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 وال: البيانات الشخصية:أ

   د/ مأمون "محمد جميل" عمر حسونه اسم عضو هيئة التدريس

   التربية الخاصة القسم كلية التربية  الكلية

32/1/1793 تاريخ الميالد    hassooneh_72m@yahoo.com البريد اإللكتروني 

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص اريخ الحصول عليهات المؤهل

 الجامعة األردنية / كلية الشريعة فقه و تشريع 0991 البكالوريوس

 جامعة آل البيت // 1110 الماجستير

 جامعة عمان العربية/ كلية التربية تربية خاصة/ توحد 1101 الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة ول عليهاتاريخ الحص الدرجة العلمية

     معيد متعاون

   محاضر

 جامعة المجمعة 1101 أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

1022/1021الفصل األول  منسق التدريب الميداني في قسم التربية الخاصة .1  
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 التنسيق بين القسم و مركز الجودة عضو في لجنة الجودة في قسم التربية الخاصة 0
3212/3211الفصل األول   

بهدف اعتمادها في التدريس رار الكتبتقييم و إق عضو في لجنة تقييم و إقرار الكتب في قسم التربية الخاصة 1  
3212/3211الفصل األول   

الفصل األول و الثاني  اعداد الجداول الدراسية كل فصل عضو في لجنة الجداول في قسم التربية الخاصة 3

3212/3211  

4    

نمقابلة المحاضرين و المعيدي عضو في لجنة مقابالت المحاضرين و المعيدين في جامعة المجمعة 5  
3211/3213الفصل األول   

لالختبارات النهائية االجابةتوثيق جميع أوراق  عضو في لجنة االختبارات لكلية التربية   3211/3213الفصل األول    

3211/3213 الثانيالفصل  تنظيم التدريب الميداني و توزيع الطلبة على المدارس  منسق التدريب الميداني في قسم التربية الخاصة   

النظر في ملف الترقية و مطابقته للشروط المعمول بها   في لجنة الترقيات و الترفيعات في قسم التربية الخاصة عضو   3211-3212  
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 سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

0 

1 

المحلي في التربية الخاصةخدمات استشارية و ارشادية للمجتمع   ثالث سنوات خدمات استشارية و ارشادية 

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

   أثر النشاط الرياضي في خفض السلوك النمطي لدى األطفال التوحديين

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

بن الخطاب في العبادات فقه اإلمام سالم بن عبد هللا بين عمر   

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

اتجاهات طلبة التربية الخاصة نحو مهنة المستقبل والدوافع الكامنة وراء  1
 التحاقهم بالتخصص بجامعة المجمعة

ربية في التربية وعلم دراسات ع -رابطة التربويين العرب 3213
 مجلة عربية إقليمية محكمة -النفس 
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 دار المسيرة 3211 أساسيات في التربية الخاصة 3

 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

خاص392 مدخل في اضطراب التوحد 1  المستوى الخامس 

ية و االنفعاليةمدخل في االضطرابات السلوك 3 خاص362   المستوى الخامس 

خاص226 إدارة و ضبط السلوك 2  المستوى السادس 

خاص273 قراءات باللغة اإلنجليزية في التربية الخاصة 4  المستوى السادس 

2 
العاديينر االضطرابات السلوكية و االنفعالية لدى األطفال غي خاص192   المستوى الثالث 

6 
و التوحد في ضوء النظرياتاالضطرابات السلوكية  خاص366   المستوى السادس 

خاص162 اإلعاقة البدنية 9  المستوى الثالث 

خاص362 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 2  المستوى الرابع 

خاص121 التقييم و التشخيص في التربية 7  المستوى الثالث 

خاص426 طرق تدريس ذوي االضطرابات السلوكية و االنفعالية 12 مستوى السابعال   
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خاص424 طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم 11  المستوى السابع 

خاص429 طرق تدريس التالميذ ذوي التوحد 13  المستوى السابع 

12 
 المستوى الرابع   SEDU 224 علم وظائف األعضاء لذوي االحتياجات الخاصة

14 
 دبلوم عالي  التدخل المبكر لذوي صعوبات التعلم

 

 

 

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 المجلس العربي للموهوبين وعضو في  .1
  المتفوقين

 عادية االردن

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م
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 1020 مركز تسهيل التعلم دورة في تشخيص ذوي صعوبات التعلم 2

 1020 مركز تسهيل التعلم دورة التدخل المبكر " بورتج" 1

 1020 جامعة المجمعة دورة إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد 3

 1022 جامعة المجمعة دورة بناء الخطط الدراسية و تطويرها 4

تعليم المبني على حل المشكالتدورة في ال 5  1021 جامعة المجمعة 

 1021 جامعة المجمعة دورة في حل المشكالت و اتخاذ القرارات 6

 1023 جامعة المجمعة دورة في ثقافة التعلم اإللكتروني 7

 1023 جامعة المجمعة دورة في مهارات التعليم اإللكتروني 8

مدورة في تطبيقات غوغل درايف في التعلي 9  1023 جامعة المجمعة 

 1023 جامعة المجمعة دورة في المشاركة االحترافية للملفات و المشاريع عن بعد 20

 1023 جامعة المجمعة دورة في استخدام التقنية في طلب العلوم الشرعية 22

 1023 جامعة المجمعة دورة بعنوان اإلرشاد األكاديمي 21

ة المجمعةجامع دورة في مهارات البحث العلمي 23  1023 

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
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 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

دمج مهارات التفكير في التدريسورشة عمل بعنوان:  2  1023 جامعة المجمعة 

جمعةجامعة الم ورشة عمل بعنوان:االتجاهات الحديثة في آليات تقييم الطالب 1  1023 

(القضايا و التطلعات)التعليم اإللكتروني في الجامعات الناشئة  حلقة النقاش العاشرة في 3  1023 جامعة المجمعة 

 1023 جامعة المجمعة ورشة عمل بعنوان:اعداد ملف المقرر 4

 (ABA)ورشة عمل في برنامج تحليل السلوك التطبيقي 5
مستشفى األمير سلمان)مركز أبحاث 

(التوحد  

1023 

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا
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 التاريخ:               التوقيع                                                                         د. مأمون حسونهاالسم: 

 


