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األكادٌمٌة المؤهالت  
 IDENTIFYING TRAINING NEEDS AND CLIENT ،4102دكتوراه فً التربٌة الخاصة، جامعة العلوم المالٌزٌة،   -

SATISFACTION OF VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES OF STUDENTS WITH PHYSICAL, 
INTELLECTUAL, OR MULTIPLE DISABILITIES IN KUWAIT –  

 EFFECT OF A TRAINING PROGRAM ON PERCEIVED ،4112، األردنٌةماجستٌر فً التربٌة الخاصة، الجامعة  -
COMPETENCE OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES 

 .4110األردنٌة،بكالورٌوس فً اإلرشاد والصحة النفسٌة، الجامعة   -
التعلٌمٌة ،الخبرة الحالٌة /السابقة األنشطة  
 جامعة نزوى -لغاٌة اآلن – 00/2/4109- أستاذ مشارك. 

 نزوى ةجامع ،01/2/4109  - 44/8/4102-استاذ مساعد. 

  42/8/4102 – 44/4/4102محاضر 

 الكوٌت –المركز الدولً لالستثمار البشري ، 41/2/4119 – 04/9/4118،محاضر. 

 كلٌة الخوارزمً، 41/8/4114 – 41/4/4114-محاضر. 

 الجامعة األردنٌة، 0/7/4112 – 0/9/4114-محاضر ومساعد بحث وتدرٌس 
 ًاألردن -مدارس األردن  -02/8/4114 – 02/8/4110-مرشد تربوي ونفس 

 البحثٌة األنشطة
 :البحوث المنشورة باللغة العربٌة - 0

 4104  تقوٌم خدمات التدخل المبكر لذوي االحتٌاجات الخاصة فً سلطنة ُعمان من وجهة نظر األسر، مجلة الطفولة

 42-24(، 44)07العربٌة، 
 4104  ،دور مؤسسات التعلٌم العالً فً سلطنة ُعمان فً إكساب خرٌجٌها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرٌن

 22-08(، 4)4مجلة المعهد الدولً للبحث والدراسة، 
 4104  ،مدى إمتالك العاملٌن فً برامج التدخل المبكر فً سلطنة ُعمان لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرٌن



 444-402(،2)04جامعة الٌرموك  –ألردنٌة فً العلوم التربوٌة المجلة ا
 4107  تقوٌم برامج التدرٌب المٌدانً/التربٌة العملٌة فً كلٌة العلوم واآلداب بجامعة نزوى، مجلة الدراسات التربوٌة

 447-424(، 4)00جامعة السلطان قابوس  –والنفسٌة 
 4107 الجامعة  –ن للمواطنة فً القرن الحادي والعشرٌن، مجلة دراسات مدى تمثل الطلبة الجامعٌٌن فً سلطنة ُعما

 األردنٌة
 4109 الجامعة اإلسالمٌة  ،وىمشكالت التربٌة العملٌة ومقترحات حلها من وجهة نظر الطالبات المعلمات فً جامعة نز

 .نفلسطٌ ،غزة –( الجامعة اإلسالمٌة 47للدراسات التربوٌة والنفسٌة، مجلد )
 4109 ٌالمجلة الدولٌة للدراسات التربوٌة  ، ة االنفعالٌة لدى المعاقٌن سمعٌا بكلٌة الخلٌج فً سلطنة عمانالحساس

 .ناألرد ،.221-209(، 2)4والنفسٌة، 
 
 اإلنجلٌزٌة:البحوث المنشورة باللغة  -4

 2012, Developing the Concept of Perceived Competence among Students with Learning 
Disabilities, Journal of Educational and Developmental Psychology; 2(2), 127-133, Canada. 

 2014, Adaptation of the Knowledge Validation Inventory to Measure Training Needs of 
Vocational Rehabilitation Service Providers in Kuwait Schools, Rehabilitation Counseling 
Bulletin, USA. 

 2015, Special Needs Education in Sultanate of Oman: Past, Present and Future, Scholars 
Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 3(2B), 415-42, India. 

 2016, The Impact of a Training Program on the Development of Perceived Cognitive 
Competence among Students with Learning Disabilities: An Experimental Study, British 
Journal of Education, Society & Behavioral Science, 16(2), 1-9.  , Britain. 

 2017, Counseling Needs for Students with Special Needs at the University, American Journal 
of Education and Learning, 2(1), 65-74, USA. 

 2018, The Level of Performance of Science Teachers in the Sultanate of Oman in Light of 
NSTA Standards from their Point of View, Modern Applied Science, 12(10), 85 -70., Canada. 

