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 اخلرجيات العزيزات، اخلرجيون األعزاء

 فيسعدني أن أرحب بكم يف جملتكم االلكرتونية متمنيا لكم دوام ووافر التوفيق والسداد،

ياتي تدشب هذه اجمللة سعيا من اجلامعة االردنية وكلية العلوم الرتبوية للتواصل معكم لتوطيد 

اواصر التعاون ومتابعة شؤونكم بإعتباركم سفراء لكلية العلوم الرتبوية اليت تفخر بكم ومبا 

 حققتموه عرب مسريتكم العلمية والعملية.

اننا نامل منكم االنظمام اىل هذه اجمللة لتكون بوابة للتفاعل والتواصل احلضاري بينكم وبني 

كليتكم سعيا ملعرفة اخباركم واجنازاتكم ومدنا مبقرتحاتكم لتطوير خططنا وبراجمنا األكادميية 

 ربي.على حنو خيدكم وخيدم سوق العمل االردني والع

 أحييكم وامتنى أن جيد هذه اجمللة كل إهتمام لديكم، واهلل ولي التوفيق،

 نائب العميد لشؤون اإلعتماد وضمان اجلودة

 الدكتور حممد صايل الزيود
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 أهداف اجمللة

تسعى اجمللة للتواصل مع اخلرجيني واخلرجيات من كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة االردنية 

 هداف التالية: اىل حتقيق اال

 التواصل والتفاعل احلضاري مع اخلرجيني واخلرجيات.        -

 توثيق العالقات والروابط بني اخلرجيني.       -

 تكوين قاعدة بيانات دقيقة للخرجيني واخلرجيات.       -

 اخذا اراء اخلرجيني واخلرجيات يف التخصصات والربامج اليت تطرحها الكلية.        -

 تعزيز انتماء اخلرجيني للكلية.        -

 التعاون لتوظيف خربات اخلرجيني و إمكاناتهم مبا خيدم اجملتمع.       -

تنمية مهارات و معارف خرجيي الكلية بدعوتهم للمؤمترات والندوات وورش العمل        -

 .املتخصصة اليت تعقدها
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 خرجيي كلية العلوم الرتبوية يف سطور

 

  أمل نواف عبد احلميد حممود

 تربية طفل التخصص:

   وتدريسمناهج  القسم:

  بكالوريوس العلمي:املؤهل 

روضة ومدرسة اجلامعة  العمل:مكان 

 األردنية

 

 

  

 الرتبوية،ما أمجل الذكريات يف صرح من صروح العلم جامعيت األردنية وباألخص كلية العلوم 

ذلك املكان الذي عشت فيه أمجل سنوات عمري  طموحاتي،فهي مهد آمالي وبزوغ فجر 

  .وصداقاتيومجيل ذكرياتي 

وإنه ملن حسن حظي وعظيم فخري أن أكون إحدى منارات العلم يف هذا الصرح الشامخ 

ن كوني معلمة يف روضة ومدرسة اجلامعة األردنية ألحقق تلك الرسالة العظيمة اليت تعلمتها م

رسالة مشرقة أستشعر عظمتها وأؤمن  إنسانية،رسالة هلا عمق وأبعاد ومشاعر  الكرام،أساتذتي 

حيب لعملي والتزامي بأخالقيات مهنيت قادني إىل بناء عالقات وروابط انسانية واسعة  بقيمتها،

لبناء شخصية  ىالغد، أسعأزرع القيم اإلجيابية يف صغاري قادة  ومرشدة،ألصبح معلمة وصديقة 

 .التواصلمتكاملة متزنة متمتعة بصحة نفسية عالية وباالحرتام واحلب أفتح جسور 

شهادتي اليت أمحلها وساماً على صدري زادتين ثقة واعتزازا بنفسي وحفزتين ملزيد من العطاء 

 )العلومفها أنا أعود اليوم ملقاعد الدراسة من جديد ألكمل دراسة املاجستري يف كلييت 

 ختصص إدارة تربوية. بوية(الرت

 فكل الشكر واإلحرتام والتقدير جامعًة وأساتذة ورفاق درب
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 اشراق يوسف عبد الكريم الطراونة 

