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 السيرة الذاتية  
 

 -بياينات الشخصية :
 . بسام مقبل مجلي العبدالالتاالســم : 

 . 11/5/1975تاريخ الميالد: 
 . متزوجالحالة االجتماعية : 

 .: قسم االرشاد والتربية الخاصة العنوان 
 .عمان / االردن  –الجامعة االردنية  –كلية العلوم التربوية           

 24462+ فرعي 962-6-5355000 هاتف :
 00962 /795122672خلوي : 

  bassamov@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 
 المؤهالت العلمية : 

 . 2012في التربية الخاصة / الجامعة األردنية الدكتوراة  -

 مشروع تمبس/2011يدية/لوند السو ة عدبلوم في دعم الدمج في التربية الخاصة/ جامشهادة  -

 . 2001ماجستير في التربية الخاصة / الجامعة األردنية  -
 . 1997 بكالوريوس في التربية الخاصة / الجامعة االردنية  -

 . 1993شهادة الثانوية العامة االردنية / الفرع االدبي   -

 -الخبرات العملية :
 الى االن 2022دنية من امعة االر في قسم االرشاد والتربية الخاصة/الج شاركاستاذ م -1

 2021الى  2016امعة االردنية من في قسم االرشاد والتربية الخاصة/الج استاذ مساعد -2

 2016الى  2015غ بدرجة الدكتوراة/ كلية العلوم التربوية/ الجامعة االردنية من فر محاضر مت -3

  2015الى  2012 ردنية من/ كلية العلوم التربوية / الجامعة األ حاضر متفرغ بدرجة الماجستيرم -4
لنى ا 2002م التربوية / الجامعه االردنية منن مشرف للتدريب الميداني في التربية الخاصة / كلية العلو  -5

2012  . 

   .2001/2002 مدرس مساقات في التربية الخاصة في كلية االميرة ثروت / جامعة البلقاء التطبيقية  -6

 . 2000/2001ة ألهليالمعارف اارس روضة صعوبات تعلم في كلية ومدومدير قسم  مدرس -7
  .لسلوك والتربية الخاصة بشكل عام في مدارس عمانمحاضرات متعددة في صعوبات التعلم وتعديل ا -8
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 .2000 – 1998مدرس تربية خاصة ن المركز العربي للتربية الخاصة  -9

 . 1998 – 1997وزارة المعارف السعودية  –مدرس تربية خاصة  -10

 
 : الوظيفة الحالية 

  . في التربية الخاصة في الجامعة االردنية شاركماستاذ 
 طبيعة العمل : 

 م االرشاد والتربية الخاصة في الجامعة االردنيةرئيس قس -

 مقرر لجنة الدراسات العليا في قسم االرشاد والتربية الخاصة في الجامعة االردنية -

 دنيةامعة االر كلية العلوم التربوية في الج يعليا فعضو لجنة الدراسات ال -

المختلفننة فنني التربيننة الخاصننة والعمليننة طلبننة البكننالوريوس علننى المهننارات الو ي يننة تنندريب تنندريس و  -
 .واعدادهم كمعلمي تربية خاصة

ة قسنم االرشناد والتربينرسائل الماجستير والدكتوراة في التربينة الخاصنة لطلبنة من  15االشراف على  -
 الخاصة في الجامعة االردنية

اة فنني الجامعننة االردنيننة والعدينند رسننائل الماجسننتير والنندكتور مننن  20ر مننن كثننالمناقشننة عضننة لجننان  -
 من الجامعات االردنية

  .مجتمعي التابع لجامعه مؤتهمدرب معتمد لدى المعهد الوطني للتأهيل ال -

 االشخاص المعوقين. حقوق لدى المجلس االعلى ل مدرب معتمد  -

 -: التي قدمتها  الدورات
 UNRWA (20/1 ،9/4/ 2008)دراسة الحالة بالتعاون مع يذ تنفصميم و ن في تدورتا -1

