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 ة ـصيـانات الشخـــالبي

   منال صبحي عبدالكريم حسن : االســــــم
 الكويت :مكان الوالدة  10/11/1963 : تاريــخ الوالدة
 مسممة :الديانـــة   اردنية :الجنســــية  

   متزوجة  :ةالحالة االجتماعي
 0795104899 :هاتـف خموي  Manal_shanaa11@yahoo.com :البريد اإللكتروني 

   1982دولة الكويت  شهادة الثانوية العامة 
  ةـالمؤهالت العمميـــ

 سنة التخرج التقدير اسم الجامعة التخصص المؤهل
حصاء بكالوريوس ■    1987 يناير  جيد جامعة الكويت حاسب آلي وا 
 2005 يوليو  ( 3,95المعدل )ممتاز  الجامعة األردنية إدارة تربوية ماجستيـر ■
 2008 نيسان  ( 4/4المعدل )  ممتاز الجامعة األردنية إدارة تربوية دكتوراه ■

إستراتيجية إدارية تربوية مقترحة لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة في " عنوان أطروحة الدكتوراه 
 "المدارس الخاصة في مدينة عمان

  الخبرات العممية في مجال التدريس 

 فترة العمل المكان المهنة
 يؼهًخ حبصىة

  انكىيذ–ثبَىيخ انفشدوس نهجُبد 

 انكىيذ- يذسصخ انُدبح انخبصخ 

 1990-1987 صُىاد يٍ 3

 1993 – 1991صُزبٌ يٍ 

 2005-2002 صُىاد يٍ 3  األسدٌ–يشكز يهبساد انزفىق نهزًُيخ انجششيخ  يضبػذح  يذيش ئداسي

  األسدٌ–يذاسس انكهيخ انؼهًيخ اإلصالييخ  يضبػذح ئداسيخ
 2008-2005 صُىاد يٍ 3

 

  حتى األن2008من أكتوبر  جامعة الزيتونة األردنية الخاصة أصزبر يضبػذ
 2008/2009الفصل األول  الجامعة األردنية محاضرغير متفرغ

 2008/2009الفصل الصيفي  جامعة العموم االسالمية العالمية                             محاضر غير متفرغ                                    
   الخبرات العممية في مجال التدريب 

 1990 إلى 1987من   الكويت–وزارة التربية والتعميم  تدريب معممي الحاسوب الجدد
 2004 مركز مهارات التفوق لمتنمية البشرية التدريب عمى إدارة الوقت

 2004 مركز مهارات التفوق لمتنمية البشرية التدريب عمى مهارات االتصال الفعال
 2007/2008 مدارس الكمية العممية اإلسالمية التدريب عمى أخالقيات اإلدارة الصفية

  ومازلت2009 انجاز لتهيئة الفرص االقتصادية لمشباب األردني التدريب عمى أخالقيات االعمال
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  البحرين2010مايو  مركز دراسات وبحوث البحرين التدريب عمى أساليب البحث العممي

 2013يونيو  االمارات العربية المتحدة- وزارة تربية وتعميم دبي مدربا/ دورة تدريبية المدير مخططا 
 

 2011  مايو  USAIDدورة تطوير مهارات معممي برنامج التعميم الفندقي و السياحي في المدارس الثانوية في األردن 

 
 

 

 المساقات الجامعية التي تم تدريسها
 

   اصزخذاو انحبصىة في انزؼهيى 

  رصًيى واَزبج انىصبئم انزؼهيًيخ 

   ثكبنىسيىس يؼهى صف/ رشثيخ ػًهيخ َظشي 

  نطهجخ انذثهىو  وانًبخضزيش/ أصبصيبد انزخطيظ انزشثىي 

 

 اداسِ صفيخ 

 انزشثيخ انجيئيخ 

 يجبدئ في انزشثيخ 

 يهبساد حيبريخ 

 ةــالدورات التدريبي

 
 

 يشكز انُخجخ نهزذسيت /  (طبسق صىيذاٌ.د)ئداسح انىلذ. 

  يشكز انُخجخ نهزذسيت / (طبسق صىيذاٌ. د)رحذيذ األهذاف. 

   يشكز يهبساد انزفىق نهزًُيخ انجششيخ / (ػهي ششاة . د)ئداسح انزغييش. 

  يشكز يهبساد انزفىق نهزًُيخ انجششيخ / (ػهي ششاة.د)يهبساد انحىاس واإللُبع. 

  دثهىو ثشيدخ نغىيخ ػصجيخ(NLP) / انًشكز انكُذي نهزًُيخ انجششيخ .

   يضبػذ يًبسس في(NLP) / انًشكز انكُذي نهزًُيخ انجششيخ .

