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الموھالت العلمیة

1997-تقدیر جید جدا- یرموكجامعة الالعلوم  التربویةكلیة–معلم صف -*بكالوریس  
2000-تقدیر جید جدا –كلیة العلوم التربویة جامعة ال البیت –تربیة عامة –* ماجستیر 

تقدیر جید –جامعة عمان العربیة –كلیة العلوم التربویة –مناھج وطرق تدریس عامة –دكتوراة 
2004- جدا 

) في تحصیل طالب الصف السادس *اطروحة الماجستیر : نظام التعلیم الشخصي (خطة كیلر
االساسي في مادة اللغة العربیة مقارنة بالطریقة التقلیدیة في مدارس تربیة قصبة المفرق.

المشرف االستاذ الدكتور :توفیق مرعي رحمھ هللا     
* اطروحة الدكتوراة : تقویم كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة في المرحلى االساسیة في ضوء 

ر العالمیة .المعایی
االستاذ المشرف : االستاذ الدكتور یعقوب ابو حلو المحترم

_____________________________________________________
الخبرات العملیة
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جامعة ال البیت.–مدیرة مدرسة االبرار النموذجیة -1
تدریس جامعة البلقاء التطبیقیة برتبة استاذ مساعد .عضو ھیئة -2

-دار الحامد–الیف كتاب منشور  بعنوان تقویم وتطویر الكتب المدرسیة للمرحلة االساسیة ت-3
2006

في كلیة التربیة الذي انعقدالمشاركة بالموتمر الدولي االول لكلیة التربیة الخامس عشر العلمي -4
ات التطویر بعنوان اعداد المعلم وتنمیتھ افاق التعاون الدولي واستراتیجی–مصر –جامعة حلوان 

.2008- نیسان-22- 21
جامعة دمشق ( نحو استثمار افضل للعلوم –في كلیة التربیة المشاركة بالمؤتمر الذي انعقد-5

.2009-تشرین اول - 27-25التربویة والنفسیة في ضوء تحدیات العصر) 
مؤتمر التربیة في عالم في الجامعة الھاشمیة بعنوان انعقدالمشاركة ببحث في الموتمر الذي -6

ببحث بعنوان "نموذج مقترح لتطویر كتاب الریاضیات للصف - 2010نیسان -8-7متغیر في الفترة 
ء المعاییر العالمیة للكتب المدرسیة".السادس في ضو

ببحث بعنوان دمج 2010- ایار –20- 19المشاركة بالموتمر المنعقد في الجامعة االردنیة -7
ي عملیة التعلیم وتطویر اسالیب التدریس ، المودیوالت كاستراتیجیة حدیثة تكنولوجیا التعلیم ف

لتطویر التدریس".
ببحث بعنوان 2010ایار -26- 24المشاركة بالموتمر المنعقد في جامعة االسراء في الفترة من -8

"حقوق الطفل والعنف االسري".
ببحث 2010نیسان 30-28ترة من المشاركة في الموتمر المنعقد في جامعة الزیتونة في الف-9

في - خطة كیلر–بعنوان "تكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق ( توظیف نظام التعلیم الشخصي 
مبحث العلوم للصف السادس االبتدائي ".

ببحث 2010ایار -9-7المشاركة بالموتمر الذي اعدتھ اللجان المسیحیة االمانھ العامة من - 10
مناھج التعلیمیة في ضوء المعاییر العالمیة للكتب المدرسیة وبناء نموذج مقترح بعنوان " جودة ال

لتطویره".
ببحث بعنوان " 2010نیسان - 28المشاركة بالموتمر المنعقد في جامعة االمیرة سمیة بتاریخ - 11

في ضوء االسالمیة في كلیات جامعة البلقاء التطبیقیة واثرة في تعزیز الھویة االسالمیةمقرر الثقافة
تحدیات العصر".

ورشة عمل ( لقاء اساتذة التربیة الوطنیة في الجامعات حول القضایا السكانیة والصحة - 12
االنجابیة  ) المجلس االعلى للسكان

اتقان استخدام الحاسوب.- 13
جامعة البلقاء التطبیقیة\عضو لجان تحقیق قضایا الطالب كلیة االمیرة رحمة الجامعیة - 14



_____________________________________________________
الھوایات 

المطالعة وقراءة الكتب-
مطالعة االنترنت-