دورة فنني تشننخيع االعاقننات العقليننة )االتجننار السننيكومتر ، االجتمنناعي، والتربننو ( بالتعنناون  -2
 (11/2005جامعة مؤتة ) /مع المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي 

 /4لمنننننار ومركنننز ا 5/2005 دورة فننني تعنننديل السنننلوك بالتعننناون منننع مركنننز عبننن  الرينننا ين -3
2006 

 عيالمعهد الوطني للتأهيل المجتمالتدخل المبكر بالتعاون مع  /دورة في التطبيقات التربوية  -4

 ورشة عمل في صعوبات التعلم بالتعاون مع مركز تسهيل التعلم -5

دورة في صعوبات التعلم )ماهيتها، تشخيصها، أساليب التعامل معها ( بالتعاون منع المعهند  -6
 (4/2007جامعة مؤتة ) /عي جتمالمتأهيل طني للالو 

 (IEP / IIPالتعليمية في التربية الخاصة ) /دورات متعددة في بناء البرامج التربوية -7

 . ةجامعة مؤت /2003دورة أساليب التعامل مع األطفال ذو  صعوبات التعلم  -8

 لم ل النتعز تسنهيفي تعديل السلوك والمشنكالت السنلوكية ألطفنال منا قبنل المدرسنة )مركندورة  -9
9/ 2006) 

دورة تنننندريب الرننننوادر العاملننننة فنننني برنننننامج التأهيننننل المجتمعنننني / المعهنننند الننننوطني للتأهيننننل  -10
اللجنة العليا الدارة بنرامج ومشناريع ذوى  /المجتمعي بالتعاون مع برنامج التأهيل المجتمعي للمحافظات 

 . 2004 /مكتب سمو االمير رعد  /اال تياجات الخاصة 

 .2016-2010المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين من مع ات الدور  ديد منالع -11
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 :التي تلقيتها   الدورات التدريبية

 .2016 - 2015للغة األنجليزية ألعضاء هيئة التدريس التوفل/ الجامعة األردنية مركز اللغات ادورة  -
 2013ردنية األ معة، الجاالجودةز االعتماد وضمان دورة تطوير أعضاء الهيئة التدريسية / مرك -
رشنننة عمنننل تدريبينننة عنننن ألينننة كتابنننة مشننناريع التقننندم لمننننأل انتحننناد األوروبننني/ الجامعنننة األردنينننة/ كلينننة العلنننوم و  -

 التربوية.

اد وضنمان الجنودة/ الجامعة االردنينة/ مركنز االعتمن / " (تقييم تعلم الطلبة بغير االختبارات ) تقييم األداء "دورة -
2017"Performance based assessment ( Authentic  Assessment" 

 2018نحو تحسين التعليم والتعلم   دورة تطبي  أساليب التعليم الحديثة واستخدام االبوابة التعليمية -
 2018 (التك)دورة كتابة االوراق البحثية باستخدام  -
 2018ويرها اعداد االختبارات وتط  دورة - 
  2018األكاديمية في الجامعة األردنية  ة للبرامجالجودضمان دورة إجراءات  -

 2018دورة التعلم القائم على  ل المشكالت   -
  2018دورة المودل األساسي  -
 SPSS 2018 دورة تطوير وتحليل االختبارات باستخدام -
  2018دورة انستخدام الفّعال للبوربوينت في التعليم والبحث العلمي  -
  2019  علم المدمجالت  دورة -
  ( في تسهيل التعلم عن بعد"Microsoft Teamsتو يف تطبي  ) -
 Moodle  إجراء االختبارات القصيرة من خالل نظام -
 2019 (.CAEPكي ية إجراءات انعتماد الدولي ) -
 

 -االبحاث المنشورة :

1- Hatem A. Alkhamra, Mayada M. Al-Natour, Sana M. N. Abu Dahab, & Bassam 

M. AlAbdallat. (2012). Candidates of Written Language Disabilities among 

Undergraduate Students at the University of Jordan as Perceived by Students and 

their Teacher. International Journal of Special Education, 27 (3), 27-35. 

