22

  رسالة ماجستير .وك من وجهة نظر المعلمينالسمعية بمدينة تب
واقع خدمات التأهيل المجتمعي لالفراد ذوي االعاقة واسرهم في مراكز تأهيل المجتمع (. 2009إبراهيم، محمد ) -23

 . رسالة ماجستير( في االردن UNRWAالمحلي التابعة لوكالة الغوث الدولية) 
. رسالة و االجتماعي للنساء في األسرة التي لديها أفراد معوقون  التكيف النفسي(. 2010، )مصطفى إيمانالقنة،   -24

 ماجستير، الجامعة األردنية.
تطوير برنامج تدريبي في قراءة وكتابة رموز بريل باللغة اإلنجليزية لدى الطلبة ذوي  (.2012) سحر اشخيدم، أبو -25

  الة ماجستير، الجامعة األردنية.رس. اإلعاقة البصرية من الصف السابع وحتى الصف العاشر وقياس فاعليته
رسالة تقييم الخدمات االنتقالية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية في األردن. (. 2012عبيد، محمد زهران ) -26

 ماجستير، الجامعة األردنية.
مصادر الضغوط التي تواجه معلمي التربية الخاصة واستراتيجيات (. 2013ناصر، أشرف نبيل عبدالرحمن )  -27

 . رسالة ماجستير، الجامعة األردنية. ها في األردنالتكيف مع
. رسالة درجة وعي ومتابعة مديري المدارس العامة لغرف المصادر في محافظة الكرك(. 2013العساسفة، غانم )  -28

 ماجستير، الجامعة األردنية. 
ية من وجهة نظر درجة مالءمة البيئة الصفية والمدرسية ذوي اإلعاقة في عينة أردن(. 2014النجار، أحمد )  -29

  رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.المعلمين. 
مقارنة قلق االختبار بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم واقرانهم العاديين في الصف الثالث (. 2014العودات، رنا )  -30

  رسالة ماجستير، الجامعة األردنية. الى الصف السادس االساسي.
يري و معلمي المدارس التي يتوفر فيها غرف المصادر بحقوق الطلبة مستوى معرفة مد(. 2014صرار، منية )  -31

 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.ذوي اإلعاقة. 
. درجة تطبيق معلمي غرف المصادر في األردن الستراتيجيات تدريس القراءة والكتابة (2014الديات، أفنان )  -32

 الجامعة األردنية.رسالة ماجستير.والحساب المسندة بنتائج البحث العلمي. 
التكيف النفسي لدى إخوة األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقته ببعض  (.2018الرويلي، كوثر )   -33

 رسالة ماجستير. الجامعة األردنية. المتغيرات بمدينة القريات في المملكة العربية السعودية.
فوفين وضعاف البصر في الجامعة األردنية مستوى التوجه المكاني لدى الطلبة المك(. 2018أبو حجلة، إيثار )  -34

 رسالة ماجستير. الجامعة األردنية.   في ضوء بعض المتغيرات.

http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215208853%7E%2119%7E%2119%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215208853%7E%2119%7E%2119%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215208853%7E%2119%7E%2119%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215208853%7E%2119%7E%2119%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%214724180%7E%2123%7E%2123%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%214724180%7E%2123%7E%2123%7E%211%7E%2127%7E%21
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%214724180%7E%2123%7E%2123%7E%211%7E%2127%7E%21


 11 

مستوى مشاركة أسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في برامج التدخل المبكر والمعيقات التي (. 2019صبح، هناء ) -35
  . رسالة ماجستيرتمنعهم من المشاركة من وجهة نظر األمهات

الميول المهنية وعالقتها باالستقرار النفسي لدى طلبة الصف العاشر من ذوي  (.  2019العايدة، شيماء )أبو   -36
  رسالة ماجستير. الجامعة األردنية. اإلعاقة الحركية والسمعية في مدارس مخيمات الالجئين السوريين في األردن.

