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 المعلومات الشخصية .1

   1973/7/17تاريخ الميالد: 
 أردنيةالجنسية: 

   
 الشهادات العلمية .2
ووان ئووت توودريع العلوووبمنووا و وارادكتوووراف  ووع العلوووب الترتويووة: ت صوو   - للدراسوواا العليووا  العرتيووة : جامعووة عمن

   بتقدير ممتاز.2007األردن/ 
  بتقوودير 2001: جامعووة مةتووة  األردن/منووا و وارائووت توودريع العلوووبت صوو  ماجسووتير  ووع العلوووب الترتويووة:  -

 ممتاز.
   بتقدير جيد جدًا.1996 ع الترتية: جامعة مةتة  األردن/ لعالدبلوب العا -
   بتقدير جيد.1995يوس علوب: ت ص  الفيزياء: جامعة مةتة  األردن/بكالور  -

 
 إطروحة الدكتوراة .3

لوة بتوكيود التعليوي الفربوع التنتوةد وا عتياد وة عنوان أاروحة الدكتوراف  " أثر التودريع باسوت داب دورتوع الوتعلم: الملعدن
 اا التفكير الناقد  ع مادة الفيزياء  ع األردن". ع  هم البة المرحلة األساسية العليا للمفاهيم العلمية وتنمية مهار 
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 الخبرات الوظيفية .4
/جامعة الزيتونة منا و وارائت تدريع العلوبت ص  برتبة أستاذ ملشارك  ع  عضو  يئة تدريع -

 ولغا ة  ذا التاريخ. 18/7/2016منذ   األردنية/كلية اآلداب/قسم العلوب الترتوية
/جامعة الزيتونة منا و وارائت تدريع العلوب ع ت ص   دبرتبة أستاذ ملساع عضو  يئة تدريع -

 .17/7/2016ولغا ة  6/10/2008منذ   األردنية/كلية اآلداب/قسم العلوب الترتوية
(  ع المةتمر الدولع للعلوب ا جتماعية الذد انعقد  ع مدينة مرسين Keynote Speakerمتحدث رئيع) -

 نظيم من جامعتع كيليع وقوماشين. بت  16/3/2019-14التركية  ع الفترة ما بين 
ر - ووان  األردن    مودارس الكليوة العلميوة امسووالمية/ قسوم امشورا  والتطووير الترتوود ترتود/ مشور  ومطوون عمن

 .2008/ 10/ 5ولغا ة   1/8/2007منذ 
وووان  األردن  منوووذ  -  12/7/2005محابووور ومشووور  ترتيوووة ميدانيوووة/ كليوووة ال ووووارزمع/ القسوووم الترتوووود  عمن

 .2007/ 7/ 1ولغا ة 
 31/8/2002محابووور ومشووور  ترتيوووة ميدانيوووة/ كليوووة المعلموووين/ تتووووك  المملكوووة العرتيوووة السوووعود ة  منوووذ  -

 .3/9/2004ولغا ة 
(/ SPSSمحابر ومدرب غير متفرغ لدوراا تحليي التياناا امحصائية باست داب نظاب الرزب امحصائية) -

 . 2002ولغا ة  2000جامعة مةتة/ مركز دراساا الجنوب  األردن  منذ عاب 
اسوووت داب الم تتووور  وووع " برنامووووو التنميوووة المهنيووة لمدرسوووع الموووواد العلميوووةمحابوور ومووودرب غيووور متفووورغ  وووع  -

 / مكتب اليونسكو  عمنان  األردن.              2006كانون ا ول  14 – 2"   ع الفترة ما بين تدريع العلوب 
  .2002ولغا ة  1995الترتية والتعليم األردنية  منذ عاب مدرس لمادتع العلوب العامة والفيزياء  ع وزارة  -
         

 الرتب األكاديمية
 األردن.  جامعة الزيتونة األردنية  قسم معلم صف  مشاركأستاذ  -
 .18/7/2016: منح الرتبة تاريخ -
     

 المناصب األكاديمية
  ذا التاريخ. ولغا ة 3/10/2020جامعة الزيتونة األردنية  منذ عميد كلية اآلداب/ -
جامعة الزيتونة األردنية/كلية اآلداب  منذ نائب عميد كلية اآلداب ومساعد العميد لشةون بمان جودة التعليم/ -

