السيرة الذاتية

الدكتور هشام عبد الفتاح عطيوي المكانين
أستاذ التربية الخاصة المشارك – الجامعة الهاشمية

 البيانات الشخصية:
 مكاف الوالدة :لواء ناعور  /منطقة المشقر. الجنسية :االردنية. الديانة :االسالـ. الحالة االجتماعية :متزوج ولديو طفمتيف. عنواف اإلقامة :عماف  /مرج الحماـ – إسكاف األميرة عالية. المؤهالت العممية:
 درجة الدكتوراة في التربية الخاصة مف الجامعة االردنية 2012ـ ،بتقدير إمتياز وبمعدؿ .3.86عنوان األطروحة :تقييـ برامج التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في األردف في ضوء المؤشرات النوعية
العالمية
 درجة الماجستير في التربية الخاصة مف الجامعة األردنية عاـ  2007ـ ،بتقدير جيد جيداً وبمعدؿ.3.31
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عنوان الرسالة :االحتياجات التدريبية ألسر األطفاؿ المعوقيف في سف ما قبؿ المدرسة الممتحقيف ببرامج
التدخؿ المبكر في األردف
 درجة البكالوريوس في التربية الخاصة مف الجامعة األردنية عاـ  2005ـ ،بتقدير جيد جداً وبمعدؿ.3.21
 شيادة الثانوية العامة في الفرع األدبي /و ازرة التربية والتعميـ األردنية عاـ  2001وبمعدؿ .92 الرتب األكاديمية:
 أستاذ مشارؾ في قسـ التربية الخاصة بكمية الممكة رانيا لمطفولة /الجامعة الياشمية مف تاريخ 2019/5/6وحتى تاريخو.
 أستاذ مساعد في قسـ التربية الخاصة بكمية الممكة رانيا لمطفولة /الجامعة الياشمية مف تاريخ 2014/1/19وحتى .2019/5/6
 أستاذ مساعد في قسـ التربية الخاصة بكمية العموـ التربوية /جامعة الحسيف بف طالؿ مف / 9 / 262012ـ وحتى تاريخ 2014/1/19ـ.
 مدرس في قسـ التربية الخاصة بكمية العموـ التربوية /جامعة الحسيف بف طالؿ مف تاريخ 2011/9/1ـوحتى تاريخ 2012/9/25ـ.
 ٌمحاضر متفرغ في قسـ التربية الخاصة بكمية العموـ التربوية /جامعة الحسيف بف طالؿ مف / 3 / 102008ـ وحتى تاريخ 2011/8/31ـ.
 ٌمحاضر غير متفرغ في قسـ التربية الخاصة بكمية العموـ التربوية /الجامعة األردنية .2016 مساعد بحث وتدريس في قسـ التربية الخاصة /الجامعة االردنية في األعواـ الدراسية 2007/2006ـ،2011/2010ـ و2012/2011ـ.
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 الخبرات اإلدارية والعممية:
 مستشار عاـ في المؤسسة القطرية لمعمؿ االجتماعي في دولة قطر -مستشار التخطيط االستراتيجيوالجودة في الشفمح إلدماج ذوي اإلعاقة في دولة قطر مف تاريخ  2020/2/1وحتى .2020/9/20
-

مدير مركز دراسات شؤوف الالجئيف في الجامعة الياشمية مف تاريخ  2018/10/28وحتى تاريخ
.2019/12/23

 نائب عميد كمية الدراسات العميا في الجامعة الياشمية مف  ،2016/12/22وحتى .2017/8/30 رئيس قسـ مواد متطمبات الجامعة  /جامعة الحسيف بف طالؿ لمعاـ الجامعي 2014/2013ـ. ٌمعمـ صعوبات تعمـ في و ازرة التربية والتعميـ /مديرية التربية والتعميـ لمنطقة عماف الثانية  /مدرسةالمشقر الثانوية الشاممة لمبنيف مف الفترة الواقعة ما بيف  2005 / 8 / 28ـ وحتى  2008/ 3 / 10ـ.
 معمـ في العديد مف مراكز التربية الخاصة منيا:( )1مركز الرازي لمتربية الخاصة  /الموبيدة في الفترة ما بيف  2005/1/5 -2004/09/12ـ
( )2مركز أنس الدولي لمتربية الخاصة  /خمدا في الفترة ما بيف  2005/ 8/ 25 – 2005/2/ 20ـ.
( )3مركز األمؿ لمتربية الخاصة التابع لجمعية صالح الديف الخيرية /مأدبا في الفترات ما بيف
 2004/5/2 -2004/2/15ـ.
( )4الجمعية االردنية لذوي االحتياجات الخاصة  -صويمح متطوع في الفترة ما بيف -2003/5/ 15
2004/5/15ـ.
 العضوية في المؤسسات والمجان واألنشطة ذات العالقة:
الجامعة الهاشمية:
 عضو مجمس كمية الدراسات العميا – الجامعة الياشمية لمعاـ الجامعي 2016/2015ـ. عضو مجمس الجامعة الياشمية عف كمية الممكة رانيا لمطفولة خالؿ العاـ الجامعي 2016/2015ـ. -ممثؿ قسـ التربية الخاصة في مجمس كمية الممكة رانيا لمطفولة 2019/2018ـ.
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 عضو لجاف مقابالت أعضاء الييئة التدريسية الجدد -قسـ التربية الخاصة  /الجامعة الياشمية. ُمحكـ خارجي في رسائؿ الماجستير وأطاريح الدكتوراه وعضو لجاف المناقشة فييا – التوحد ،التدخؿالمبكر ،اإلعاقات النمائية ،صعوبات التعمـ ،تقييـ وتشخيص في التربية الخاصة ،فعالية برامج ارشادية.
 ُمحكـ ُمعتمد لعدد مف المجالت العممية المحكمة. محكـ لمعديد مف البرامج العممية وأدوات الرسائؿ واألطاريح الجامعية. عض ػػو المجن ػػة التحض ػػيرية والمجن ػػة العممي ػػة لم ػػؤتمر المحت ػػور المعرف ػػي ل ش ػػخاص ذوي اإلعاق ػػة :س ػػيولةالوصوؿ المنعقد بتنظيـ كمية الممكة رانيا لمطفولة – الجامعة الياشمية (.)2019
 ضابط ارتباط الجامعة الياشمية مع مديرية األمف العاـ – مديرية شرطة شؤوف الالجئيف في القضاياالمتصمة بالالجئيف.
 منسؽ ومدرس مادة أطفاؿ ذوو احتياجات خاصة في الجامعة الياشمية (المادة اإللكترونية باعتمادالتدريس وفؽ نظاـ ).(Online
 مؤسس ومنسؽ صفحة (يشفيف لالستشارات والتدريب) في مجاؿ التربية الخاصة واالضطرابات النمائية. منظـ لمحمقة النقاشية "دور الدولة األردنية في تكريس مفيوـ الكرامة القومية في زمف المجوء" المنعقدة فيرحاب الجامعة الياشمية .2019/3/19
 منظـ المعرض الفني (ريشتي والمجوء) المنعقد في رحاب الجامعة الياشمية .2019/3/19 منسؽ الموسـ األوؿ لمتدريب الميداني في التربية الخاصة في الجامعة الياشمية 2014/4/16ـ والذيحمؿ شعار " :تدريبنا بصمتنا ".
 منسؽ الموسـ الثاني لمتدريب الميداني في التربية الخاصة في الجامعة الياشمية  2014والذي حمؿشعار" كمنا شركاء".
 منسؽ الموسـ الثالث ل متدريب الميداني في التربية الخاصة في الجامعة الياشمية  /كمية الممكة رانيالمطفولة  /الجامعة الياشمية 2015ـ ،والذي حمؿ شعار " ىمتنا بممتنا".
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 منسؽ الموسـ الرابع لمتدريب الميداني في التربية الخاصة في الجامعة الياشمية  /كمية الممكة رانيالمطفولة  /الجامعة الياشمية 2015ـ ،والذي حمؿ شعار " تغير وغير".
جامعة الحسين بن طالل:
 عضو مجمس كمية العموـ التربوية  /جامعة الحسيف طالؿ لمعاـ الجامعي 2014/2013ـ. ُممثؿ كمية العموـ التربوية في مجمس جامعة الحسيف بف طالؿ لمعاـ الدراسي 2013/2012ـ. مستشار نادي أصدقاء االطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة /جامعة الحسيف لمعاـ الدراسي2013/2012ـ
 عضو المجنة المكمفة باالعداد لميوـ العممي لقسـ التربية الخاصة /جامعة الحسيف بف طالؿ لمعاـالجامعي  2009 / 2008ـ.
 عضو المجنة الم كمفة باالعداد لميوـ العممي لقسـ التربية الخاصة /جامعة الحسيف بف طالؿ لمعاـالجامعي  2013 / 2012ـ.
 عضو المجنة المكمفة بالنظر بإستحداث برنامج الدبموـ في االرشاد النفسي في كمية العموـ التربوية/جامعة الحسيف بف طالؿ.
 عضو المجنة المكمفة بتقييـ آداء أعضاء ىيئة التدريس في قسـ التربية الخاصة لمعاـ الجامعي 2009/2008ـ.
 عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر كمية العموـ التربوية الثالث " :العموـ التربوية في ضوء مستجداتالمنعقد بتاريخ 2011 / 6 / 22-21ـ.
العصر " ُ
 عضو المجنة المكمفة بالنظر بتحديث خطة برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة وبرنامج الدبموـالميني في صعوبات التعمـ في كمية العموـ التربوية /جامعة الحسيف بف طالؿ 2013/2012ـ.
 ضابط إرتباط كمية العموـ التربوية ل موندياؿ جامعة الحسيف بف طالؿ الثقافي لمعاـ الجامعي /20122013ـ.
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 عضو المجنة االعالمية لكمية العموـ التربوية  /جامعة الحسيف بف طالؿ لمعاـ الجامعي / 20102011ـ.
 رئيس المجنة االعالمية لكمية العموـ التربوية /جامعة الحسيف بف طالؿ لمعاـ الجامعي / 20132014ـ.
 ضابط ارتباط كمية العموـ التربوية في عمادة شؤوف الطمبة /جامعة الحسيف لمعاـ الدراسي2013/2012ـ.
 ضابط ارتباط كمية العموـ التربوية لبرامج التطوير وضبط الجودة  /جامعة الحسيف لمعاـ الدراسي2013/2012ـ.
 أميف سر قسـ التربية الخاصة /جامعة الحسيف بف طالؿ لمعاميف الجامعييف  2009 / 2008ـو2010/ 2009ـ.
 منسؽ اليوـ العممي لممشاريع االبداعية في قسـ التربية الخاصة ( جامعة الحسيف بف طالؿ) بالتعاوف معمدارس النظـ الحديثة ،عماف خالؿ العاـ الجامعي  2009 / 2008ـ.
العضوية الخارجية:
 -عضو المجنة القانونية (كخبير تربوي) لتعديؿ قانوف األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة قطر.

