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*تاريخ التعييف في الجامعة األردنية3555/5/3 :

* اإلجازات التي تـ الحصوؿ عمييا أثناء العمؿ في الجامعة األردنية
مدة اإلجازة
مف

إلى

إجازة تفرغ عممي
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*الخبرة األكاديمية
تاريخ الحصوؿ عمييا

الرتبة

الجامعة التي منحتو الرتبة

المدة التي مضت في الرتبة

مكانيا/البمد

األكاديمية

اليوـ

الشير

السنة

أستاذ مساعد ب

3

5

3553

استاذ مساعد أ

3

5

3559

الجامعة األردنية

33

3559

الجامعة األردنية

عماف/األردف

أستاذ مشارؾ أ

5

9

1553

الجامعة األردنية

عماف/األردف

1553

استاذ

7

7

1551

الجامعة األردنية
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أستاذ مشارؾ ب

37
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إلى
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3555

3559
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3559

3559

3559

1553
1551
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الخبرات العممية
البمد

الوظيفة

الجية التي عمؿ فييا

مدرسة

ثانوية السمط لمبنات السمط 3539

3533

مدرسة

معيد السمط

السمط 3533

3539

تدريب معمميف/أثناء الخدمة

معيد السمط

السمط صيؼ3539/3533 -

تدريب مختبرات/أثناء الخدمة

معيدالسمط

السمط صيؼ3539/3533 -

المدة الزمنية

مف

إلى

اإلشراؼ عمى احتفاؿ اليوبيؿ/كيمياء

معيد السمط

السمط 3533

3533

مراقبة وتصميح امتحانات التوجييي

و ازرة التربية والتعميـ

عماف 3531

3531

عضو ىيئة تدريس

الجامعة األردنية

عماف 3555

5555

عميدة لكمية األميرة عالية

جامعة البمقاء التطبيقية

غماف 1551

1557

عضو لجاف اعداد خطط ومشاريع بحث

جامعة البمقاء التطبيقية

السمط 1551

1557

عضو لجاف اعداد خطط واشراؼ رسائؿ

الجامعة األردنية

عماف 3551

5555

اإلنتاج العممي

 -3مفاىيـ خاطئة بخصوص مباديء البيئة واألصؿ التكويني لممادة الحية .دراسات13 ،
(أ) ( .3557 ،)7

 -1أثر المنياج في تشكيؿ العالقات المفاىيمية عند الطالب.البمقاء لمبحوث والدراسات،7 ،
(.3551 ،)3

 -1دراسة اكتشافية عف المفاىيـ البديمة التي في حوزة معممي المرحمة االبتدائية عف عالقة
الح اررة بالضغط عند ثبوت الحجـ .مجمة كمية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد ،13

مايو.3551 ،

 -7المفاىيـ البديمة التي في حوزة معممي الصؼ لممرحمة االبتدائية عف مفيوـ التنفس" مجمة
كمية التربية ،كمية التربية بأسيوط.3559 )3( ،37 .

 -9تفسير الطالب معممي الصؼ لظاىرة األجساـ الواقعة في الظؿ .أبحاث اليرموؾ ،سمسمة
العموـ اإلنسانية واإلجتماعية .1555 ، )3( 31 .

 -1الخمفية المعرفية لممعمـ الطالب ودورىا في فيـ التعبيرات المجازية لمناىج العموـ ،مجمة
كمية التربية ،أسيوط.1559 ،1 ،13 ،

 -3األنماط التفكيرية التي يستحدميا الطمبة المعمموف في مجاؿ االتزاف الحيوي ،دراسات.
الجامعة األردنية 1553 ،3 ،17

 -9استخداـ المغة العربية األـ لتدريس المفاىيـ الكيميائية لطمبة السنة األولى في 8-

الجامعة األردنية ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس ،جامعة دمشؽ،

.1535 )1( 9

 -5مدى إحاطة الطمبة المعمميف بتكامؿ نصوص القرآف والسنة مع المفاىيـ الصحية 9-
, European Scientific Journal, Vol2, June 2014واليبيئة والبيولوجية،

-35
11'Behavioral Disturbed and Other Middle Students
Explanation for Physical Change in Matter, Journal of Faculty of
Education,, 15, 2, 1999.
12'Using Scientific Concepts in Understanding Students
Culture, Journal of Faculty of Education, 17, 1, 2001.
13Education Status in Jordan in Recent Decades, Journal of
Faculty of Education,, 22, 1, 2006.
14Promoting Restructuring Students' Conceptions across
Complex Scientific Domains of Knowledge, Literacy Information
and Computer Education Journal (LICEJ), Vol.1, Issue 1, ISSN
 2010.2040 2589.

