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تاريخ التخرجالتخصصبلد التخرجاسم الجامعةالدرجـة

20011تدريسالمناهج وأساليب الاألردن الجامعة األردنية دكتوراه 

2005التدريس أساليب المناهج واألردنالجامعة األردنية ماجستير 

2000معلم مجال اللغة العربية األردنالجامعة األردنية بكالوريوس

:الرتبة األكاديمية
الجهة المانحة للرتبةتاريخ الحصول على الرتبةالرتبة االكاديمية

لقاء التطبيقية جامعة الب2019 / 6/  19 مشاركأستاذ 

لقاء التطبيقية جامعة الب2013 /5 /14 أستاذ مساعد 

محاضر متفرغ براتب أستاذ 

 مساعد  

اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني 

2011  /2012  

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية9/2007/  9محاضر متفرغ براتب مدرس ب

شخصية
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 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
قسم العلوم األساسية  / كلية األميرة رحمة  قسم رئيس 

 الجامعية  / جامعة البلقاء التطبيقية

2016 2017 

ممثل قسم العلوم األساسية / كلية األميرة  عضو مجلس كلية 

 رحمة الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية 

2019 2020 

البلقاء  كلية األميرة رحمة الجامعية / جامعة لجنة الدراسات العليا 

 التطبيقية 

2019  2020 

كلية األميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء  لجنة التخطيط والتطوير والجودة 

 التطبيقية 

2019 2020 

كلية األميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء  لجنة الكفايات المعرفية 

 التطبيقية 

 لتاريخه  2018/  7

الجامعية / جامعة البلقاء  كلية األميرة رحمة لجنة المكتبة 

 التطبيقية 

2016 2018 

عضو لجنة اختيار أعضاء هيئة تدريسية 

 لغايات التعيين

كلية األميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء 

 التطبيقية 

6/ 2013 6/2013 

كلية األميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء  عضو لجنة تنمية وخدمة المجتمع المحلي 

 ةالتطبيقي

2013 2014 

كلية السلط للعلوم اإلنسانية / جامعة البلقاء  عضو لجنة االمتحان الشامل / المراقبة 

 التطبيقية 

7  /2012  7  /2012  

عضو لجنة معادلة المواد بقسم العلوم 

 األساسية 

كلية األميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء 

 التطبيقية

2011 2012 

كلية األميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء  ليةالنشاط الرياضي في الك

 التطبيقية

 لتاريخه 2011

كلية الكرك الجامعية / جامعة البلقاء  عضو اللجنة االجتماعية 

 التطبيقية 

2008 2009 

 اآلن  2007 جامعة البلقاء التطبيقية  عضو هيئة تدريس

 

 

 

 

 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(:
بلد  مكان النشر بحثعنوان ال

 النشر

 تاريخ النشر المجلد العدد

أثر استخدام منحى تفاعل العلم 

(  في STSوالتقنية والمجتمع )

تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى 

طلبة الصف العاشر األساسي 

في مادة اللغة العربية 

 واتجاهاتهم نحوها

 جامعة القاهرة  

 مجلة العلوم التربوية  

 2018 26 1 مصر

Academically Gifted 

Undergraduate Students: 

Their Preferred 

Teaching Strategies 

International Education 

Studies  by:Canadian 

Center of Science and 

Education 

Can

ada 

7 10 2017 

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم 

المدمج في تنمية التحصيل 

يا لدى واالتجاه نحو مادة الجغراف

 جامعة القاهرة  

 مجلة العلوم التربوية  

اكتوبر   24  1 مصر 

/2016  
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طالب الصف التاسع األساسي 

 بمدينة عمان 

فاعلية برنامج تعليمي قائم على 

حل المشكالت في تنمية التفكير 

االبداعي لدى طلبة الصف العاشر 

 األساسي 

 جامعة األزهر 

ث مجلة التربية للبحو /كلية التربية

 واالجتماعية التربوية والنفسية 

ابريل  /  3 156 مصر 

2013 

أثر برمجية تعليمية في مبحث 

الجغرافيا للصف التاسع األساسي 

في تنمية التعلم المنظم ذاتيا 

 واتجاهاتهم نحوها في عمان .

 جامعة األزهر 

كلية التربية/ مجلة التربية للبحوث 

  واالجتماعيةالتربوية والنفسية  

يوليو /  1 153 مصر 

2012 

أثر استخدام اللوح التفاعلي 

(iPad في تنمية المها رات )

الكتابية لدى طلبة الصف العاشر 

 األساسي.

