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 دغلس أحمد"وليد محمد"أماني.د

 

 
 الشخصية المعلومات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 النفسية والخدمات اإلرشاد مركز مديرة تدريس، هيئة عضو :الوظيفي المسمى

 مشارك أستاذ :األكاديمية الرتبة

 الكويت 11/7:ومكانها الوالدة تاريخ

  االردنية :الجنسية

   األردن -دابوق  :العنوان

 :اإللكترونية والمواقع البريد
 amanidoughlas@gmail.com 
 

adoughlas@meu.edu.jo  
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  LinkedIn               mahmoud/55/ba5/836/-amani-http://jo.linkedin.com/pub/dr                            

YouTube    موقع على السلوكية التعليمية محمود أماني.د قناة

https://www.youtube.com/channel/UCKO6N7HzspugvJezY2tGdmg 
 

https://scholar.google.com/citations?user=x43P3YIAAAAJ&hl=ar 

 

 

 

 

 

 العلمية المؤهالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد الجامعة الدراسة مدة الدقيق التخصص             الدرجة

 األردن األردنية 2003-2006 الخاصة   التربية في الفلسفة الدكتوراه

 

 األردن األردنية 1996-1998 الخاصة التربية الماجستير

 

  جامعي دبلوم

 األردن األردنية 1994-1995 الخاصة التربية

 

 األردن األردنية 1988-1992 االجتماع علم/النفس علم البكالوريوس

 

 

 التدريسية الخبرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الرتبة العمل مدة

 األكاديمية
 البلد الكلية/القسم المؤسسة

 الخاصة التربية القادسية كلية محاضر 1994-1995
 النفسي واإلرشاد

 األردن

http://jo.linkedin.com/pub/dr-amani-mahmoud/55/ba5/836/
https://www.youtube.com/channel/UCKO6N7HzspugvJezY2tGdmg
https://scholar.google.com/citations?user=x43P3YIAAAAJ&hl=ar
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1996-1998 
 

 
 

 

 غير محاضر
 متفرغ

 الخاصة التربية االردنية الجامعة
 النفسي واإلرشاد

 األردن

 ومديرة محاضرة 1997-2007
 األساسية المرحلة

 المشرق  مدارس
 الدولية

 األردن األساسية المرحلة

 

 

 

 

 

2008-0202 

 
 مشارك أستاذ

 الشرق  جامعة
 األوسط

 التربوية العلوم كلية
 الخاصة التربية قسم

 التعليم وتكنولوجيا

 األردن

 

 

 

 أخرى خبرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 البلد الكلية/القسم المؤسسة الوظيفة العمل مدة

1994-
1995 

 متفرغ غير محاضر
Skills” Thinking “Teaching 

Al Qadisaa 

College 

for 

Women 

  الخاصة التربية
 النفسي واإلرشاد

   األردن
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1995-1994 the of member Elected 

Psychology Jordanian  

Association  

organizing of charge (in 

lectures and conferences 

students graduate for 

counselors. and 

Jordanian 

Psychology  

Association  

Jordanian 

Psychology  

Association  

  األردن

2001-
2007 

 K.G the for Supervisor

 and curriculum

 thinking integrating

 K.G the through skills

 in Curriculums 
 

 Mashrek

International 

School.  

  مرحلة
 الروضة

  األردن

2000-
2007 

 School Elementary

4):-1 (grade Principle 

 Mashrek

International 

School.  

 المرحلة
  األساسية 

  األردن

1998-
2007 

 Special of Head

 Department Education

8)-1 (grade 

 Mashrek

International 

School.  

 
  المرحلة

  األساسية
 والمتوسطة

  األردن

 إلى-2005
  اآلن

Consultant Educational 

site: web electronic in 

www.ehcconline.org 

-Al Efat 

consultation Hendy 
  األردن  النفسي اإلرشاد

http://www.ehcconline.org/
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2008-
2020 

 

 

 

 

 
 مشارك ،أستاذ تدريس هيئة عضو

  جامعة
  الشرق 
  األوسط

 العلوم كلية
 التربوية 

 التربية قسم
 الخاصة 

  وتكنولوجيا
 التعليم

  األردن

 2010-2008 
 and Education Special of Head

  Technology. Education 

 East Middle

University 

 التربية قسم

 \الخاصة

 تكنولوجيا

 التعليم

  األردن

 إلى -2014

  اآلن

 and Counseling of Head

Services(SPS) Psychological  

 اإلرشاد مركز مديرة

 النفسية والخدمات

 East Middle

University 

 اإلرشاد مركز

 والخدمات

 النفسية

  األردن

 