األسري لدى والدّي ذوي اإلعاقة العقلية الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق (. 2019السمحان، خيرية )  -37
 رسالة ماجستير.السعوديين المقيمين في األردن. 

درجة استخدام معلمي غرف المصادر لمهارات التعلم االلكتروني والمعوقات التي (. 2019القوابعة، إسماعيل ) -38
   رسالة ماجستير.تواجههم من وجهة نظرهم. 

من  تشغيلهم  العمل نحو توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ومعوقات . اتجاهات أرباب(2020مروى ) ،المرعي  -39
  رسالة ماجستير.وجهة نظرهم في محافظة عمان. 

درجة استخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في المدارس الحكومية األردنية للتقنيات  (.2021الهباهبة، فادية )  -40
س الدامجة والمعوقات التي يواجهونها من وجهة نظرهم. التعليمية الخاصة بهم لدراسة المواد الدراسية في المدار 

 رسالة ماجستير.
فاعلية برنامج تدريبي قائم على القاعدة النورانية لعالج الضعف في المهارات القرائية  (. 2021مكاحلة، آيات ) -41

  ردنية.. رسالة ماجستير، الجامعة األلدى طلبة الصف الرابع األساسي الملتحقين بغرف المصادر في األردن
احتياجات أسر األطفال ذوي اضطراب طيف الّتوحد في األردن وعالقتها بنوعية الحياة (.  2021العتيق، شيخة ) -42

 رسالة ماجستير. الجامعة األردنية. لديهم.
كفايات معلمات رياض األطفال في الكشف عن التأخر النمائي ألطفال الرياض في (.  2022) ةمصطفى، هب -43

 ة ماجستير.الجامعة األردنية. رسال محافظة عمان.
درجة الحاجة للخدمات اإلرشادية النفسية ألسر االطفال ذوي اإلعاقة في مدينتي الرياض (. 2022البدي، زينب ) -44

 . رسالة ماجستير. الجامعة األردنية.واالحساء بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر األمهات
قائم على التعلم عن بعد لتحسين مهارات األمهات في التعامل مع أثر برنامج تدريبي (.  2022عامر، آالء ) -45

 رسالة ماجستير. الجامعة األردنية.  أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد.
 
 :وورش العمل الــــــدورات     
 . 1984التعاقد السلوكي ( دورة الهالي المعوقين . ديتون ، كولمبوس / اوهايو ،  .1
  ، عمان . 28/6/1986الخاصة ،دورة العاملين مع المعوقين حركيا  مقدمة في التربية .2
 ،  عمان . 28/6/1986اإلتجاهات الحديثة في التربية الخاصة ، دورة العاملين مع المعوقين حركيا  .3
فظتي معان فئات التربية الخاصة ، واإلعتبارات التربوية ، دورات تأهيلية لمعلمي ومعلمات المرحلة اإلبتدائية في محا .4

  1987،  2/9،  30/8،  26/8،  17/8،  14/7والطفيلة ، 
 . 3/7/1986التدخل والكشف المبكر في مجال اإلعاقة الحركية . دورة العاملين مع المعوقين حركيا   .5
(، المـفرق )  9/4/1987 -4)  االعاقة البصرية / واالعاقة المتعددة، دورات الرائدات الريفيات في مجال العمل مع المعوقين .6

 (. 2/6/1987 - 27( المعدي، معان )  9/5/1987 - 30
عليها. دورات امهات المعوقين .  دور األهل في التعامل مع ابنائهم المعوقين ومهارات الحياة اليومية وكيفية تدريب األطفال .7

 . 21/5/1987، الكريمة ،  24/6/1987السلط 
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 . 5/5/1988الصم. مدرسة األمل الرصيفة ،  تنمية المفاهيم التجريدية للطلبة .8
 21/10/1992 - 17التحرك والتنقل للمكفوفين، معهد النور للمكفوفين ، ماركا   .9