 المجالس العميا:
 خبير تربوي مشارؾ في ورش العمؿ المكمفة بإعداد المعايير الوطنية لخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة(الذىنية واضطراب طيؼ التوحد) المنبثقة عف المجمس األعمى لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في
األردف.2016 ،
 ع ضو المجنة الختامية المكمفة إلعداد الصيغ النيائية لمعايير برامج صعوبات التعمـ الصادرة عفالمجمس األعمى لشؤوف األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 عضو فريؽ مراجعة مسودة معايير نظاـ الجودة الشامؿ الخاص بمشروع تعزيز حقوؽ األشخاص ذوياإلعاقة المموؿ مف الوكالة االمريكية لمتنمية الدولية ( 20 .)USAIDآب 2015ـ.
 عضو فريؽ مناقشة قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ .2017 ناشط لترسيخ مبادرة "مكاني بينكـ" التي أطمقيا المجمس األعمى لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. مشارؾ في أنشطة المجمس الوطني لشؤوف األسرة. الهيئات واألندية الشبابية االجتماعية والثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية واألهمية:
 عضو جماعة عماف لحوارات المستقبؿ عاـ .2019 عضو (ىيئة عامة) لرابطة عمماء األردف .-

عضو ىيئة شباب كمنا االردف.

 عضو نادي حسباف الثقافي والرياضي واالجتماعي. عضو منتدر ناعور الثقافي. رئيس جمعية المكانيف الخيرية مف عاـ 2012-2011ـ. نائب رئيس جمعية بادر التنموية 2010ـ. أميف سر جمعية أىؿ اليمة لذوي االعاقة واأليتاـ 2013ـ. عضو الجمعية األردنية لذوي االحتياجات الخاصة. عضو غير دائـ في مركز الشفافية األردني. مستشار المجنة الشبابية لمجمس عشائر العجارمة. ناشط شبابي واجتماعي. المهارات العممية:
 ُمدرب ُمعتمد لدر المجمس األعمى لشؤوف األشخاص المعوقيف في المواضيع ذات الصمة بميداف التربيةالخاصة في األردف.
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 ُمدرب ُمعتمد لدر معيد اإلدارة العامة التابع لو ازرة تطوير القطاع العاـ. ُمدرب ُمعتمد لدر و ازرة التنمية االجتماعية.عماف.
 ُمدرب ُمعتمد لدر أكاديمية التكنولوجيا المتطورةّ ، ضيؼ متحدث في عدد مف القنوات التمفزيونية واإلذاعية في قضايا ذات صمة باألسرة والطفؿ والتربية.عماف.
 مستشار تربوي وأسري لدر أكاديمية إدارة الذات لمتنمية البشريةّ ،عماف.
 ُمدرب ُمعتمد لدر مركز التميز لمتربية الخاصةّ ، مدرب ُمعتمد لدر المستقبؿ المشرؽ لمتدريب ،سمطنة ُعماف.عماف.
 ُمدرب ُمعتمد لدر المركز السعودي لتدريب وتأىيؿ الكفيفات باألردفّ ، ُمدرب مع منظمة اليانديكاب إنترناشيوناؿ في تدريب األطفاؿ المعوقيف وأسرىـ في منطقة الرويشد. كاتب مقاالت في وكالة عموف اإلخبارية ووكالة نيروز االخبارية. ُمستخدـ لػمتطبيقات التقنية الرقمية في مجاالت االتصاؿ والتواصؿ التربوي واالجتماعي. االهتمامات العممية البحثية:
التربية الخاصة في الطفولة المبكرة ،تعديؿ السموؾ ،إرشاد أسر األفراد ذوي الحاجات الخاصة ،التدخؿ
المبكر ،صعوبات التعمـ ،القضايا الجدلية في التربية الخاصة ،التدريب الميداني في التربية الخاصة،
األفراد ذوي اإلعاقة والمجتمع ،حقوؽ األفراد ذوي اإلعاقة ،تعميـ ذوي اإلعاقة.
 الخبرات التدريسية األكاديمية:
 الجامعة الياشمية oبرنامج البكالوريوس في التربية الخاصة :تـ تدريس المواد اآلتية:
 -1توجيو الطفؿ وانضباطو.

 -2المدخؿ إلى التربية الخاصة.

 -3التقييـ والتشخيص في التربية الخاصة.

 -4التربية الخاصة في الطفولة المبكرة.

 -5التدريب الميداني في التربية الخاصة.

 -6التدخؿ المبكر مف الميالد وحتى سف خمس سنوات.
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 -7موىبة وتميز في الطفولة المبكرة.

 -8صفوؼ مدمجة.

 -9العالج بالمعب.

 -10االضطرابات السموكية واالنفعالية.

 -11صعوبات التعمـ.

 -12تعديؿ السموؾ.

 -13اإلعاقة السمعية.

 -14إرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة.

 -15أطفاؿ ذوو احتياجات خاصة.

 -16تدخؿ مبكر في المرحمة األساسية.

-17

حقوؽ وقوانيف الطفؿ في التربية الخاصة

 -18تأىيؿ ذوي الحاجات الخاصة

 -19اضطرابات تواصؿ.

 -20خدمات مساندة في التربية الخاصة.

