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 :  ھالت العلميةالمؤ
الواليات المتحدة  -درجة الدكتوراة في التربية الخاصة تخصص التوحد من جامعة وين و الية ميتشغان األمريكية

 .في تخصص التوحد م ٢٠٠٨عام  –األمريكية 
  .م ٢٠٠٣عام  -األردن –عمان  -درجة الماجستير في التربية الخاصة من الجامعة األردنية

  .م ١٩٩٩عام  -األردن -عمان-في التربية الخاصة من الجامعة االردنية درجة البكالوريوس

  : الخبرات العملية و التدريسية
 و حتى اآلن – ٢٠٠٨ عمان-أستاذ مساعد في قسم األرشاد و التربية الخاصة الجامعة األردنية
  : تدريس المساقات التالية لطلبة الماجستير في الجامعة األردنية

  .نفسية و االجتماعية لألعاقةاألبعاد ال -
  : التربية الخاصة التالية لطلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية مساقاتدريس ت

 التدخل المبكر -                         مدخل الى التربية الخاصة -
 االعاقات الجسمية و الصحية -                                 االعاقة البصرية -
 الشخصية و التكيف  -                    النفسي و التربوي مبادئ االرشاد -
 الموھبة و التفوق  -                   تقنيات التعليم في التربية الخاصة -

 
المھام الوظيفية و التدريسية

  عمان  -دنيةمدير برنامج األرشاد والتربية الخاصة التابع للجامعة االر -
 .في الجامعة األردنية" الدمج للجميع"لمشروع تمبس  - المنسق اإلداري -

٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ 

  : ادارة أنشطة البرنامج و المتضمنة
تمبس  –التعاون مع برنامج الدمج في التربية الخاصة  التابع للمنظمة األوروبية  -

TEMPUS .  
طقة الحسينية لتحسين المجتمع المحلي ممثل كلية العلوم التربوية في مشروع تطوير من -

  .في األردن
عضو اللجنة التعاونية التنسيقية و ممثل عن قسم االرشاد و التربية الخاصة للتعاون مع  -

   . منظمة اليونسكو للتربية و الثقافة في مجال البحث التربوي و تدريب و تاھيل الخبرات

               
   المھام الوظيفية             

 -محاضر غير متفرغ في كلية التربية التابعة لجامعة وين والية ميتشغان األمريكية
 .الواليات المتحدة األمريكية

٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ 

  المھام الوظيفية              الجامعةبة البكالوريوس و الماجستير في لتدريس مادة الدمج في التربية الخاصة لط
   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ عمان –ردنية مساعد بحث و تدريس في الجامعة اال



 

 

  :تدريس مساقات التربية الخاصة التالية لطلبة البكالوريوس في الجامعة  
 تعديل السلوك -
 .القياس و التشخيص في التربية الخاصة -
 .االعاقات الجسمية و الصحية -
 .االضطرابات االنفعالية و السلوكية -

 المھام الوظيفية              

 ٢٠٠٣ - ٢٠٠١ األردن –عمان -ز العربي للتربية الخاصةالمدير الفني للمرك
  : االدارة و االشراف الفني على األنشطة األكاديمية التابعة للمركز و المتضمنة ما يلي

 .مقابلة أولياء األمور و الترحيب بھم -
 .ترتيب االجتماعات الدورية مع المعلمين -
 .ديمي داخل المركزاالشراف و المتابعة اليومية على عمل المعلمين األكا -
 .ترتيب و قيادة اجتماعات الخطط التربوية الفردية -
 .االشراف و المتابعة آللية عمل وحدة القياس و التشخيص التابعة للمركز -

 المھام الوظيفية              

المملكة العربية  -الرياض –معلم تربية خاصة لفئة التوحد لدى أكاديمية التربية الخاصة 
  .السعودية

٢٠٠١ - ١٩٩٩   
 

تدريس األطفال ذوي اضطراب التوحد و المشاركة في حضور و اعطاء الورشات 
  .التعليمية التابعة لألكاديمية أو المنعقدة خارجھا

