بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

السٌرة الذاتٌة

أوال-المعلومات الشخصٌة :
االسم :جمال عبد هللا سالمة أبو زٌتون

تارٌخ الوالدة 1791/1/ 1 :

الوضع االجتماعً :متزوج

مكان الوالدة :الشونة الجنوبٌة -األردن

العمل الحالً :أستاذ دكتور فً لسم العلوم النفسٌة

العنوان البرٌدي:كلٌة العلوم التربوٌة –جامعة آل البٌت – المفرق

والتربٌة الخاصة -كلٌة العلوم التربوٌة/جامعة آل

–عمان

البٌت
التلفون 1999097190 :

E-MAIL: Jamalto @ hotmail.com

ثانٌا-المؤهالت العلمٌة :
الرلم

المؤهل الدراسً والتخصص

التمدٌر

الجامعة

سنة التخرج

-1

دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الخاصة

جٌدجدا

األردنٌة

4110

عنوان األطروحة (:أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة
المهارات

الدراسٌة

والتحصٌل

ومفهوم

الذات

األكادٌمً لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم )
-4

ماجستٌر التربٌة الخاصة(شامل)

ممتاز

األردنٌة

1779

-3

بكالورٌوس:رئٌسً(:علم نفس) وفرعً(علم اجتماع)

جٌدجدا

األردنٌة

1773

ثالثا-الخبرات العملٌة :
الوظٌفة

جهة العمل

الدولة

مدة العمل

مهام الوظٌفة

أستاذ دكتور

جامعة آل البٌت

األردن

-4119/4/42

مهام وظٌفة األستاذ
الدكتور الجامعً

1

أستاذ مشارن

جامعة العلوم

األردن

اإلسالمٌة العالمٌة

- 4110/2/31

تفرغ علمً

4112/2/31

التدرٌس واإلشراف
والمنالشة لرسائل
الدكتوراه

أستاذ مشارن

جامعة آل البٌت

األردن

أستاذ مساعد

جامعة آل البٌت

األردن

محاضر متفرغ

جامعة آل البٌت

األردن

مرشد تربوي

وزارة التربٌة

األردن

4111/4/42

مهام وظٌفة األستاذ

4119/4/42

الجامعً

-4119/9/13

مهام وظٌفة األستاذ

4111/4/42

الجامعً

-4112/7/42

مهام وظٌفة األستاذ

4119/9/13

الجامعً

4111ـ4112

مجاالت عمل المرشد

والتعلٌم
أخصائً

معهد األمل للصم

(نفسً)مدرس

ومعهد التربٌة

تدرٌبات سلوكٌة

الفكرٌة فً مكة

السعودٌة

1772ـ4111
المٌاس والتشخٌص
برامج تعدٌل السلون

المكرمة

مرشد تربوي

وزارة التربٌة

األردن

والتعلٌم

2

1770ـ1772

مجاالت عمل المرشد

رابعا-المشاركة فً وورش العمل أو الندوات أو المؤتمرات أو الدورات التدرٌبٌة كمتدرب أو كمشارن:
اسم الدورة أو

الجهة المسئولة

موضوعها

مكان الدورة

التارٌخ

المؤتمر
بناء لدرات العاملٌن
فً برامج تدرٌب

برامج التوحد

-1المجلس األعلى لشؤون

فندق االند مارن

األشخاص المعولٌن

-عمان

وتشخٌص اضطراب

-4المجلس الثمافً

التوحد

البرٌطانً

4111/2 /42-43

3-The National
Autistic Society
معاٌٌر مراكز
تشخٌص اإلعالات
فً األردن

إعداد معاٌٌر مراكز

المجلس األعلى لشؤون

المجلس األعلى

تشخٌص اإلعالات فً

األشخاص المعولٌن -

لشؤون

األردن

األردن

4117-11-47

األشخاص
المعولٌن

معاٌٌر االعتماد العام
لبرامج وخدمات
التربٌة الخاصة فً

اعداد معاٌٌر االعتماد العام

المجلس األعلى لشؤون

المجلس األعلى

لبرامج وخدمات التربٌة

األشخاص المعولٌن -

لشؤون

األردن

الخاصة فً األردن

األردن
المؤتمر الوطنً
األول حول

األشخاص
المعولٌن

تمٌٌم األداء والمنجزات

المجلس األعلى لشؤون

المجلس األعلى

()4112-4119

األشخاص المعولٌن -

لشؤون

األردن

األشخاص

اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
لألشخاص المعولٌن
الندوة العالمٌة حول

