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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 غيد مفيد عبدهللا السالم االســـــــم 

 ، الكويت13/1/1977 تاريخ ومكان الميالد 

 العلوم التربوية الكلية 

 اإلرشاد والتربية الخاصة القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2010 - 2005 الواليات المتحدة األمريكية -جامعة نيومكسيكو تربية خاصة كتوراةد 

 

 ماجستير  

 

 2002 - 2000 عمان، األردن – الجامعة األردنية تربية خاصة

 2000 - 1996 عمان، األردن – الجامعة األردنية تربية خاصة بكالوريوس 

 
  التخصص ومجاالت االهتمام

 
 بية الخاصةالتر  التخصص العام 
 التكنولوجيا المساندة  - مـجاالت االهتمام 

 ذوي اإلعاقةتطبيقات التكنولوجيا في تربية وتعليم الطلبة  -
 م اإللكتروني والتعليم عن بعد لالتع -
 إعداد المعلمين والتطوير المهني -
 ذوي اإلعاقةأسر األفراد  -
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150سالة الدكتوراه )في حدود ملخص ر عنوان و  
 A Survey of General Education Majors: 

Assistive Technology Knowledge and Skills 

 
      This study was conducted in order to assess the level of assistive technology 

knowledge and skills among general education majors in a southwestern university. 

Eighty-five pre-service teachers were recruited for the study. These consisted of 

student teachers, practicum students, and individuals working toward licensure. 
      A questionnaire was developed and delivered both by hand and via e-mail. The 

majority of responses were from the hand-delivered surveys. Edyburn’s change 

process framework (2003) was used to assess level of proficiency regarding assistive 

technology knowledge and skills.  
       Results revealed that pre-service teachers followed the expected order 

described in Edyburn's framework. Personal experiences were related more to 

knowledge and skill levels than professional preparation experiences. Study 

conclusions suggest that teacher preparation programs should require more training 

or coursework that involves a hands-on experience approach to better prepare 

prospective teachers for the use of assistive technology in inclusive educational 

settings. 
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 حتى تاريخه 2007تموز  عمان، األردن –الجامعة األردنية أستاذ مساعد 

مساعد بحث وتدريس  

 ومشرف تدريب ميداني
  -جامعة نيومكسيكو

 مريكيةاألالواليات المتحدة 
 2010 تموز  - 2006 أيار

 مساعد بحث وتدريس 

 غ()محاضر متفر
 2005آب  – 2004شباط  عمان، األردن –الجامعة األردنية

 -مدارس االتحاد الخاصة منسق ومدّرس تربية خاصة 

 اإلمارات العربية المتحدة

 

 2004شباط   – 2002أيلول 

 الزرقاء، األردن –كلية المجتمع اإلسالمي محاضر غير متفرغ 

 

 

 2002آب  –شباط 
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 2019/2020 رئيس مجلس إدارة حضانة الجامعة األردنية 

عضو في لجنة اعتماد خاص لتخصص التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات  

 ، تم تشكيلها من قبل رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليالخاصة
2014 

خطة بكالوريوس التربية الخاصة، تم تشكيلها من قبل رئيس  عضو في لجنة مراجعة 

 في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنيةالتربية الخاصة اإلرشاد وقسم 
2014/2015 
2017/2018 
2018/2019 

 2012/2013 لجنة السالمة العامة في كلية العلوم التربوية عضو في  
2013/2014 
2019/2020 

 2014/2015 مكتبة في كلية العلوم التربوية في لجنة العضو  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

 
 

 2012/2013 عضو في لجان انتخاب اتحاد الطلبة 
2013/2014 
2014/2015 
2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

 ( في كلية العلوم التربويةCAEPلجان االعتماد الدولي )عضو في  
 

 

 تحويل العالمات لنتائج الفصل الدراسي الثاني في كلية  تدقيق مقاييسلجنة عضو في  
 العلوم التربوية 

2016/2017 

 لجنة تقصي مشكالت وحدات ما قبل التعليم الجامعي: حضانة وروضة عضو في  
 األردنيةالجامعة  ومدرسة

 

2019/2020 

 متعلقة لجنة تحقيق على مستوى كلية العلوم التربوية للنظر في المخالفات العضو في  
 بمصلى الطالبات 

2020 

 
  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 Alsalem, G. M.  