  المھام الوظيفية             

  : المنشورة و قيد النشر األبحاث والدراسات العلمية
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Amman (in Arabic). Dirasat: Educational Sciences. 
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 : فصول في كتب / الكتب العلمية 
مقدمة في التربية : تدريس الطلبة ذوي الحاجات الخاصة : فصل في كتاب . تدريس الطلبة ذوي اضطراب التوحد): ٢٠١٣(الجابري، محمد 

. األردن –عمان  –دار الفكر ). محررا(الجابري، محمد . الخاصة 
AL Jabery, M., AL Khateeb, J., & Zumberg, M. (2012). Current Special Education Programs in the 
Hashemite Kingdom of Jordan. In Kagendo Mutua & Cynthia V. Sunal (Editors), Advances in 
Research and Praxis in Special Education in Africa, Caribbean and the Middle East. Alabama; 
InfoAge Publishing 
AL Jabery, M., & Arabiat, D. (In press):  Literacy, translations, and cultural challenges: Middle 
Eastern Families who Speak Arabic. In Frances Page Glascoe, Kevin Marks, Jennifer K Poon, & 
Michelle M. Macias (Editors), Detecting and Addressing Developmental-Behavioral Problems: 
What Words in Health Care and Other Settings. Brookes Publishing, Inc 

 :أوراق عمل في مؤتمرات علمية
مقدمة : برنامج تعليمي محوسب لتعليم مھارات العناية بالذات لألطفال ذوي اضطراب التوحد": مفيد" ).٢٠١٣(الجابري، محمد 
منتدى التعليم العالمي  .لمؤتمر التعليم التعيم الذكي و التقدم التكنولوجي في التعليمورقة عمل مقدمة . مختصرة

)GEF( .األمارات العربية المتحدةدبي ،.  
ورقة عمل مقدمة . تدريس الطلبة ذوي اضطراب التوحد باستخدام تقنية النمذجة بالفيديو). ٢٠١٢(الجابري، محمد 

  .عمان، األردن. جامعة القدس المفتوحة وجامعة عمان العربية .لمؤتمر التوجھات المعاصرة في التربية الخاصة
تجربة برنامج االرشاد و التربية الخاصة في الجامعة : دريب الميداني في التربية الخاصةالت). ٢٠١٠(الجابري، محمد 

دولة ، جامعة الكويت. لمؤتمر اعداد معلم التربية الخاصة لالعاقات البسيطة و المتوسطةورقة عمل مقدمة . األردنية
  .الكويت

. ورقة عمل مقدمة للملتقى الثاني للتوحد. سلوك المشكلالطريق لفھم ال: تحليل السلوك الوظيفي ). ٢٠٠٩(الجابري، محمد 
  . أبو ظبي، االمارات العربية المتحدة

الوطني رقة عمل مقدمة للمؤتمر و. برامج الفعالة الضطراب التوحدالمكونات األساسية لل). ٢٠٠٩(الجابري، محمد  
  . صنعاء، اليمن. األول للتوعية و التدريب حول اعاقة التوحد

مؤشرات ): GARS-2(الصورة االردنية المعربة لمقياس جليام للتوحد دالالت صدق وثبات ). ٢٠٠٩(، محمد الجابري
  . صنعاء، اليمن. للمؤتمر الوطني األول للتوعية و التدريب حول اعاقة التوحد ورقة عمل مقدمة . أولية

ورقة  . ل السنتين األولى من عمر الطفلالدالالت و المؤشرات األولية ألضطراب التوحد خال). ٢٠٠٩(الجابري، محمد 
 .صنعاء، اليمن. للمؤتمر الوطني األول للتوعية و التدريب حول اعاقة التوحد عمل مقدمة 

 : المحاضرات وورش العمل التدريبية
على والتي عقدھا المجلس األ اإلعاقة العقليةعلى معايير االعتماد الخاص لبرامج االشخاص ذوي  التدريب

  .م٣٠/٥/٢٠١٣ - ٢٦/٥/٢٠١٣لألشخاص المعوقين في الفترة ما بين 
٢٠١٣  

والتي عقدھا المجلس األعلى  اإلعاقة العقليةعلى معايير االعتماد الخاص لبرامج االشخاص ذوي  التدريب
  .م٢٨/٦/٢٠١٢ - ٢٤/٦/٢٠١٢لألشخاص المعوقين في الفترة ما بين 