4117-3-17

4117-11-40-43

المعولٌن
المجلس األعلى لشؤون

الجامعة

إجراءات الحكومات

المعلومات

المتعلمة بتكافؤ الفرص

األشخاص المعالٌن /

األردنٌة

واإلحصاءات

لألشخاص ذوي اإلعالة

األردن

4112 /3 /49-49

والبحوث فً مٌدان
اإلعالة
اختبار إستانفورد

تطبٌك مماٌٌس الذكاء

بٌنٌه :الصورة

األمانة العامة للتربٌة

معهد التربٌة

الخاصة(السعودٌة)

الفكرٌة /جدة

4111

الرابعة وبعض
المماٌٌس األخرى
تدرٌب معلمً

دمج فئات التربٌة الخاصة

الٌونسكو +وزارة التربٌة

مدٌرٌة تربٌة

المدرسة الجامعة

باستخدام أسلوب المدرسة

والتعلٌم(األردن)

عمان

للمعالٌن

الجامعة

3

1779

خامسا :دورات الحاسوب
اسم الدورة أو

الجهة المسئولة

موضوعها

مكان الدورة

التارٌخ

المؤتمر
SSPS
الرخصة الدولٌة

SSPS
استخدام برامج الكمبٌوتر

مركز كنز للكمبٌوتر

عٌن الباشا

1779

الٌونسكو +وزارة التربٌة

مدٌرٌة تربٌة

4110

والتعلٌم(األردن)

عٌن الباشا

لمٌادة الكمبٌوتر
)(ICDL
SSPS
االلتصاد المعرفً

SSPS

جامعة آل البٌت

جامعة آل البٌت

4119

توظٌف التكنولوجٌا فً

وزارة التربٌة

مدٌرٌة تعلٌم

4112

والتعلٌم(األردن)