15The Impact of Social Motivational, Cognitive and Pedagogy
Content Dimensions on Understanding Chemistry Concepts
IJBHT, Volume, 2, Number 2, 2012.
16The Effect of PCK on Solving Selected Chemistry
Problems, IJHSS, Volume 2, Number 6, 2012
17- The dynamic transition from limited English proficiency into English
proficiency in assessing university students' understanding of chemistry
concepts, paper published on online, European Scientific Journal, special
addition , June, 2013, N0 2
18- Fitting various instructional strategies into various domains of
scientific knowledge,, European Scientific Journal, 2014 republished in
Procedia - Social and Behavioral Sciences 143 ( 2014 ) 195 – 198

Available online at www.sciencedirect.com

أوراق بحثية في مؤتمرات
 ورقة بحثية بخصوص تعريب العموـ في المؤتمر الرابع عشر لتعريب العموـ-3
. 1559 في جامعة عيف شمس المنعقد في شباط

 األسموب التعميمي وأثره في تشويؽ الطالب لتعمـ المغة العربية في الصفوؼ األربعة-1
، تشريف األوؿ، ورقة بحثية ألقيت في محمع المغة العربية. الواقع والمأموؿ:األولى

.1535

 طبيعة التبايف في أنماط التفكير واالتجاىات لدى أفراد المجتمع وعالقتو بمفيوـ-1
 ورقة،الدور االجتماعي في نصوص الكتاب والسنة وأدبيات عمـ النفس االجتماعي
2nd IIUM Quran Conference, Malaysia, 2015

بحثية قدمت في

-7 Students' Paradigms: Spontaneous or Acquired. Paper
presented at the annual meeting of the National Association
for Research in Science Teaching, San Francisco, Ca.,
March, 30, 1989.
5- Scientific Literacy in Information Era. Paper presented at
the annual meeting of the National Association for
Research in Science Teaching, New Orleans, Louisiana.
March, 30, 2001
6Students using 19th century functional approach in
their reasoning about biological phenomena. International
Conference in the Advances in the Internet, Processing,

System and Interdisciplinary Research, IPSI, Pescara,
Italy 27/7-31/8-2005.
7- Promoting transfer of learning across complex scientific
domains of knowledge, paper presented at LICE ,
London, 2009.
The Role of Prior Teaching Experiences & Pedagogy
Content Knowledge in Understanding & Implementation
of Scientific Concepts, paper presented at Ireland
International Conference on Education, IICE, 16-18,
April, 2012 (as a chair of the setting in science
)education

8-

مخطوطات غير منشورة
 -3التطور العممي والتكنولوجي وأثره عمى البيئة اإلجتماعية والطبيعية :دراسة حالة
البيئة األردنية .مخطوط غير منشور.

 -1المدخؿ إلى أساليب تدريس العموـ "مخطوط قدـ لعمادة البحث العممي خالؿ إجازة التفرغ
العممي1555.-3555 ،

 -1العمـ الطبيعي والعمـ الثوري  -تطبيقات في تدريس المفاىيـ العممية.
 -7ترجمة لمقاالت بخصوص نظريات المنياج.
ورشات عمل

أ -اجتماعات الخبراء واإلعداد لممؤتمر الوطني التربوي 3555-5-15-15
ب -المرأة القيادية تحت إشراؼ ( SETVETالمشروع الكندي المتعاوف مع جامعة البمقاء

التطبيقية) ،آذار .1557

ب -كيفية تفعيؿ دور العميد بالتعاوف مع مرؤسيو تحت إشراؼ ،9-1 ، SETVET
.1557

جػ  -كيفية تصميـ وسائؿ قياس اإلنتاجية تحت إشراؼ ( SETVETالمشروع الكندي
المتعاوف مع جامعة البمقاء التطبيقية).1557 1/19-115 ،

د -تطوير برامج التعميـ التقني والميني لمدبموـ المتوسط تحت إشراؼ SETVET
(المشروع الكندي المتعاوف مع جامعة البمقاء التطبيقية) ،آذار .1557
عضو لجان

كعضو هيئة تدريس في الجامعة األردنية:

أ -وصؼ المساقات الخاصة بأساليب تدريس العموـ والمناىج عمى مستوى الماجستير
والدكتوراة.

