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مكاااااااااااااا
العمل
امع العلوت االسامي
العالمي

متابع ة وتنسةةيم اعمةةال الجةةودة واالعتمةةاد ةةي يلي ة
العلوت التربوي .

امع العلوت االسامي
العالمي

عضو هيئة تةدريس ةي قسةم التربية الااصة ك يلية
العلوت التربوي

امع العلوت اإلسامي
العالمي .

عضو هيئة تةدريس ةي قسةم التربية الااصة ك يلية
العلوت التربوي

امع العلوت اإلسامي
العالمي .

محاضةةةر ريةةةر متفةةةرغ ةةةي قسةةةم العلةةةوت التربويةةة
تاصص التربي الااص .

امع العلوت اإلسامي
العالمي .

اإلشةةراع علةةى لب ة التةةدريب الميةةداني ةةي مرحل ة
البكالوريوس تاصص التربي الااص .

الجامع األردني .

نائبا ً للعميد

تضم هذا العمل تقديم محاضرات باللغ االنجلييي ةةةرق السةةةاتك امع ل
لمجموعةةة مةةة المتطةةةوعي االمةةةريكيي ةةةي مجةةةال البيتك المفرق.
التربي الااص  ،باإلضا إلةى متةابعتهم واإلشةراع
علةةيهم ةةي مرايةةي ذوي االحتيا ةةات الااصة ةةال
ترة تدريبهم ي مدين المفرق.

مسح عات أل روحات الديتوراه ورسةائل الما سةتير قاعةةةةةةةةةةةةةةدة موهبةةةةةةةةةةةةةة
واألبحةةاا المنشةةورة ةةي المجةةات العلمية المحكم ة ).(Online
ي الجامعات األردني التي تناولت بالبحث موضوع
تربي الموهوبي واإلبداع والتفكير.
مةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةاري معلمة لطالبةةات المرحلة الثانوي ة تاصةةص الحةةرع مدرسة البيةادر الثانوية
المهني الشامل للبنات
1ك9ك 2004إلةةةى التقليدي .
17ك6ك2006
مةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةاري معلم لمادتي التربي الفني والتربي المهني للمرحلة مدرس البنيةات الثانوية
1ك9ك 2002إلةةةى األساسةةي مة الصةةب الرابةةل وحتةةى الصةةب العاشةةر الشامل للبنات
األساسي.
15ك6ك2004
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االبحاث العلمية والكتب
 العويدي ،ع .2016 .الاصائص السيكومتري لمقيةاس ليةات ةي الكشةب عة حةاالت اسةبر ر ةيعين أردني  .مجل دراسات ،الجامع االردني ( .مقبول للنشر).
 العويةةدي ،ع 2014 .ت .صةةورة ذوي االعاق ة ةةي الكتةةاي المدرسةةي األردنةةي ةةي مرحل ة مةةا قبةةلالمدرسة والصةفوع األربعة األساسةي األولةى :دراسة تحليلية  .مجلة التربية  -يلية التربية  ،امعة
االزهر.)1( 158 ،
 العويةةدي ،ع .والروسةةان ،ع2013 .ت .اشةةتقاق معةةايير أردني ة لمقيةةاس بةةار-أون للةةذياء االنفعةةالي:نسا الشباي ي عين أردني م الطلب العاديي والموهوبي  .مجل دراسات.569-548 :)2(40 ،
 السرور ،ن .العويدي ،ع2013 .ت .حا ات الطلبة الموهةوبي مة و هة نلةر الطلبة والمعلمةي .مجل العلوت التربوي  ،امع الملك سعود.326-303 :)2( 25 ،
 العويدي ،ع2012 .ت .الفروق ي الذياء االنفعالي بي الطلب العةاديي وذوي صةعوبات الةتعلم تبعةا ًلمتغيةةري الجةةنس والفئةة العمريةة ةةي عينةة اردنيةة  .مجلةة الجامعةة اإلسةةامي للدراسةةات التربويةة
والنفسي .399 -367 :)1( 11 ،
 -العويدي ،ع 2012 .ت .دم المعاقي

ي المجتمل وأثره ي تحقيم مفهوت السةلم اال تمةاعي .مة تمر

السلم اال تماعي م منلور اسامي ،امع النجاح الو ني  ،نابلس.
- Al-Srour, N; Al-Oweidi, A. 2016. Self-concept among Gifted and Nongifted Students and its Relationship to Gender Variable in a Jordanian
Sample of Secondary Stage students. Journal of Social Sciences. 12(1): 5056 (2016).
- Al-Srour, N; Al-Oweidi, A. Al-Ali. Safa. 2016. The Impact of Teacher
Training on Creative Writing and Problem-solving Using Futuristic
Scenarios for Creative Problem Solving and Creative Problem Solving
)Programs. Education. Volume 136, Number 4, , pp. 461-467.
- Al-Oweidi, A. 2015. Evaluation of Vocational Rehabilitation services
provided to people with disabilities according to international standards in
Jordan. International Journal of Education. International Education Studies,
8 (3): 77- 91.
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Al-Oweidi, A. 2015. Problems Accompanied Learning Disability individuals and is relationship to gender and Economical Status variables in
the family in Jordanian sample. Education, 136 (1), 1-10

- Al-Oweidi, A. 2013. Creative characteristics and its Relation to
Achievement and School type among Jordanian Students. Creative
Education. 4(1): 29-34.

- Al-Srour, N. Al-Oweidi, A. 2013. The Level of Creativity among
Management Employees, Academic Staff and Artistes and its Relationship
with Gender, Practical Experience and Age. Creative Education. 4 (3): 185188.