 . 23/11/1992  ،عالنمنطقة الكفايات التعليمية لمعلم التربية الخاصة. معهد األميرة رحمة للخدمة اإلجتماعية.  .10
. كلية  25/11/1992يات التعلم، تهيئة المبعوثين إلى كندا لبرنامج صعوبات التعلم، عمان الصعوبات التعليمية:  استراتيج .11

 األميرة ثروت .
 . 13/12/1992عالية     اساليب التشخيص والتقييم في التربية الخاصة، مشرفي وزراة التربية والتعليم. مدرسة  .12
 .  6/5/1993النـزهة ، روا، مدرسة الذكور لوكالة الغوث،مناهج واساليب تدريس ذوي االعاقات البسيطة، االون  .13
 . 13/5/1993النـزهة  مناهج واساليب التدريس لذوي االعاقات البسيطة. االونروا، مدرسة االناث لوكالة الغوث،  . 14  

 . 20/8/1993  – 17مشروع منهاج التدخل المبكر، مدينة الشارقة للخدمات االنسانية. الشارقة،  .15
التعلم،  عمان، كلية األميرة ثروت،  استراتيجيات التدريب على القدرات اإلدراكية، تهيئة المبعوثين الى كندا لبرنامج صعوبات .16

14/11/1993 . 
 . 6/12/1993عالية،  اساليب التشخيص والتقييم في التربية الخاصة. معلمي وزارة التربية والتعليم، مدرسة .17
 .21/7/1994 - 17قين، مدينة الشارقة للخدمات االنسانية العمل مع اسر المعو  .18
 . 27/11/1994 - 24اضطرابات النمو في الطفولة المبكرة، مدينة الشارقة للخدمات االنسانية  .19  

 . 28/7/1995 - 26  التدخل المبكر والتأهيل في المجتمعات المحلية، مدينة الشارقة للخدمات االنسانية .20
في رعاية وتأهيل المعوقين.  فيذ دورة علمية متخصصة في مجال االعاقة البصرية لتفعيل دور المجتمعات المحليةاعداد وتن .21

 . 21/2/1995 - 2/  1الجمعية الطبية االردنية السويدية بالتعاون مع اليونيسيف 
التطوعي االردني. دروة   االجتماعيالتربية الخاصة / المبادئ والمفاهيم والفئات الخاصة. صندوق الملكة علياء للعمل  .22

 . 12/8/1996تدريبية في عجلون لمعلمات مراكز المعوقين عقليا . اإلثنين 
جمعية الضياء الخيرية لتربية وتعليم  االعاقة البصرية )الدمج في المدرسة العادية( مدرسة اسكان  ياجوز االساسية المختلطة. .23

 . 25/11/1996االطفال المعوقين بصريا . 
 المدرسة العصرية. األردن. 7/7/1997.    دورة التربية الخاصة: مناهج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة 24
 األردن . -العصرية   . المدرسة19/7/1997.  دورة التربية الخاصة: اساليب تدريس الطلبة ذوي الحاجات الخاصة 25
—14صندوق الملكة علياء. عمان،  ية الخاصة المبكرة وتعديل السلوك..   التربية الخاصة المبكرة، الدورة التأسيسية في الترب26
23/12/1997 
 - 11بصريا. عمان،  .   تصميم المناهج واساليب التدريس للمعوقين بصريا ، جمعية الضياء لتربية وتعليم المعوقين 27

24/12/1997 . 
 - 12/8ودعم المجتمع لها . وزارة التربية  والتعليم / عمان  .   االعاقة البصرية، الدورة التدريبية لمشروع المدرسة الجامعة28

25/8/1997 . 
بصريا. مركز التدخل المبكر بالتعاون  . دورة البرامج التربوية والتأهيلية للمعوقين 5/  26 - 25.    "البرامج التربوية للمكفوفين " 29