 .2/10/2020ولغا ة  3/10/2016
جامعة الزيتونة األردنية: منذ نائب مدير مكتب امعتماد وبمان الجودة ورئيع شعبة التطوير األكاد مع/ -

 .3/10/2016ولغا ة  1/2/2016
 .1/2/2016ولغا ة  12/10/2014منذ   قسم العلوب الترتوية:جامعة الزيتونة األردنية/كلية اآلدابرئيع  -
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منذ عاب   العلوب الترتوية جامعة الزيتونة األردنية/كلية اآلداب/ قسم: منست برنامو الترتية العملية الميدانية -
 .2014ولغا ة  2012

 هتمامات البحثيةاال .5
 .تجداتها  ع القرن الحادد والعشرينسوم ت تدريع العلوبمنا و وارائ -
 .التقويم التديي -
 .منا و وارائت تدريع العلوب  عالنظرياا الحديثة  -
 .تدريع العلوبالتعلم والتعليم املكترونع  ع  -
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
ترتود)ملقيم ملعتمد لجائزة المعلم المتميز للعاب عضو  ريت مقيمع جمعية جائزة الملكة رانيا العتدهللا للتميز ال -

 (. ولغا ة  ذا التاريخ 2018/2019
 International Journal of Scholars inعضو  يئة تحرير للمجلة الدولية للباحثين  ع الترتية) -

Education: IJSE  ولغا ة  ذا التاريخ. 2019( منذ 
 2013عمادة البحث العلمع/ الجامعة األردنية منذ عاب  تحكيم مجلة دراساا العلوب الترتوية/ لجنة عضو -

 ولغا ة  ذا التاريخ.
 ولغا ة  ذا التاريخ. 2010عضو  ريت الجمعية األردنية للبحث العلمع والريادة وامبداع منذ  -
اسوع مستشار متطوع لترنامو إنجاز/ جامعة الزيتونة األردنية/ صندوق الملك عتدهللا الثوانع للتنميوة  للفصوي الدر  -

 . 2009/ 2008الثانع من العاب الدراسع 
 التكريمات والجوائز .7
شووهادة شووكر وتقوودير موون جامعووة الزيتونووة األردنيووة لحصووول كليووة اآلداب علووت شووهادة بوومان جووودة التعلوويم للعوواب  -

 التع تمنحها  يئة اعتماد مةسساا التعليم العالع وبمان جودتها األردنية. 2017/2018الدراسع 
 .2011/2012يتونة األردنية للعاب الدراسع درع جامعة الز  -
 .2001)اوائي ال ريجين/ماجستير(: جامعة مةتة / 2001جائزة التفوق العلمع لعاب  -
 .2001شهادة التفوق األكاد مع والعلمع: جامعة مةتة /  -
 .2000شهادة التفوق األكاد مع والعلمع: جامعة مةتة /  -
 .1999تة / شهادة التفوق األكاد مع والعلمع: جامعة مة  -
   
 الزمالة والمنح الدراسية .8
ولغا ة   2018/9/27أستاذ زائر  ع كلية العلوب الترتوية/ جامعة كيليع/تركيا   ع الفترة ما بين   

2018/10/10. 
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 الخبرة التدريسية .9
 الدراسات العليا 

   يوجد
  

 البكالوريس 
 .الفيزياء وعلوم األرض وأساليب تدريسهما -
 .وأساليب تدريسهما الكيمياء واألحياء -
 است داب الم تتر  ع تدريع العلوب. -
 المنا و وأساليب التدريع. -
 أخالقياا مهنة التعليم. -
 المهاراا الحياتية. -
 الترتية التيئية. -
 الترتية العملية/نظرد. -
 (.1الترتية العملية الميدانية) -
 (.2الترتية العملية الميدانية) -
 البحث امجرائع. -
 ليم.است داب الحاسوب  ع التع -

 
 عضوية اللجان  .10

 المحلية والعالمية 
 .2019-2018مقيم   ع جائزة الملكة رانيا العتدهلل للتميز الترتود منذ عاب  –

 الجامعية –
 عضو اللجنة التنفيذ ة لضمان جودة التعليم علت مستوى جامعة الزيتونة األردنية. -
ولغا ووووة  ووووذا  2010/2011سووووع جامعووووة الزيتونووووة األردنيووووة  منووووذ العوووواب الدرا /عضووووو مجلووووع كليووووة اآلداب -