 

 والمؤلفات المنشورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المجالت

المؤلفو

 ن

  سنة العدد المجلة العنوان

 النشر
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 أماني.د

   دغلس

SPECIAL OF COMPETENCIES TECHNOLOGY ASSISTIVE 

ORDANJ NI DUCATIONE  
 
 

https://oapub.org/edu/index.php/ejse/article/view/1869 

Internationa

 of Journal l

 Special

  Education 

4 2018 

يعقو.د

  ب

  ناصر

 الدين

 اماني.د

 دغلس

Governance Curricula 

From  

Stakeholders’  

in View of Point  

Governorates Jordanian  

  

http://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/artic

   le/view/2599 
 

  Scopus

  Index

Transylvani

Review an 
 

27 2018 

  أماني

 دغلس

Family Quality of Life for Families in Early Intervention 

Centers in Jordan 

HTTP://SCHOLARPUBLISHING.ORG/INDEX.PHP/ASSRJ/AR

TICLE/VIEW/4625  

in Advances 

Social  

Sciences 

Research  

Journal; 

0286-2055 ISSN 
 

5 VOL. 

     N.5 

2018 

 أماني

 دغلس

competencies the of evaluation An 

&talented gifted of teachers of 

practice professional of students 

 in (CEC) children exceptional for council the by adopted 

Jordan 

 

URNAL/PAPEBLISHINGGROUP.COM/JOHTTP://WWW.SCIENCEPU

.20130101.13DOI=10.11648/J.SJEDURINFO?JOURNALID=197& 

Journal Science 

Education of  

VOL.1 

N.1 

2013 

https://oapub.org/edu/index.php/ejse/article/view/1869
http://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/article/view/2599
http://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/article/view/2599
http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/4625
http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/4625
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=197&doi=10.11648/j.sjedu.20130101.13
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=197&doi=10.11648/j.sjedu.20130101.13
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 أماني

 دغلس

of Application the of Impact 

Deficit Attention on Reinforcement Positive  

Learning with Students 

Jordan in Disabilities 

http://apexjournal.org/jerbs/archive/2014/May/fulltext/Mah

moud.pdf  
 

of Journal 

Education  

and Research  

Behavioral  

Sciences  

3(5), Vol. 

pp.  

101,-093  

2014 

 أماني

 دغلس 

مشت)

  (رك

Abdullah King Of Competences The 

In Teachers Excellence For Schools  

Gifted Of Standards International Of Light The 

(Nagc) Education 

   http://www.iijoe.org/volume1/IIJE_01_i8_v1_2012.pdf  
  

 International

Educational 

Journal  

1(8), Vol. 2012 

  

مشت)

 (رك

THE LEVEL OF MULTIPLE INTELLIGENCE IN SPECIAL 

EDUCATION TEACHER’S IN JORDAN 

DIRASAT: 

EDUCATIONA  

SCIENCES L 

41(1), Vol. 2014 

  

مشت)

 (رك

 الخاصة التربية معلمي لدى العاطفي الذكاء مستوى 
 ضوء في االردنية الحكومية المدارس في 
 المعلمين نظر وجهة من المتغيرات بعض 

 للبحوث مؤتة
 والدراسات، 

 العلوم سلسلة
 واالجتماعية اإلنسانية

(30)مجلد
، 
 ،(6)العدد 
 39-66 

2015 

 
 

 المؤتمرات

 المؤلفون 
 المؤتمر     العنوان    

   

 ةالمدين/البلد
 التاريخ

http://apexjournal.org/jerbs/archive/2014/May/fulltext/Mahmoud.pdf
http://apexjournal.org/jerbs/archive/2014/May/fulltext/Mahmoud.pdf
http://www.iijoe.org/volume1/IIJE_01_i8_v1_2012.pdf
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 دغلس اماني.د
 

  وآخرون 

Degree Availability The 

Assistive Of  

Technology  
In  

Education Special  

 Schools  

And 

Using Its To Relation Its  

Education Special From Level  

View Of Point Teachers  

Kuwait Of State The In  

International nd2 

Conference  

for ICT on:  

 Serving  

and Disabilities 

Learning  

           Difficulties  

 2014 الكويت

  دغلس أماني
 (مشترك)