 -21قضايا وتوجيات في التربية الخاصة.

 -22التدخؿ المبكر– برنامج الماجستير

 oبرنامج الماجستير في التربية الخاصة :تـ تدريس المواد اآلتية:
 -1تدخؿ مبكر في الطفولة

 الجامعة األردنية: oبرنامج البكالوريوس في التربية الخاصة ،تـ تدريس المواد اآلتية:
( )1الموىبة والتفوؽ.
( )2مدخؿ إلى التربية الخاصة

 جامعة الحسين بن طالل: oبرنامج البكالوريوس في التربية الخاصة ،تـ تدريس المواد اآلتية في:
( )1اإلعاقة العقمية.

( )2التوحد.

( )3مبادئ عمـ النفس.

( )4التدخؿ المبكر.

( )5تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة

( )6المدخؿ إلى التربية الخاصة.
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( )7تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة.

( )8إرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة.

( )9الخدمات المساندة في التربية الخاصة.

( )10التدريب الميداني في التربية الخاصة.

( )11صعوبات التعمـ

( )12قضايا وتوجيات في التربية الخاصة

( )13أساليب تدريس المغة العربية لذوي ( )14تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة
االحتياجات الخاصة.

العادية.

( )15المنياج واألساليب في التربية الخاصة

( )16اإلضطرابات السموكية واالنفعالية.

 oبرنامج دبموـ صعوبات التعمـ :تـ تدريس المواد اآلتية:
( )1المناىج وطرائؽ التدريس لطمبة الدبموـ الميني في صعوبات التعمـ.
( )2صعوبات التعمـ المغوية وبرامجيا التربوية.
( )3الخصائص السموكية واالنفعالية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ.

 المنشورات والمخطوطات:
 األبحاث العممية المنشورة -األجنبية ثم العربية -مرتبة تنازلياً حسب سنة النشر لكل منها:
1- Almakanin, H, Al-Bakkar., A., Batarseh., H., Alodat., A (2021). Social
Implications of the Social Media Use by Students with Disabilities at the
University of Jordan: Facebook as a Model, Psychology and Education, 58(2):
266-276.
5- Almakanin, H., Olaimat, A., Al-Hassan, O., Alodt, A., Al-Rousan, A (2021).
Emotional Security and Social Competence among Syrian Refugee Children with
Learning Disabilities. Universal Journal of Educational Research. 9(1), 231-240.
3- Younis, N., Almasadeh, M., Homidi, M., Almeqdad., Q., Almakanin, H (2020).
The Role of the Jordanian Media in Addressing the Issues of Persons with
Disabilities from the Oerspective of their Families, Journal of Educational and
Social Resrarch. 10(6), 35-49.
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4-Almakanin, H, (2019). The Level of Psychosocial Support Provided for Mothers
Syrian Children Refugees with Disabilities in Jordan. (12th annual International
Conference of Education, Reserch and Innovation).
5- Almakanin, H., Alodat., A., Batarseh., H. (2019). Psychological and Educational
Impacts of Using Social Media by Students with Disabilities in Higher
Education, Journal of Psychological and Educational Research, 27(2), 111-125.
6- Batayneh, O., Alzoubi, Z., Almakanin, H (2019). Patterns of Leadership Behavior
among the Head of Departments of the Hashemite University Colleges, As
Viewed by the Faculty Members, Transylvanian Review, Vol XXVII, No.45.
7- Al-orania, O., Almakanin, H., Alabdallata., B., Almahaereh., A., & Alkhawaldeh.,
M (2019). The level of psychological security for students with visual and
hearing disabilities in the University of Jordan. International Journal of
Advanced Science and Technology, 13(4). 331-346.
8- Almakanin, H., and Alodat, A. (2018). Issues of Children with Disabilities as
Reflected in the Jordanian Media from their Parents' Perception: A SWOT
Analysis. The New Education Review, 52(2), 271-283.
9- Almakanin, H. (2018). Vocational Self among Special Education Teachers in
Jordan its Relationship to Some Variable. The Social Sciences, 13(6),1148-1158.
10- Almakanin, H., Al-Zo'ibi, Z., & Beirat,. M. (2018). Level of Support by
Collaborator Teacher for Field Training in Specialization of Special Education at
Jordanian Universities, International Journal of Special Education, 33(1),104118.
11- Albustanji, M., Almakanin. H., Beirat, M., &. Bdour., N. (2018). Preservice
Special Education Teacher's Levels of Knowledge of Behavior Modification
Principles. Journal of Studies in Education,8(1),35-50.
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12- Mahasneh, A., Alkhawaldeh, M., Almakanin, H. (2016). Assessing students’
meat- cognitive awareness of reading strategies in Jordan, North American
Journal of Psychology. 18, (2)2, 229-238.
13- Younis, N., Almakanin, H. Alkhawaldeh M & Homidi M. (2016). The Extent of
Parents’ of Autism Children Knowledge of Behavior Modification as Perceived
By Them, European Journal of Business and Social Sciences, 5, (1), 33 – 39.
14- Almakanin, H. (2015). Domestic Violence against Children and Its Relationship
with Their Aggressive Behavior, Journal of Education and Practice, 6 (34), 110116.
15- Al-Hiary, G. Almakanin, H. & Tabbal, S. (2014). Problems faced by preservice