- Al-Srour, N. Al-Oweidi, A. 2013. The Relationship between
Psychological Pressure and Creativity among Graduate Students in the
University of Jordan. International Journal of Humanities and Social
Science, 3 ( 15).
االهتمامات البحثية
.  قضايا االعاق، التوحد، صعوبات التعلم، االبداع،  الموهب، الذياء االنفعالي،القياس
الدورات
California Collage. 2015  صادرة عCBT  ر ص المدري المعتمد.2012  برنام تطوير اعضاء الهيئ التدريسي ك امع العلوت اإلسامي العالمي الدورة التحضةيري المتحةان التو ةل وااللتحةاق باال تبةارات المعة كدة لةذلكك امعة العلةوت اإلسةامي.2012 العالمي
.2010 ، عمان، مريي ديبونو للتفكير، لتعليم التفكير الناقدRISK  دورة مدري معتمد لبرنام- -
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 -ورش تدريبي بعنةوان اعةداد البةرام الااصة بالطلبة الموهةوبي

ةي المدرسة العادية  ،مريةي

ديبونو لتعليم التفكير ،عمان.2010 ،
 -ورش تدريبي بعنوان بناء المناه االثرائي الااصة بالطلبة الموهةوبي

 ،مريةي ديبونةو لتعلةيم

التفكير ،عمان.2010 ،
 -ورش تدريبي بعنوان برنام  RISKلتعليم التفكير الناقد :ورش اساسي

 ،مريي ديبونو لتعليم

التفكير ،عمان2010 ،
 دورة  - ICDLويال الغوا الدولي 2004 ، دورة البرمجيات الجاهية – أياديمي واشنط 2002 ، -دورة معلمي

دد – وزارة التربي والتعليم.2003 ،

المساقات التدريسية التي تم تدريسها
مهارات حيةاة يومية لةذوي أحكةةةات ذوي االعاقةةة ةةةي تعةةةةةةةةةديل السةةةةةةةةةلوك التربية الااصة ةةي
(دراسات ُعليا)

الحا ةةةةةةةةةةةةات الااصةةةةةةةةةةةة

االسات

(دراسات ُعليا)

(دراسات ُعليا).

التوحد

قضايا معاصر ي التربي

تطبيقات ميدانية ةي

الااص (دراسات ُعليا)

التربيةةةةةةة الااصةةةةةةة

دراسات ُعليا

الطفولةةةةةة المبكةةةةةةرة
(دراسات ُرليا)

(دراسات ُعليا)
اضطرابات النطم واللغ

مةةةةةةةد ل إلةةةةةةةى التربيةةةةةةة

التد ل المبكر

الااص
اإلعاق السمعي

اإلعاق البصري

علم نفس الشذوذ

اضطرابات السلوك

تعديل سلوك الطفل

صعوبات التعلم

اإلعاق

ي المنلور

االسامي
مةةةةد ل الةةةةى تربيةةةة

بةةةةرام الموهةةةةوبي

الموهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوبي

والمتفوقي

والمتمييي
مبةةةادل علةةةم الةةةنفس مبةةةةةةةادل اإلرشةةةةةةةاد
التربوي

النفسي والتربوي

التقيةةةةيم والتشةةةةايص منةةاه وأسةةاليب ةةي
ي التربي الااص
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التربي الااص

المؤتمرات والندوات
 المشاري وحضور م تمر صعوبات التعلم الواقل والمأمول الجيائر ،ورق بعنوان:-

مدى استاد ات معلمي صفوع المرحلة االساسةي االولةى ألسةاليب التقيةيم ريةر الرسةمي ةي
الكشب ع ملاهر صعوبات التعلم ي مدين عمان .

 -المشاري ي ورق بحثي بعنوان دم المعاقي

ةي المجتمةل وأثةره ةي تحقيةم مفهةوت السةلم

اال تماعي  ،م تمر السلم اال تماعي م منلور إسامي امع النجاح الو ني  ،نابلس.

 المشاري ي إعداد عاليات اليوت العلمي بمناسب االحتفال باليوت العةالمي لإلعاقة ةي امعةالعلوت اإلسامي العالمي 4 ،ك12ك.2011
 حضةةور م ة تمر التربي ة الااص ة العربي(الواقةةل والمةةأمول)  2005الجامع ة األردني كيليةةالعلوت التربوي .
الورش التدريبية
 مدرب ي ورش تدريبي ع الطلب الموهوبي  ،منتدى الوسطي 2012 ، مدرب ي ورش تدريبي ع التعامل مل ذوي االعاق والتوحد ،معهد االدارة العام . مدرب ةي ورشة تدريبية عة معةايير صةعوبات الةتعلم الدامجة  ،المجلةس االعلةى لشة وناالشااص المعاقي .2014 ،
 مدرب ة ةي ورش ة تدريبي ة ع ة أسةةاليب تةةدريس المعةةاقي عقلي ةاً ،المجلةةس االعلةةى لش ة وناالشااص المعاقي .2014 ،
 مدرب ي ورشة تدريبية ةي مجةال الةتعلم والتعلةيم والتةدريس ةي البرنةام التةدريبير ل يفاءة الكوادر العامل ي م سسات التربي الااص ي المملك
االشااص المعاقي 21 – 19ك7ك.2016
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المجلس االعلى لش ون

االنشطة واللجا العلمية
 لجن اعداد الجدول الدراسي ي الكلي .2016 ، عضو لجن البحث العلمي ي الكلي 2015 ، عضو لجن تحقيم اي على مستوى الجامع .2014 ، عضو لجن معادل المواد.2013 ، عضو لجن البحث العلمي.2013 ، عضو ي معي الموهوبي العريك وزارة الثقا -ضيف ي العديد م البرام الصباحي التلفييوني واالذاعي للحديث ع قضايا تربوي .
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