  الموهوبين الطلبة معلمي كفايات
  الريادية المراكز في العاملين

 الموهوبين مصادر وغرف 
 معايير ضوء في األردن في 
 الحاجات ذوي  األطفال مجلس 

 الخاصة 

  ومؤشرات معايير
 :التميز

 التربوي  اإلصالح
 ورعاية 
 الموهوبين 

 المجلس والمتفوقين 
 للموهوبين األعلى 

 2013  األردن

 

 علميًا والمحكمة المترجمة الكتب

الطبع الناشر          العنوان المترجمون

 ة

 التاريخ
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 أماني

 دغلس 

 

 A Wadsworth

 Learning Cengage

Company 

 للنشر الفكر دار

    والتوزيع

1 2013 

 أماني

 دغلس 
Disabilities With People For Technology Assistive 

  المعوقين لألشخاص المساندة التكنولوجيا

  

Bacon Allyn& 

 للنشر الفكر دار

    والتوزيع

1 2015 
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  االردنية النفس علم جمعية  -

           - LD.ONLINE 
          

  األوسط الشرق جامعة في اللجان عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المؤتمر \اللجنة  رقمال
 

 العام االمن مديرية مع باالشتراك فتبينوا لمؤتمر التحضيرية اللجنة في مشاركة 1

 العالي التعليم مؤسسات في للحوكمة الدولي للمؤتمر التحضير لجنة في مشاركة 1
 (العربية الجامعات واتحاد األوسط الشرق  جامعة) 

  الجامعة مستوى  على الطلبة تأديب لجنة في عضو    2

-    

  الجامعة مستوى  على والترويج االستقطاب لجنة في عضو   - 2

  الكلية مستوى  على الطلبة تأديب لجنة في عضو  3

  االلكتروني التعلم لجنة في عضو   - 4

 الكلية مستوى  على النهائية االمتحانات لجنة في عضو  5

  الكلية مستوى  على الجودة لجنة في عضو     - 6

 الكلية مستوى  على العلمي اليوم لجنة  عضو  ع 7

 الكلية مستوى  على الثقافية اللجنة في عضو     8
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 الكلية مستوى  على المواد معادلة لجنة في عضو 9

 
 

 بها التحق التي التدريبية الدورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: ألوسطا الشرق  جامعة في التالية التدريبية بالدورات االلتحاق تم
 فترةال خالل الجامعة نظمتها والتي ،(األول المحور) التدريسية الهيئة أعضاء أداء لتطوير التدريبية الدورة -

 تدريبية ساعة(18) بواقع 18/9/2013 ولغاية 16/9/2013 بين الممتدة

 لممتدةا الفترة ل،خال " الجامعة في التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية " التدريبي البرنامج في المشاركة -
 تدريبية ساعة (12) بواقع ،22/5/2010 إلى 17/4 من

- ONLINE FACILITATOR TRAINING, Dunlap-Stone University, Middle East University,2009 

 -: بعنوان عمل ورشات و بدورات المشاركة
 "Imagination Through Story Telling , Joan Almond 

          chair of North American and Canadian,     
     Waldrof   Early Learning Association. 

 Thematic Learning and Constructivism.                              

 Dynamic Drawing, Water color painting, Waldrof Schools Philosophy.  

 Emotional Intelligence. 

 Brain Based Learning. 

 "Introduction to Curative Education”.                              
 كالورياالب مدرسة الخاصة، التربية /في واألردنيين الكنديين المعلمين بين ،   " Workshop Overseas " :2003 تموز

،  
 . األردن -عمان             

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وغيرها األوسط الشرق  جامعة في التالية التدريبية رشات الو قيادة تم
 (2019-2018) الالواعي التعلم بعنوان للمعلمين مهارات بمؤتمر والمعلمات للمعلمين ورشة قيادة -
-2016) الجامعي للعام األكاديمي واالرشاد النفسي االرشاد " بعنوان الجدد التدريس هيئة ألعضاء ورشة قيادة -

2017) 

-2016) الجامعي للعام والتواصل االتصال مهارات بعنوان الجدد التدريس هيئة ألعضاء تدريبية ورشة قيادة -
2017) 

 ولغاية 18/5/2013 بين الممتدة الفترة خالل الجامعة نظمتها ،والتي يةاإلدار  الهيئة أعضاء أداء تطوير برامج -
 تدريبية ساعة (14) بواقع 4/6/2013
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 الجامعة انظمته والتي التدريسية الهيئة أعضاء أداء لتطوير التدريبية الدورة" ضمن التدريبية الورشة قيادة -
   تدريبية ساعة (18) بواقع 32/9/2013 ولغاية 16/9/2013 بين الممتدة الفترة خالل