special education teachers in Jordan. International Education studies, 8(2), 128141.
16- Alodat, A. Almakanin, H. & Zumberg, M. (2014). Inclusive Education within the
Jordanian Legal Framework: Overview of Reality and Suggestions for Future,
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4
(5), 220-226.
 الرضا المدرؾ عف اإلشراؼ الميداني في التربية الخاصة مف.) 2020(  عبداهلل، هشام والميايرة، المكانين-17
 جامعة اإلمام- المجمة التربوية.وجية نظر الطمبة المتدربيف في الجامعة الياشمية وعالقتو ببعض المتغيرات
519-568 ص،)21(3 ،محمد بن سعود االسالمية
 فاعمية التدريب عمى إدارة الغضب في خفض السموؾ العدواني.)2019(  محمد، هشام والخوالدة، المكانين-18
 مقبوؿ لمنشر في مجمة،وتحسيف المرونة النفسية لدر عينة مف األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية في مدينة عماف
.72-43 ،)2(20 ، جامعة البحرين-العموم النفسية والتربوية
 مستور معرفة طمبة الجامعة الياشمية بحقوؽ.)2019(  نجاتي، مزيد ويونس، هشام وحياصات، المكانين-19
،)1( 46 ، مجمة دراسات العموم التربوية،زمالئيـ ذوي اإلعاقة ودرجة تمتعيـ بيا في ضوء بعض المتغيرات
.68-52
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 -20الروساف ،أيوب والخوالدة ،مصطفى والمكانين ،هشام والعمري ،سالـ ( .)2019درجة امتالؾ معممات
رياض األطفاؿ الحكومية والخاصة في مدينة عماف لمكفايات المينية وعالقتيا ببعض المتغيرات ،مجمة دراسات
العموم التربوية.202-185 ،)1( 46 ،
-21المكانين ،هشام ويونس ،نجاتي والحياري ،غالب ( .)2017التنمر اإللكتروني لدر عينة مف الطمبة
المضطربيف انفعالياً وسموكياً وعالقتو ببعض المتغيرات ،مجمة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السمطان
قابوس.197-179 ،)1(12 ،
-22المكانين ،هشام ( ،)2017معيقات العمؿ بالفريؽ متعدد التخصصات في مؤسسات التربية الخاصة
باألردف مف وجية نظر مديرييا ومديراتيا ،المجمة التربوية ،الكويت )123(31 ،ج.88-22 ،2
-23أبو تايو ،نور والذيابات ،حساـ والمكانين ،هشام والطوالبة ،سرحاف ( .)2017دراسة لواقع الطمبة ذوي
اإلعاقات في الجامعات االردنية الحكومية ومدر رضاىـ عف الخدمات المقدمة ليـ مف وجية نظرىـ ،المؤتمر
الدولي الثالث في النشر االلكتروني لمكتبة الجامعة األردنية :نحو مكتبات حديثة -الجودة واالعتمادية-177 ،
.190
 -24المكانين ،هشام والصمادي ،جميؿ ( ،)2016تقييـ برامج التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في األردف
في ضوء المؤشرات النوعية العالمية ،مجمة دراسات العموم التربوية ،الجامعة األردنية.836-817 ،)2(42 ،
 -25المكانين ،هشام والعبدالالت ،بساـ والنجادات ،حسيف ،)2014( ،المشكالت السموكية لدر الطمبة ذوي
صعوبات التعمـ وعالقتيا ب الكفاءة االجتماعية مف وجية نظر المعمميف واألقراف ،المجمة األردنية في العموم
التربوية ،جامعة اليرموك.516-503 ،)4(10 ،
-26المكانين ،هشام والبعيرات ،محمد والعواممة ،ورود ( ،)2013البيئات الداعمة لمطمبة الموىوبيف ذوي
الصعوبات التعممية :دراسة في عينة أردنية ،مجمة الطفولة والتربية ،االسكندرية.472-437 ،)13(5 ،
-27المكانين ،هشام ( ،) 2012فاعمية خدمات غرؼ المصادر كإحدر بدائؿ الدمج مف وجية نظر مديري
المدارس :دراسة حالة في مدينة معاف ،مجمة دراسات ،جامعة النجاح الوطنية.1696-1677 ،)7(26 ،
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-28المكانين ،هشام والصمادي ،جميؿ ( ،)2010االحتياجات التدريبية ألسر األطفاؿ المعوقيف في سف ما قبؿ
المدرسة الممتحقيف ببرامج التدخؿ المبكر في األردف ،مجمة كمية التربية ،جامعة عين شمس ،ع 32ج-99 ،3
.125
 األبحاث العممية المدعومة:
 -1أبو تايو ،نور والذيابات ،حساـ والمكانين ،هشام والطوالبة ،سرحاف ( .)2015دراسة تقويمية لمستور قدرة
األشخاص مف ذوي االعاقات في النفاذ لممصادر المعموماتية في المكتبات األكاديمية األردنية( ،بحث
حاصؿ عمى دعـ صندوؽ البحث العممي).
 األبحاث المقبولة لمنشر:
 -1المكاااانين ،هشاااام والع ػػدواف ،دع ػػاء والع ػػودات ،عم ػػي ( .)2021العافي ػػة النفس ػػية واألكاديمي ػػة لمطمب ػػة ذوي
اإلعاقة في الجامعات األردنية الرسمية في ضوء بعض المتغيرات.
 -2الميايرة ،عبداهلل والمكانين ،هشام والزبف ،ممدوح والعجموني ،أسيؿ ( .)2021درجة استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي وعالقتو بمفيوـ الذات والسعادة لدر الشباب الجامعي.
 األبحاث المرسمة لمنشر:
1- Batarseh, H., Abu Mweis, S., A. Almakanin, H (2019). Current data does not
support the use of gluten- and or casein- free diet for children with autism
spectrum disorder: A systematic review of randomized clinical trials.
5- Al-Hiary, G., Almakanin, H (2021). Social Acceptance and Physiological
Loneliness among Students with Hearing Impairment. Review of Higher
Education.
 -3المكااانين ،هشااام والحيػػاري ،غالػػب ( .)2021ممارسػػات الطمبػػة المعممػػيف فػػي تخصػػص التربيػػة الخاصػػة فػػي
تدريس الرياضيات لمطمبة الممتحقيف بغرؼ المصادر مف وجية نظر المعمميف المتعاونيف في األردف.
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 -4المكانين ،هشام ( .)2021اتجاىات الطمبة ذوي اإلعاقة في الجامعات األردنية نحو التعمـ عف ُبعد ومستور
تفاعالتيـ معو في ظؿ جائحة كورونا كوفيد.19-
 الكتب:
 -1المكانين ،هشام ( ،)2015التدريب الميداني في التربية الخاصة :األسس النظرية والنماذج التطبيقية -دليؿ
الخاصة ،دار المسيرة لمنشر
المتدربيف في َميداف التّربية
ّ
لمم ّ
المشرفيف والعامميف والطّمبة ُ
درسيف و ُ
عممي ُ
والتوزيع ،عماف ،األردف.
 -2المكانين ،هشام ( ،)2010أسرة الطفؿ ذوي اال حتياجات الخاصة في مرحمة الطفولة المبكرة ،دار يافا
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 المؤتمرات والممتقيات العممية:
-

الدولي الثاني عشر في التربية وتكنولوجيا التعميـ (التكنولوجيا لجودة التعميـ) ،2021،المنعقد في جامعة
الطفيمة التقنية بالتعاوف مع جامعة بريدج ووتر األميركية ،ورقة المشاركة :اتجاىات الطمبة في المجتمع
الجامعي األردني نحو التعمـ عف ُبعد ومستور تفاعالتيـ معو في ظؿ جائحة كورونا كوفيد.19-

-

المػؤتمر الػدوليICERI2019 (12th annual International Conference of Education, :

) – 2019 Reserch and Innovationاسػػبانيا ،بحثثث الارثثثار

The Level of " :

Psychosocial Support Provided to Mothers of Syrian Refugee Children with
."Disabilities in Jordan
-

مػػؤتمر المجتمػػع األردنػػي :الواقػػع والتحػػديات وآفػػاؽ المسػػتقبؿ المنعقػػد بتنظػػيـ رابطػػة عممػػاء األردف ،2019
ورقػػة المشػػاركة بػػالمؤتمر :دور الجامعػػة الياشػػمية كنمػػوذج مصػػغر لمدولػػة األردنيػػة فػػي معالجػػة مشػػكالت
المجتمع األردني وتحديات الدولة االستراتيجية.

-

مػػؤتمر "الرياضػػة والتنميػػة المسػػتدامة" المنعقػػد بتنظػػيـ مػػف كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػوـ الرياضػػة فػػي الجامعػػة
الياشمية بتاريخ .2019/8/21
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-

مػؤتمر  Women, Faith and Humanitarian Interventionsتمكػيف النسػاء الالجئػات والتػدخالت
اإلنسانية واحتراـ المعتقدات والقيـ الثقافية المنعقد بالتعاوف مع جامعة بيرمنغيػاـ البريطانيػة ومنظمػة غموبػاؿ
وف والجامعة الياشمية بتاريخ 2019/4/24 -23ـ.

-

مؤتمر المحتور المعرفي ل شخاص ذوي اإلعاقة :سيولة الوصوؿ المنعقد بتنظيـ كمية الممكػة رانيػا لمطفولػة
– الجامعػ ػػة الياشػ ػػمية ( ،)2019ورقػ ػػة المشػ ػػاركة :مسػ ػػتور وصػ ػػوؿ الطمبػ ػػة ذوي اإلعاقػ ػػة لخػ ػػدمات مكتبػ ػػة
الجامعة الياشمية في ضوء المؤشرات النوعية العالمية.

-

مػػؤتمر التعمػػيـ المتصػػؿ المنعقػػد بالتعػػاوف بػػيف المفوضػػية السػػامية لحقػػوؽ الالجئػػيف وو ازرة التعمػػيـ العػػالي فػػي
الفترة مف .2018/12 /11-10

-

مػؤتمر التحػدي التعميمػي :تحديػد العوائػؽ واغتنػاـ الفػرص فػي التعمػيـ العػالي لالجئػيف السػورييف فػي األردف-
توص ػ ػ ػػيات السياس ػ ػ ػػات واالس ػ ػ ػػتراتيجيات المس ػ ػ ػػتقبمية ،المنعق ػ ػ ػػد بتنظ ػ ػ ػػيـ م ػ ػ ػػف الجامع ػ ػ ػػة األردني ػ ػ ػػة بت ػ ػ ػػاريخ
.2018/11/19

-

مػؤتمر  World Science Forum 2017 Jordanالمنعقػد فػي منطقػة البحػر الميػت فػي السػابع مػف
تشريف الثاني .2017

-

الم ػػؤتمر ال ػػدولي الثال ػػث ف ػػي النش ػػر االلكترون ػػي لمكتب ػػة الجامع ػػة األردني ػػة :نح ػػو مكتب ػػات حديث ػػة – الج ػػودة
واإلعتماديػػة (ورقػػة عمػػؿ) :المنعقػػد بتنظػػيـ مػػف مكتبػة الجامعػػة األردنيػػة ( ،)2017ورقػة المشػػاركة المقدمػػة:
واقع الطمبة ذوي اإلعاقات في الجامعات األردنية الحكومية ومدر رضاىـ عف الخدمات المقدمة مػف وجيػة
نظرىـ.