  1998 - 2/6 - 23/5مع منظمة العمل الدولية . الشارقة 
 .2001شة تعديل سلوك األطفال المعوقين. الجامعة األردنية، ور  .30
 .2002األردن،  –عمان  .مإعداد كوادر التربية الخاصة. وزارة التربية والتعلي .31
 في الجامعة االردنية للعاملين في مجال التربية الخاصة.  متنوعة.   دورات  33
 .  2006 -سوريا -دمشق -، منظمة آمال للمعوقينالتعرف  والتنقل لالفراد المعوقين بصريادورة .   34
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 المؤتمرات والندوات وورش العمل:

 
 . 1984( سنسناتي / اوهايو ،  CEC مؤتمر هيئة االطفال غير العاديين ) .1
 .22/10/1987 – 10االردن  -الحلقة الدراسية في التأهيل االجتماعي والمهني للنساء المعوقات ، عمان  .2
 .7/2/1998الخاصة بالمعوقين ، عمان ، مركز نازك الحريري  التشريعات .3
 . 19/6/1988االعاقة البصرية، االبعاد الطبية والنفسية واالجتماعية والرياضية، عمان  .4
 . 2/6/1988 - 30/5قضايا اساسية في تعليم الطلبة المعوقين بصريا، معهد النور، ماركا  .5
 . 1988االردن  -م، عمان المؤتمر الخامس للعاملين مع الص .6
 . 1989مؤتمر حول االعاقة والتأهيل، جامعة اليرموك ،  .7
 . 1989مؤتمر حول التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، عمان  .8
 . 1993مؤتمر االعاقة في االردن، جامعة اليرموك،  .9

 . 28/4/1993  - 26االردن  -عمان المرأة والتنمية المستديمة، االتحاد الدولي لصاحبات االعمال والمهن،  .10
11.     World Blind Women's forum, August 22 - 24, 1996, Canada.                          

                          Canada.30, 1996,  -General Assembly August 26  th12.     W.B.U. 4  
الخاصة في رياض االطفال . االتحاد  شرفين التربويين في دمج االطفال ذوي الحاجاتندوة األخصائيين واالجتماعيين والم    . 13

 . 18/11/1996العام للجمعيات الخيرية . االثنين 
 

 . 3/12/1996الملكي  ندوة حقوق المعوقين وضرورة حمايتها . االتحاد العام للجمعيات الخيرية . المركز الثقافي   .  14
صعوبات التعلم في المدرسة   للملتقى الثقافي التربوي . ورقة عمل بعنوان : اساليب التعامل مع الطلبة ذوي المؤتمر السادس    . 15

 عمان . - 2/5/1997العادية . 
عاما من عمل المؤسسة في االردن، المؤسسة  30.    مؤتمر خدمات متغيرة لذوي الحاجات الخاصة في مجتمع متغير : 16

 االردن . -، عمان  1998أيار  5 - 4اإلجتماعية،  السويدية، وزارة التنمية
.  " المعوقون بصريا: حاجاتهم، خصائصهم، وحقوقهم "، ورشة عمل تطوير اساليب تدريب وتأهيل المكفوفين مهنيا، وزارة التربية 17

 .1998تموز  14 - 7األردن  -والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية، عمان 
 -مؤشراتها في المجتمع االردني، ورشة عمل تقييم تجربة دمج الطلبة الكفوفين في  المدراس العامة.  عمان .   االعاقة البصرية و 18

 .1998أيلول  8 - 7االردن وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية 
على مفهوم التأهيل المجتمعي" منظمة  ية.  الندوة العلمية المتخصصة "نحو استراتيجية وطنية للعناية باألشخاص ذوي االعاقات مبن19

 . 1998أيلول  16 - 15االردن،  –العمل الدولية ووزارة التنمية االجتماعية ، عمان 
 

"التحديات واالحتياجات"، بحث بعنوان "الطلبة ذوو الحاجات  –مؤتمر الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة األردنية   .20
 23/4/20030الجامعة األردنية،  -عمادة شؤون الطلبة -الدعم الطالبي الخاصة في الجامعة" مكتب

