
1. Name : Heyam AL-Taj 

2. Rank : Associate Professor , special education Department 

3. Degrees with fields, institution, and date 

B.A.. in classroom teacher, University of Jordan, 2003. 

M.A. in Special Education, , University of Jordan, 2006. 

Ph.D. in Special Education, University of Jordan, 2010. 

4. Academic Experience: 

Associate Professor: Faculty of Educational and psychology Sciences- Amman Arab 

University.(2014-till now). 

Assistant Professor: Faculty of Educational Sciences- Ajloun national University-(2012-2014). 

Assistant Professor: Faculty of Educational Sciences and Arts - UNRWA (2010/2012) 

Part-time working as a lecturer at the International Islamic University of Science in the first 

semester of the academic year 2011/2012. 

5. Non-Academic Experience: 

  

- Dean of Educational and psychological Sciences faculty.(2018) 

- Head of the Department of Special Education and counseling with the rank of assistant.  

-  Professor at Ajloun national University ( 2012/2014). 

- Member of the Commission of Inquiry student - Ajloun National University - 2012/2013. 

- Head of the Commission of Inquiry student - Ajloun National University - 2013/2014. 

 

6. Certifications or Professional Registrations: 

ICDL certified. 

Many training courses in "CURRICULUM DEVELOPMENT" 

International trainer in (BORTAGE) program. 

7. The most Important Publications in last five years: 

( الفروق في الحكم الخلقي بين األفراد المعوقين واألفراد العاديين في األردن 2012الصمادي ،جميل ، التاج ،هيام )  - 1    -

.) مستلة رسالة  32ة الدولية لألبحاث التربوية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العددوعالقتها باتجاهات التنشئة الوالدية ، مجل

 الدكتوراة(.

 

( صورة ذوي االعاقة في الكتاب المدرسي األردني في مرحلة ما قبل المدرسة 2014العويدي، عليا ، التاج ، هيام )  -2

 . 158التربية ،جامعة األزهر، العدد  والصفوف األربعة األساسية األولى : دراسة تحليلية .مجلة

 

( تقدير مستوى المشكالت الصفية لدى طلبة المرحلة األساسية في 2015عشا، انتصار؛ التاج ،هيام؛ العمايرة ،محمد)– 3

 (.1)17األردن من وجهة نظر معلميهم، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية. جامعة الزرقاء األهلية، 

 

 اإلصالح مراكز في المعوقين األشخاص التي تدفع العوامل(.2017هيام؛الجوالدة، فؤاد؛ التل ، سهير؛ التاج، أحمد )التاج، 

، المجلة الدولية لألبحاث التربوية المتغيرات بعض ضوء في نظرهم وجهة من اإلجرامية مالرتكاب سلوكياته األردنية والتأهيل

 (1)41، جامعة االمارات العربية المتحدة، 

 

(. النظرة المجتمعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف المصادر ومراكز مساندة التعلم من 2016التاج ، هيام ) 

وجهة نظر أولياء أمورهم وعالقتها ببعض المتغيرات. بحوث مؤتمر صعوبات التعلم واقع وآفاق: الجزائر. المجلة  الجزائرية 

 (.399-383للطفولة والتربية. )

(. الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة في سلطنة ُعمان في ضوء بعض 2016المعمرية، فاطمة و التاج، هيام،)

 المجلة الدولية لألبحاث التربوية ، جامعة االمارات العربية المتحدة.) مقبول للنشر(..المتغيرات



 –لتعلم األلفاظ الجديدة وسط طالب كليتي التربية  تصميم وتجريب برنامج حسي معرفي(، 2016ديوا، مكي و التاج، هيام )

  .36-6(، 2)3، مجلة العلوم النفسية والتربوية ، الجزائر حنتوب والتربية الحصاحيصا، جامعة الجزيرة، السودان

ي الخدمات التربوية المقدمة للطلبة ذو درجة مشاركة معلمي المرحلة األساسية في(، 2017عقيالن، منى، التاج، هيام )

، منشور في مؤتمر كلية العلوم التربوية صعوبات التعلم من وجهة نظر مدراء مدارسهم ومعلمي غرف المصادر في األردن

،جامعة عمان العربية .دار رؤية استشرافية للتربية والتعليم العالي في ضوء التحديات التكنولوجية والثورة المعلوماتيةوالنفسية 

 581-563الوراق.

عداد في حل بعض المسائل اللفظية في مادة الرياضيات أثر استخدام استراتيجية خط األ(،2017،التاج ، هيام )المصري، رأفت 

رؤية استشرافية ، منشور في مؤتمر كلية العلوم التربوية والنفسية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدارس محافظة الطفيلة

 259-239،جامعة عمان العربية ،دار الوراق. التكنولوجية والثورة المعلوماتيةللتربية والتعليم العالي في ضوء التحديات 

لدى طلبة صعوبات  (، مركز الضبط وعالقته باالتزان االنفعالي2018الجوالدة،فؤاد ،التاج،هيام ،التل،سهير،محارمة ،لينا،)

 ( .1التعلّم في عمان، مجلة جامعة عمان العربية العدد )

، هيام،فاعلية برنامج محوسب قائم على لغة اإلشارة في مادة التربية اإلسالمية لتحسين مستوى التحصيل العمايرة،رنا، التاج

 (،مجلة جامعة عمان العربية للبحوث.2018األكاديمي لدى طلبة الصف الثاني األساسي الصم،مقبول للنشر)

 

 

Al-taj,H ,.Shawareb,I,. AL-Rawwad,Th,.Al-Taj,A.(2017). The Degree of Satisfaction of Convict 

Disabled for Rehabilitative Services Provided to them in the Jordanian Reform and 

Rehabilitation Centers, Journal of Education and Practice, 8(3) , (Online), www.iiste.org.  

 

Al-Rawwad,Th,. Al-Taj, H,. Al-Tal,S. (2016). Parental Involvement and their Children’s Social 

Adjustment: Evidence from Jordanian Students, International Review of Social Sciences and 

Humanities 11(2) , pp. 119-125, (Online), www.irssh.com . 

 

 

 

 

AL-taj- H,.AL-Oweidi,A,.(2017). The Effect of a Training Program in Improving First Classes 

Teachers’ skills in dealing with Special needs Students in Regular Classroom among a Sample of 

Private School Female Teachers in Amman, International Education Studies,10(5),(Online) 

http://ies.ccsenet.org.  

 

 

Al-taj,H,.Khazaleh,A,. Hwaidy,T,.(2017). Developing a Jordanian Image of Frost 

Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) among a Sample of University Gifted and 

Ordinary Students: A Field Study on the Students of the Faculty of Educational Sciences and 

Arts (UNRWA), Journal of Education and Practice, 8(11), (Online), www.iiste.org. 

Al-Tal1,S, AL-Jawaldeh1,F,. AL-Taj,H &Maharmeh,L,(2017), Emotional Intelligence Levels of 

Students with Sensory Impairment, International Education Studies; 10(8);145-153 

khazaleh, A,. Hwaidy,T,. Nasraween,M,. Al- TaJ,H,. Students' Attitudes at Amman Arab 

University towards the Pre-marital Medical Examination and its Role in Reducing Disability 

from their Point of View , accepted  for publication. It will be published on the Vol. 11, No.12, 

2018, Canadian  Center of Science  and  Education. 
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8. Institutional Professional Development Activities in the last five years. 

Attended several specialized development workshops, such as: 

Improving teaching skills 

. 