-

المػػؤتمر اإلقميم ػػي األوؿ لمتوجي ػات الحديث ػػة فػػي اض ػػطراب طي ػػؼ التوحػػد ،المنعق ػػد بتنظػػيـ الفم ػػؾ لمد ارسػػات
واالستشارات في الفترة مف 2015/5/14-12ـ ،عماف ،األردف (رئيس جمسة وعضو المجنة التحضيرية).
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-

المػػؤتمر الترب ػػوي الػػدولي الخ ػػامس التربيػػة والتح ػػديات المجتمعيػػة الواق ػػع والمسػػتجدات والطم ػػوح المنعقػػد فػػي
رحػػاب جامعػػة الطفيمػػة التقنيػػة بتػػاريخ2013 / 4/25-23 :ـ .ورق ػػة العمػػؿ المقدمػػة :تقيػػيـ ب ػرامج التػػدخؿ
المبكر في االردف.

-

المنعقػد بتػاريخ 22-21
مؤتمر كمية العموـ التربويػة الثالػث " :العمػوـ التربويػة فػي ضػوء مسػتجدات العصػر" ُ
2011 / 6 /ـ .جامعة الحسيف بف طالؿ (عضو المجنة التحضيرية).

-

الممتقػػى العممػػي الثػػاني الضػػطراب طيػػؼ التوحػػد فػػي ضػػوء التغي ػرات والتطػػورات الحديثػػة المنعقػػد فػػي رحػػاب
جامعة اليرموؾ – مبنى الندوات والمؤتمرات بتاريخ 2018/4/11-10ـ (رئيس جمسة).

 الندوات والورش العممية والمهنية:
-

نػػدوة (التطبيقػػات الرقميػػة وخدمػػة ذوي اإلعاقػػة :دواعػػي االسػػتثمار وط ارئػػؽ التمكػػيف النفسػػي والتربػػوي) نػػدوة
مشػػتركة بػػيف المؤسسػػة القطريػػة لمعمػػؿ االجتمػػاعي (مركػػز الشػػفمح) ومعيػػد الدوحػػة لمد ارسػػات العميػػا ،بتػػاريخ
2020/5/20ـ.

-

ورشة "التربية الخاصة في األردف" المنعقدة في رحاب جامعة اليرمػوؾ بالتعػاوف مػع الوكالػة الكوريػة لمتعػاوف
الدولي بتاريخ 2018/10/29ـ.

-

ندوة "جامعات ضد الفساد" المنعقدة بتنظيـ مركز الشفافية األردني .2019

-

ن ػػدوة منص ػػات التواص ػػؿ أـ التن ػػاحر االجتم ػػاعي المنعق ػػد ف ػػي الجامع ػػة الياش ػػمية بتنظ ػػيـ مرك ػػز الد ارس ػػات
واالستشارات .2018

-

ندوة اإلعاقة والمجتمع المنعقد بتنظيـ كمية االداب في الجامعة الياشمية في .2016/4/19

-

نػدوة التربيػة الخاصػة بػيف الممارسػػة والتعمػيـ الػدامج ورخصػة المزاولػة المنعقػػدة فػي رحػاب الجامعػة الياشػػمية
بتنظيـ التدريب الميداني في التربية الخاصة في كمية الممكة رانيا لمطفولة – .2015

-

نػدوة قضػػايا وتوجيػػات فػػي التربيػػة الخاصػػة :مسػػتجدات تحػػت الضػػوء المنعقػػدة فػػي رحػػاب الجامعػػة الياشػػمية
بتنظيـ التدريب الميداني في التربية الخاصة في كمية الممكة رانيا لمطفولة – .2014
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-

ندوة الفريؽ متعػدد التخصصػات فػي التربيػة الخاصػة المنعقػدة فػي رحػاب جامعػة الحسػيف بػف طػالؿ بتػاريخ:
2009 / 4/29ـ .ورقة العمؿ المقدمة :دور معمـ التربية الخاصة في الفريؽ متعدد التخصصات.

-

ندوة تمبوس لمدمج الشامؿ  /جامعة الحسيف بف طالؿ بتاريخ2009/ 2/15 :ـ .ورقة العمؿ المقدمػة :نحػو
رؤية مستقبمية لغرؼ مصادر التعمـ المنبثقة عف مشروع تمبوس السويدي.

-

ندوة الوقاية مف اإلعاقة المنعقدة في رحاب كمية األميرة عائشة لمتمريض  /معاف وبتنظػيـ مػف مديريػة تنميػة
معػػاف بتػػاريخ 2010/ 05/ 04ـ ،ورقػػة العمػػؿ المقدمػػة :سػػبؿ القضػػاء عمػػى الوصػػمة االجتماعيػػة المتعمقػػة
باإلعاقة.

-

ندوة التربية الخاصة في إقميـ الجنوب ،المنعقدة بتنظيـ مجمس مفوضي سمطة إقميـ البترا ،ورقة العمؿ
المقدمة واقع اإلعاقة في محافظة معاف وأىـ التحديات التي تواجو الجمعيات القائمة عمى رعاية ذوي
اإلعاقة.2011 ،

-

ندوة غرؼ مصادر التعمـ المنعقدة في رحاب كمية اآلثار والسياحة وادارة الفنادؽ /معاف وبتنظيـ مف
مديرية التربية والتعميـ لمنطقة البتراء بتاريخ 2010/ 04/ 27ـ ،ورقة العمؿ المقدمة :صعوبات التعمـ
ومفاىيـ أخرر متداخمة.

-

ندوة زواج األفراد ذوي اإلعاقة :الزواج الحائر بيف العمـ والديف  /كمية العموـ التربوية  /الجامعة األردنية
بتاريخ 2011 / 04 / 27ـ.
 الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بها:
 دورة التعميـ الجامعي – الجامعة الياشمية 2014 /ـ. اضطرابات النطؽ والمغة ل فراد ذوي االضطرابات التواصمية  /الجامعة األردنية ،تاريخيا -7 -302004ـ.
 لغة اإلشارة ل فراد الصـ /الجامعة االردنية ،تاريخيا  2003-11-28ـ. -طريقة برايؿ ل فراد المكفوفيف /الجامعة األردنية ،تاريخيا  2004-08-19ـ.
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 الكورت لمموىوبيف والمتفوقيف /مركز ديبونو لتعميـ التفكير ،تاريخيا  2008 –8 –6ـ. الدورة الشاممة في التدخؿ المبكر /الجامعة األردنية2004 /ـ. الدورة الشاممة في التوحد /الجامعة األردنية2005 /ـ. دورة تدريب المدربيف 2015 / TOTـ. القيادة الدولية /معيد القيادة الدولية التابع لجامعة األمـ المتحدة ،تاريخيا  2004 /12/21ـ. القادة الشباب/ىيئة شباب كمنا األردف /المركز االردني لدراسات التربية المدنية ،تاريخيا 2009/1/31ـ. القيادة الشابة /الجامعة األردنية 2004 /ـ. دورة حؿ المشكالت /الجامعة االردنية ،تاريخيا  2004 /08/05 – 07/17ـ. دورة قيادة الحاسوب  /ICDLو ازرة التربية والتعميـ ،تاريخيا 2006/06/13ـ. المعمميف الجدد /و ازرة التربية والتعميـ ،تاريخيا 2006 /2/25ـ. تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس الجدد /جامعة الحسيف بف طالؿ ،مف تاريخ  2009/10/28ـ ولغاية2009/11/8ـ.
 الدورات التدريبية التي تم تنفيذها (المكانين -مدرب):
تـ تنفيذ العديد مف ورش العمؿ التدريبية التي تعنى بميداف التربية والقضايا االجتماعية والتنمية البشرية والتي
شممت مناطؽ قصبة معاف ولواء الشوبؾ ،ولواء الحسينية ،واقميـ البتراء ،ومنطقة سويمرة ،والمنطقة
االقتصادية الخاصة العقبة ،الزرقاء ،الرصيفة ،لواء ناعور ومنيا:
 البرامج التدريبية ذات الصمة بالقضايا اإلدارية والبشرية منيا:إدارة الوقت

إدارة األزمات والمخاطر

إدارة الذات

إدارة اإلشراؼ في التربية

لغة الجسد

الذاكرة وأنماط تنشيطيا

إدارة المؤسسات التعميمية في ضوء معايير الجودة.
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 البرامج التدريبية ذات الصمة بالقضايا التربوية منيا:تعديؿ السموؾ اإلنساني

تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة.

