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 بسم الله الرحمن الرحيم
 السـيرة الذاتيـة

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المؤهالت العلمية :
 التقديرالمعدل و  تاريخ التخرج مكانه التخصص المؤهل

 7002 الجامعة األردنية التربية الخاصة الدكتوراه
نقاط(  5723/4)

 ممتاز

 7007 الجامعة األردنية التربية الخاصة الماجستير
نقاط( جيد  5730/4)

 جدا  

 البكالوريوس
اإلرشاد والصحة 

 النفسية
 9111 الجامعة األردنية 

نقاط( جيد  5770/4)
 جدا  

 
 الدورات :

 . ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  حاصل على -
مشارك في دورة البورتيج التدريبية التي عقدها معهد الملكة زين الشرف التنموي في مبنى مستشفى  -

 م .  6/7004/ 72-70من  االستقالل خالل الفترة
-2مشــارك فــي الــدورة الت قيفيــة التــي عقــدها مشــروك الففولــة المبكــرة فــي عمــا  خــالل الفتــرة مــن  -
 م . 90/9/7004
ــيم الموهــوبين  - مشــارك فــي ورشــة العمــل الورنيــة لتــدريل المعلمــين علــى األســاليل الحدي ــة فــي تعل

ــا  ــي عم ــة المجتمــع المنعقــدة ف ــيهيلهم لتنمي ــا  ــين   3/7005/ 2-4لفتــرة مــن خــالل ا وت ــاو  م بالتع
 إيسيسكو واللجنة الورنية للتربية وال قافة والعلوم . –المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم وال قافة 

 مشارك في عدة ورشات عمل في مجال اإلرشاد التربوي تم عقدها في وزارة التربية والتعليم . -

 مراد أحمد عبد الله  البستنجيالدكتور سم : اإل

  في قسم التربية الخاصة في جامعة الحسين  ن رالل الحالية: أستاذ مشاركالوظيفة 

 م 93/9/9126 تاريخ الوالدة:                               ةـمكا  الوالدة : الفيب

 المـة  : اإلسـالديان                              ة    ـية : األردنيـالجنس

  عدد األ ناء: ولد وبنتا                      وجمتز  الحالة االجتماعية :
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 .  SPSSالتربوية وكذلك استخدام  رنامج استخدام اإلحصاء في البحوث  اتقا   -  
 

 الخبرات العملية:
, والعــام 7099/7097للعــام الجــامعي  فــي جامعــة الحســين  ــن رــالل رئــيق قســم التربيــة الخاصــة -

 .7093/7096الجامعي 

 حتـى 2/7/7092في قسم التربية الخاصـة فـي جامعـة الحسـين  ـن رـالل مـن تـاريخ  مشاركأستاذ  -
 .اآل 

حتـى  99/7/7090مـن تـاريخ  سم التربية الخاصة في جامعة الحسين  ن رـاللفي ق أستاذ مساعد -
6/7/7092. 

م حتـى  5/90/7002مـن تـاريخ  فـي جامعـة عمـا  األهليـة أستاذ مساعد في قسـم التربيـة الخاصـة -
 م.  92/7/7002

م حتى  6/7/7002محاضر متفرغ في قسم التربية الخاصة في جامعة الحسين  ن رالل من تاريخ  -
 م. 90/7/7090خ تاري

الجامعــة األردنيــة  قســم اإلرشــاد والتربيــة الخاصــة فــي لفلبــة البكــالوريوس فــي محاضــر ريــر متفــرغ -
 .7002- 7004خالل الفترة الممتدة من 

مم ل قسم التربية الخاصة في مجلق كلية العلوم التربوية في جامعة الحسين  ن رالل خالل العـام  -
 .7093/7096, والعام الجامعي 7099/7097ي والعام الجامع 7099/  7090الجامعي 

 .7099/7097في جامعة الحسين  ن رالل للعام الجامعيعضو في مجلق مركز اللغات  -
 رئيق لجنة التعاو  في الخفط الدراسية ما  ين جامعة الحسين  ن رالل وجامعة كا تـل الدنماركيـة -

 .7099/7097للعام الجامعي 

وام عـاأل جامعـة الحسـين  ـن رـالل خـالل م التربيـة الخاصـة فـيرئيق لجنة الخفة الدراسية في قسـ -
 . 7094/7093و  7096/7092و  70962/7092 الجامعية

خــالل العــام  فــي جامعــة الحســين  ــن رــاللعضــو فــي لجنــة البحــ  العلمــي لكليــة العلــوم التربويــة  -
 .7002/7001الجامعي 

للعام الجامعي  ن  ن راللفي جامعة الحسي عضو لجنة الد لوم في كلية العلوم التربوية -
7097/7095 . 