 –بحث بعنوان "الوضع الحالي للفتيات والنساء الكفيفات وضعيفات البصر في دول الشرق األوسط"   -مؤتمر الرؤيا  . 21
  4/10/2003-1الكويت، 

 –"إحتياجات الطفل الكفيف  ومواصفات البيئة الدامجة" بحث بعنوان   -المؤتمر االقليمي حول الدمج التربوي للمكفوفين  .22
  2003ديسمبر/ -كانون األول /18-16بيروت، 
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 2004نيسان  21-20كلية التربية، السعودية.    -ندوة العولمة وأولويات التربية، جامعة المللك سعود   .23
 . 2005لجامعة االردنية، .   ندوة  حماية االسرة. المجلس االعلى لشؤن االسرة بالتعاون مع ا 24
 . 2005أيار  /12  -11.   مؤتمر الطفولة المبكرة، البحث بعنوان: تقييم برامج التدخل المبكر. الجامعة الهاشمية ، كلية التربية. 25
لدول العربية" بحث بعنوان "الفتيات والنساء الكفيفات وضعيفات البصر في ا –مؤتمر التربية الخاصة العربي: الواقع والمأمول  .  26

 .  2005/ نيسان /  27 – 26 –
 . 2006أذار،  22-20جامعة الكويت ،  -.   مؤتمر إعاقات الطفولة : التشخيص والتدخل المبكر .كلية التربية27
. 2005المكتب اإلقليمي للدول العربية .الورشة االولى في عمان ، تموز  –.  ورش عمل لمشروع برنامج االمم المتحدة اإلنمائي  28

 . 2005الورشة الثانية والثالثة في تونس ، تشرين ثاني 
 18المكتب اإلقليمي للدول العربية /المؤسسة العالمية إلمتحان الكفاءة ،  –.  ورشة عمل لمشروع برنامج االمم المتحدة اإلنمائي  29

 .2006/ أيار  19 –
 . 2006/ أيار  18 – 17مان، .   مؤتمر معايير المعلمين ، وزارة التربية والتعليم ، ع 30
 

 .2009-5-10.   ندوة الدراسات العليا: الواقع والطموح، الجامعة االردنية، 31
 "تجربة برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة الملك عبد العزيز مع منظمة اليونسكو للحصول .   32

    25-24امعة الملك عبد العزيز، جدة،  المملكة العربية السعودية، جرئيسة جلسات الفرع النسائي. على التقويم األكاديمي".         
 .2010كانون ثاني 

المكفوفون وضعاف البصر في الدول العربية وثورة التكنولوجيا: تأمالت  الملتقى الدولي األول لتقنيات المعوقين بصريا. "   . 33
فبراير  25 -23. أبو ظبي، االمارات العربية المتحدة، تياجات الخاصةمؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االح.  وتطلعات"

2010 
. مؤتمر التعليم في الوطن العربي " نحو نظام تعليمي متميز" . كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية وجامعة القدس المفتوحة.   34
 .عضو اللجنة العلمية.2018نيسان  25-26
 

 استشارات:
 م 25/1/1996 - 15/1بصريا،    ونيسكو لوزارة الشؤون االجتماعية في سلطنة عمان لتطوير برنامج وطني للمعاقين.   خبيرة الي1
 - 23االمارات العربية المتحدة.   . خبيرة منظمة العمل الدولية في مركز التدخل المبكر لتطوير برنامج دمج المعوقين بصريا في2

25/8/1997  . 
المكتب اإلقليمي للدول العربية  –برنامج االمم المتحدة اإلنمائي نامج الدبلوم في التربية مع فريق عمل من قبل .  مقيمة مشاركة لبر  3 