 :التالية المواضيع في الجامعيين للطلبة التدريبية رشات الو من العديد قيادة -

 فن ، الذات تقدير االيجابي التفكير ، العقل برمجة ، االنفعالي ،الذكاء  المتعددة ،الذكاءات الذهنية الخرائط -
 والتواصل االتصال مهارات ، الجسد لغة ،  اآلخرين أمام التحدث

 

Communication  ، "  مسؤوليتنا صحتنا" لحملة األسرة لصحة اإلعالم شركاء برنامج في المشاركة    :2005 أيلول

                                   .  Jordan-,Amman USAID Health, Family   for Partnership 
 لتربوي ا الثقافي الملتقى عشر الحادي المؤتمر ،" السلوك تعديل " بعنوان عمل ورشة وتقديم إعداد   :2002 نيسان

  .األردن – عمان ، البكالوريا مدرسة الخاصة للمدارس
 

 قىللملت العاشر المؤتمر خالل  ، التعلم صعوبات حول المقدمة للورشات تقييم جلسة في مشاركة    :2001اذار
  .التربوي  الثقافي

 
 التربوي  الثقافي الملتقى العاشر المؤتمر ،" المتعدد الذكاء " بعنوان عمل ورشة وتقديم إعداد   :2001 نيسان

   .األردن – عمان ، المونتسوري  مدرسة الخاصة للمدارس
 

 افيالثق الملتقى العاشر المؤتمر ، " وأثرها المنشطة العقاقير " بعنوان عمل ورشة وتقديم إعداد   :2001 نيسان
 .األردن – عمان المونتسوري، مدرسة ، الخاصة ارسللمد التربوي 

   .روسيا-استونيا أسبوعين، ولمدة ، " Education Free "  بعنوان بمؤتمر االشتراك     :2001 أيار
 

 اللخ اإلرشاد ، الصفية اإلدارة   التعلم، صعوبات حول المقدمة للورشات تقييم جلسة في مشاركة     : 2000اذار
 . التربوي  الثقافي للملتقى التاسع المؤتمر

 
 الوطنية افيالدلفي مدارس ، الخاصة للمدارس التربوي  الثقافي للملتقى التاسع المؤتمر في المشاركة  :2000 نيسان

   . األردن – عمان ،
 

 ،" CoRT وبرنامج المنهاج عبر التفكير مهارات تدريس" بعنوان  األفكار تبادل جلسة وتقديم إعداد   :1999 نيسان
  ،  المعارف مدارس الخاصة، للمدارس الثامن التربوي  الثقافي الملتقى

   .األردن – عمان                  

 لتاليةا الدراسية المراحل ألهالي أطفالنا؟ لدى التفكير مهارات ننمي كيف بعنوان محاضرة إلقاء  :1998الثاني تشرين
 . األردن – عمان ، الدولية المشرق  مدرسة ، ( والمتوسطة ، االبتدائي ، الروضة مرحلة :)
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 :التدريسية المساقات
 لبحثا ،أساليب حياتية مهارات والتواصل االتصال مهارات التفكير، مهارات) الجامعة مستوى  على تدرس مساقات -

 حاجاتال لذوي  المساندة التكنولوجيا والمتميزين، الموهوبين تربية ، اإلبداع تنمية المتعددة، الذكاءات ،(العلمي
 .الخاصة التربية تخصص في المتخصصة المساقات جميع إلى باإلضافة الخاصة

 

 
  :المجتمع خدمة

 لحلقاتا من للعديد تسجيالت على تحتوي  والتي اليوتيوب على دغلس أماني الدكتورة قناة بث على العمل تم -
 ردنيةاال  المملكة مستوى  على سواء العمرية الفئات جميع خدمة منها الهدف والتعليمية والسلوكية التربوية

 هةوالموج المتخصصة المحاضرات من العديد على القناة وتتضمن العربي، العالم مستوى  على أو الهاشمية
 الرابط على والعربية االردنية واالسرة والمعلمين للطلبة

https://www.youtube.com/channel/UCKO6N7HzspugvJezY2tGdmg?view_as=subscriber 

 النواحي من المجتمع لخدمة دغلس اماني.د قناة Facebook   موقع على المتخصصة الصفحة إلى باإلضافة -
              dramanimahmoudpage@ الرابط على والنفسية والسلوكية التربوية