 
 و تمت المشاركة بها فً مؤتمرات:بحوث منشورة فً وقائع مؤتمرات أ -2

  ًتصور مقترح لتضمٌن تربٌة المواطنة فً المناهج الدراسٌة الجامعٌة فً ضوء النماذج العالمٌة. المؤتمر الدول

 .(4107جامعة الٌرموك، األردن )ابرٌل  –"التربٌة: تحدٌات وافاق مستقبلٌة 

  مقدم للمؤتمر الدولً فً التربٌة الخاصة وصعوبات التعلم المواطنة الفاعلة فً التربٌة الخاصة: قضٌة معاصرة. بحث– 
 .(4104جامعة البلقاء التطبٌقٌة، األردن. )مارس 

 مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرٌن. بحث مقدم للمؤتمر الدولً  مدى نجاح الجامعات العمانٌة فً إكساب خرٌجٌها
 .(4104الرابع لقسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة، جامعة نزوى، سلطنة عمان. )مارس 

  المشكالت النفسٌة واالجتماعٌة واألكادٌمٌة التً ٌعانً منها الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المرحلة الجامعٌة. بحث

 .(4102للملتقى الرابع عشر للجمعٌة الخلٌجٌة لإلعاقة، دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة. )ابرٌل مقدم 

 :البحوث والمشارٌع الممولة والمدعومة -2

 سلطنة ُعمان –مجلس البحث العلمً  التربٌة للمواطنة فً مؤسسات التعلٌم العالً فً سلطنة عمان 
 حضور المؤتمرات:

 المؤتمرات الدولٌة: -0
  تالكوٌ ،4100 ، ابرٌلالخاصةالمؤتمر العربً الثامن والدولً االول للمسؤولٌن عن برامج ذوي االحتٌاجات. 
  سلطنة ُعمان –السلطان قابوس  ةجامع ،4102 فبراٌر المبكرةالمؤتمر الدولً األول للطفولة. 
  اإلمارات–دبً   -الخلٌجٌة لإلعاقة  ةالجمعٌ ،4102 إبرٌل والطموحالواقع  –الخدمات المقدمة للشباب من ذوي اإلعاقة. 
  سلطنة عمان-نزوى  ةجامع ،4102ماٌو  إعداد قوٌم إلرشاد سلٌم–برامج اإلرشاد النفسً فً خدمة الفرد والمجتمع. 
  اإلمارات - ،4104ٌناٌر ، مكعبات ملونة –مؤتمر التدخل المبكر 
  سلطنة عمان-نزوى  ةجامع ،4104 مارس، متغٌرمؤتمر إعداد المعلم فً عالم. 
 األردن –البلقاء التطبٌقٌة  ةجامع ،4104مارس ، المؤتمر الدولً فً التربٌة الخاصة وصعوبات التعلم. 
  األردن –األردنٌة  ةالجامع ،4104اٌو م العالمٌةمؤتمر التعلٌم العالً فً الوطن العربً: نحو التنافسٌة. 
  ًنزوى  ةجامع ،4104 نوفمبر، والمأمولالواقع اللغوي واألدبً فً عمان بٌن المنجز  األول:المؤتمر العلمً الدول-



 .سلطنة عمان
  األردن –الٌرموك  ةجامع ،4107 ، ابرٌلمستقبلٌةالمؤتمر الدولً "التربٌة: تحدٌات وافاق. 
 بحاث ودراسة السٌاسات العربً لأل زالمرك ،4107دٌسمبر ، الدورة الخامسة لمنتدى دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة– 

 .قطر
  الجزائر ةجامع ،4108 دٌسمبر، وآفاقالمؤتمر الدولً الثالث: علم النفس اإلٌجابً واقع. 
 المؤتمرات المحلٌة: -4
  كلٌة التربٌة –السلطان قابوس  ة، جامع4108 أكتوبر االجتماعٌة،الملتقى العلمً األول للدراسات. 