ب -لجنة االمتحاف الشامؿ لطالب الدكتوراة والماجستير  1535 -1555باستثناء العاـ

 ، 1557-1551معارة لجامعة البمقاء التطبيقية).
كعميدة لكمية األميرة عالية :2004-2003

أ -مجمس البحث العممي .ب -لجنة البت في القضايا الطالبية .جػ -لجنة الخطة الدراسية.

د -مجمس العمداء.

ب -النشاط اإلداري .

جـ -إدارة االمتحاف الشامؿ لمدبموـ المتوسط لمنطقة عماف الثانية لمدورة الشتوية والصيفية
لمعاـ الدراسي .1557/1551

د -اإلشراؼ عمى انتخابات مجمس الطمبة لكمية األميرة عالية.
ىػ - -اإلشراؼ عمى حفؿ التخريج لطالبات كمية األميرة عالية لمعاـ الدراسي -1551
.1557

و -اإلشراؼ عمى النشاط المفتوح بعمؿ بازار خيري لخدمة تسويؽ إنتاج الطالبات في
المجتمع المحمي.

ز-عضو في مؤتمر National Association for Research in ( NARST

 )Science Teachingمنذ عاـ  1551وحتى الوقت الحاضر .وىذا المؤتمر لو صبغة
عالمية ومختص بابحاث تدريس العموـ ومقره في الواليات المتحدة األمريكية ،أشترؾ بعضوية

المجاف الدولية في المؤتمر و بتحكيـ األبحاث الصادرة عف . Journal of Research in
Science Teaching
حػ -إدارة جمسة تدريس العموـ في المؤتمر االيرلندي التربوي الدولي المنعقد في دبمف -31

1531-39

شهادات التقدير
 -1شيادة تقدير مف سمو األميرة منى المعظمة لتعاوف كمية األميرة عالية بتدريب

الطالبات الكفيفات في برنامج الدبموـ المتوسط في العموـ المنزلية ( أيار .)2004

 -1شيادة تقدير مف و ازرة الثقافة لمعمؿ في إنجاح فعاليات ميرجاف المدينة األردنية األوؿ –
دورة السمط.

 -1شيادة تقدير مف المعيد اإلسالمي لوحدة األمة اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بماليزيا

لتقديـ ورقة بحث في مؤتمر مناىج التعميـ الديني في العالـ اإلسالمي :التحديات واآلفاؽ

في الفترة .1559/5/9-1

 -7شيادة مف اتحاد كميات المجتمع الكندية الكتماؿ حضور ورشة عمؿ عف كيفية تصميـ
وسائؿ قياس اإلنتاجية في الفترة ما بيف . 1557/1/19-11

 -9شيادة شكر مف المشرؼ عمى المشروع الكندي  John Meredithلتقديـ المساعدة في
المشروع الكندي المشترؾ مع جامعة البمقاء التطبيقية .SETVET

 -1شيادة شكر مف المؤتمر الدولي االيرلندي التربوي  1531لممساىمة في أعماؿ المؤتمر
 -3شيادة شكر مف المؤتمر التربوي الدولي في لندف لممساىمة في أعماؿ المؤتمر.
نشاطات ثانوية
 -1مقابمة في قناة رؤيا الفضائية في خريؼ  1533بخصوص كيفية االستعداد المتحاف

التوجييي

 2محاضرات ألقيت في عدة مدارس ثانوية -المدرسة النموذجية و مدرسة المروج وتالع
العمي -بخصوص أساليب تدريس العموـ والتربية البيئية في العقد المنصرـ .