 .  2006نيسان  /14 – 8لجامعة الملك عبد العزيز 
 .2006 -2004بين الجامعة االردنية وجامعة دمشق وفق إتفاقية برنامج ماجستير في التربية الخاصة ل.   منسقة 4
 .  2008 -االردن -مقيمة برنامج دمج المعوقين بصريا في ضوء المعايير العالمية لدى وزارة التربية والتعليم  . 5
 . 2008.    مقيمة برامج المعوقين عقليا في سلطنة عمان 6
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 يداني في االعاقة البصرية / ماجستير .تدريب م .7
 مناهج واساليب التدريس في االعاقة البصرية / ماجستير . .8
 قضايا ومشكالت في التربية الخاصة / ماجستير . .9

 ارشاد اسري للمعوقين / ماجستير . .10
 مناهج واساليب  تدريس ذوي صعوبات التعلم / ماجستير .  .11
 المتخلف / بكالوريوس، دبلوم . الطفل الموهوب والطفل .12
 حلقة في االعاقة البصرية / ماجستير . .13
 االعاقة السمعية والبصرية / ماجستير . . 14
 االسس الفسيولوجية لإلعاقة / ماجستير . .15
 علم نفس الطفولة / بكالوريوس / دبلوم . . 16
 علم نفس النمو / بكالوريوس / دبلوم . .17
 نفس / بكالوريوس .مدخل على علم ال .18
 اساليب تدريس العوق البصري / دبلوم متوسط . .19
 االتجاهات الحديثة  في تدريس العوق البصري / دبلوم متوسط . .20
 االعاقة السمعية / ماجستير ، بكالوريوس. . 21
 التأهيل المهني للمعوقين / بكالوريوس . . 22
 االعاقة الجسمية والصحية، ماجستير . .23
 الرشاد في التربية الخاصة / بكالوريوس .ا .24
 تصميم وانتاج وسائل تعليمية في التربية الخاصة / بكالوريوس . .25
 تعديل السلوك / بكالوريوس . .26
 علم نفس االبداع / بكالوريوس . .27
 اإلختبارات والمقاييس / بكالوريوس. .28
 .     التربية الخاصة المقارنة / دكتوراه.29
 تطبيقات ميدانية في التربية الخاصة / دكتوراه..     30
 . إعاقة بصرية /دكتوراه 31
 . التربية الخاصة في الطفولة المبكرة/دكتوراه 32
 . إعاقة عقلية / دكتوراه 33
 . التقييم في التربية الخاصة/ ماجستير 34
 

 عضوية اللجان والمنظمات والجمعيات:
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 (.1997 - 1995لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية ) .14
 (1997 - 1994إلرشاد والتربية الخاصة / الجامعة األردنية )لجنة الدراسات العليا في قسم ا .15

          (2001 - 2002) (2016- 2021). 
 (.1997 - 1996لجنة تحقيق في حضانة الجامعة األردنية، العام الجامعي ) .16
 ( الجامعة األردنية.1996 - 1995لجنة برنامج الماجستير في تقويم النطق واللغة ) .17
 . 1994االردنية منذ  الجامعة -تحان الشامل والجدارة لطلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربويةلجان إم .18
 . 1997رئيسة اللجنة العلمية للمسابقة الهاشمية للصحة والتكافل / صندوق الملكة علياء  .19
 ( .1997عضو اللجنة الوطنية للتأهيل المبني على المجتمع )  .20
 . 1997ضع وثيقة وطنية لبرامج التأهيل المجتمعي في األردن عضو لجنة و  .21
 (  2006 -2002عضو لجنة الخطة الدراسية في الجامعة األردنية ) .22
 ( 2006  -2002رئيسة مجلس إدارة المدرسة النموذجية / الجامعة األردنية ) .23
  .(2003 -2002عضو لجنة إنشاء برامج دبلوم في كلية العلوم التربوية ) .24
 . (2009-2005)( ونائب رئيس المجلس 2009 -2002عضو مجلس إدارة صندوق اسكان موظفي الجامعة األردنية ) . 25
– 2003وزارة التربية والتعليم ) –.    عضو الهيئة العمومية للجنة الوطنية للمنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم/ عمان  29