 المنشورات:

 4108،سلطنة ُعمان –مجلس البحث العلمً  –جامعة نزوى  مؤسسات التعلٌم العالً دلٌل العمل التطوعً لطلبة. 
 4108ُعمانسلطنة -مجلس البحث  العلمً -ىجامعة نزو تربٌة المواطنة فً مؤسسات التعلٌم العالً فً سلطنة ُعمان. 
لعضو هٌئة التدرٌس اإلدارٌةالخبرة   
  جامعة نزوى، لغاٌة اآلن – 21/0/4108- واآلدابمسؤول الموقع االلكترونً لكلٌة العلوم. 
 ًنزوى ةجامع ،لغاٌة اآلن – 2/00/4109- مسؤول االرشاد األكادٌم. 
 نزوى ةجامع ،21/0/4108 – 48/9/4107- رئٌس قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة بالوكالة. 
 ًنزوى ةجامع ،21/0/4108 – 4/00/4104- مسؤول االرشاد األكادٌم. 
 الكوٌت –للخدمات التعلٌمٌة  قآفا ،4100 /02/8 – 44/8/4101- مدٌر برامج االحتٌاجات الخاصة. 
 الكوٌت –الكوٌت  سمدرا ،41/8/4101 – 41/8/4114- مشرف برامج االحتٌاجات الخاصة. 
 األردن –مركز األمل  - 04/8/4114 – 7/4/4112- مشرف فنً لبرامج االحتٌاجات الخاصة. 

 خدمات المجتمع
 محاضرات وورش عمل تم تقدٌمها لطلبة وأساتذة الجامعة: -0

 4102جامعة نزوى -مركز التمٌز الطالبً ،التوحد 
 4104،جامعة نزوى –كلٌة العلوم واآلداب ، تطبٌقات عملٌة وفقاً لمنهج منتسوري 
 :الخدمات المقدمة إلى العامة )المجتمع المحلً( -4
  4104،رٌمًنادي الصم بالب، الدولٌة والمعاهداتالمواثٌق  أساسً تضمنهورقة عمل بعنوان حق الصم فً التعلٌم كحق. 
 4104/4104،البرٌمً -العامة للتربٌة والتعلٌم ةالمدٌرٌ ،(ملتقى التربٌة الخاصة األول )نجوم مضٌئة. 
 4107 لابرٌ ،الباطنةشمال  -المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم، ملتقى التربٌة الخاصة التاسع / ورشة تدرٌبٌة. 
  شمال  -المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم، التفكٌر اإلبداعً لتنمٌةتدرٌبٌة ملتقى التربٌة الخاصة الحادي عشر / ورشة

 .4109مارس ، الباطنة
 :الدورات التدرٌبٌة -2
 مدرسة عز للتعلٌم  كٌفٌة التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم المدموجٌن فً المدارس الحكومٌة

 .21/9/4102،األساسً
  روضة ، األطفال وطرق تعدٌل سلوكهم وكٌفٌة اكتشاف مهاراتهم وتنمٌتهاكٌفٌة التعامل مع المشكالت السلوكٌة لدى

 .02/0/4104،براعم نزوى الخاصة
  تقدٌم عدة ورش عمل ومحاضرات واستشارات أسرٌة حول ذوي اإلعاقة الذهنٌة والتوحد من حٌث االسباب والخصائص

 .21/2/4104-49،اقة الذهنٌةجمعٌة األمل لذوي اإلع، وطرق التعامل معهم وكٌفٌة تدرٌبهم وتشخٌصهم
 04/2/4104،مركز الرواد لتنمٌة المهارات الذهنٌة، تطبٌقات عملٌة وفقاً لمنهج منتسوري. 
 01/04/4104-4،الداخلٌة –المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم  ،تأهٌل معلمً اإلعاقة السمعٌة. 
 ً42/4/4104-44، مدرسة أم الفضل، مهارات البحث العلم. 
 49/9/4104، الداخلٌة –المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم ، استراتٌجٌات تدرٌس ذوي االعاقة السمعٌة. 
 02/0/4107،روضة براعم نزوى الخاصة ،تطبٌقات عملٌة وفقاً لمنهج منتسوري. 
 08/04/4107،الداخلٌة –المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم ، تشخٌص ذوي االعاقة البصرٌة. 
 02/2/4108-00،خطوات المستقبل لخدمات التدرٌب ، منتسوريبرنامج ال. 
 المحاضرات: -2
 4104،مركز بهالء لتأهٌل االطفال المعاقٌن، التدخل المبكر لألطفال ذوي اضطراب طٌف التوحد. 
  4102،مركز الوفاء االجتماعً بنزوى ،التوحد. 
  4102،مدرسة طٌمسا للبنات ،التوحد. 
  4102،مدرسة نزوى للبنات ،التوحد. 
 4102،مدرسة شعلة العلم، دور اولٌاء األمور فً تربٌة االبناء ذوي االحتٌاجات الخاصة. 