دكتوراه / ارشاد نفسي وتربوي /قسم 

 االرشاد النفسي 

 (2017)ال خرجية 

 

 

يزهو الفخر وتغطي أكاليل الغار هاماتنا. لعلم غرس يف قلوبنا قبل عقولنا من اساتذة هلم كل 

تقدير وتبجيل يف جامعتنا االردنيه اليت احتضنتا وبذرت فينا حب الوطن والقائد والعمل.. وها 

انا من جنوب األردن جلست كطالبة على مقاعد الدراسه يف جامعة رسخت هوييت األردنيه 

عاما مميزا بالنسبة لي مكلال بالنجاح ناقشت  2017لي درجة الدكتوراه لتجعل من عام  ماحنة

خالله اطروحيت واليت احببتها من احرتامي ملشريف الدكتور عادل طنوس والذي كان له كل 

الفضل يف تقوميي انا وشخصييت قبل تقوميها وتعديلها وتقدميها بالشكل الالئق فله مين كل 

. نعم لقد تكاتفت اجلهود ووقف اجلميع جبانيب ومل ولن أنسى فضل األستاذ دير.والتقاالحرتام 

. ايها والتقدير.الدكتور حسني الشرعه صاحب الفضل والعطاء ما دمت حيه. له مين كل الشكر 

حلظات دراسيت لتحفر بذاكرتي  ولقد مرت. الكثري.املعلم الفاضل لقد تعلمت منك الكثري 

قد صدفتهم  أنىأمحد اهلل تعاىل   مكانه.ل رفقه هلم بالقلب مكانه وأي وبقليب اروع ايام وأمج

. ادخلتين جامعيت احلبيبه عاملا جديدا نلت فيه لقبا علميا محلين صدفه. أمجلحبياتي فهي 

مسؤوليته ومسؤولية ما يتبعه من عطاء وجهد يف عملي فأنا باحثه عن العلم وسأبقى ما دمت 

. حيث هبت االنسان.االنسان  مبادئرسخت بداخلي  فلقد جامعيت.. هكذا علمتين حيا.

نسمات اجلنوب لتلتقي بعبق عمان ألعود اىل الكرك فخورة مبا وصلت اليه بتوفيق من اهلل 

 وبركة دعاء والدي أطال اهلل يف عمرهما
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 الدكتوره عبري عيسى قطيفان اخلوالده.

 خرجية: دكتوراه مناهج وتدريس.

ريس. من اجلامعة قسم: املناهج والتد

 " بتقدير امتياز". 2017االردنية سنة 

 

 

العلوم الرتبوية بعنوان مدى إمتالك  -قمت بنشر حبث يف جملة دراسات اجلامعة االردنية 

معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية وعالقته باإلستعداد اإلجتماعي اإلنفعالي لدى طفل 

 الروضة.

 خاصة اليت تهتم بقضية الطفل واملراة.مهتمه ف األعمال التطوعية و

 وأعمل حاليًا رئيس إلحدى اجلمعيات اخلريية. 

 

 

 عبداهلل سامل املهايره

خريج اجلامعه االردنيه مستوى 

البكالوريوس ختصص االرشاد والصحه 

  2006النفسيه عام 

ودرجة املاجستري يف االرشاد النفسي 

ودرجة الدكتوراه  2011والرتبوي عام 

 2015االرشاد النفسي والرتبوي عام يف 

 

 

بوزارة الرتبية والتعليم ثم عدت اجلامعه  2012إىل عام  2006عملت مرشد نفسي وتربوي عام 

مشرف تدريب ميداني بقسم االرشاد والرتبية اخلاصة ثم عضو هيئة  2015ال عام  2012عام 

 تدريس ثم مساعدا العميد لشؤون الطلبه
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 دميا مسيح عبداهلل الشوابكة

 2015دفعة 

 ختصص إدارة تربويه

 قسم االدارة الرتبوية واألصول

 الدرجة ماجستري

Deemashawabkah92@gmail.com 

 

 

املمهد رغم طريقها  'جامعيت األردنيه ... دخلتها مرفوعة الرأس همم تعانق هام السحاب 

باملطبات والعقبات إال أنين عاركت فيها الفصول والساعات وحتملت مرارة الصعوبات من أجل 

 حتقيق األهداف واألمنيات.