البرامج التربوية الفردية.

القياس والتشخيص في التربية الخاصة.

اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة.

تصميـ وانتاج الوسائؿ التعميمية.

دمج ذوي االعاقة في المدارس العادية.

صعوبات التعمـ :المفيوـ والدالالت.

الوسائؿ التعميمية :المفيوـ والخصائص والتأثيرات

الخدمات اإلنتقالية لذوي اإلعاقة.

 البرامج العممية مع ذوي اإلعاقة:
 برنامج تنمية التفاعالت االجتماعية وخفض االنسحاب لدر المجتمع الصـ. إدارة الغضب وتحسيف المرونة النفسية لدر الطمبة الصـ وضعاؼ السمع. العالج بالمعب لتنمية ميارات التواصؿ لدر حاالت مف التوحد وذوي اإلعاقة العقمية. برنامج البكس.-

برنامج تيش.

 برنامج تنمية ميارات التعرؼ والتنقؿ لحاالت مف ذوي اإلعاقة البصرية. برنامج تنمية الميارات االساسية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ. برنامج تنمية الميارات اإلداركية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ. البرامج التدريبية الخارجية:
 برنامج "تعزيز وتقوية الذاكرة" ومكاف انعقاده سمطنة عمان -منطقة تعميـ جنوب الشرقية – صور .2014الفئة المستيدفة مشرفي المغة االنجميزية والمعمميف.
 برنامج "لغة الجسد" ومكاف انعقاده سمطنة عمان – مسقط – نادي ضباط الشرطة السمطانية ،2015الفئة المستيدفة :كبار ضباط السمطنة ومف مختمؼ الوحدات الشرطية.
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 برنامج "البرامج التربوية الفردية" ومكاف انعقاده سمطنة عمان  -والية عبري -محافظة الظاىرية ،2016الفئة المستيدفة :معممي التربية والتعميـ الخاص في تربية وتعميـ عبري.
 برنامج" إدارة السموؾ وتطبيقاتو" ومكاف انعقاده سمطنة عمان  -والية عبري -محافظة الظاىرية ،2017الفئة المستيدفة :معممي التربية والتعميـ الخاص واالخصائييف النفسييف في تربية وتعميـ والية عبري.
 المجالس العممية لمناقشات رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه:
 واقع الحا جات اإلرشادية والتدريبية ألسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة في مدينة معاف وعالقتيا ببعضالمتغيرات /رسالة ماجستير لمطالبة نجود آؿ خطاب – كمية العموـ التربوية – جامعة الحسين بن طالل
.0202
 الرضا الوظيفي وعالقتو بالممارسات المينية لدر معممي التربية الخاصة /رسالة ماجستير لمطالبة ناديةالجرايشة -كمية العموـ التربوية -جامعة مؤتة .0202
 الوظائؼ التنفيذية التي تميز بيف الطمبة ذوي اضطراب طيؼ التوحد والطمبة ذوي اإلعاقة العقميةالبسيطة والطمبة ذوي صعوبات التعمـ /أطروحة دكتوراه لمطالب عدي أبو عبيمة -كمية العموـ التربوية-
الجامعة األردنية .0202
-

مستور الخدمات المقدمة لمطمبة الموىبيف في الجامعات األردنية مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ /رسالة
ماجستير لمطالبة رفاء بحيص /كمية التربية – جامعة اليرموك .0202