   انًشكز انكُذي نهزًُيخ انجششيخ/ يًبسس في انجشيدخ انهغىيخ انؼصجيخ. 

   انًشكز انكُذي نهزًُيخ انششيخ/ يًبسس أول في انجشيدخ انهغىيخ انؼصجيخ. 

   انًشكز انكُذي نهزًُيخ انجششيخ/ أصشاس انشخصيخ انُبخحخ .

   انًشكز انكُذي نهزًُيخ انجششيخ/ انثمخ ثبنُفش. 

   ٍرذسيت يذسثيٍ يحزشفي(TOT)  / انًشكز انكُذي نهزًُيخ انجششيخ. 

 
  ديجىَى/ يهبساد انزفكيش 

  (ثشيطبَيب– ثشفضىس طت َفضي )طبسق حجيت . د/ فهى ورحهيم انشخصيبد 

   دوسحICDL  / compu. Teach center 

 

  شهبدحTOEFL 

  وسشخ ػًم"Quality Concepts and EFQM Excellence Model اندًؼيخ األسدَيخ نهدىدح  
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 األبحاث المنشورة

 "يخطظ يمزشذ نزطىيش يهبو أػضبء هيئخ انزذسيش في ضىء يفبهيى ويجبدئ اثزكبس انميًخ "

 .2009صجزًجش , ثحث يُشىس في يدهخ ارحبد اندبيؼبد انؼشثيخ انؼذد انثبنث وانخًضىٌ 

 

  " ئصزشاريديخ ئداسيخ رشثىيخ يمزشحخ نزيبدح انميًخ انًضبفخ ثبصزخذاو ئداسح انًؼشفخ في

 اندبيؼخ االسدَيخ يٍ –يإرًش انشصبئم اندبيؼيخ انثبَي " انًذاسس انخبصخ في يذيُخ ػًبٌ

ويمجىل نهُشش في يدهخ دساصبد اندبيؼخ االسدَيخ ثزبسيخ , 27-29/10/2009

 .2013 ثزبسيخ آراس 40 وصيُشش في انًدهذ 1/6/2010

 
  " خطخ يمزشحخ نزطىيش رىظيف انىصبئم وانزطجيمبد انزكُىنىخيخ في انزذسيش اندبيؼي في

-19 ثحث يُشىس في انًإرًش انؼبنًي نهزؼهيى، يٍ "كهيبد انزشثيخ في اندبيؼبد األسدَيخ 

 . خبيؼخ انؼهىو االصالييخ انؼبنًيخ2010-  يبيى– 20

  " سؤيخ رشثىيخ يمزشحخ نضًبد انزؼهيى اندبيؼي في اندبيؼبد األسدَيخ في ضىء يزطهجبد

 .خبيؼخ انجحشيٍ/يمجىل نهُشش في يدهخ انؼهىو انزشثىيخ وانُفضيخ "يدزًغ انًؼشفخ
 

  " دسخخ رجُي يذساء انًذاسس انثبَىيخ انحكىييخ في يذيُخ ػًبٌ نهزخطيظ  االصزشاريدي

يٍ وخهخ َظش يذيشي انًُبطك انزؼهيًيخ , كًذخم نزطىيش اإلداسح انًذسصيخ, انًذسصي

 .ثحث في يشحهخ انزحكيى في يدهخ ايشيكيخ" وسؤصبء االلضبو وانًششفيٍ انزشثىييٍ

 األنشطة والعضوية

 

  2009يميى  يُضك في خبئزح انًهكخ ساَيب انؼجذهلل نهًؼهى انًزًيز يُز ػبو. 
 

  يميى يؼزًذ نذي انىكبنخ األيشيكيخ نهزًُيخ انذونيخUSAID ٍالػزًبد يذسثيٍ يؼزًذي . 
 
  يؼزًذ يٍ خبيؼخ األييشح صًيخ–ػضى في ثشَبيح رًكيٍ إلػذاد انًؼهًيٍ اندذد  . 

 
 ػضى في اندًؼيخ األسدَيخ نهدىدح. 

 

 ػضى في انهيئخ اانزأصيضيخ ندًؼيخ انؼهىو انزشثىيخ األسدَيخ . 
 

  نهًإصضخ االسدَيخ نزطىيش انًشبسيغ ػضى في يدًىػخ ػًم انزؼهيى انؼبني انزبثؼخ

 . الػذاد يضىدح اصزشاريديخ نزطىيش لطبع انزؼهيى انؼبني في االسدٌااللزصبديخ
 

 يًثم كهيخ اآلداة في يكزت ضًبٌ اندىدح في خبيؼخ انزيزىَخ األسدَيخ. 
 