 الجامعة األردنية 

 دراسات العلوم التربوية 

ملحق   2 األردن 

2  

46 7  /2019 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها:
 التاريخ مكان انعقاد المؤتمر/الندوة/ورشة العمل اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل عنوان البحث

ألعضاء هيئة الدورة التأهيلية  

 التدريس الجدد / محاضر 

مركز التطوير وضمان الجودة / جامعة البلقاء 

 التطبيقية 

19  /9 /2019  

الكفايات الشفوية للناطقين بغيرها  

ACTEFL   

لية الجامعية / جامعة البلقاء كلية األميرة عا

 التطبيقية 

7  /11  /2015 

كلية األميرة عالية الجامعية / جامعة البلقاء  حقيبة تعليمية للناطقين بغيرها  

 التطبيقية

14  /11  /

2015 

مؤتمر علمي في المجال اإلداري  

 والتربوي 

كلية السلط للعلوم اإلنسانية / جامعة البلقاء 

 التطبيقية 

4  /2014  

معا لتعزيز حق األطفال ذوي االعاقة  

 الذهنية في التعليم المدراس النظامية 

 2013/  6 المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية 

وزارة التربية والتعليم / مديرية تربية قصبة  ICDLمهارات قيادة الحاسوب  

 مأدبا 

2005 

ية / مديرية تربية قصبة مدرسة الديرة األساس  / محاضر  التدريس تاستراتيجيا 

 السلط 

2017 

أثر التكنولوجيا على التحصيل  

 محاضر  /الدراسي  

 \مدرسة عرقوب الراشد األساسية المختلطة 

 مديرية تربية قصبة السلط 

11  /2018 

أثر التكنولوجيا على التحصيل  

 محاضر  /الدراسي  

مديرية  \مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية 

 سلط تربية قصبة ال

11  /2018 

 

 الكتب المنشورة:

 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

     

    

 

 الجوائز التي تم الحصول عليها:
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة
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 براءة االختراع:

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   

   

   

 

 )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها: المقررات
 مكان التدريس العام الجامعي اسم المقرر )المادة(

        2013/  2012        2012/  2011 تصميم تدريس 

2013  /2014 

كلية األميرة رحمة الجامعية 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

كلية األميرة رحمة الجامعية  2012 /2011 بيئة ومجتمع 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

كلية األميرة رحمة الجامعية     2011/2012 القياس والتشخيص في التربية الخاصة 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

كلية األميرة رحمة الجامعية  2011/2012 مدخل إلى التربية / دبلوم 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

ية األميرة رحمة الجامعية كل 2011/2012 أساسيات تصميم التدريس 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

كلية األميرة رحمة الجامعية  2011/2012 تربية وطنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

كلية األميرة رحمة الجامعية  2012/2013       2011/2012 إدارة التعلم الصفي 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

كلية األميرة رحمة الجامعية  2012/2013        2011/2012 لوم اإلحصاء  في التربية / دب

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

    2013/2014      2012/2013 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة 

2014/2015 

كلية األميرة رحمة الجامعية 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

يرة رحمة الجامعية كلية األم 2012/2013 علم نفس تربوي 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

    2013/2014           2012/2013 القياس والتقويم 

2014/2015       2015/2016  

2016/2017 

كلية األميرة رحمة الجامعية 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

كلية األميرة رحمة الجامعية  2012/2013 الصحة النفسية 

 لتطبيقية  جامعة البلقاء ا/

    2013/2014           2012/2013 أساليب تدريس اللغة العربية 

2014/2015        2015/2016  

 2016/2017   2017  /2018  

2018  /2019  

كلية األميرة رحمة الجامعية 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

    2015/2016    2014/2015 مناهج البحث وأساليبه االحصائية 

2016/2017  

كلية األميرة رحمة الجامعية 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

   2018/   2017 2017/2016 أساليب تدريس الرياضيات 

2018  /2019  

كلية األميرة رحمة الجامعية 

 جامعة البلقاء التطبيقية  /

 

 اإلحصاء الوصفي 

 

2017 /2018   2018/ 2019 

 

كلية األميرة رحمة الجامعية 

 البلقاء التطبيقية   جامعة/

كلية األميرة رحمة الجامعية /  2020/  2019    2019/  2018 اإلحصاء التحليلي 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

الجامعية / جامعة  كلية الشوبك  2020/  2019 القياس والتقويم / دبلوم عال في التربية 

 البلقاء التطبيقية 
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 الدكتوراه: االشراف على رسائل الماجستير او
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

   
   
   

 

 الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي:
 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة

   
   
   

 

 م.2019/   12/   12غاية تاريخ    مالحظة: السيرة الذاتية ل
 فة الجهات العاملة بمركز الجامعة.تعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكا

 وللكليات خارج المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كلية.

 


