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 والدورات الخبرات الوظيفية .4
  ت متتالييية منيي  سيينوا 10) وخبييير  فييئ جييائلك الملييية رانيييا العبييدر للتميييل التربييو    )ُمقيييم ُمعتمييد

    األردن.   " جائلك مليية على مستوى الدولة" . 2020لغاية  2007
 

  2016/2017و  2015/2016مقرر لجنة التربية والتعليم فئ الجمعية األردنية للبحث العلميئ 
 ولتاريخه. 2017/2018
 

   نف تييييه  المشييياركة فييييئ مشييييروت السلسييية التفاعلييييية  لتييييدريس العليييوم القييييائم علييييى االستق يييا  اليييي
 Role Modelالجمعية األردنية للبحث العلمئ بالتعاون مع االتحاد االوروبئ  ك 

 
  إنجيا   -ميدر  متويوت فيئ– INJAZ    لتهيئية الفيرل للشيبا  االردنيئ. فيئ مجيال  المهيارات

 م.2009/2010القيادك  ومجال حياتية ال
 

  لناقييييد، التخوييييي  الجيييييد ورش تدريبييييية لمعلمييييات فييييئ مييييدارس خافيييية و كومييييية ) التفيييييير ا تنفييييي
 للدرس .
 

 األردنيية  محاضر غير متفرغ لمساق المناهج وطرائق التدريس لولبة الدبلوم العالئ فيئ  الجامعية
 . 2007ول خالل الف ل الدراسئ األ

 
  محاضير غييير متفيرغ لمسيياق التربيية العملييية لولبيية اليدبلوم العييالئ فيئ الجامعيية األردنيية خييالل الف ييل

 .2004الدراسئ الثانئ 
 

  أساسيييات االحصيياء التيبيقييي ااسييتخدا  برنييام  ردنييية بعنييوان " دورك فييئ جامعيية الليتونيية األ ضييور
spss   م.  مكتب االعتماد وضمان الجودك.20/2/2019-18ساعة تدريبية بتاريخ  15" لمدك 
 

  " لميدك يةبناء مصقفوفات اليتعلم فيي الخييل الدراسي ضور دورك فئ جامعة الليتونة األردنية بعنوان "
 مكتب االعتماد وضمان الجودك.م . 19/2/2018-18ساعات تدريبية  بتاريخ  10

 
  م17/9/2007ولغاية  7/2/2006مدير مدرسة ثانوية فئ و ارك التربية والتعليم  من. 
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  م . 6/2/2006الى 31/3/2005مساعد مدير مدرسة ثانوية من 

 
     للمر ليية األساسييية العليييا والمتوسييوة فييئ مييدارس  معلييم علييوم ) كيميييا  وفيليييا  وأ يييا  وعلييوم أر

 م .  30/3/2005م   ولغاية 29/9/1986و ارك التربية والتعليم األردنية من  
 الدورات : 

   شهادك الرخ ة الدولية لقيادك الحاسوICDL    80  م . 2003ساعة تدريب 
 

  م .   2007ساعة تدريب  160التعليم للمستقبل  –دورك انتل 
 

  كة فئ" الورشة التدريبية لتووير المناهج األردنية " بالتعاون بين الجامعة األردنية / كلية العليوم المشار
التربوييييية وو ارك المييييياه / مشييييروت اليفييييا ك المائييييية وو ارك التربييييية والتعليييييم / مديرييييية المنيييياهج والجمعييييية 

 م2/2/2002 –م 1/9/2001األردن فئ الفترك من  -المليية لحماية الوبيعة 
 

 مشروت التوعية واليفا ك المائية  -لمشاركة فئ المؤتمر األردنئ ا  (WEPIA)  ، شيهادك مين الجمعيية
  مشيييروت التوعيييية واليفيييا ك المائيييية  -الملييييية لحمايييية الوبيعييية  بالمشييياركة فيييئ الميييؤتمر األردنيييئ 

(WEPIA)  فئ المناهج كمتووت من خالل ورشات العمل : تحديد الخووط العريضة للمفاهيم المائية
 م  .  2001الدراسية الوطنية

 
 . المشاركة فئ مؤتمرات  ول العناية ب حة الفم واألسنان / كمعلم فحة مدرسية لعدك سنوات 

 
  و ارك التربيية  –وميدتها سينة ) ال يل السيابع  -تيدريب معلميئ العليوم  -دورك التووير التربيو   ضور

 .1994والتعليم   
 

  ات أولية مدتها شهر / مديرية الدفات المدنئ . دورك دفات مدنئ واسعاف ضور 
 

  جامعة اليرموك. –دورك فئ"  كيفية اجرا  المقابالت الموقفية " كادر للتعليم العربئ  ضور 
 

  دورات فئ جائلك الملية رانيا العبيدر للتمييل التربيو  فيئ التقيييم اليتيابئ  عيدد الحضور والمشاركة فئ
 .10للمعلمين المتميلين عدد  10
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  دورات فيييئ جيييائلك المليييية رانييييا العبيييدر للتمييييل التربيييو  فيييئ التقيييييم المييييدانئ الحضيييور والمشييياركة فيييئ
 .10للمعلمين المتميلين عدد 

 
  .دورك فئ جائلك الملية رانيا للتميل التربو  فئ المقابالت الموقفية 

 
 

 الرتب األكاديمية
  ،م. 15/9/2008األردن، ، جامعة الليتونة األردنية، قسم معلم فلأستاذ مساعد             