 التاريخ.
و  2017/2018الجووامعيين  ينعضووو مجلووع البحووث العلمووع علووت مسووتوى جامعووة الزيتونووة األردنيووة للعووام -

2019/2020. 
 .2020/2021علت مستوى جامعة الزيتونة األردنية للعاب الجامعع  الدراساا العلياعضو مجلع  -
 2017/2018عووة الزيتونووة األردنيووة  منووذ العوواب الدراسووع جام /رئوويع لجنووة البحووث العلمووع  ووع كليووة اآلداب -

 ولغا ة  ذا التاريخ.
 .2019 -2017من  علت مستوى الكلية جميعها دابرئيع اللجان العاملة  ع كلية اآل -
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 اللقاءات العلمية والمهنية .11

 المشاركة في اللقاءات العلمية
 .30/10/2019-28المةتمر الدولع الحادد عشر للمجتمع الترتود  تركيا/أنطاليا   -
 .16/3/2019-14المةتمر الدولع األول للعلوب امنسانية  تركيا/مرسين   -
 4/ 4/ 2018  آ اق مستقتلية للترتية والتعليم  ع ظوي عوالم متغيور"لمةتمر الدولع السابع لكلية اآلداب: ا -

 ألردنية  عمنان  األردن.جامعة الزيتونة ا  3-
  خووالل والمعنووون بووو )العولمووة وأثر ووا علووت الوودول الناميووة/ التحوود اا والفوور (  لملتقووت الطالبووع امبووداععا -

   جامعة الزيتونة األردنية  عمنان  األردن. 11/2018/ 9-6الفترة من 
/ 12/5 -10األردن  المةتمر العرتع الدولع لضمان جودة التعليم العالع جامعة الزرقاء األ لية   -

2011. 
  جامعة امسراء  2010/ 25/5 -24 المةتمر الدولع األول لحقوق الطفي من منظور ترتود وقانونع  -

 .عمنان  األردن
 

 تنظيم اللقاءات العلمية
قووودس  وووع ال "لكليوووة اآلداب:  الثوووامنللموووةتمر الوودولع ونائوووب رئوويع اللجنوووة العليوووا التحضووويرية لجنوووة الرئوويع  -

 جامعة الزيتونة األردنية  عمنان  األردن.   2022 /7 /20 -19  الشعر العرتع الحديث"
والمعنون بوو   رئيع لجنة تحكيم األبحاث العلمية)محور العلوب امنسانية( المقدمة للملتقت الطالبع امبداعع -

  جامعوووة 11/2018/ 9-6  خوووالل الفتووورة مووون )العولموووة وأثر وووا علوووت الووودول الناميوووة/ التحووود اا والفووور (
 الزيتونة األردنية  عمنان  األردن. 

آ ووواق مسوووتقتلية للترتيوووة "عضوووو اللجنوووة التحضووويرية واللجنوووة العلميوووة للموووةتمر الووودولع السوووابع لكليوووة اآلداب:  -
 جامعة الزيتونة األردنية  عمنان  األردن.    4/ 4/ 2018-3  والتعليم  ع ظي عالم متغير

 -10العلميووة المقدمووة للمووةتمر العرتووع الوودولع لضوومان جووودة التعلوويم العووالع   عضووو لجنووة تحكوويم األبحوواث -
   جامعة الزرقاء  عمنان  األردن. 2011/ 12/5

/ 16/5للموووةتمر الطالبووووع األول " دور الطلبوووة  وووع ا نتموووواء وتعزيوووز الهويووووة"  عضوووو اللجنوووة التحضوووويرية  -
 جامعة الزيتونة األردنية.  2012

عضوووو لجنوووة تحكووويم األبحووواث العلميوووة المقدموووة للموووةتمر الووودولع الثوووانع لكليوووة عضوووو اللجنوووة التحضووويرية و  -
جامعوة الزيتونوة األردنيوة    14- 15 / 11 / 2012اآلداب: ال طواب الترتوود ومرحلوة موا بعود الحداثوة  

 عمنان  األردن. 
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  المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية .12
 التفصيلع لمساقاا:المشاركة  ع إعداد الوصف 

