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.2005األردنیةالتربیة/ الجامعة أصولدرجة الدكتوراه في .1

مقتـــرح فــــي التنمیـــة السیاســــیة لمعلمـــي التربیــــة الوطنیـــة فــــي أنمــــوذج(تطـــویر األطروحــــة:عنـــوان 
.)الثانویةاألردنیةالمدارس 
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.2000األردنیةالتربیة / الجامعة أصولدرجة الماجستیر في العلوم التربویة / تخصص .2
.1997األردنیة/ تخصص تاریخ / الجامعة اآلدابدرجة البكالوریوس في .3
.1993األدبي/ الفرع شهادة الثانویة العامة .4

الخبرات العملیة:
.في جامعة البلقاء التطبیقیة / كلیة األمیرة رحمة الجامعیةعضو هیئة تدریس.1
/ كلیـــة العلـــوم التربویـــة / قســـم اإلداریـــة التربویـــة محاضـــر غیـــر متفـــرغ فـــي الجامعـــة األردنیـــة.2

بتــــــــــاریخ 4/402195/10494كتــــــــــاب الجامعــــــــــة األردنیــــــــــة رقــــــــــم ، بم2008/2009واألصـــــــــول 
23/11/2008.

مدرس لمساقات الثقافة العامة والتاریخ والتربیـة الوطنیـة فـي مـدارس فیالدلفیـا الوطنیـة للمرحلـة .3
ناث مـن  ٕ ، وحاصـل علـى إجـازة مهنـة التعلـیم مـن وزارة التربیـة 2006إلـى 2000الثانویة ذكور وا

والتعلیم.
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تكنولوجیا، لس األعلى للعلوم والمجمشارك في مشروع دكتور لكل مدرسة والذي یشرف علیة ال.4
.30/9/2009بتاریخ1/1/1261للعلوم والتكنولوجیا رقم في كتاب المجلس األعلى ومشار إلیه 

ـــة ( مـــن .5 ـــدریس فـــي الجامعـــة األردنی ـــى 1997مســـاعد بحـــث وت ـــاب الجامعـــة )، ب2000إل كت
.5/2/2002األردنیة بتاریخ 

األمیـرة رحمـة الجامعیـة فـي جامعـة البلقـاء التطبیقیـة مساعد العمیـد للشـؤون الطالبیـة فـي كلیـة.6
.21/9/2008بتاریخ 18/6/1/31/13263رقم بكتاب2008/2009

.6/10/2008بتاریخ 6/2396رقم ك/ایا الطالبیة في الكلیة، بكتابلجنة القض. رئیس 7
.6/10/2008بتاریخ 6/2398رقم ك/بة في الكلیة، بكتاب. رئیس لجنة التحقیق مع الطل8
فـــي كلیـــة األمیـــرة رحمـــة الجامعیـــة فـــي جامعـــة البلقـــاء التطبیقیـــةعضـــو لجنـــة البحـــث العلمـــي .9

رقم ،  بكتاب2007/2008وعام .19/10/2006بتاریخ 6/2350رقم ك/بكتاب 2006/2007
.16/10/2007بتاریخ 6/2211ك/
ـــــــس الجامعـــــــة فـــــــي جامعـــــــة البلقـــــــاء التطبیقیـــــــة . 10 ـــــــم ، بكتـــــــاب 2008/ 2007عضـــــــو مجل رق
.6/12/2007بتاریخ 18/4/1/2/17866
رقــم ، بكتــاب2006/2007عضــو مجلــس كلیــة األمیــرة رحمــة فــي جامعــة البلقــاء التطبیقیــة .11
. 30/6/2006بتاریخ 18/1/4/9/12764
ة بجامعـــة البلقـــاء عضـــو لجنـــة التخطـــیط والتطـــویر والجـــودة فـــي كلیـــة األمیـــرة رحمـــة الجامعیـــ.12

.6/10/2008بتاریخ 6/2393رقم ك/كتابب2009-2008التطبیقیة 
عضـــو فـــي لجنـــة التعیـــین والترقیـــة بكلیـــة األمیـــرة رحمـــة الجامعیـــة بجامعـــة البلقـــاء التطبیقیـــة .13