 
 المناصب األكاديمية

  2019-2016األردن، )رئيس قسم معلم فل، كلية اآلدا ، جامعة الليتونة األردنية، بأعمال  قائم
 
 هتمامات البحثيةاال .5

 المناه  والتدريس وأساليب تدريس العلو  والجودة والتخييل االستراتيجي. 
 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
  عضو فئ الجمعية األردنية للعلوم التربوية. 
 .عضو فئ الجمعية المليية لحماية الوبيعة 
  عمان .  – الجمعية األردنية للبحث العلمئعضو فئ 

 
 التكريمات والجوائز .7

  فيييئ مشيييروت  مشييياركةلل  -مييين الجمعيييية األردنيييية للبحيييث العلميييئ –وشيييهادك شيييكر  –درت تييييريم
السلسيية التفاعلييية  لتييدريس العلييوم القييائم علييى االستق ييا  اليي   نف تييه الجمعييية األردنييية للبحييث 

و القييييام  2017/ 2016 العلميييئ بالتعييياون ميييع االتحييياد االوروبيييئ  كمحكيييم للمشييياريع المدرسيييية 
لثييانئ الييوطنئ ا مييؤتمرال) ضييمن بليييارات للولبيية المشيياركين فييئ مدارسييهم وتقييديم توجيهييات لهييم 

بتموييل مين  -تعلييم العليوم القيائم عليى االستق يا  –"عبر عن نفسك " مشروت السلسة المتفاعلية 
  . األردن  -عقد فئ جامعة اللرقا ال     FP7-321278االتحاد االوروبئ رقم 

-  
 الزمالة والمنح الدراسية .8

 ال يوجد 
 الخبرة التدريسية .9
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 الدراسات العليا 

 
 عالئ/ الجامعة األردنية دبلوم  -التربية العملية  

  
 البكالوريس 
 
  1)مفاهيم علمية  وطرق تدريسها  -
  2)مفاهيم علمية  وطرق تدريسها  -
 الييميا  واال يا  وأساليب تدريسهما. -
 الفيليا  وعلوم األر  وأساليب تدريسهما. -
 استخدام المختبر فئ تدريس العلوم. -
 استخدام الحاسو  فئ التعليم . -
 ائل التعليمية. ت ميمم وانتاج الوس -
 المناهج وطرق التدريس. -
 التربية البيئية . -
 نظام التربية والتعليم فئ االردن. -
  سنوات 3منسق برنامج التربية العملية  -
 مبادئ فئ التربية. -
 طرائق التدريس لل فوف االولى.  -
 أخالقيات مهنة التعليم. -

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقد (  .10

 وجد.ال ي
 المنح  .11

 ال يوجد.
  ختراعبراءات اال  .12

 ال يوجد. 
 عضوية اللجان  .13

 المحلية والعالمية 
 لغاية اآلن.  2016الجمعية األردنية للبحث العلمئ  –مقرر لجنة التربية والتعليم  -
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 الجامعية 
 لجنة ضمان الجودة

 لجنة الخية الدراسية والمصادر التعلمية

 متااعة الخريجين لجنة المعادلة واإلرشاد والتدريب و 

 لجنة االمتحانات والتقييم

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

تنظيم المؤتمر الدولي السااع لكلية اآلداب، آفاق مستقبلية للتربية والتعليم في ظل عالم  -
  . 2018ابريل  4-3الذي عقد في الفترة  -متغير  

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخقائمة بأسما           
 
 المشاركة في نشاطات المناه  الدراسية  .15
 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسما  
 النشر العلمي .16

 
الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم  لصفوف المرحلة األساسية العليا في المدارس : بعنوانمنشور  بحث -

 . 2020( . ابريل 72. العدد )بوية لكلية التربية بسوهاجالمجلة التر. األردنية من وجهة نظرهم

 

درجة ممارسة معلمي العلو  لمهارات البحث االجرائي في المدارس األردنية من : بعنوانمنشور  بحث -
مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية   28المجاد –. الجامعة االسالمية بغلك وجهة نظرهم

 م. 2020فئ شهر مارس 
 

 "لعمليات إدارة المعرفة المدارس األردنية  درجة ممارسة معلمي العلو  في: "بعنوانمنشور  بحث -
 م.2019أكتوبر   -  66المجلة التربوية ليلية التربية/ جامعة سوهاج ،  العدد  
 ONLINE  ISSN 2536-9091)   PRINT: (ISSN 1687-2649) 
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ييل االستراتيجي في الجامعات االردنية من وجهة نظر أعضاء واقع عملية التخبحث منشور بعنوان "  -

 2012 ليران  60"  مجلة اتحاد الجامعات العربية .  العدد  هيئة التدريس الذين يقومون اأعمال ادارية
 

 
 OVER THE BRIEFING STUDENTS TEACHERS INTEGRATION OF 

THE  QUR'AN AND SUNNAH WITH THE CONCEPTS OF HEALTH 
AND ALIBAIH AND BIOLOGICAL- European Scientific Journal June 
2014 /SPECIAL/ Edition vol.2 ISSN: 1857 – 7881  ( Print ) e - ISSN 
1857- 7431 
 

 The Educational System in Egypt and Jordan: A comparative Study”  
International Interdisciplinary Journal of Education(IGCT) 2016. 
 

 
 انتهت