 واقع إرشاد أسر ذوي اإلعاقة في لواء القويرة /رسالة ماجستير لمطالبة ايماف الزوايدة /كمية العموـالتربوية– جامعة الحسين بن طالل .0202
 التدفؽ النفسي لمعامميف في الحقؿ الطبي في محافظة الكرؾ وعالقتو بالنسؽ القيمي /رسالة ماجستيرلمطالب محمد عبد الوىاب القرالة /كمية العموـ التربوية -جامعة مؤتة .0222
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 مدر فاعمية برامج التوجيو واإلرشاد الطالبي في عالج مشكمة السموؾ العدواني لدر طمبة المرحمةاالبتدائية والمتوسطة مف وجية نظر المعمميف والمرشديف الطالبييف في محافظة الكرؾ /رسالة ماجستير
لمطالب عرابي ىايؿ القرالة /كمية العموـ التربوية -جامعة مؤتة .0222
 الكفاءة الذاتية المدركة :دراسة مقارنة بيف الطمبة الموىوبيف والعادييف /رسالة ماجستير لمطالبة ورودالعواد /كمية التربية -جامعة اليرموك .0222
 الخصائص السموكية لدر عينة مف الطمبة الموىوبيف في األردف وعالقتيا بأساليب التفكير ،رسالةماجستير في الموىبة واإلبداع لمطالبة منار المالكي /كمية األميرة عالية -جامعة البمقاء .0222
 خدمة المجتمع:
 إعطاء العديد مف المحاضرات التوعوية لمعديد مف الفئات المستيدفة في مراكز ومؤسسات المجتمعالمدني مف طمبة ومعمميف وأميات (تفاعؿ مباشر).
 إعطاء عدد مف المحاضرات المحمية والعربية باستخداـ طرائؽ االتصاؿ والتواصؿ عف ُبعد. تقديـ استشارات في مجاالت تقييـ وتشخيص األفراد ذوي اإلعاقة وتعديؿ السموؾ. المشاركة في تنفيذ عدد مف المبادرات المجتمعية. تنفيذ العديد مف الدورات التدريبية والتطوعية في مراكز التربية الخاصة في األردف. إجراء لقاءات تمفزيونية واعالمية تستيدؼ موضوعات مختمفة يتطمبيا المجتمع. كتابة عدد مف المقاالت في الصحؼ االلكترونية والورقية والمجالت. المحاضرات التوعوية المحمية:
 تنمية الذات ومواجية التحديات  /مدرسة الروضة األساسية لمبنات. صعوبات التعمـ وطرائؽ معالجتيا /مدرسة المشقر الثانوية لمبنات. الرعاية المجتمعية لذوي اإلعاقة /مركز الرعاية المتكاممة لمتربية الخاصة. -دور االميات في رعاية أطفاليف ذوي اإلعاقة /مركز الزرقاء الشامؿ.
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 الخدمات اإلنتقالية  /مركز العقبة الشامؿ. تعديؿ سموؾ األطفاؿ ذوي اإلعاقة /مركز العقبة الشامؿ لمتربية الخاصة. الخدمات التأىيمية ل شخاص ذوي اإلعاقة /موظفو مديريات العمؿ في إقميـ الجنوب. اإلشراؼ في برامج العمؿ مع ذوي اإلعاقة /مركز حطيف لتشخيص ذوي اإلعاقة. خطط العمؿ مع حاالت اإلعاقة والبرامج التربوية /دار الحناف لرعاية ذوي اإلعاقة. المحاضرات التوعوية الدولية:
 تداعيات جائحة كورونا عمى األشخاص ذوي اإلعاقة – محاضرة قُدمت لطمبة الماجستير في تخصصالتربية الخاصة في جامعة بيرزيت -راـ اهلل ،فمسطيف ،تاريخ 2020/5/11ـ.
 المقاءات التمفزيونية واالذاعية:
 oتعميـ ذوي اإلعاقة عف ُبعد (قناة الجزيرة).
 oاليوـ العالمي لذوي اإلعاقة (قناة الجزيرة).
 oحقائؽ عف التوحد والخدمات المجتمعية المقدمة (قناة الغد العربي).
 oاضطراب التوحد في ظؿ جائحة كورونا (.)France 24
 oاألردف ينتخب /التمفزيون األردني.
 oحقوؽ ذوي اإلعاقة :الحؽ بإذكاء الوعي (التمفزيوف األردني).
 oشباب الجامعات  /شباب الياشمية انموذجاً (التمفزيوف األردني).
 oالتوحد المفيوـ والمؤشرات (التمفزيوف األردني).
 oاإلساءة ل طفاؿ مف منظور نفسي (التمفزيوف األردني).
 oحماية الطفولة مف المخاطر (التمفزيوف األردني).
 oمنح األمير رعد بف زيد شيادة الدكتوراة الفخرية في التربية الخاصة (التمفزيوف األردني).
 oالتدخؿ المبكر وانعكاساتو في نمو األطفاؿ (التمفزيوف األردني).
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 oاألياـ األولى في حياة أطفاؿ الروضة (التمفزيوف األردني).
 oواقع التربية الخاصة في إقميـ الجنوب (التمفزيوف األردني).
 oزواج األفراد ذوي اإلعاقة بيف العمـ والديف (التمفزيوف األردني).
 oالعنؼ الطالبي في الجامعات (التمفزيوف األردني).
 oالتنمر اإللكتروني لدر طمبة المدارس (التمفزيوف األردني).
 oرخصة مزاولة مينة التربية الخاصة (التمفزيوف األردني).
 oمبادرة نشامى الياشمية (ىمتنا بممتنا) (التمفزيوف األردني).
 oمعمـ التربية الخاصة بيف اإلعداد ومزاولة المينة والتعميـ الدامج (التمفزيوف األردني).
 oتربية األبناء بالحب (التمفزيوف األردني).
 oطمبة الجامعات بيف اآلماؿ وخيباتيا (التمفزيوف األردني).
 oاالضطرابات السموكية لدر األطفاؿ (التمفزيوف األردني).
 oأطفاؿ الداوف سندروـ  Down Syndromeخصائص وحقائؽ (التمفزيوف األردني).
 oاإلساءة ل شخاص ذوي اإلعاقة :األسباب وسبؿ مواجيتيا (التمفزيوف األردني).
 oبرامج إعداد معممي التربية الخاصة في األردف (قناة رؤيا الفضائية).
 oالمشاركة الوالدية وانعكاساتيا في البرامج المقدمة ل طفاؿ ذوي اإلعاقة (قناة رؤيا الفضائية).
 oصعوبات التعمـ مالمحيا وطرائؽ التخمص منيا (قناة رؤيا الفضائية).
 oدالالت اإلعاقة البصرية وتأثيراتيا اإلجتماعية (قناة جوسات الفضائية).
 oدور الشباب في اإلنتخابات البرلمانية (قناة جوسات الفضائية).
 oدور الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمعات (قناة جوسات الفضائية).
 oالعنؼ الجامعي (قناة 7سفن ستار الفضائية).
 oالتربية الخاصة :واقع المينة ومستقبميا (قناة الحقيقة الدولية).
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 oواقع الطفولة العربية (قناة .)anb
 oالسعادة الجامعية (قناة .)anb
 oسموكيات الطالب الجامعي بيف الرفض والقبوؿ (قناة .)anb
 oالعنؼ الجامعي وانعكاساتو في التعميـ الجامعي (قناة .)anb
 oإدارة السموؾ في ضوء األزمات (قناة .)anb
 oتربية األبناء بيف الثواب والعقاب (قناة .)anb
 oاالمتحانات بيف االستعداد والتقديـ وظروؼ االختبار (قناة .)anb
 oسنة أولى جامعة مالمح السموؾ والتحديات (قناة .)anb
 oالتربية اإليجابية (قناة .)anb
 oسنة رابعة جامعة (قناة .)anb
 oسموؾ األطفاؿ في األعياد (قناة .)anb
 oآثار التواصؿ اإلجتماعي عمى الشباب (قناة يمن شباب).
 oاضطرابات النطؽ والمغة بيف المؤشرات والدالالت (قناة دجمة الفضائية).
 oاألطفاؿ في زمف المجوء والنزوح والصراعات (قناة دجمة الفضائية).
 oاالضطرابات السموكية واالنفعالية (قناة دجمة الفضائية).
 oتعديؿ سموؾ األطفاؿ (قناة دجمة الفضائية).
 oصعوبات التعمـ لدر األطفاؿ (قناة دجمة الفضائية).
 oالتوحد :األسباب والعالج (قناة دجمة الفضائية).
 oواقع اختصاص التربية الخاصة في األردف (قناة مرايا الفضائية).
 oاليوـ العالمي لذوي الداوف سندروـ (اإلذاعة األردنية).
 oتربية األبناء في عصر التكنولوجيا (اإلذاعة األردنية).
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 oرسالة كميات التربية في الجامعات األردنية (اإلذاعة األردنية).
 oذوو اإلعاقة أصحاب التحدي (إذاعة الجامعة األردنية).
 oتربية األبناء بيف الممارسات وتعديؿ السموؾ (إذاعة الجامعة األردنية).
 oطمبة الجامعة بيف الدافعية واإلنجاز (إذاعة الجامعة األردنية).
 oتحديات النساء ذوات اإلعاقة (إذاعة صوت البمد األردنية).
 oتحديات النساء ذوات اإلعاقة (إذاعة صوت البمد األردنية).
 oرخصة مزاولة مينة التربية الخاصة (إذاعة القوات المسمحة – الجيش العربي).
 oتربية األبناء الواقع والتحديات (إذاعة القوات المسمحة – الجيش العربي).
 oمضاميف الشعار الممكي فرساف التغيير (إذاعة القوات المسمحة – الجيش العربي).
