
 
 السيرةالذاتية

 
Uالمعلومات الشخصية:- 

 
 . مفلحالعبداالله عبدهللا مصطفى  -:االسم

  .ماحص  1973نيسان  -18 -:تاريخ الميالد ومكانه
  ).محمد وعبدهللا وشهم(متزوج ولدي ثالثة أطفال ذكور -:الحالة االجتماعية

 أردنية  -:الجنسية
 .الفاروق مسجدقرب  -حي الميدان -ماحص -:العنوان

 .19117االردن . الدراسات العلياكلية -جامعة البلقاء التطبيقية -:عنوان العمل
 009624720050 -00962777776163 -:رقم الهاتف

 
U المؤهالت العلمية: -

 
 .)1991تموز  (مدرسة ماحص الثانوية للبنين شهادة الثانوية العامة  -عمان -
 .)1996شباط (الجتماع من الجامعة األردنية شهادة البكالوريوس في علم النفس وعلم ا -عمان -
البلقاء  جامعة -شهادة الدبلوم العالي في صعوبات التعليم من كلية الدراسات العليا  -عمان -

 .)2003تشرين أول (التطبيقية 
 معهد البحوث والدراسات العربية -شهادة الدبلوم العالي في الدراسات التربوية –القاهرة  -

2010. 
معهد البحوث والدراسات العربية  -خاصة التربية ال في ماجستيرشهادة ال - القاهرة -
 . )2011نيسان(
 معهد البحوث والدراسات العربية -خاصة التربية شهادة الدكتوراة في ال -القاهرة -
 ).2013ديسمبر(
 

Uالخبرات العملية :-U  
 
جامعة البلقاء  -رية والماليةمساعد عميد كلية الدراسات العليا للشؤون االدا: العمل الحالي -

 :، والسيرة العملية على النحو االتي التطبيقية
 .)1997-1996أمين صندوق ومحاسب ( سيفوي  –الشركة األردنية لالستثمار والتمويل   -
-1997(صندوق المعونة الوطنية  -وزارة التنمية االجتماعية–باحث نفسي واجتماعي   -

1998(. 
 .ولغاية تاريخه وقد عملت بالوظائف واللجان التالية10/1/1998منذ  -بيقيةجامعة البلقاء التط  -
 .رئيس لجنة التدقيق على التسجيل في الكليات الجامعية و الجامعية المتوسطة -
  .رئيس قسم القبول والتسجيل في كلية اصول الدين الجامعية -
 .للعلوم اإلنسانية رئيس قسم شؤون الطلبة في كلية السلط -
 .رئيس قسم شؤون العاملين كلية السلط للعلوم اإلنسانية -
 .للعلوم اإلنسانية رئيس لجنة اإلرشاد التربوي والنفسي في كلية السلط -
 .للعلوم اإلنسانيةرئيس لجنة اإلرشاد في القبول والتسجيل في كلية السلط  -



  .المتوسطة عضو في لجنة االتحاد الثقافي والفني للكليات الجامعية والجامعية  -
 .عضو لجنة توزيع المساعدات المالية على الطلبة المحتاجين لعدة سنوات-  
  .عضو لجنة التخطيط واإلشراف على نشاطات جامعة البلقاء التطبيقية - 

 .ضابط ارتباط بين جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة األردنية في مجال خدمة المجتمع  -
 

Uاالعمال التطوعية: 
 
 .المكتب التنفيذي لحزب اإلصالحعضو  -
 ).عمل تطوعي(يين عضو في جمعية العناية بأسر أطفال التوحد واألطفال التوحد  -
 .عضو الجمعية األردنية لصعوبات التعلم -
 ).رياضي ثقافي اجتماعي(عضو الهيئة العامة في نادي شباب ماحص -
 
 

Uالدورات:-  
 
 .الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب -
 .spssرة التحليل اإلحصائي دو -
 .والعالقات العامة دورات في إدارة الوقت -
 

Uالمهارات الشخصية: -
 
 .تامة ةاجادة العمل المكتبي إجاد -
 .القدرة على العمل القيادي والعمل ضمن فريق -
 .القدرة على العمل تحت الضغط ولساعات طويلة -
 .العمل على الحاسوب ةاجاد -
 
 

Uاللغات: -
 

 .اللغة األملعربية االلغة  •
 .مهارات محادثة وكتابة جيدةاالنجليزية اللغة  •

 
 


