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 : أستاذ مشاركالرتبة األكاديمية
 ثانيا: المؤهالت العلمية:

بمعدل  2007المناهج العامة الجامعة األردنية  –دكتوراه فلسفة / المناهج والتدريس  .1
 )ممتاز(4من 3.75

بمعدل  2002ردنية ماجستير المناهج والتدريس أساليب تدريس اللغة العربية الجامعة األ .2
 )جيد جدا( 4من 3.37

بكالوريوس تعليم / معلم مجال اللغة العربية كلية تأهيل المعلمين العالية وزارة التعليم  .3
 ) ممتاز(  84.6بمعدل   1992العالي 

 المجال المعرفي / هيئة االعتماد : أساليب تدريس اللغة العربية .4

 ثالثا : الدرجات العلمية

 جامعة البلقاء التطبيقية.  14/12/2008إلى  6/2/2008محاضر متفرغ  .1

 جامعة البلقاء التطبيقية.    8/7/2014إلى    15/12/2008أستاذ مساعد  .2
 حتى تاريخه         9/7/2014أستاذ مشارك    .3

 رابعا: الدراسات:

ب الل طفي تحصيالنصوص المتكاملة يقة طربر التدريس ثأ :"رسالة الماجستير .1
الجامعة األردنية  )المشتقات(". على مادة الصرف الصف العاشر األساسي

 "The Effect of Teaching Morphology "Derivatives م2002

Through the Integrated Text method on the Achievement of 

Tenth Grade Students 

: "أثر استخدام مخططات المفاهيم في تدريس النحو العربي أطروحة الدكتوراه .2
يل واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف العاشر األساسي". على التحص

 The Effect of Using Conceptual Graphics م.2007الجامعة األردنية،

in Teaching Arabic Syntax on the Achievement and 

Attitudes Towards it Among Tenth Grade students 

 خامسا: التاريخ الوظيفي وخبرات العمل:
 1996-1992لمادة اللغة العربية في مدارس التربية والتعليم من  معلم .1

 1998-1997مدير مساعد في مدارس التربية  .2



 2007-1999مدير مدرسة في مدارس التربية  .3

-2-6جامعة البلقاء التطبيقية  -كلية األميرة رحمة الجامعية  -محاضر متفرغ  .4
    29/1/2008 تاريخ 18/4/1/2/1782بكتاب رقم   14/12/2008إلى 2008

جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية األميرة رحمة الجامعية  ــ أستاذ مساعد .5
 4/1/2009تاريخ  18/4/1/2/51حتى تاريخه بكتاب رقم  15/12/2008

بكتاب رقم  2011/2012مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير والجودة  .6
 5/9/2011تاريخ 18/1/4/9/12016

جامعة البلقاء التطبيقية  –ميرة عالية لجامعية كلية األ -أستاذ مساعد  .7
 )مؤقت( 21/10/2013تاريخ  3/2/3/2557ع/3بكتاب رقم  20/10/2013

جامعة البلقاء التطبيقية بكتاب  –كلية األميرة عالية لجامعية  -أستاذ مساعد  .8
موافقة مجلس العمداء           27/8/2014تاريخ  18/4/1/2/8302رقم 

 17/7/2014تاريخ   727/2013/2014قرار رقم 

 جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية األميرة عالية الجامعية  -أستاذ مشارك  .9

   7868/ 2 /1 /4/  18حتى تاريخه بكتاب رقم  7/2015 /9 
 2015/ 8 /6تاريخ 

 

 سادسا: الدورات:

 ناجح        1996اإلدارة المدرسية                    اليونسكو            .1

 ناجح        2001شاملة الستخدام الحاسوب     مركز خاص         دورة .2
 ناجح       2004اليونسكو                  المدرسة وحدة تطوير           .3

 ناجح       2006اليونسكو مركز لندن               ICDL   دورة الحاسب .4

 ناجح       2009  دورة اللغة االنجليزية"التوفل"  جامعة البلقاء التطبيقية     .5

 سابعا عضوية المجالس واللجان:         

 حتى تاريخه 2008/2009.عضو لجنة المكتبة في كلية األميرة رحمة الجامعية 1

. عضو مجلس الكلية ممثال عن قسم العلوم األساسية في كلية األميرة رحمة 2
 على التوالي. 2009/2010 -  2008/2009الجامعية