 oدور الدولة في تكريس مفيوـ الكرامة القومية في زمف المجوء (إذاعة القوات المسمحة األردنية).
 المقاالت الصحفية – محمياً:
 بيف يدي لجنة اإلصالح الضمانة الممكية فرصة ذىبية. قاؿ الممؾ وقولو تأكيد ُممزـ مسيرة اعالـ معشوقة ومفقتقدة – الباسمي انموذجاً قانوف االنتخاب ،،ليذا يجب أف يعدؿ  AM 2020-06-28ميالد ولي العيد ذكرر غالية لفرحة أردنية سامية.  PM 12:03 2020-04-30ذوو اإلعاقة بيف ضعؼ المناعة واألخطار المحدقة.  PM 06:06 2020-04-22ومف مثؿ "أخو خضرا" حتى في رحيمو.  AM 01:17 2020-4-16رغـ الجائحة تأبى الياشمية إال أف تكرس اسميا.  PM 09:20 2020-4-16رسالة اعتزاز الجالية األردنية لمممؾ ِولمكبار.
 AM 08:00 2019-06-30 -ىدية الياشمية لمممؾ ولولي عيده األميف.
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  AM 12:37 2019-06-20الياشمية اسـ يتردد وانسانية ال تتبدد.السالـ والثوابت الممكية الراسخة.
  AM 10:48 2019-04-04تمبمتوف ومصباح ّبتاجي اإلنسانية والتكنولوجيا.
  AM 01:35 2019-02-10الياشمية َ  AM 02:53 2018-12-30في الياشمية ما وراء المنتج أعظـ .طِ
 ِ PM 10:05 2018-12-24ح َكايةُ ِام أرٍَة أُرُدنَِّيةٌ ..عف م ْدرس ِة ِ ِث.
الع َ
اء أَتَ َح َّد ُ
اإلَباء َو َ
َْ َ َ َ
َ َْ ْ
الياشمية في يوـ انتخاب مجمسيـ
  AM 01:52 2018-12-09طمبةّ
ِ
بحقؾ قميؿ
الشكر
  PM 10:51 2018-12-03أسرة الياشمية إلدارتيا :شك اًر و ُالجار .
  AM 11:28 2018-12-01شؤوف الالجئيف بيف حب اهلل وحب ّ  AM 12:51 2018-11-22زيارة الممؾ وساـ جديد لمياشمية*  AM 02:00 2018-10-31وعمى الياشمية ليس بغريب  AM 01:51 2018-10-29الخميس االسود والمسؤولية االخالقية  AM 02:28 2018-10-26رحمة الموت مف ِجوار البحر إلى برزخ القبرالسيادة لنا
  PM 11:15 2018-10-21قرار الممؾ ٌعيد جديد عنوانو ّ
الياشمية ُنصب عينيو
ؾ وكأف
حدث المم ُ
  PM 07:12 2018-10-20تَ ّّ
  AM 12:25 2018-10-18حقوؽ ذوي االعاقة بيف تقدـ التشريع وآماؿ التطبيؽكرمت اإلنسانية بالعطاء فوجب لؾ التكريـ والوفاء
 AM 01:13 2018-10-15ّ
الياشمية ل ميرّ :
  AM 01:55 2018-10-02الياشمية األولى عربياً والوحيدة محمياً..  AM 02:08 2018-09-18الياشمية لمطمبة الجدد ":إف لـ تسعكـ الياشمية تسعكـ أعيننا"  AM 12:47 2018-08-05الممؾ في الوجداف و ِمثمو لـ َي ِغب ليعود. « AM 12:29 2018-07-29سمع بال حدود» مسيرة عطاء ممكي متواصؿ.  AM 02:56 2018-07-28إدارة المؤسسات ونيج ِالخموة أييا الرئيس.
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الضرر.
 AM 01:53 2018-07-22الياشمية مثاؿ ُيحتذر في صداقتيا ألولي ّ
ّ
  AM 12:53 2018-07-20المشقر ،،حكاية قرية وىوية مكاف.الياشمية.
نجـ ساطعٌ في َسماء
ّ
عواد ٌ
 ّ AM 03:39 2018-07-14ويثير أخرر.
  AM 02:00 2018-07-08ولي العيد كأنموذج ُينيي جدلية ُخد الوطف.
  AM 03:23 2018-07-06الياشمية شامة حسناء عمى ّ  AM 02:53 2018-06-26الشباب والرياضة ورسـ السياسات  -قراءة عمى ىامش الموندياؿ.  PM 05:19 2018-06-22التواصؿ االجتماعي لموطف وليس عمى حسابو.  PM 02:06 2018-06-20الشباب في أعيف أبا الحسيف رسائؿ ممكية وأوراؽ نقاشية ونيجلمحكومات.
  PM 04:22 2018-06-17ويجيبو "ال تُياجر" وعف ىجرة الكفاءات يسأؿ.  PM 01:01 2018-06-11الرزاز بيف جاذبية القبوؿ وجرأة القرار.  AM 04:08 2018-06-11الرزاز بيف ثنائية فكر الشعب وأحادية سموكو. سمع بال حدود مبادرة ممكية ألولي الضرر عمادىا اإلنسانية ،مجمة عمادة شؤوف الطمبة في الجامعةالياشمية -نوافذ .2016
المقاالت الصحفية – خارجياً:
 صحيفة الشرق القطرية ،تاريخ  ،2020/6/29المقاؿ :العمؿ عف ُبعد مع ذوي اإلعاقة ضرورة ُممحةفي ظؿ الجائحة.
 صحيفة الوطن القطرية -تاريخ  ،2020/5/13المقاؿ :تدابير لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة. صحيفة العرب القطرية -تاريخ  ،2020/5/13المقاؿ :ذوو اإلعاقة يحتاجوف إلى بروتوكوؿ وقائي مفكورونا.
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 صحيفة العرب القطرية -تاريخ  ،2020/4/21المقاؿ :ضعؼ المناعة ُييدد ذوي اإلعاقة في زمفكورونا.
 صحيفة الشرق القطرية ،تاريخ  2020/4/20المقاؿ :استخداـ ذوي اإلعاقة لمتطبيقات التكنولوجيةضرورة ال رفاىية.
 الموقع اإللكتروني لمركز الشفمح ذوي اإلعاقة – قطر ،المقاؿ :حقوؽ ذوي اإلعاقة -الحؽ في االندماج. الموقع اإللكتروني لمركز الشفمح ذوي اإلعاقة – قطر ،المقاؿ :حقوؽ ذوي اإلعاقة -الحؽ في عدـالتمييز.
 صحيفة لوسيل القطرية -تاريخ  ،2020/4/9المقاؿ :التفكير اإليجابي يخفؼ مف الضغوط النفسيةلمجائحة.
 صحيفة العرب القطرية -تاريخ  ،2020/4/18المقاؿ :االستثمار في تكنولوجيا المعمومات يطمؽ قدراتذوي اإلعاقة.
 الموقع اإللكتروني لمركز الشفمح ذوي اإلعاقة – قطر ،المقاؿ :ذوو اإلعاقة في زمف الكورونا بيف خطراإلصابة وتدابير الحماية.
 الخصائص الشخصية المميزة:
القيادة ،العمؿ ضمف فريؽ ،المرونة ،االنفتاح ،االلتزاـ ،التفاعؿ والتواصؿ ،الحفاظ بسرية المعمومات،
احتراـ الوقت واستثماره ،النشاط والمثابرة ،السعي لمتطوير ،الخطابة ،الحضور اإلعالمي.
 التجوال العممي الخارجي وزيارات تعرف الثقافات:
القياـ بزيارات شممت :قطر ،اسبانيا ،سيرالنكا ،جميورية مصر العربية /مكرر لمدف مختمفة ،تونس،
البحريف ،اإلمارات ،سمطنة عماف /مكرر لواليات مختمفة ،تركيا /مكرر لمدف مختمفة ،المممكة العربية
السعودية.
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 المثول في حضرة الممك واألمراء:
 الحديث في حضرة جاللة الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف – ممؾ المممكة األردنية الياشمية – في قصربسماف عف التحديات التي تواجو الشباب وفرص التمكيف االقتصادي واالجتماعي والسياسي لمشباب
األردني ،تاريخ .2019/11/5
 لقاء جاللة الممؾ خالؿ زيارتو لقبيمة العجارمة في لواء ناعور .2011 الحديث أماـ سمو األمير الحسيف بف عبداهلل الثاني – ولي عيد ممؾ المممكة األردنية الياشمية -عفالشباب تحدياتيـ وتطمعاتيـ ،تاريخ .2019/8/1
 الحديث أماـ صاحب السمو الممكي األمير رعد بف زيد عف واقع رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في إقميـالجنوب.2011،
 الحديث أماـ صاحب السمو الممكي األمير رعد بف زيد لتحميؿ واقع نسب اإلعاقة في األردف خالؿمؤتمر مجموعة واشنطف الحصائيات اإلعاقة.
 الحديث أماـ صاحب السمو الممكي األمير مرعد بف رعد عف التربية الخاصة بيف الممارسة والتعميـالدامج ورخصة المزاولة.2015 ،
 لقاء صاحب السمو الممكي األمير مرعد بف رعد في مكتب سموه أكثر مف مرة لمحديث عف شؤوفاألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقيـ وسبؿ النيوض بيا.
 شهادات التقدير ومجاالت الشكر والتكريم:
 حاصؿ عمى درجة دبموما في التربية الخاصة مف جامعة لوند السويدية تاريخ 2011/4/21ـ. حاصؿ عمى وثيقة شكر مف معامؿ تأثير واالستشيادات المرجعية العربي  Arcifوذلؾ لحصوؿ األبحاثالمنشورة بالمغة العربية عمى مرتبة متقدمة مف حجـ االستشيادات العممية ،إذ أنيا أعمى مف  %5مؤلؼ
تـ االستشياد بيا مف أصؿ  105000مؤلؼ تـ دراستو ،وذلؾ مف مجموع تقارير معامؿ أرسيؼ Arcif
لمفترة مف .2017-2012
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 حاصؿ عمى تكريـ رابطة عمماء األردف .2019 حاصؿ عمى العديد مف كتب الشكر مف ىيئات عربية وو ازرات ومؤسسات محمية. حاصؿ عمى العديد مف الدروع التقديرية خارجيا وداخميا.
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