في قسم التربية الخاصة في جامعة عضو في لجنة مقا الت تعيين أعضاء هيئة التدريق واال تعاث  -
  7002عام الحسين  ن رالل 

فـي قسـم التربيـة عضو فـي لجنـة اعـداد مشـروك اسـتحداث  رنـامج الماجسـتير فـي االرشـاد األسـري  -
 .7096/7092الل عام الخاصة في جامعة الحسين  ن ر
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( / كلية في ضوء مستجدات العصر العلوم التربويةد جلسات المؤتمر العلمي ال ال  )مقرر ألح -
 م.7099في شهر أيار لعام  الحسين  ن رالل جامعةم التربوية, والمنعقد في رحاب العلو 

ة الحسـين  ـن فـي جامعـ وكليـة العلـوم التربويـة قسم التربيـة الخاصـةعضو في اللجا  المختلفة في  -
  حنى اآل . 7002خالل الفترة الممتدة من  رالل

محاضر في مشروك تيمبوس المعني بالفلبة ذوي الحاجات الخاصة المنفذ من قبل جامعـة الحسـين  -
 . 7001/7090و  7002/7001 ن رالل خالل االعوام الجامعية 

للمجتمـع المحلـي فـي محاضر في العديد من المحاضرات فـي موضـوعات التربيـة الخاصـة الموجهـة  -
 حتى األ , منها: 7002محافظة معا  منذ العام 

 محاضرة حول موضوع التوحد في مركز التربية الخاصة في لواء الحسينية -

 محاضرات حول موضوع دمج المعوقين في مدارس مدينة معان -

  محاضرة حول موضوع الكشف المبكر عن اإلعاقة في جمعية الصدقة في قرى النعيمات -

 في كلية الشوبك لمعلمي لواء الشوبك في موضوع غرف المصادر بالتعاون مع بيت الشوبك الثقافي  محاضرة -

 المشاركة في الندوات المختلفة التي نظمها القسم في الجامعة -

بعض دورات وزارة التربية والتعليم والمجلـق  مجال التربية الخاصة واإلرشاد التربوي في محاضر في - 
 األشخاص المعوقين . األعلى لشؤو       

 م بعنوا  :99/97/7004محاضر في الدورة التي عقدت في أكاديمية الرواد الدولية  تاريخ  -
 " الفلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة الشاملة " .

 . م7007/7005خالل العام الدراسي معلم رلبة موهوبين ومتميزين في وزارة التربية والتعليم  -
فــــي المــــدارس ال انويــــة التابعــــة لــــوزارة التربيــــة والتعلــــيم خــــالل األعــــوام الدراســــية  مرشــــد تربــــوي  -

7009/7007, 7005/7004 , 7004/7003 , 7003/7006  ,7006/7002. 
 

 : أرروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير
 .ييم في التربية الخاصة في األرد واقع التق: بعنوا  أرروحة دكتوراة -

 تور جمال الخفيل / الجامعة األردنية .بإشراف األستاذ الدك
 
ديين : التفاعالت االجتماعيـة للفلبـة ذوي الصـعوبات التعلميـة مـع الفلبـة العـارسالة ماجستير بعنوا  -

 .في المدارس العادية في عما 
 بإشراف األستاذ الدكتور جمال الخفيل / الجامعة األردنية .

 

 : األبحاث العلمية

-   Al-Bustanji, M., Almakanin, H., Beirat, M., & Al. Bdour, N. (2018). 

Preservice Special Education Teachers’ Levels of Knowledge of Behavior 

Modification Principles. Journal of Studies in Education, 8 (1), 35-50. 
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- Al-Bustanji, M.,  Al. Bdour, N., and Beirat, M. (2018). Hysterectomy of 

Girls with Intellectual Disabilities in Jordan: A Family Perspective.  

International Journal of Learning and Development. 8 (1), 53-72.  