 .الفيزياء وعلوم األرض وأساليب تدريسهما -
 .وأساليب تدريسهما واألحياءالكيمياء  -
 است داب الم تتر  ع تدريع العلوب. -
 المنا و وأساليب التدريع. -
 أخالقياا مهنة التعليم. -
 المهاراا الحياتية. -
 الترتية التيئية. -
 الترتية العملية/نظرد. -
 (.1الترتية العملية الميدانية) -
 (.2الترتية العملية الميدانية) -
 البحث امجرائع. -
 ب  ع التعليم.است داب الحاسو  -
 

 النشر العلمي .13
1. Distance Learning Difficulties from the Science Teachers' Viewpoints during 
COVID-19 Pandemic. Multicultural Education, 2022, Volume 8, Issue 7, 2022 
(Indexed in Scopus, Q3). 
2. Factors associated with the Implementation of Blended Learning in Jordanian 
Universities. Journal of Positive School Psychology, 2022, Volume 6, Issue 5 (Indexed 
in Scopus, Q2). 
3. Teachers' Perspectives on the Availability of Environmental Concepts in Jordanian 
Science and Social Studies Textbooks of Seventh Grade: A Comparative Study. 
Journal of Positive School Psychology, 2022, Volume 6, Issue 4 (Indexed in Scopus, 
Q2). 
4. Dyslexic Arabic Students in the Arab Countries: A Systematic Review of Assistive 
Technology Progress and Recommendations. International Journal of Early Childhood 
Special Education. 2021, Volume 13, Issue 1 (Indexed in Scopus, Q4). 
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5. The Level of Implement of the Content of Knowledge Economy at Public Schools 
Affiliated to the Ministry of Education in Jordan. Journal of Education - Sohag 
University. July 2020, Volume 75, Issue part 2 (Indexed in EBSCO). 

الجامعووة مجلووة . األردنيووة موون وجهووة نظوور م . درجووة ممارسووة معلمووع العلوووب لمهوواراا البحووث امجرائووع  ووع الموودارس6
 ووع قاعوودة بيانوواا .) مصوونف 2020(  سوونة النشوور 2(  العوودد)28المجلوود )امسووالمية للدراسوواا الترتويووة والنفسووية. 

 ايتيسكو(.
أنماط المعر وة التيداغوجيوة لودى معلموع العلووب ومعلماتهوا لمرحلوة التعلويم األساسوع  وع مديريوة ترتيوة وتعلويم لوواء . 7 

 .30/10/2019-28أنطاليا  /المزار الجنوتع  ع األردن. المةتمر الدولع الحادد عشر للمجتمع الترتود  تركيا
. الموةتمر الودولع األول للعلووب ه ملعاصر وحركة إصالح  ع المنا و واسوتراتيجياا التودريعجن : تو النظرية التنائية. 8

 .16/3/2019-14امنسانية  تركيا/مرسين  
العلوووب )مجلووة جامعووة ال ليووي للبحوث. مسووتوى الوووعع التيئووع لوودى البووة كليووة اآلداب  ووع جامعووة الزيتونووة األردنيووة. 9

 . ) مصنف  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(.2018(  سنة النشر 2(  العدد)13المجلد )(. امنسانية
10. Content Analysis of Science Books for Upper Primary Stage in Jordan and 
Intermediate Stage in Saudi Arabia from an Islamic Perspective: Analytical 
Comparative Study. Journal of Education and Practice, 2016, Volume 7, Issue 30 
(Indexed in EBSCO).  
11. The Effectiveness of Educational Games on Scientific Concepts Acquisition in First 
Grade Students in Science. Journal of Education and Practice, 2016, Volume 7, Issue 
3 (Indexed in EBSCO).  

العملية. طلبة المعلمين المتدرتين  ع المدارس المتعاونة للمشكالا التع تواجههم أثناء برنامو الترتية . تقديراا ال12
سونة النشور   ( 9)العودد   ( 3جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساا الترتوية والنفسية   لسطين  المجلود ) ةمجل

2015 . 
 ) مصنف  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(.