٢٠١٢  

الثاني، كلية األميرة مؤتمر اليوم العالمي لالعاقة ،  "د بين النظرية و التطبيقالتوح": ة بعنوان محاضر القاء
  . األردن –جامعة البلقاء التطبيقية، عمان  -عالية

٢٠١٢  

مبنى كلية العلوم  - مدرج خليل السالم" التوحد اسئلة وأجوبة: رسائل في التوحد"محاضرة بعنوان  القاء
 .األردن -نالجامعة األردنية، عما -التربوية

٢٠١٢  

على معايير االعتماد الخاص لبرامج االشخاص ذوي اضطراب التوحد والتي عقدھا المجلس األعلى  التدريب
  .م١٥/١٢/٢٠١١ -  ١١/١٢/٢٠١١لألشخاص المعوقين في الفترة ما بين 

٢٠١١  

 - ،عمانب عمانبيت شبا األول،مؤتمر اليوم العالمي لالعاقة  اضطراب التوحد،  : ة بعنوانمحاضر القاء
   . األردن

٢٠١١  



 

  

  

 :تدريبية حضور مؤتمرات و ورش عمل
المرحلة الثانية / االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي االعاقة "حضور الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني حول 

 فندق -م  في قاعة بترا٢٠١١/ أيار/ ٣١والتي انعقدت في الثالثاء " حقوقنا مسؤوليتنا) / ٢٠١٥ -٢٠١٠(
  .األردن –، عمان الريجينسي والتي نظمھا المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين

٢٠١١  

فندق ،  م١٩/١١/٢٠١١حضور حفل افتتاح وفعاليات المؤتمر الخامس للبحث العلمي في األردن والذي انعقد يوم 
  .األردن -، عمانمارك  الند

٢٠١١  

الموھبة و االبداع "ي الثامن لرعاية الموھوبين والمتفوقين بعنوان حضور حفل افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي العرب
  .االردن-عمان،فندق جنيفا، م ٢٠١١/ تشرين األول/١٥ فيوالتي انعقدت " منعطفات ھامة في حياة الشعوب

٢٠١١  

والتي " ادماج مفاھيم حقوق االنسان في كليات وأقسام التربية بالجامعات األردنية"لمشاركة في ورشة عمل حول ا
  .األردن-، عمانقاعة المركز الوطني لحقوق االنسان، م  ٢٨/١١/٢٠١١انعقدت بتاريخ 

٢٠١١  

النتائج التي توصلت اليھا البحوث بشأن القضايا الراھنة المتعلقة بتوفير الخدمات "لمشاركة في ورشة عمل حول ا
جمعية الحسين ، م ٢٥/١٠/٢٠١١تاريخ والتي انعقدت ب" االجتماعية في الشرق األوسط لألشخاص ذوي االعاقة 

 .األردن-، عمانلرعاية وتأھيل ذوي التحديات الحركية

٢٠١١  

ية الخاصة ضمن فئة التوحد المشاركة في اجتماع لجنة مراجعة امتحان رخصة مزاولة المھنة لمعلمي الترب
 . الواليات المتحدة األمريكية –ية ميتشغان األمريكية في وال

٢٠٠٧ 

المنعقد " القياس و العالج لفئات االطفال و المراھقين و الراشدين: اضطراب طيف التوحد" حضور مؤتمر
 . الواليات المتحدة االمريكية - من قبل مستشفى ھافن وايك في والية ميتشغن األمريكية

٢٠٠٧ 

المنعقد من قبل مركز األسرة المتعدد " ھل من الممكن أن يكون اضطراب التوحد"ر محضور مؤت
 .الواليات المتحدة االمريكية - في جامعة مادونا والية ميتشغان األمريكية صصات التخ

٢٠٠٦ 

و المنعقد من قبل مركز وين ريسا والية " تقدمة و تدريب: برنامج تيتش"حضور ورشة عمل بعنوان 
 .الواليات المتحدة االمريكية -ميتشغان االمريكية

٢٠٠٦ 

و المنعقد من قبل مركز الرضاعة و الطفولة " مج التدخل فلور تايمبرنا"حضور البرنامج التدريبي بعنوان 
المجلس متعدد التخصصات في االضطرابات التعلمية و النمائية في مدينة تايسون و الية –المبكرة 