ربية (،مستوى المعرفة باضطراب التو د لدى معلمي الت2014)الت،بسام،د ،العبدالالجابر ،محمد ،ملحم،عاي -2
جامعة ال /ربويةتدراسات العلوم المجلة الخاصة العاملين مع االفراد ذو  اضطراب التو د في مدينة عمان، 

  .2،العدد  41 لمجلدااالردنية، 
ذو   لوكية لدى الطلبةشكالت السالم(، 2014) ، سين، النجادات ،  بسام، العبدالالت ، هشام ، المكانين -3

م ي العلو فالمجلة األردنية ، االجتماعية من وجهة نظر المعلمين واألقران صعوبات التعلم وعالقتها بالرفاءة
 .516 -503، 2014، 4 ، عدد 10التربوية، مجلد 

س لتدريالمباشر وا(, مقارنة فاعلية استراتيجيتي التدريس 2016العبدالالت, بسام, الصماد , جميل) -4
تبادلي في تحسين مهارات االستيعاب القرائي لدى الطلبة ذو  صعوبات التعلم في القراءة ال

 .1، العدد43)الديسلرسيا(, مجلة دراسات العلوم التربوية, الجامعة االردنية, مجلد 

5- Amr, M., Al-Natour, M., Al Abdallat, B., Al-Khamra, H, (2016),  
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Primary school teachers’ Knowledge, attitudes and views on barriers to 

inclusion in Jordan, International Journal of Special Education, v31 n1 

pp 67-77 

 

(، 2018، )مصطفى،  سين ، الخوالدة ،عال ، نجادات ،بسام ، الحويان ، عبدهللا ، العبدالالت ،المهايرر -6
 مجلة ،لدى الطلبة ذو  اال تياجات الخاصة في الجامعة األردنيةالنفسية  ة والمرونةمستوى الضغوط النفسي

 .1، العدد45المجلد ، دراسات العلوم التربوية / الجامعة االردنية

 مدى امتالك معلمي غرف المصادر في(، 2018،)عبدهللا  ،منى ، المهايرر ،بسام ، عمرو ، العبدالالت -7
 ، 45ّلد المج، دراسات العلوم التربوية / الجامعة االردنيةمجلة  ،همن وجهة نظر رفايات التعليمية معمان لل
 2العدد 

8- AL- Oraniaa , O., AlAbdallat, B., Almahaireh, A., Alkhawaldeh, M, Almakanin, 

H ; (2019),  Measuring the Psychological Security level of Students with 

Disabilities in The University of Jordan Accepted and published in International 

Journal of Advanced Science and Technology, Volume 13 Issue 4. 

تها ببعض نوعية الحياة لدى العاملين ذو  انعاقة في األردن وعالق ،( 2020العبدالالت، بسام، ) 9- 
 4/10/2020جامعة اليرموك، تاريخ قبول النشر  التربوية،في العلوم ، مقبول للنشر، المجلة االردنية المتغيرات

( وصراع الدور في A,Bالقدرة التنبؤية لنمطي الشخصية )(، 2020لالت، بسام، )سيف، العبدا الدخيل، -10
ية، االردن المجلة التربوية ، مقبول للنشر،التريف الزواجي لدى المعلمات المتزوجات في قطاع التعليم في األردن

 25/1/2020ة للعلوم التربوية، تاريخ قبول النشر ة االردنيالجمعي
ليمية للطلبة (، الخصائع السلوكية والتع2021لوريكات،  سين، الصماد ، جميل، العبدالالت، بسام، )ا -11

ة ع، الجاممجلة دراسات العلوم التربويةذو  االضطرابات السلوكية واالنفعالية في األردن، مقبول للنشر، 
 17/5/2021بول النشر ، تاريخ قاالردنية

12- Alabdallat, B, Alkhamra,H, Alkhamra,R, (2021), Special Education and 

General Education Teacher Perceptions of Collaborative Teaching 

Responsibilities and Attitudes towards an Inclusive Environment in Jordan, 

Frontiers in Education Journal.( under publishing) 

 

 
 

 
 
 