التدريسووية التووع  متلكهووا الطلبووة المعلمووون المتوودرتون  ووع الموودارس المتعاونووة موون وجهووة نظوور المعلمووين . الكفا وواا 13
) مصونف  .2015(  سونة النشور 3(  العدد)42المتعاونين. مجلة دراساا العلوب الترتوية  الجامعة األردنية  المجلد)

  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(.
مووديرو الموودارس موون وجهووة نظوور المعلمووين  ووع مديريووة ترتيووة وتعلوويم لووواء وادد . المهوواراا الحياتيووة التووع  متلكهووا 14

(  سنة النشور 23(  العدد)2السير  ع العاصمة األردنية عمنان. مجلة كلية الترتية  جامعة المنصورة  مصر  الجزء)
2015. 
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ة الترتيوة التيئيوة واتجا واتهم  وع تحصويي البوة جامعوة الزيتونوة األردنيوة  وع مواداست داب خورائ  المفواهيم  .  اعلية15
)  .2014(  سونة النشور 2(  الجوزء)34نحو ا. مجلة جامعوة القودس المفتوحوة لألبحواث والدراسواا   لسوطين  العودد)

 مصنف  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(.
 وع  . أثر است داب استراتيجية شكي التيت الدائرد  ع تنمية التفكير البصرد لدى االب الصف التاسع األساسع16

)  .2014(  سوونة النشوور 2(  العوودد)41مبحووث الفيزيوواء. مجلووة دراسوواا العلوووب الترتويووة  الجامعووة األردنيووة  المجلوود)
 مصنف  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(.

.اتجا اا البة جامعة الزيتونة األردنية نحوو تقوويم تعلمهوم باسوت داب ا ختبواراا المعتمودة علوت الحاسووب. مجلوة 17
(  33  األمانة العامة  تحاد جامعاا الدول العرتيوة  المجلود)للبحوث  ع التعليم العالع دول العرتيةاتحاد جامعاا ال

 ) مصنف  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(. .2013(  سنة النشر 3العدد)
. رؤيووة ترتويووة مقترحووة لسووماا التعلوويم الجووامعع المسووتقتلع  ووع الجامعوواا األردنيووة  ووع بوووء متطلبوواا مجتمووع 18

 .2012سنة النشر  ( 4)العدد   ( 13ة  مجلة العلوب الترتوية والنفسية  جامعة البحرين  المجلد )المعر 
لووة  ووع تنميووة مهوواراا التفكيوور الناقوود لوودى االبوواا الصووف العاشوور األساسووع  ووع 19 . أثوور اسووت داب دورة الووتعلم الملعدن

)  .2011(  سوونة النشووور 9(  العووودد)25جلوود)نسوووانية   لسووطين  الماألردن. مجلووة جامعووة النجووواح الوانيووة للعلوووب ام
 مصنف  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(.

اتحواد جامعواا الودول مجلوة  . درجة ربا البة كلية اآلداب  ع جامعة الزيتونة األردنية عن امرشواد األكواد مع.20
 ) مصنف  ع قاعدة بياناا ايتيسكو(. .2011(  سنة النشر 57العدد) العرتية 

العرتووع الوودولع  رالعووالع. المووةتممعووايير بوومان جووودة التقووويم الحقيقووع للطلبووة  ووع منووا و التعلوويم نموووذم مقتوورح ل.21
 .2011/ 12/5 -10األردن    األ لية لضمان جودة التعليم العالع جامعة الزرقاء

منظووور  تصووور مقتوورح لتوودريع العلوووب لألافووال و قووًا للنظريووة التنائيووة. المووةتمر الوودولع األول لحقوووق الطفووي موون. 22
   جامعة امسراء  عمنان  األردن.2010/ 25/5 -24ترتود وقانونع  

. أثر است داب التعلم التعاونع  ع تودريع بعوا المفواهيم الفيزيائيوة علوت تحصويي البوة الصوف التاسوع األساسوع 23
  مصور  أسويوطجامعوة  رتيوة كليوة الت مجلةمقارنة بالطريقة التقليد ة  لواء المزار الجنوتع  ع مديرية الترتية والتعليم ل

 .2003سنة النشر   ( 1)العدد   ( 19)المجلد 
وان  األردن   دار وائي للنشر والتوزيع2015. كتاب: الترتية التيئية)رؤية بنائية(  الطبعة األولت  24 )توم تحكيموه عمن

 علميًا(.
  دار جلوويع الزمووان 2011  مفوواهيم ريابووية وعلميووة لطفووي الروبووة وارائووت تعليمهووا  الطبعووة األولووتكتوواب: . 25

 .عمنان  األردن للنشر والتوزيع
 