.6/10/2008بتاریخ 6/2394رقم ك/بكتاب2009–2008
رقــم ، بكتــاب2010/2011رحمــة فــي جامعــة البلقــاء التطبیقیــةعضــو مجلــس كلیــة األمیــرة .14
.11/11/2010بتاریخ 2/2208ك/
رقـــــم ، بكتـــــاب 2007/2008الخــــریجین للعـــــام . عضــــو لجنـــــة معادلـــــة المــــواد البدیلـــــة للطلبـــــة 15
.10/9/2007بتاریخ 6/1925ك/
مشارك في برنامج التربیة المدنیة الجهة المشرفة/ المركز األردنـي للدراسـات التربیـة المدنیـة . 16
م.29-31/2005
بخصــوص مســاق التربیــة الوطنیــة الجهــة المشــرفة / جامعــة البلقــاء مشــارك فــي حلقــة نقــاش.17

التطبیقیة.
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مشـــارك فـــي مشــــروع تـــدریب أســــاتذة الجامعـــات لتطـــویر دلیــــل إرشـــادي یركــــز علـــى مفــــاهیم .18
الجهة المشرفة مركز العلم العربي نسان في مادة التربیة الوطنیة (الدیمقراطیة والمواطنة وحقوق اإل

یة وحقوق اإلنسان).لتنمیة الدیمقراط
( الجهــة المشــرفة / المجلـــس "الطاقــة والمیـــاه والبیئــة اإلنســانیة"مشــارك فــي حضــور مــؤتمر .19

، ومثبـت فـي كتـاب جامعـة البلقـاء التطبیقیـة رقـم م28/11/2006-27األعلى للعلـوم والتكنولوجیـا 
.14/11/2006بتاریخ 6/2472ك/
"االتجاهــات المعاصــرة فــي التربیــة الــدولي الرابــعالتربــويمــؤتمرالمشــارك بورقــة بحثیــة فــي.20

فــي جامعــة الطفیلــة التقنیــةنیــات الحدیثــة الخاصــة بــالمكفوفین"عنــوان الورقــة "واقــع التقوتطبیقاتهــا"
.2012/نیسان/18-17الفترة 

. عضــو مجلــس كلیــة فــي كلیــة األمیــرة رحمــة الجامعیة/جامعــة البلقــاء التطبیقیــة للعــام الدراســي 21
.2/1562بكتاب رقم ك/2012/2013

-:المقبولة للنشرو األبحاث المنشورة
مــا درجــة التحــدي التــي تواجــه العمــل الحزبــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هیئــة التــدریس فــي قســم . 1

مجلـة بحث مقبول للنشر بالعلوم السیاسیة ومدرسي مساق التربیة الوطنیة في الجامعات األردنیة. 
.2014عام 1عدد 41ردن المجلد دراسات، الجامعة األردنیة، األ

درجـــــة وعـــــي أعضـــــاء هیئـــــة تـــــدریس فـــــي الجامعـــــات األردنیـــــة لظـــــاهرة العولمـــــة وتصـــــوراتهم .2
مجلـة دراسـات، الجامعـة األردنیـة، األردن المجلـد ببحـث منشـور.النعكاساتها على الهویـة الثقافیـة

.2011عام تشرین الثاني4ملحق 38

3.. "The Relationship between Television Watching and Language Achievement in
First Secondary Students in Jordanian School",

بمجلة بحث منشور
College Student Journal, Project Innovation, ISSN: 0146-3934. USA vol (3) 2011.

بحـــث تقیـــیم أنظمـــة الترقیـــة فـــي الجامعـــات األردنیـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هیئـــة التـــدریس. . 4
، المجلــد التاســع العــدد األول، ینــایر الجامعــة اإلســالمیة فــي غــزةالعلــوم اإلســالمیة، مجلــة منشــور ب

.الجزء األول2011
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5. "The Role of the Internet in social and cultural change among Jordanian young
people as perceived by educational sciences Collage's students of the University of
Jordan".

بحث مقبول للنشر بمجلة                                                                     
College Student journal, Project Innovation, ISSN: 0146-3934. USA. 2009.

األردنیــة. بحــث منشــور مفهـوم التنمیــة السیاســیة لمعلمــي التربیــة الوطنیــة فــي المــدارس الثانویــة.6
.2008/مصر/كلیة التربیة جامعة عین شمسبمجلة 

7. "The Effect on Achievement of Using the Computer in Teaching Research
Methodology to Educational College Students ".

بحث مقبول للنشر في مجلة                                                                 
Journal of Instructional Psychology. USA ISSN us00941956. March, 4, 2011
Telephone: 251-454-4964. email: guhlig007@yahoo.com P.o. Box 8826. SPRING
HILL STATION.
Authors: Tareef , AL-Slaihat and Al-dhjeh.