 40/2/4108،مركز الوفاء ببهالء،متالزمة داون. 
 47/2/4108 ،جامعة نزوى –مركز الوفاء بإزكً ، متالزمة داون. 
 02/2/4109،المعاقٌن بإزكًمركز الوفاء لتأهٌل األطفال ، الملتقى األول للتوعٌة باضطراب طٌف التوحد. 
 4109/ ابرٌل 44،ببهالء االجتماعٌةدائرة التنمٌة  الندوة التوعوٌة باضطراب طٌف التوحد 
 التعلٌم:تطوٌر المناهج الدراسٌة وإدارة  -4
 ًقسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة ، 4104،المشاركة فً لجنة إعداد مخرجات وتوصٌف برنامج مجال أول ومجال ثان– 

 .نزوى جامعة
 قسم التربٌة ،  4104،المشاركة فً لجنة مراجعة مخرجات وتوصٌف برنامج الماجستٌر فً المناهج وطرق التدرٌس

 .جامعة نزوى –والدراسات اإلنسانٌة 
  جامعة  –قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة ، 4104،صعوبات التعلم وتطوٌرها –إعادة النظر فً خطة التربٌة الخاصة

 .نزوى
  جامعة  –قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  ،4104،مخرجات وتوصٌف برنامج الماجستٌر فً التربٌة الخاصةإعداد

 .نزوى
 جامعة نزوى –قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  ،4102،إعداد برنامج الدبلوم األكادٌمً فً التوحد. 
  :مقس ،4102،وبات التعلم واالعاقة العقلٌةصعإعادة توصٌف مساقات التربٌة الخاصة فً بعض التخصصات المطروحة 

 .جامعة نزوى –التربٌة والدراسات اإلنسانٌة 

 
االستشارٌة األنشطة  

 :الدورات والخبرات الحاسوبٌة التً التحقت بها -
 )4107،مركز دٌبونو لتعلٌم التفكٌر ،األردن، مدرب معتمد لبرنامج التفكٌر االبداعً )كورت. 
  4104،وحقوق االنسان الدولٌة لإلغاثةالسالم  األردن، منظمة والطموحالتربٌة الخاصة الواقع. 
  4104،العلوم واآلداب جامعة نزوى كلٌة عمان سلطنة التدرٌسمناهج. 
  تحلٌل البٌانات باستخدامSPSS 4104،كلٌة العلوم واآلداب جامعة نزوى،سلطنة عمان. 
 ICDL،4114،وزارة التربٌة، األردن. 
  دورة التدرٌب المحترفCTP ،4104،المجموعة الدولٌة للتطوٌر والتدرٌب التابعة لألمم المتحدة، مالٌزٌا. 
 4100، جامعة العلوم المالٌزٌة، مالٌزٌا كتابة الرسائل الجامعٌة. 
 4100،جامعة العلوم المالٌزٌة مالٌزٌا، األدب النظري فً البحث. 
  4100،داٌنمٌك مركز مالٌزٌا، مكثفة ةإنجلٌزٌدورة لغة. 
 منظومة المؤهالت المهنٌة الكوٌتٌة ،الكوٌت ،ورشة اعتماد المعاٌٌر المهنٌة لمهنة مشرف فنً احتٌاجات خاصة

 4101. 
 منظومة المؤهالت المهنٌة الكوٌتٌة، الكوٌت، ورشة توصٌف المعاٌٌر المهنٌة لمهنة مدٌر برنامج احتٌاجات خاصة

 4101 
 منظومة المؤهالت المهنٌة الكوٌتٌة، الكوٌت، لمهنة مدٌر برنامج احتٌاجات خاصة ورشة اعتماد المعاٌٌر المهنٌة

 4101 
 4119،منظومة المؤهالت المهنٌة الكوٌتٌة الكوٌت، ورشة اعتماد المعاٌٌر المهنٌة لمهنة معلم غرفة مصادر. 
 لمدٌرٌة العامة للتعلٌم الخاصا، الكوٌت، إعداد المعلم الناجح باستخدام مهارات وتقنٌات البرمجة اللغوٌة العصبٌة

  4118. 
  برنامجCLASS ،الكوٌت، Technical prospective،2007 
  4114،الثقافً كمركز الٌرمو، األردن، ةإنجلٌزٌدورة لغة. 
 4114،جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة األردنٌة األردن، ،االعاقة العقلٌة. 
 4114،جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة األردنٌة األردن، ،االسالٌب الحدٌثة فً إدارة الصف الخاص. 
 4112،جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة األردنٌة األردن، ،تعدٌل السلوك لذوي االحتٌاجات الخاصة. 
 جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة  األردن، ،اسالٌب تدرٌس ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المدارس األساسٌة تطبٌقاً للدمج

 .4112،األردنٌة
 :دورات تدرٌبٌة كمدرب -

 4109،جامعة نزوى ،سلطنة عمان ،تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى الموظف. 
  4108،الداخلٌة –المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم  ،سلطنة عمان السمعٌة،تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى معلمً اإلعاقة. 
 4104،الداخلٌة –المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم ، سلطنة عمان، تأهٌل معلمً اإلعاقة السمعٌة. 