    

https://www.facebook.com/dramanimahmoudpage/?ref=aymt_homepage_panel  
 
 لبرامجيقين،وا إذاعة الهاشمية، االردنية المملكة إذاعة على والمتلفزة اإلذاعية البرامج في المشاركة على نحرص -

 للتحدث العربية القنوات من والعديد ، رؤيا وتلفزيون  anb وتلفزيون  األردني، التلفزيون  مؤسسة على التلفزيونية
 والفرد لطفلل السلوكية واالنفعالية العقلية القدرات تطوير في عالقة لها ومواضيع وسلوكية علمية مواضيع في

  -:التالي بالجدول موضحة الجامعيين والطلبة والمجتمع
 خدمة نوع

 المجتمع

 المستفيدة، الجهة
  طلبة،األسرة

  والمربون 

 ،ورابط العمل المحاضرة،المقابلة،ورشة عنوان
 اليوتيوب على الحلقة

  التاريخ البلد

 2019 االردن التنمر القمة مدارس محاضرة

 2019 االردن الجامعة لمرحلة االعداد متطلبات العصرية محاضرة

 2019  االردن الوقت ادارة الفندقية عمون  محاضرة

https://www.youtube.com/channel/UCKO6N7HzspugvJezY2tGdmg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/dramanimahmoudpage/?ref=aymt_homepage_panel
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 مقابلة
  تلفزيونية

 الحدث، قناة
 المواجهة برنامج

 2019 االردن واالطفال المرأة على للحروب النفسية االثار

 البكالوريا مدارس  محاضرة
 التاسع الصف

 والعاشر

 2018  األردن االمتحانات من الخوف

 أكاديمية مدارس محاضرة
 عمان

 2018 األردن الوقت إدارة

 2018 األردن االمتحانات من الخوف الراهبات مدارس محاضرة

 2018 األردن الوقت إدارة المنتسوري  مدارس محاضرة

 مقابلة
 تلفزيونية

 شباب يمن قناة
 صباحكم برنامج
 أجمل

 بأنفسهم االطفال ثقة تعزيز
 https://youtu.be/V44ETmXg0bo 

 2018  األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

 شباب يمن قناة
 صباحكم برنامج
  أجمل

 2018 األردن  األطفال عند الزائد النشاط

 مقابلة
 تلفزيونية

 شباب، يمن قناة
 صباحكم برنامج
 أجمل

 2018 األردن معهم التعامل وكيفية المراهقين

 مقابلة
 تلفزيونية

 شباب يمن قناة
 صباحكم برنامج
 أجمل

 2018 األردن  باألصدقاء األبناء تأثر

 مقابلة
 تلفزيونية

  اإلخبارية anb قناة
 العراقية

 2018  األردن رمضان في اإلنساني السلوك

https://youtu.be/V44ETmXg0bo
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 مقابلة
 تلفزيونية

  اإلخبارية anb قناة
 العراقية

 الشباب على وتأثيرها الرياضية المنشطات
 الجامعي

https://youtu.be/rjriI86JzhI 

 2017 األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

  اإلخبارية anb قناة
 العراقية

  األسرية العالقات
https://youtu.be/lQm6ULs1450 

 2017 األردن

 مقابلة
  تلفزيونية

 رؤيا قناة
 اإلخبارية،برنامج

 كرفان

 2018  االردن  االطفال على وأثاره النفسي العنف

 مقابلة
 تلفزيونية

 رؤيا قناة
 اإلخبارية،برنامج

 كرفان

 الخريج على وتأثيرها التخرج بعد ما مرحلة
https://youtu.be/KydHdgirL0M 

 2018 األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

 رؤيا قناة
 اإلخبارية،برنامج

 كرفان

 لدى مواجهتها وطريقة النفسية الضغوطات
 والجامعيين المراهقين

https://youtu.be/bRhGVVxUh4M 

 2017 األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

 األردني التلفزيون 
 أحلى ما ،برنامج

 الدار

 الخاصة االحتياجات ذوي  الطفل أسرة
https://youtu.be/Qef5VmNHlIA 

 2018 األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

 األردني التلفزيون 
 أحلى ما ،برنامج

 الدار

  األطفال سلوك تعديل
https://youtu.be/NBlaAMrK5rg 

 2018 األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

 األردني التلفزيون 
 أحلى ما ،برنامج

 الدار

  األطفال من البيت أسرار نقل
https://youtu.be/ZJIvHQoVnAA 

 2018  األردن

https://youtu.be/rjriI86JzhI
https://youtu.be/lQm6ULs1450
https://youtu.be/KydHdgirL0M
https://youtu.be/bRhGVVxUh4M
https://youtu.be/Qef5VmNHlIA
https://youtu.be/NBlaAMrK5rg
https://youtu.be/ZJIvHQoVnAA
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 مقابلة
 تلفزيونية

