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 ذاتيةسيرة 
 

 
 رائد سالم حامد الصرايرة :االسم الكامل

/كلية اآلدابمعلم الصف قسم :الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

 0791755346تلفون:      
 -      فاكس:

 raed_saraereh@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  
 -الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
   13/4/1975تاريخ الميالد: 

 األردن الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( المناهج و أساليب التدريسدرجة الدكتوراة)، األردن،  العلياجامعة عمان العربية للدراسات ، م2004 ،

 عمان. 
 (المناهج و أساليب التدريسدرجة الماجستير)، عمان.، األردن،  جامعة مؤتة، م2001 

 عمان.، األردن،  مؤتة، م1997 ،(التربية الرياضيةدرجة البكالوريس )
 إطروحة الدكتوراة .3

في درس  امعة مؤتةجالرياضية بأثر برنامج تدريبي في تحسين كفايات طالب التربية العملية في كلية التربية 
 األردن .، جامعة مؤتة ، التربية الرياضية

 
 الخبرات الوظيفية .4

 م2008-2005أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية 
 م2009-2010أستاذ مساعد في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية 

 م2021-2010بالمملكة العربية السعودية أستاذ مساعد في جامعة الباحة 
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 الرتب األكاديمية
 األردن، الزيتونة ، قسم معلم الصف، أستاذ مساعد 

 
 المناصب األكاديمية

منسق أكاديمي بعمادة السنة التحضيرية في جامعة الباحة بالمملكة العربية  ،الجامعة، البلد، الفترةالمنصب
 م2015-2010السعودية 
  مشرف وحدة النشاط الطالبي و اإلعالمي والعالقات بعمادة  الكلية،الجامعة، البلد، الفترة،  المنصب

 م2015- 2010السنة التحضيرية في جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية 
 مشرف وحدة التربية العملية و الجودة بقسم المناهج وطرق  ، الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب

 م2021-2015التدريس بكلية التربية في جامعة الباحة بالمملكة العربية 
  الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
 الجامعة، المدينة، البلد، الفترة---، المركز المنصب ، 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 طرائق و أساليب التدريس وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 
 التكريمات والجوائز .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8
 
 الخبرة التدريسية .9

 2022 -2005أستاذ مساعد في عدة جامعات من 
 الدراسات العليا 

 
  أسماء المساقات الدراسية          
  
 البكالوريس 
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مناهج التعليم _ استراتيجيات التدريس _ طرق وأساليب التدريس _ التربية العملية النظرية _ نظريات التعلم 

 الصحة واللياقة . –_ التعليم المتمايز _ التعلم القائم على اللعب _ الثقافة الصحية 
 

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

 الب، عنوان الرسالة، السنةسم الطا
 

 المنح  .11
 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 قائمة -

 الجامعية 
 قائمة -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ 

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ         
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 
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 النشر العلمي .16
 

 قائمة:
 

 (م2010/2011مجلة جامعة مؤتة للعلوم اإلنسانية .) :  المجالت المحكمة 
 دار أسامة للنشر ،عمان(2005عبر التاريخ إعاقات و إبداعات (  كتب، فصل في كتاب . 
 تقديم في مؤتمرات 
 تقارير 

 مرتبة كما يلي: 
اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين األولى غامقة(، إسم البحث،  سم العائلة،ا

 .سنة النشر، الصفحات رقم المجلد، إسم المجلة،
 
 

 
 

 