لواء عٌن

تحسٌن االلتصاد من خالل

الباشا

التعلٌم

4

سادسا :المشاركات فً ورش العمل والمؤتمرات والدورات كمحاضر أو مدرب
اسم الورشة أو

الجهة المسئولة

عنوان ورلة العمل

مكان الدورة

التارٌخ

الدورة أو المؤتمر
دورات تموٌة

عدة موضوعات

مركز التمٌز األردنً فً

الزرلاء

9اٌام مختلفة التوارٌخ

التربٌة الخاصة

دٌر ابً سعٌد

4113

للعاملٌن فً مراكز
اإلعالة
برنامج تدرٌب معلمً

جرش
-1التعلٌم الفعال للطلبة

غرف مصادر

ذوي صعوبات التعلم

صعوبات التعلم

-4طرق زٌادة االنتباه

والمرشدٌن ومعلمً

للطلبة ذوي صعوبات التعلم

الصفوف األساسٌة

-3تعلٌم مهارات التنظٌم

األولى

المجلس األعلى لشؤون

عمان

4111/2/19-19

األشخاص المعولٌن

للطلبة ذوي صعوبات التعلم
 -0طرق وأسالٌب استثارة
الدافعٌة

برنامج التدرٌب على
معاٌٌر اعتماد
مؤسسات وبرامج

إدارة وتنظٌم برامج التربٌة
الخاصة

المجلس األعلى لشؤون

المفرق

األشخاص المعولٌن

ودٌر ابً

إدارة البٌئة التعلٌمٌة

4111 /9/41-12

سعٌد

األشخاص المعولٌن
لمؤسسات التربٌة
الخاصة
المؤتمر العربً األول
للتربٌة الخاصة

والع توظٌف التكنولوجٌا
المساندة لدى المعالٌن

والتأهٌل

بصرٌا فً األردن

كٌف تصبح مبدعا

كٌف تصبح مبدعا

الحلمة النماشٌة حول

جمعٌة رعاٌة األطفال

العنف األسري _ التسرب

انتهاكات حموق

من المدارس -عمالة

الطفل فً اللٌم

االطفال -حك اللعب

عمان -االردن

4111 /3/11-7

المعالٌن حركٌا

عمادة شؤون الطلبة –

عمادة شؤون

جامعة آل البٌت

الطلبة

الصندوق االردنً الهاشمً

مركز سمو

للتنمٌة

األمٌرة بسمة

شهر 4117 ، 14

4117-9-47

للتنمٌة –
المفرق-

الشمال

االردن
دورة صعوبات التعلم

صعوبات التعلم

مركز االستشارات – جامعة

مركز

آل البٌت

االستشارات
– جامعة آل

5

4112

اسم الورشة أو

الجهة المسئولة

عنوان ورلة العمل

التارٌخ

مكان الدورة

الدورة أو المؤتمر
البٌت

الورشة اإلللٌمٌة
حول دمج المكفوفٌن

غرفة المصادر الخاصة
بالمعالٌن بصرٌا

جمعٌة الصدالة للمكفوفٌن

فندق

بالتنسٌك مع الٌونسكو

االوركٌدا

واالتحاد اآلسٌوي

عمان

فً المدارس الدامجة

4119/14/42-49

للمكفوفٌن
جمعٌة الصدالة للمكفوفٌن+

فندق الدٌز ان

ورشة عمل

أن ٌمارسها العالون بصرٌا

بالتنسٌك مع االتحاد

عمان

األوسط

والعوامل المتعلمة بها

اآلسٌوي للمكفوفٌن

مؤتمر التربٌة

اثر برنامج تدرٌبً فً

الجامعة األردنٌة

الخاصة الوالع

تنمٌة المهارات الدراسٌة

والمأمول

والتحصٌل ومفهوم الذات

المكفوفٌن فً الشرق

األعمال الحرة التً ٌمكن

4119/2/49-49

الجامعة

4112

األردنٌة

األكادٌمً لدى الطلبة ذوي
صعوبات التعلم

الدورة التأهٌلٌة
لتأهٌل معلمً

أسالٌب تدرٌس فئات

كلٌة المعلمٌن –مكة

كلٌة المعلمٌن

المكرمة

/مكة المكرمة

التربٌة الخاصة

1041هـ

المعالٌن

سابعا-األبحاث المحكمة
أ-لائمة األبحاث المنشورة
الرقم

اسم الباحث

اسم المجلة

اسم البحث

تارٌخ
النشر

.1

جمال أبو زٌتون

.4

أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات

رسالة دكتوراة غٌر منشورة –

الدراسٌة والتحصٌل ومفهوم الذات

الجامعة االردنٌة

4110

األكادٌمً لدى الطلبة ذوي صعوبات
التعلم
جمال أبو زٌتون

أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات

مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للتربٌة

مٌادة الناطور

الدراسٌة والتحصٌل ومفهوم الذات

وعلم النفس -جامعة دمشك،)1(9 ،

األكادٌمً لدى الطلبة ذوي صعوبات

22-00 ،

التعلم
6

4117

.3

جمال أبو زٌتون

.0

جمال أبو زٌتون

مدى استخدام التكنولوجٌا من لبل

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة /

/3/1

المعالٌن بصرٌا فً مجالً المراءة

جامعة البحرٌن411-197 ،)1(7 ،

4112

والكتابة فً األردن
استخدام التمنٌة(التكنولوجٌا) من لبل

مجلة جامعة أم المرى للعلوم التربوٌة

ٌولٌو

المعولٌن بصرٌا فً مجال التوجه

والنفسٌة111-90 ،4117 ،)4(1 ،

4117

والحركة  :الوالع والمعٌمات والصعوبات
والحلول
.2

جمال أبو زٌتون

الذكاء االنفعالً لدى الطلبة الموهوبٌن
والمتفولٌن الملتحمٌن فً المدارس
الخاصة فً ضوء بعض المتغٌرات
الدٌموغرافٌة

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة /
جامعة البحرٌن03-13 ،)11(0

دٌسمبر
4111

.9

-1جمال أبوزٌتون

التكٌف النفسً وعاللته بمهارة حل

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة /

ٌونٌو

-4سهٌلة بنات

المشكالت لدى الطلبة الموهوبٌن

جامعة البحرٌن90_37 ،)4(11 ،

4111

والمتفولٌن
.9

ٌونٌو

ٌ-1وسف ممدادي

اثر برنامج تدرٌبً مستند إلى التربٌة

مجلة الجامعة اإلسالمٌة (سلسلة

 -2جمال ابوزٌتون

العمالنٌة االنفعالٌة فً تحسٌن الكفاءة

الدراسات اإلنسانٌة)4111 -241 ،)4(12 ،

االجتماعٌة ومهارة حل المشكالت لدى

222

طلبة الصف السابع والثامن األساسً
.8

.9

-1جمال أبو زٌتون

أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مهارات

مجلة جامعة دمشك

-4شادن علٌوات

االستماع ومفهوم الذات األكادٌمً لدى

جامعة دمشك -سورٌا مجلة جامعة

الطلبة المعالٌن بصرٌا .