 . الواليات المتحدة االمريكية –فيرجيناي األمريكية 

٢٠٠٦  

و " ميةة في االضطرابات النمائية و التعلدطرق النجاح المتعد"بعنوان   ٢٧حضور المؤتمر  الدولي 
 -المنعقد من قبل المعھد الدولي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة مانھاتن و الية نيويورك

 .  الواليات المتحدة االمريكية

٢٠٠٦   

ية ميتشغان حضور المؤتمر السنوي الثالث للتكنولوجيا و المنعقد من قبل جامعة وين في مدينة دترويت و ال
 . الواليات المتحدة االمريكية - االمريكية

٢٠٠٦ 

  :اإلشراف العلمي
فاعلية برنامج محوسب في تنمية مھارات الحياة اليومية لدى عينة من الطلبة ذوي "اإلشراف على رسالة الماجستير المعنونة 

  . الجامعة األدنية  -التي أعدتھا الطالبة صفاء العطياتو " سنة في األردن) ١٣-٧(اإلعاقة العقلية البسيطة ضمن المرحلة العمرية 
درجة معرفة معلمي غرف المصادر ومعلمي الصفوف العادية بخصائص الطلبة ذوي "اإلشراف على رسالة الماجستير المعنونة 

  .دنية الجامعة األ - أعدھا الطالب بھاء الغرايبةو التي " )ADHD(اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الحركي الزائد 
تقدير حاجات أسر األطفال ذوي اضطراب التوحد في مدينة عمان وعالقتھا ببعض "اإلشراف على رسالة الماجستير المعنونة 

  .الجامعة األدنية  -أعدھا الطالب ھيثم الحياريو التي " المتغيرات
  .مناقشة مجموعة من رسائل الماجستير في تخصص التربية الخاصة في الجامعة األردنية

  :الجمعيات المحلية و الدوليةاللجان و في  يةالعضو
  . الجامعة األردنية - العلوم التربويةبكلية عضو لجنة التحقيق في قضايا الطلبة

 . الجامعة األردنية –وم التربوية لعضو لجنة السالمة العامة بكلية الع



 

  

ستحداث برامج علمية مشتركة بين الجامعة األردنية وجامعة بوضع تصورات البالجامعة األردنية والمكلفة لجنة الخاصة العضو 
  . في الواليات المتحدة األمريكية )Kent State University(واليت كنت 

  .في الجامعة األردنية" الدمج للجميع"المنسق اإلداري لمشروع تمبس 
  .المحلي في األردنممثل كلية العلوم التربوية في مشروع تطوير منطقة الحسينية لتحسين المجتمع 

عضو اللجنة التعاونية التنسيقية و ممثل عن قسم االرشاد و التربية الخاصة للتعاون مع منظمة اليونسكو للتربية و الثقافة 
   . في مجال البحث التربوي و تدريب و تاھيل الخبرات

  . الجامعة األردنية -عضو لجنة إرشاد الطلبة الجدد
  .الجامعة األردنية -لبة الجامعة األردنيةعضو لجنة انتخابات مجلس ط

  . الجامعة األردنية -عضو لجنة تطوير الخطط الدراسية لبرنامج التربية الخاصة
  . الواليات المتحدة األمريكية -عضو جميعة التوحد األمريكية

  . عضو جمعية التوحد األمريكية بوالية ميشغان األمريكية
  ). أنا(حد عضو مآزر بالشبكة العربية للتو

  .بيروت–الجامعة األمريكية  -لبنان - عضو لجنة الصحة العامة في العالم العربي
  . الجامعة األردنية - العلوم التربوية: لمجلة دراسات عضو لجنة التحكيم

  .التربوية الدولية المتخصصة لمجلةاتحكيم عضو لجنة ال

  :المھارات واللغات
   .SPSSسوب المتنوعة مثل برنامج األوفس، الفوتوشوب، األدوبي، وبرنامج القدرة على استخدام برامج الحا

  . إجادة اللغتين العربية و االنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة
  .لتعليم مھارات الحياة اليومية للطلبة ذوي اضطراب التوحد" مفيد"تصميم البرامج التعليمية المحوسبة مثل برنامج 