 ،األردني التلفزيون 
 تغريدات برنامج
  عائلية

 التعلم صعوبات من يعانون  الذين الطلبة
https://youtu.be/HMjCN2Wftvc 

 2016  األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

 ،األردني التلفزيون 
 تغريدات برنامج
 عائلية

  التوائم األطفال مع األسر تعامل كيفية
https://youtu.be/m8mMx2QOsl4 

 2016  األردن

 مقابلة
 تلفزيونية

 األردني التلفزيون 
 مساء ،برنامج

 الورد

 2003  األردن التعلم صعوبات

 مقابلة
 إذاعية

 يارواخت بالتوجيهي المتعلقة النفسية العوامل   يقين إذاعة
 الجامعي التخصص

 2017  األردن

 مقابلة
 إذاعية

 يقين إذاعة
 المملكة إذاعة

 الهاشمية االردنية

 المبكر التدخل وبرامج التوحد اضطراب
 الجامعي والطالب القيم منظومة

  األردن
  األردن

2017 
 

2016 

 مقابلة
  إذاعية

 المملكة إذاعة
 الهاشمية االردنية

 2016  األردن واإلدمان المخدرات

 ورشة
 عمل

 الطيران هيئة
  االردنية

 الطيارين تواجه التي النفسية الضغوطات
 الطيران بقطاع والعاملين

 2018  األردن

 ومرشدات مرشدي 
 ذيبان لواء

  النفسيين

 ، األردن المدارس لطلبة السلوك تعديل استراتيجيات
 جامعة
 الشرق 
  األوسط

2016 

https://youtu.be/HMjCN2Wftvc
https://youtu.be/m8mMx2QOsl4
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 ورشات
 تدريبية
 لطلبة

  التوجيهي

 أكاديمية مدارس
 ساندس
 الحجاز مدارس

 العالمية المدارس
 األولى

 العالمية المدارس
 الثانية

 2009 االردن  المتعددة الذكاءات

-  

 
 
 

 البحثية االهتمامات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الفئات بمختلف الخاصة االحتياجات ذوي تربية

 الطفل وتنمية تربية 

 البحث مهارات

 التفكير مهارات

  الحياتية المهارات

   واالجتماعية النفسية المجاالت

 

 اللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 االنجليزية اللغة

 

 عليها حصل التي الجوائز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  -: األوسط الشرق جامعة من مقدمة شكر كتب

 "إلداريةا الهيئة أعضاء أداء تطوير برامج" ضمن التدريبية ورشةال قيادة في للمشاركة تقديرا -

-2013 الجامعي للعام الجودة وضمان النوعية في العمل إلنجاح المبذولة للجهود شكر كتاب  -

2014  

 أعضاء داءأ لتطوير التدريبية الدورة" ضمن التدريبية الورشة قيادة في للمشاركة شكر كتاب -

  التدريسية الهيئة

 العمل لسنوات تقديرًا الذهبي الدولية المشرق مدارس شعار نموذج -
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 (الرسائل احدى عن مثال) العليا الدراسات طلبة من العديد على اإلشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطالب اسم الرسالة عنوان

 

 

Availability The                                                                          العتيبي بطي                 

 From Level Using Its RelationTo Its And Schools Education Special In Technology Assistive Of Degree

 Of Point Teachers Education Special From Level Using Its RelationTo Its And Schools Education Special

 View 

Kuwait Of State InThe 

 

  السعيدات الهام

 عمان في المساندة التكنولوجيا لكفايات والموهوبين التعلم صعوبات معلمي امتالك مدى

 

 البدر ليندا

 .األردنية الجامعات طلبة على النفسي وتأثيرها االلكترونية االلعاب على االدمان

  

 المعرفون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الصمادي جميل الدكتور األستاذ

 السرور ناديا الدكتور  األستاذ

 الروسان فاروق الدكتور  األستاذ

 الخطيب جمال الدكتور  األستاذ

 ملحس الناصر هناء الدكتورة
 
 
 

 

 
 

 