دمشك .421-412، )0( 49

المشكالت اإلرشادٌة لدى الطلبة

مجلة جامعة أم المرى للعلوم التربوٌة

الموهوبٌن والمتفولٌن الملتحمٌن فً

والنفسٌة323-477 ،)4(3،

جمال أبو زٌتون

4111

4111

المدارس الخاصة وعاللتها ببعض
المتغٌرات
 .01جمال أبو زٌتون

-1 .00جمال أبو زٌتون
ٌ-4وسف ممدداي
 .01جمال أبو زٌتون

مركز الضبط وعاللته بالذكاء االنفعالً

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة /

لدى طلبة الدراسات العلٌا فً كلٌة

جامعة البحرٌن-112 ،)0(14 ،

العلوم التربوٌة فً جامعة آل البٌت

103

األمن النفسً لدى الطلبة المعالٌن

مجلة جامعة دمشك-المجلد 28 -العدد
الثالث 427-403

فاعلٌة تدرٌس مساق تنمٌة الموهبة

مجلة دراسات تربوٌة –الجامعة

والتفوق فً تنمٌة اتجاهات عٌنة من

األردنٌة1911-1220،)4(01 ،

بصرٌا فً ضوء بعض المتغٌرات

طلبة كلٌة العلوم التربوٌة –المعلمٌن
المستمبلٌٌن -نحو الطلبة المتمٌزٌن
والبرامج الممدمة لهم
7

4111

2012

4113

-1 .02سهام الخفش
-4جمال ابوزٌتون

الذكاء االنفعالً وعاللته بحاجات أمهات

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة /

األطفال التوحدٌٌن

جامعة البحرٌن-401 ،)0(10 ،

2102

490
-1 .03جمال أبو زٌتون

معٌمات استخدام التمانة من لبل المعالٌن

مجلة جامعة دمشك

 -4صالح الشرفات

سمعٌا ً والحلول الممترحة لها فً ضوء

جامعة دمشك -سورٌا

،

بعض المتغٌرات
 .04جمال أبو زٌتون

233،291 )1(31

استراتٌجٌات التعامل االجتماعً
وعاللتها بالعوامل الخمسة الكبرى فً

منفرد

4112

مجلة العلوم التربوية والنفسية  /جامعة
البحرين.314-259 ، )0(08 ،

4119

الشخصٌة
لدى الطلبة الموهوبٌن والمتفولٌن

-1 .05جمال أبو زٌتون

فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً المهارات

 -4فٌصل خلٌف

االجتماعٌة فً خفض سلون التنمر

الشرعة

وتنمٌة مفهوم الذات األكادٌمً لدى
مشرتك

-1 .01جمال أبو زٌتون

مجلة دراسات تربوية –الجامعة
األردنية ، )3(33 ،امللحق 7

4119

الطالبات ذوات صعوبات التعلم
االحتراق النفسً وعاللته بالذكاء

 -4عصام حسٌن

االنفعالً لدى العاملٌن فً مراكز التربٌة

الصمر

الخاصة فً محافظة جرش

مجلة دراسات تربوية –الجامعة
األردنية ،المجلد (33العدد-014)0
. 034

4119

مشترن
 .08جمال أبو زٌتون

العوامل الخمسة الكبرى فً الشخصٌة
وعاللتها بمهارات التفكٌر اإلبداعً لدى
الطلبة الموهوبٌن والمتفولٌن الملتحمٌن
بالمدارس الخاصة بالمتمٌزٌن

8

مجلة دراسات تربوٌة –الجامعة

،

األردنٌة122-193،)0(00 ،

4119

ب -األبحاث المحكمة الممبولة للنشر
الرلم
.17

الباحث

اسم البحث

اسم المجلة

تارٌخ النشر

شادن علٌوات

فاعلٌة استخدام حمٌبة تدرٌبٌة

مجلة التربٌة الخاصة

4119

جمال ابوزٌتون

فً تنمٌة المفاهٌم والمهارات

والتأهٌل

سهام خضري

الالزمة ما لبل برٌل لدى عٌنة

،120 -143.)12(2،

من االطفال المكفوفٌن

ثامنا  :األبحاث والمماالت النظرٌة المنشورة غٌر المحكمة
اسم جهة النشر

الموضوع
الدمج :الطلبة ذوي اإلعالة البصرٌة فً المدارس
العامة ،أوراق مجموعات العمل الوطنٌة :مشروع

منشورات ،Handicap International
ص.97-33

النشر
دٌسمبر
4112

التعزٌز واالرتماء بحموق األشخاص ذوي اإلعالة
اإلعالات تعود ألسباب طبٌة واجتماعٌة أو نفسٌة