بكتاب 2011/2012يط والتطوير والجودة في كلية األميرة رحمة الجامعية . عضو لجنة التخط3
                    .                                                                                                                             31/10/20112تاريخ  30/1865رقم ك ر/

 .2012/  2011لبحث العلمي في كلية األميرة رحمة الجامعية.عضو لجنة ا4
بكتاب رقم  2012/2013عضو مجلس الجامعة ممثال عن كلية األميرة رحمة الجامعية  .5

 .26/9/2012تاريخ  18/4/1/4/12443
كتاب رقم   4/5/2008 8للدورة  3. عضو لجنة اقتراع وفرز  انتخابات مجلس الطلبة  الدائرة 6

 .3/4/2008تاريخ  39/1070ك ر/
تاريخ  6/79.عضو لجنة التعيين والترقية في كلية األميرة رحمة الجامعية بكتاب رقم ك ر /7

11/1/2012 
 2014/2015. عضو لجنة البحث العلمي كلية األميرة عالية الجامعية 8
 2014/2015. عضو اللجنة الثقافية كلية األميرة عالية الجامعية 9

 رسائل الماجستير في الجامعات األردنية.  . عضو لجنة مناقشة10
 . محكم للبحث العلمي  في مجالت أردنية عربية ومحلية.11
 

 ثامنا: العمل التطوعي وخدمة المجتمع)المحاضرات والندوات(:
 27/03/2008تاريخ   32ر//1/2. محاضرات  ثقافية نادي الكرامة الرياضي  كتاب رقم  1
 30الكرامة ويوم األم مركز تنمية المجتمع   المحلي/ الكرامة . المشاركة  في احتفال معركة2

 30/03/2008تاريخ  1/49كتاب رقم ت /
تاريخ      08/01/2008. محاضرات ثقافية نادي الروضة الرياضي  بكتاب رقم 3

24/04/2008 
قم مدرسة الروضة األساسية للبنين كتاب ر  تحليل االختبارات التحصيلية ". محاضرة بعنوان:" 4
 20/05/2008تاريخ   5/12/1712
 20/05/2008. شهادة شكر وتقدير مدرسة الروضة األساسية للبنين بتاريخ 5
. مشاركة المجتمع المحلي الشونة الجنوبية مؤسسة الشرق األدنى والصندوق الهاشمي مشروع 6

 26/06/2008بتاريخ  08BBB015جيوب الفقر كتاب رقم 



للتنمية لجنة جيوب الفقر الشونة الجنوبية بال رقم بتاريخ . مشاركة مركز األميرة بسمة 7
17/12/2008 
هيئة شباب كلنا األردن كتاب رقم هـ ش   االستقاللية والثقة بالنفس.  محاضرة حول 8
                       4/7/2009تاريخ     2009/644/
ة المجتمع المحلي الكرامة مركز تنمي التسول تعريفه أسبابه أساليبه عالجه. محاضرة بعنوان: 9

 05/10/2009تاريخ   1/166كتاب رقم ت /
جمعية  دور المتطوعين في التصدي للمشكالت والقضايا االجتماعية. محاضرة بعنوان: 10

 21/04/2010الروضة للتنمية االجتماعية 
. العمل ضمن برنامج التنمية المحلية في المناطق األقل حظا مؤسسة الشرق األدنى 11
 10BBB023  26/04/2010صندوق الهاشمي كتاب رقم وال
 11/2011/ 17منطقة شمال عمان وكالة الغوث   العنف األسري . محاضرة بعنوان: 12

 أكثر من مدرسة.  14/03/2010وتاريخ  17/12/2012وتاريخ 
 14/03/2012مدرسة نافع الشرقي الثانوية بتاريخ  المواطنة الحقة. محاضرة بعنوان 13
مدرسة ذكور الطيبة اإلعدادية شهادة تقدير  أهمية التسامح في حياتناة بعنوان: . محاضر 14
08/12/2012 
جمعية الجواسرة الخيرية   دور التربية في الحد من مخاطر التدخين. محاضرة بعنوان: 15

 05/05/2011تاريخ     93بالتعاون مع لجان المرأة بكتاب رقم ج/ج/
 22/12/2009دائرة المكتبة الوطنية حضارةالقدس تاريخ و . ندوة بعنوان: 16
الشونة الجنوبية -مدرسة السراهدة المختلطة بناء الثقة بالنفس. محاضرة بعنوان: 17
08/03/2010 
باالشتراك مع الدكتور محمود  اآلثار النفسية واالجتماعية للمخدرات. محاضرة بعنوان 18