 4104،الداخلٌة –المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم ، سلطنة عمان، استراتٌجٌات تدرٌس ذوي االعاقة السمعٌة. 
 4104،جامعة نزوى، سلطنة عمان، تطبٌقات عملٌة وفقاً لمنهج منتسوري. 
 4104،جامعة نزوى، عمان سلطنة،  تطبٌقات عملٌة وفقاً لمنهج منتسوري. 
 4101،معهد المحترف للتدرٌب األهلً، الكوٌت، طرق تدرٌس الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة. 
 4101 معهد المحترف للتدرٌب األهلً، الكوٌت، إعداد معلم التربٌة الخاصة. 
 4101،معهد المحترف للتدرٌب األهلً، تالكوٌ ، تعدٌل سلوك ذوي االحتٌاجات الخاصة. 
 4101،معهد المحترف للتدرٌب األهلً، الكوٌت، الخطة التربوٌة الفردٌة. 
 4114،جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة األردنٌة، األردن، مدرب فً مجال صعوبات التعلم. 

 العضوٌة فً الهٌئات المهنٌة
  المجلس نأمٌ ،4104/4104و 4102/4104 العاماإلنسانٌة، أمٌن مجلس قسم التربٌة والدراسات. 

 منسق الشعبة، لغاٌة اآلن 4102/4104العام ، شعبة التربٌة الخاصة. 

 منسق المساق، 4104/4104خرٌف ، مقرر القٌاس والتقوٌم الخاص بالتأهٌل التربوي. 

  رئٌس اللجنة ،لغاٌة اآلن 4102من خرٌف ،  الجداول الدراسٌة وتنظٌم االمتحانات والمراقباتلجنة إعداد 

 عضو ،لغاٌة اآلن 4102/4104العام  ،لجنة تنظٌم المؤتمرات والفعالٌات. 

  ًعضو اآلنلغاٌة  4102خرٌف  من والسنويلجنة إعداد التقرٌر الفصل. 

 عضو، اآلنولغاٌة  4102/4104العام  لجنة التربٌة العملٌة. 

 عضو ،ولغاٌة اآلن 4104/4107العام  ،لجنة تطوٌر البرامج والمناهج الدراسٌة والخطط. 

 ًرئٌس اللجنة ،4104/4107العام  ،لجنة اإلرشاد األكادٌم. 

 ًعضو ،4104/4104العام  ، لجنة الٌوم الثقاف. 

 وعض ،4104/4107العام  ،لجنة مقابالت طلبة التأهٌل التربوي. 

 وعض ،4107/4108 مالعا ، لجنة مصادر التعلم. 

 عضو، 4107/4108العام ، لجنة مراجعة برنامج التأهٌل التربوي. 

  عضو، 4107/4108العام ، معٌار االرشاد األكادٌمً –لجنة مراجعة الجودة. 

 عضو وممثل قسم التربٌة، 4104/4104خرٌف  لجنة تحدٌث موقع الكلٌة على اإلنترنت. 

  عضو وممثل قسم التربٌة، ولغاٌة اآلن 4102/4104العام ، واالختباراتلجنة الجداول الدراسٌة. 

 عضو وممثل قسم التربٌة ،4104/4107،لجنة اإلمتحانات. 

  ًرئٌس اللجنة، 4107/4108ولغاٌة  4104/4107العام ، كلٌة العلوم واآلداب –لجنة اإلرشاد األكادٌم. 

 عضو وممثل قسم التربٌة، 4108/4109العام ، المخاطر ةلجنة إدار. 

  مشرف جماعة التربٌة الخاصة، ولغاٌة اآلن 4102منذ ربٌع ، جماعة التربٌة الخاصة –الجماعات الطالبٌة 

 ًمسؤول اإلرشاد األكادٌمً، واآلدابعضو وممثل كلٌة العلوم ،  ولغاٌة اآلن 4104/4107،لجنة اإلرشاد األكادٌم. 

  ًمسؤول –وممثل كلٌة العلوم واآلداب ، ولغاٌة اآلن 4107/4108،لكلٌة العلوم واآلدابمسؤول الموقع االلكترون. 

 الجوائز وشهادات التقدٌر
 

 