 

- Alquraan, M., Bsharah, M., & Al-Bustanji, M. (2010). Oral and Written 

Feedback and Their Relationship with Using Different Assessment Methods 

in Higher Education,  International Journal of Applied Educational Studies,  

Vol. 7  No.1. pp. 43-58 

-  

درجة امتالك المعلمين المتدربين في التربية الخاصة (. 7102الدهيمات, يحيى والبستنجي, مراد. ) -
مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم  ,جات الخاصةللكفايات الالزمة للعمل مع ذوي الحا

 .710-022, (4) 01 , النفق
 

مستوى معرفة رلبة كلية العلوم التربوية في جامعة (. 7092الصبحيين, عيد والبستنجي, مراد. ) -
.  الحسين  ن رالل بمضامين بعض المفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساني

 .710-772(, 3) 01, تحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفقمجلة ا
 
(. المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى تلميذات معهد 7101بحراوي, عارف والبستنجي, مراد. )  -

 .27 – 40(, 7) 0,المجلة السعودية للتربية الخاصةالنور للكفيفات في مدينة اإلحساء. 
 
استراتيجيات تدريق الفلبة ذوي اإلعاقات في صفوف (. 7101مراد.) ,عماد والبستنجي ,علي -

 اشرو  وموزعو .ن) كتاب مترجم(. عما : دار الفكر  : منحى رريقة الحالةالدمج
 
مســـتوى ممارســة المعلمـــين (. 7104مــراد. ) ,عيــد. والبســـتنجي ,منــى. الصـــبحيين ,أ ــو درويـــ  -

جامعــة عــين  ,كليــة التربيـة ,تربويـةالمجلــة اللـدورهم التــوجيهي اإلرشـادي مــن وجهـة نظــر رلبـتهم, 
   .731-742(, 3) 33,شمق

 
(. مستوى التفاعل االجتماعي للفلبة ذوي صعوبات 7112مراد. ) ,جمال والبستنجي ,الخفيل -

 ,العلوم التربوية ,دراسات ,التعلم مع الفلبة العاديين في المدارس العادية في ضوء بعض المتغيرات
33 (0 ,)37 - 21. 
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 لجامعية التي تم اإلشراف عليها :الرسائل ا

االشراف على رسالة ماجستير بعنوان: مستوى فاعلية تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في    -
. مقدمة من الطالب ابراهيم بن يحيى المدارس العادية في مدينة تبوك من وجهة نظر المعلمين

 .6102/6102حمدي. جامعة الحسين بن طالل، 

مستوى معرفة معلمي الصفوف الثالث األولى  ماجستير بعنوان: االشراف على رسالة -
المدارس العادية في بأساسيات تعليم الطلبة المعوقين وعالقته باتجاهاتهم نحو دمجهم في 

 . 6102/6102، محافظة معان 
 

 :قمت  تدريسها  المساقات الجامعية التي

 أوال: مستوى البكالوريوس:
                       مدخل إلى التربية الخاصة    -
 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة -
     المناهج وأساليل التدريق في التربية الخاصة  -
 التدخل المبكر -
                                    الموهبة والتفوق  -
  رامج الموهوبين والمتفوقين -
                                 اإلعاقة العقلية   -
 اإلعاقة البصرية - 
                       اإلعاقة الجسمية والصحية -
 اإلعاقة السمعية - 
                                   صعوبات التعلم -
              قضايا وتوجهات في التربية الخاصة -
                                    تعديل السلوك  -
 مبادئ علم النفق -
                                   النمو نفقعلم  -
  علم نفق الشواذ -
 مدخل إلى التربية                                 -
 مناهج البح  العلمي -
                  تعليم ذوي االحتياجات الخاصة -
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 الخدمات المساندة في التربية الخاصة -
 في التربية الخاصةمفردات ونصوص باللغة اإلنجليزية  -
 

 :الد لوم: مستوى ثانيا
 مقدمة في صعوبات التعلم                      -
               قياس وتشخيص صعوبات التعلم -
 صعوبات التعلم النمائية وبرامجها التربوية -
 صعوبات التعلم األكاديمية وبرامجها التربوية -
 ي صعوبات التعلمللفلبة ذو  واالنفعلية الخصائص السلوكية -
 المناهج وررائق التدريق العامة للفلبة ذوي االعاقات البسيفة والمتوسفة -
 تدريل ميداني في صعوبات التعلم -
 

 العـــنوا  :
 (  329ص ب )  -خريبة السوق  –عما   –المملكة األردنية الهاشمية 

 ( 00167222762207) خلوي 
 ( mbustanji@ahu.edu.jo)(  mualbustanji@yahoo.comالبريد اإللكتروني : )
                      

mailto:mualbustanji@yahoo.com