طلبـة كلیـة األمیـرة معرفـي فـي خفـض الضـغوط النفسـیة لـدى–فاعلیة برنـامج تـدریبي سـلوكي .8
، غـزةللدراسـات التربویـة والنفسـیة فـي اإلسـالمیةالجامعـة مجلـة فـي بحـث منشـور. رحمة الجامعیة

.2012المجلد العشرون، العدد الثاني، یونیو 

طلبــة جامعــة البلقــاء مــن وجهــة نظــر فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة معیقــات التنمیــة السیاســیة .9
ة القـــاهرة،  جامعـــفـــي معهـــد الدراســـات التربویـــةبحـــث منشـــور بمجلـــة .فـــي إقلـــیم الوســـطالتطبیقیـــة

.مصر

درجة التزام الجامعات األردنیة بتعزیز الوعي بمفاهیم حقوق اإلنسان من وجهة نظر الطلبة. . 10
.         2011لعام تموز2ملحق 38، المجلد مجلة دراسات، الجامعة األردنیة، األردنر بو نشبحث م

یة المقرر تدریسها فيـالتربیة الوطنقیم المواطنة ومؤشرات األمن الشامل  في مقررات . 11
بجامعــة عــین كلیــة التربیــة بمجلــة منشــوربحــث .الجامعــات األردنیــة فــي ضــوء تحلیــل محتواهــا

.2010العدد الرابع والثالثون الجزء الثالث لعام شمس، مصر

اب جــودة المنــاهج التعلیمیــة فــي ضــوء المعــاییر العالمیــة للكتــب المدرســیة (مــدى مراعــاة كتــ. 12
.)ســیة وبنــاء نمــوذج مقتــرح لتطــویرهالعلــوم للصــف الرابــع األساســي للمعــاییر العالمیــة للكتــب المدر 
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المــؤتمر الــدولي حــول التمیــز التربــوي واإلبــداع المنعقــد فــي عمــان بحـث محكــم ومنشــور فــي وقــائع 
7_9/5/2010.

ت التعلــیم الحدیثــةدمــاج بعــض تقنیــاإ،اســتجابة المنــاهج وأســالیب التــدریس لتحــدیات التغییــر. 13
ســـابعلصـــف العلـــوم لفـــي مـــادة الألحـــد التقنیـــات(نمـــوذج تطبیقـــيالمعاصـــرة) فـــي منـــاهج التعلـــیم(

المـــؤتمر الـــدولي للتعلـــیم العـــالي فـــي القـــرن الحـــادي بحـــث محكـــم ومنشـــور فـــي وقـــائع .األساســـي)
.2010/ أیار/20_19في الفترة من "التحدیات واالستشرافاتوالعشرین "

ت الشباب الجامعي فـي األردن لدرجـة إسـهام البیئـة الجامعیـة فـي الصـراع القیمـي فـي تصورا. 14
.مجلة دراسات، الجامعة األردنیة، األردنبحث قید النشر بضوء التغیرات العالمیة المعاصرة.

. معیقات التعّلم االلكتروني في المدارس الثانویة األردنیة من وجهة نظر المعلمین فـي مدیریـة 15
.، األردناالجتماعیةعلومالمجلة بحث قید النشر ببیة والتعلیم لمنطقة عمان الخامسة.التر 

-الدورات:
.الدولي لمهارات تقنیة المعلوماتجكامبریددبلوم .1
دبلومـــا فـــي البرمجـــة اللغویـــة والعصـــبیة بتنظـــیم مـــن المركـــز الكنـــدي / كنـــدا خـــالل شـــهر .2

7/2012.
، وبدرجـة امتیـازعضاء الهیئة التدریسـیة لغایـات الترقیـةامتحان اللغة االنجلیزیة ألاجتیاز .3

.3/11/2009بتاریخ 28/5/1735ومثبت في كتاب جامعة البلقاء التطبیقیة رقم
دورة المهـــارات اإلشـــرافیة بواقـــع عشـــرین ســـاعة تدریبیـــة بالتعـــاون مـــع وحـــدة تنمیـــة وخدمـــة .4

قـاء التطبیقیـة/ مركـز جامعـة البل31/5/2012إلـى 20المجتمع المحلي خـالل الفتـرة مـن 
االستشارات والدراسات والتدریب.
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