جرٌدة الغد

مرتبطة بالبٌئة اإلعالات تعود ألسباب طبٌة

نشر2/0 :
4117/

واجتماعٌة أو نفسٌة مرتبطة بالبٌئة

تاسعا  :اللجان التً تم االشتران بها :
 .1لجنة البحث العلمً ولجنة امتحان الكفاءة الجامعٌة لطلبة الدكتوراه  ،ولجنة امتحان الشامل لطلبة
الماجستٌر فً جامعة العلوم االسالمٌة العالمٌة
 .4لجنة امتحان الكفاءة الجامعٌة فً كلٌة العلوم التربوٌة – جامعة آل البٌت
 .3لجنة المسح االلتصادي واالجتماعً لمحافظة المفرق والذي أجرته جامعة آل البٌت  ،حٌث لمت بكتابة الجزء
المخصص بمسح فئات التربٌة الخاصة فً استبانة الدراسة.
عاشرا :المواد التً درسها (تدرٌس  01مسالا جامعٌا فً مختلف الدرجات العلمٌة)
أ-

مواد البكالورٌوس فً جامعة آل البٌت

 .1التربٌة الخاصة
 .4تنمٌة الموهبة والتفوق
 .3اإلرشاد والصحة النفسٌة
Introduction To Psychology For Nursing Students .0
 .2علم نفس النمو
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 .9علم نفس اللعب
 .9برامج تربٌة الطفل
 .2إدارة برامج تربٌة الطفل
 .7المدخل إلى رٌاض األطفال
 .11المدخل الى التربٌة الخاصة
 .11لضاٌا التعلٌم فً الصفوف األساسٌة األولى
 .14لضاٌا معاصرة فً تربٌة الطفل
 .13لضاٌا التعلٌم فً الطفولة
 .03إدارة الصف
 .12صعوبات التعلم
 .19برامج الطفولة المبكرة
 .19اضطرابات النطك واللغة
 .12خطط وبرامج االنتمال الى سن الرشد
 .17مناهج التربٌة الخاصة واسالٌب تدرٌسها
 .41برامج الطفولة المبكرة
 .41ادارة برامج تربٌة الطفل
 .44االعالة السمعٌة
 .43االعالة البصرٌة
ب-مواد دبلوم صعوبات التعلم فً جامعة آل البٌت
 -1سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة
 -4صعوبات التعلم النمائٌة واألكادٌمٌة
 -3مناهج وأسالٌب تدرٌس الطلبة ذوي الحاجات الخاصة
 -0اإلعالات البسٌطة
 -2التدرٌب المٌدانً لدبلوم صعوبات التعلم
 -9ممدمة فً صعوبات التعلم
 -9صعوبات التعلم األكادٌمٌة وبرامجها التربوٌة
 -2صعوبات التعلم المعرفٌة وبرامجها التربوٌة
 -7صعوبات التعلم اللغوٌة وبرامجها التربوٌة
 -11المماٌٌس واالختبارات فً صعوبات التعلم
 -11المهارات الدراسٌة للطلبة ذوي صعوبات التعلم
 -14ممدمة فً التربٌة الخاصة
ج -مواد الماجستٌر و الدكتوراه فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة
 -1التربٌة الخاصة فً الطفولة المبكرة(دكتوراه)
 -4التوحد (دكتوراه)
 -3صعوبات التعلم (دكتوراه)
 -0اإلعالات الجسمٌة الحركٌة (دكتوراه)
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 -2تطبٌمات مٌدانٌة فً التربٌة الخاصة (دكتوراه)
 -9تعدٌل السلون (ماجستٌر)
 -9تدرٌبات مٌدانٌة فً التربٌة الخاصة (ماجستٌر)
الحادي عشر :التدرٌب فً مركز التربٌة الخاصة األردنً للتمٌز والمجلس األعلى لشئون األشخاص ذوي اإلعالة
األردنً فً العدٌد من الموضوعات فً مجال التربٌة الخاصة
الثانً عشر :تحكٌم رسائل الماجستٌر والدكتورة للعدٌد من الجامعات األردنٌة.
الثالث عشر :محكم معتمد للعدٌد من المجالت التربوٌة فً الجامعات األردنٌة
الرابع عشر :اإلشراف على رسائل الدكتوراه فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة
الخامس عشر :منالشة رسائل الدكتوراه والماجستٌر فً العدٌد من الجامعات األردنٌة
السادس عشر  :تحكٌم العدٌد من الكتب فً التربٌة الخاصة وعلم النفس.
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