 عدسية الثانوية للبنات الخوالدة المنتدى الثقافي في ناعور /إشراف مدرسة ال
جمعية شباب كلنا األردن / الجوفة  دور الشباب في االنتخابات البرلمانية. محاضرة حول 19
01/08/2010 
. ندوة حب الوطن بمشاركة مفتي البلقاء د. هاني عابد ود. عبد هللا العواملة/كلية األميرة 20

 23/04/2011رحمة الجامعية 



الحقة معسكر الكرامة هيئة شباب كلنا األردن بمشاركـــة د. غالب  . محاضرة بعنوان: المواطنة21
 10/2011 /15عربيات وآخرون 

مديرية ثقافة  –في نادي مليح الثقافي وزارة الثقافة  التسامح. محاضرة بعنوان: 22
 28/6/2011مأدبا
 04/07/2011هيئة شباب كلنا األردن  االستقاللية والثقة بالنفس. دورة تدريبية بعنوان: 23
وزارة الشباب/مركز  منجزات الوطن في عهد جاللة الملك عبد هللا الثاني. محاضرة بعنوان:  24

 29/02/2012الجيزة 
 1/12/2013مدرسة نافع الشرقي / تربية لواء القويسمة األحد  الحوار حياة".ندوة بعنوان "25
بة المازنية تربية لواء مدرسة نسي من يتحمل مسؤولية تعليم الطلبة".محاضرة بعنوان"  26

 13/12/2013القويسمة .الثالثاء 
/ اتحاد المؤرخين العرب ضمن  تقديم سيرة الشهيد  حسن ابوصعيليك أحد شهداء الكرامة. 27

)صور الحلقة تلفزيون اردن  6/3/2014احتفاالت مديرية ثقافة الزرقاء بذكرى معركة الكرامة 
 العرب وبثها(

ناث الطيبة وكالة الغوث الدولية يوم  المواطنة الحقة ".محاضرة بعنوان :"28 مدرسة ذكور وا 
 9/3/2014األحد 
المشاركة بكلمة .تكريم األمهات في عيد األم عبر قناة الحقيقة الدولية ضمن برنامج تعليلة 29

 تم بث البرنامج على الهواء مباشرة. 20/3/2014وتقديم هديا عيد األم الخميس لألم في عيدها 
في جمعية بئر السبع يومي الخميس إدارة أمسية شعرية لعدد من الشعراء األردنيين .30

 18/4/2014-17والجمعة 
في جمعية تمكين المرأة األردنية عين الباشا يوم  تنظيم وعرافة حفل إحياء ذكرى يوم األسير. 31

 19/4/2014السبت 
الثانوية المختلطة  يوم مدرسة نافع الشرقي  المواطنة الحقة ". محاضرة بعنوان :"32

 22/4/2014الثالثاء
مدرسة جاوا الشرقية األساسية المختلطة تربية  استراتيجيات التعلم النشط".محاضرة بعنوان :"33

  4/5/2014لواء القويسمة األحد 



بحضور نائب العميد ورئيس القس تم  اجتماع بالطالبات المستجدات تخصص تربية طفل.34
 23/10/2014جيهات المهمة الخميس اعطائهن جملة من التو 

مدرسة ذكور الطيبة وكالة الغوث منطقة  "بناء الثقة بالنفس واالستقاللية".محاضرة بعنوان35
 2/11/2014شمال عمان األحد 

 تاسعا: اإلنتاج العلمي ) البحوث ـ والمؤتمرات(:
 لسيرة الذاتية:. األبحاث والمؤتمرات المنشورة والمقبولة للنشر مرتبة حسب ورودها في ا1
المشكالت األكاديمية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي المتفوقين دراسيا من وجهة نظر  .1

،  كلية التربية، مجلة علمية مجلة التربية جامعة األزهر ءمعلميهم في محافظة البلقا Issn-

1110-323X الرقم المعياري الدولي   محكمة للبحوث التربوية    تماعية والنفسية واالج 
 مشترك / باحث أول رئيسي. 2009الجزء الرابع ديسمبر ( 143منشور في العدد) 

.معيقات استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مناهج المرحلة األساسية من وجهة نظر 2
معهد الدراسات  مجلة العلوم التربوية،،  المعلمين في مديرية تربية قصبة السلط محافظة البلقاء