2011.) 
وزارة التربية والتعليم  –لمجلس التنفيذي  للجنة الوطنية للمنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم/ عمان .      نائب رئيس ا30

(2006 – 2011.) 
عضو في الهيئة الوطنية للتعليم للجميع والمنبثقة عن اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم، وزارة التربية والتعليم،  . 31

2010 – 2014.    
 Center of Excellence for the disadvantaged children" (2004.)"مقررة لجنة تطوير مشروع  .32

 (.2004عضو لجنة وضع مشروع تعليمات لمنح شهادة الدبلوم في الدراسات العليا ) 
 (.2004يرها )مقررة لجنة تقييم المادة التعليمية من قبل الطلبة بهدف تحسين العملية التعليمية وتطو  .33
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 (. 2006 -2002عضو مجلس إدارة مركز تنمية القوى البشرية / الجامعة االردنية ) .34
 (.2006- 2005عضو لجنة تعديل تعليمات الدراسات العليا في الجامعة األردنية )     35
 (.2006- 2005عضو لجنة تعديل تعليمات الهيئة التدريسيه في الجامعة األردنية ) .36
 (.2006- 2005لجنة وضع آليات وإجراءات االمتحان الشامل لطلبة الماجستير ) عضو .37

 .(2005الجامعة االردنية ) –نيسان، عمان   28-27.    رئيسة مؤتمر التربية الخاصة العربي: الواقع والمأمول، 38 
 .(2005عضو لجنة إعداد ورقة عمل عن المرأة والتعليم العالي: واقع وتطلعات ) . 39
 .( 2006 - 2005عضو مجلس إدارة مركز االستشارات والخدمات الفنية في الجامعة االردنية )  .40
 .( 2006- 2005عضو لجنة تعديل شروط ومتطلبات الترقية الواردة في تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة االردنية ) .41
 .( 2005ربي: الواقع والمأمول )عضو لجنة صياغة ومتابعة توصيات مؤتمر التربية الخاصة الع .42
 (.2005رئيس لجنة ضمان جودة البرامج الجامعية في كلية الهندسة، الجامعة األردنية ، ) .     43
ممثلة عن الجامعة األردنية  لدى المكتب االقليمي العربي لبرنامج  االمم المتحدة اإلنمائي  في مشروع "تطوير األداء النوعي  .43

 .( 2006-2005المؤسسي في الجامعات العربية" الذي يشمل التقييم الشامل لبرامج التربية ) وكفاءة التخطيط 
 .(2006 - 2005عضو لجنة إعادة هيكلة وحدات مركز تنمية القوى البشرية والوصف الوظيفي للعاملين فيها )   .44
 2005ت المهارات الحاسوبية في الجامعة األردنية )عضو لجنة استشارية لالشراف وتنظيم امتحانات الكفاءة اللغوية وامتحانا .45

- 2006). 
 (.2006-2002.    عضو الجمعية العلمية لعمداء كليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية أعضاء االتحاد،) 46
 (.2007 – 2005تحاد، )رئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية أعضاء اال .47
عضو لجنة تغيير المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي لمدربي التربية العملية واالرشاد والتربية الخاصة في كلية العلوم  .48

 .(2006- 2005التربوية )
 .(2005عضو في لجنة اعادة تنظيم الدراسة في الفصل الصيفي ) .49
يعابية لتخصص )تربية طفل( المقدم من جامعة البترا الخاصة بقرار من مجلس عضو لجنة دراسة طلب رفع الطاقة االست .50

 .( 2006- 2005وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) –االعتماد 
 (. 2010-2008)  -.   عضو مجلس إدارة مركز المرأة، الجامعة االردنية51
   2013-2012دلفيا. هيئة اعتماد التعليم العالي . عضو لجنة الخبراء لتقييم درجة الجودة المحققة لجامعة فيال52
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