&  
Abu Doush, I 

Access education: What is needed to have accessible higher 

education for students with disabilities in Jordan? 
International Journal of Special Education, 2018 

 Ali, E., Abu 

Doush, I., 
 Alsalem, G. M. & 

 Alrashdan, W. 

Evaluating the web accessibility of university online 

registration system: Case study Jordan. 

International Journal of Advanced Science and Technology, 

2019 
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Hammad, M., 

Alnabhan, M., 

 Abu Doush, I., 

Alsalem, G. M.,  

Al-Alem, F. &  

Al-awadi, M. 

 

Evaluating usability and content accessibility for e-learning 

websites in the Middle East. 

International Journal of Technology and Human Interaction, 

2020 
 

 Alsalem G. M., Al-

Nasah M., Al 

hwayan, O., & Al-

Ali S. 

Alsalem G. M. 

 

Who Are the Biggest Losers in the COVID-19 Pandemic? The 

Impacts of COVID-19 and Coping Strategies among Working 

Mothers.  

Universal Journal of Educational Research, June, 2021 

 Alsalem G. M., 

  

 

Alsalem G. M. 

 

Epilepsy on social media: An exploratory study of Arabic 

language content. 

Epilepsy & Behavior, 2021 

 Alsalem, G. M., 
 Ali, E., 

Al-Bustanji, M. & 

Kamal, S. 

Perceptions of professionals working with students with 

Disabilities towards the use of e-portfolios: Opportunities and 

challenges 
                 Dirasat-Educational Sciences, 

accepted for publication on 7th September, 2020                     

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده ؤتمر والجهة المنظمة اسم الم 
    
    

    

    

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 كتابة األوراق البحثية ألغراض النشر الدولي 
 مركز تنمية القوى البشرية/ الجامعة األردنية

 2012مارس  21 -12

 في تصميم مناهج التعليم العاليالقضايا المعاصرة  
 راسموس بلس الوطني وكلية العلوم التربوية/ الجامعة األردنيةيمكتب إ

 2015أكتوبر  13و 12
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 التعليم اإللكتروني في الجامعة األردنية 
مركز الكفاءات الحاسوبية في كلية الملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات/ 

 الجامعة األردنية

ولمدة  4/2015/ 26
 أسبوع

 SPSSالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام برنامج  
 مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة األردنية

 2016أيار  26و 23

 SPSSالتحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام برنامج  
 مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة األردنية

 2016أيار  30و 29

 مفتوحةالموارد التعليمية ال 
 مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة األردنية

 2017شباط  23و 22

تشرين الثاني  11و 10 التعليم عبر التقنيات الحديثة في مؤسسات التعليم العالي/ اتحاد الجامعات العربية 
2018 

مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة / 2015:9001أساسيات اآليزو  
 األردنية

 2019أول تشرين  23

 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
    تدريب ميداني  في التربية الخاصة 
   التقييم والتشخيص في التربية الخاصة 
   صعوبات التعلم 
   اإلعاقة البصرية 
   الموهبة والتفوق 
   طرابات الكالم واللغةاض 
   التأهيل المهني 
   التقنيات التعليمية في التربية الخاصة 
   التدخل المبكر 
   الخدمات المساندة للتربية الخاصة 
   مدخل إلى التربية الخاصة 
   مشكالت الطلبة وأساليب معالجتها 
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  مهنيةالعضوية في الهيئات والجمعيات العلمية ال
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 Council for Exceptional Children/ U.S.A. 2019  2020و 
  حتى تاريخه 2019/ 8/ 25 يالجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناع 
 خه حتى تاري 1921/ 2/ 18 الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واإلبداع 
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 منحة إيفاد خارجي لدراسة 

 الدكتوراة في التربية الخاصة
 2009آب  – 2005آب  األردن -الجامعة األردنية، عمان

 2010 -2009 ة األمريكيةالواليات المتحد -نيومكسيكوجامعة  الدراسات العليامنحة مساعدي  
جائزة التحصيل األكاديمي  

 المتميز
 2010 الواليات المتحدة األمريكية -نيومكسيكوجامعة 

التعلم  -التجارب المتميزة 
 اإللكتروني

 الفصل الثاني  األردن -الجامعة األردنية، عمان
2019- 2020 

 
 