معهد الدراسات والبحوث  جامعة القاهرة ، مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن التربوية،
  )المعياري الدولي: مشترك باحث ثاني 2010( ابريل 18منشور في العدد)التربوية ،الرقم 

ISSN:110-7847)  باحث ثاني 

 ردنية.مستوى مقروئية كتاب العلوم المقرر تدريسه للصف السابع األساسي في المدارس األ3
غزة سلسلة الدراسات اإلنسانية مجلة نصف سنوية محكمة   – مجلة الجامعة اإلسالمية
(العدد 18منشور في الجزء األول المجلد)     (ISSN:1726-6807)متخصصة الرقم المعياري 

 مشترك/ باحث ثالث. 2010الثاني  يونيو 
لدى طلبة الصف الثامن األساسي في  . األخطاء النحوية والصرفية والكتابية واإلمالئية الشائعة4

. مجلة كلية التربية جامعة مدارس جنوب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية وطرائق معالجتها
كلية التربية، مجلة علمية محكمة للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية اإلسكندرية ، مصر، 

  2011،منشور في العدد الثالث عشر )مارس(
ليم النحو وتعلمه لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس لواء الشونة الجنوبية . مشكالت تع5

،  كلية التربية، مجلة علمية محكمة القاهرة -مجلة التربية جامعة األزهر من وجهة نظرهم
المعياري الدولي:للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية  الرقم   

باحث منفرد.2012( الجزء األول يناير 147منشور في العدد)   (ISSN:1110-323X)   



مجلة  معتقدات معلمي اللغة العربية حول مهنة التدريس وعالقتها بمهارات التدريس لديهم. .6
كلية التربية، مجلة علمية محكمة ، الرقم المعياري كلية التربية جامعة الزقازيق ، مصر ، 

الجزء الثاني )ديسمبر(عام ( المجلد األول 68( منشور في العدد )1110-3914الدولي: )
2012 

7.Health Awareness among University students in Jordan. The 
Editorial Board of European Studies Canadian Center of 
Science and Education ,published in the issue of Vol.5,in 
December,2013   
 

لتعزيز الهوية اإلسالمية لدى طلبة الجامعات األردنية في  منهج مقترح لمقرر الثقافة اإلسالمية.8
عمادة الدراسات العليا  -فلسطين   -غزة – مجلة جامعة األزهر  ضوء متطلبات عصر العولمة

 والبحث العلمي )سلسلة العلوم اإلنسانية( الرقم المعياري الدولي:

 (ISSN: 1810343X)  مقبول للنشر في المجلد الخامس عشر 2013 باحث مشترك/ثاني
 

مجلة كلية .عضو هيئة التدريس الذي نريد من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية 9
كلية التربية،مجلة علمية محكمة للبحوث التربوية التربية جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية، 

2013والنفسية واالجتماعية ،منشور في العدد الخامس عشر )ديسمبر(  

لدور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة العربي في ظل تحديات العولمة .  . تصور مقترح10
، مجلة علمية محكمة ربع سنوية، المجلة التربوية، جامعة عين شمس، القاهرة ، كلية التربية

2014منشور في العدد الثامن والثالثين ، الجزء األول   

11.  

 عاشرا: المؤتمرات والندوات:
 –" مناهج التعليم والهوية الثقافية" الجمعية المصرية للمناهج المؤتمر العلمي العشرون  .1

 المشاركة ببحث 31/7/2008-30كلية التربية القاهرة  –جامعة عين شمس 
مشاركة بالحضور  29/10/2008-27مؤتمر ثقافة الحب والكراهية جامعة فيالدلفيا  .2

 والمناقشة.
 10/11/2008-8األردنيين  رابطة الكتاب " دورة غالب هلسا"ملتقى السرد العربي  .3

 مشاركة بالحضور والمناقشة.
واقع وطموح اتحاد الجمعيات الخيرية األردن وجامعة البلقاء  العمل التطوعيمؤتمر  .4

 مشاركة بالحضور.17/11/2008التطبيقية 



-22مؤتمر جمعية المكتبات األردنية السابع جمعية المكتبات وجامعة البلقاء المركز  .5
 بالحضور.مشاركة 23/12/2008

جمعية المكتبات وكلية  المكتبات في األردن نظرة مستقبليةالمؤتمر الثامن للمكتبين  .6
في الكرك المشاركة ببحث "المكتبات الرقمية  9/1/10/2009-30الكرك جامعة البلقاء 

 واقع وطموح".
" كلية نحو استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية وفي ضوء تحديات العصرمؤتمر " .7

 مشاركة بالحضور والمناقشة. 27/10/2010-25بية جامعة دمشق التر 
الجامعات العربية التحديات مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية " .8

المشاركة ببحث بعنوان"دور التعليم العالي  11/1/2010-9" شرم السيخ مصر واآلفاق
 في بناء مجتمع المعرفة العربي"

خامس للبحوث العلمية مديرية تربية لواء الكورة بالتعاون مع جامعة جدارا المؤتمر ال .9
 المشاركة بالحضور والمناقشة. 10/5/2011

" منظمة  بناء إستراتيجية للتعليم العالي في العالم العربي.اجتماع االيسيسكو " 10
 المشاركة بالحضور والمناقشة.  27/10/2011-24االيسيسكو عمان األردن 

المشاركة  19/11/2011مر البحث العلمي جمعية البحث العلمي عمان األردن .مؤت11
 بالحضور والمناقشة.

في محافظة الزرقاء نادي الشبيبة المسيحي األردني  مؤتمر األول الوئام بين األديان.12
بالتعاون مع اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها المشاركة ببحث بعنوان :" المسيحيون 

 29/3/2014داد للوجود العربي"يوم السبت امت
إلى 19/10/2014من .الموسم الثاني والثالثون لمجمع اللغة العربية األردني 13
 كل يوم أحد المشاركة بالحضور والمناقشة. 9/11/2014
 

 الحادي عشر: المقابالت والمقاالت المنشورة:
نامج إيمان ظاظا عدة حلقات مقدمة البر  -إذاعة المملكة شو مشكلتك ". برنامج إذاعي "1

 28/12/2012و11/1/2011و  23/11/2010متنوعة بتاريخ 
مقدم البرنامج حازم  -التلفزيون األردني العادات والتقاليد. برنامج يوم جديد 2

 20/12/2010رحاحلة
 04/01/2012 والمخدرات  17/02/2011 التربية. برامج إذاعية امن أف أم حول 3



 المسيحيون امتداد للوجود العربي"صوصية الفلسطينية في المجال الديني " .مقال بعنوان:  الخ4
 2011تاريخ أيار  24عنوان العدد : فلسطين تباشير عربية في عالم الغد منبر األمة الحر رقم 

"عنوان العدد " اإلمارات موطن سلطان العويس  شاعر اإلمارات الذي ال ينسى.مقال بعنوان:" 5
 2011كانون األول  25نجاز" منبر األمة الحر التحدي وعبقرية اإل

رسالة المعلم وزارة : الوالء واالنتماء والوطنية صورها وأهميتها .مقال بعنوان المفاهيم الوطنية 6
 2012العدد المزدوج الثاني والثالث تموز  50التربية والتعليم المجلد 

 نية وعربية سياسية واجتماعية.. عدة مقاالت الكترونية منشورة على مواقع الكترونية أرد7
. برنامج يوم جديد التلفزيون األردني لقاء  يتعلق بتنظيم حياة الطلبة أثناء عطلة الشتاء يوم 8

23/12/2013 
للحديث عن األعمال التطوعية بخصوص جمعية البر  A1Jordan. لقاءات تلفزيونية قناة 9

ون لإلخوة المواطنين الذين يحتاجون المساعدة والخير األردنية لإلغاثة والتنمية التي تمد يد الع
 بأنواعها.

 
 الثاني عشر: التدريس) المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها (

.علم النفس التربوي 4. أساليب البحث العلمي 3. إدارة التعلم الصفي 2تصميم التدريس  .1
.اللغة العربية 8( 99. اللغة العربية استدراكي )7. أسس التربية6. علم النفس العام 5
التربية الخاصة  –. أساليب تدريس اللغة لعربية 10(102. اللغة العربية) 9(   101)

. أساليب تدريس 13. أساسيات تصميم التدريس )دبلوم(  12. الوسائل التعليمية.11
. تعليم 16. المهارات اللغوية 15( 2. أساليب تدريس اللغة العربية)14( 1اللغة العربية)

 .التدريب الميداني17والكتابة )دبلوم(  القراءة
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