وقفت أُلري اجلميع إجنازي  'ارتديت الروب املطرز بالعلم واملعرفة يف يوم املناقشة امُلنتظر 

ما آل إليه تعليمهم ومساندتهم وتعبهم وأتشارك معهم فرحيت وأرى الفخر يف عيون عائليت وُأريهم 

 معي ... 

 وبذلك اجتزت 'تصفيق عال األجواء وابتسامات من القلب ُرمست على الشفاه حني ُأعلن القرار 

 .بنجاح.مرحلة املاجستري 

له ذكرى ال ُتنسى  'كان التخرج نهاية مرحلة وبداية رحلة طويله متتلئ باألمل والعمل والتفاؤل 

 جِلّد والكفاح واإلصرار على حتقيق األهداف ...بعد رحلة من ا

كل التعب الذي مررت به يف حياتي اجلامعيه قد مّر كالبلسم حني دخلت سوق العمل وعملت 

 وها أنا. وتعلمتها.اكتسبتها  واملهارات اليتيف جمال دراسيت وطبقت كل العلوم واملعارف 

اىل ما  وبذلك وصلت 'الء الرتبوية اليوم أعمل يف اجملال اإلداري يف رياض ومدارس األخ

 بقية. ويبقى للطموح طمحت.

 

 

mailto:Deemashawabkah92@gmail.com
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 حنان منر الشريدة

 التخصص اصول تربية

 الدرجة الدكتوراة

 2017/2018الدفعة 

Hshryd@yahoo.com 

 
 

يف التخصص العلمي،  التحقت يف جامعة الريموك، بعد حصولي على تفوق يف الثانوية العامة

وقد درست اإلدارة العامة واللغة اإلجنليزية، ثم عملت يف وزارة  الرتبية والتعليم ملدة سبعة 

عشر عاما، التحقت خالل تلك الفرتة بربنامج الدبلوم العالي يف اإلدارة املدرسية ثم املاجستري 

وير التعليم، ثم شاركت يف يف اإلدارة الرتبوية ، وقد التحقت بالدورات الداخلية لربامج تط

دورات خارجية يف الواليات املتحدة األمريكية يف جامعة اوهايو، ثم يف اليونان، ثم ماليزيا 

على مدار ثالث سنوات، وقد عملت على اإلفادة من هذه الدورات من خالل عملي مديرة 

 ملدارس خمتلطة ومتوسطة و ثانوية مهنية شاملة.

ة لتعزيز اإلبداع واالجناز، وحل املشكالت، وترسيخ القيم، وكنت اعمل جبد والرؤية خاص

والسعي ملدرسة جمتمعية فاعلة من خالل استخدام التطوير والتدريب على مستوى اهليئة 

 واملناهج وعالقة أولياء األمور. والتدريسية والطلبةاإلدارية 

 املدرسة دما بعتابعة ثم انتقلت للعمل ملشرف مقيم يف اململكة العربية السعودية ملدارس امل

Tuition school. 

 ومن ثم عملت كمحاضر ملادة مهارات التفكري للسنة التحضريية يف جامعة ام القرى.

اضاف  تربية حيثوبعد قبولي يف برنامج الدكتوراه يف اجلامعة األردنية يف ختصص اصول 

التنشئة  تماع،االج يف: علملي هذا التخصص الكثري من املعرفة االكادميية والعملية 

 والقضايا الرتبية املعاصرة والتغيري، السالم، الرتبية االخالقية، الرتبية ةاالجتماعي

 اجملاالت ممايف االستمرار يف اكتساب املعرفة والبحث يف مجيع هذه  مما زادني فضلوا

 اضاف لي ف الكثريي مهارات احلياة واجملتمع واألسرة والنظرة واملستقبلية 

mailto:Hshryd@yahoo.com
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وكان للقائمني على إدارة كلية العلوم الرتبوية واألساتذة املدرسني دورا كبريا يف تشجيع 

بربناجمه  التخصص واالرتقاءالطلبة وحثهم على البحث وبذل اجلهود يف إظهار أهمية هذا 

 املستقبل.ليكون وجهة طلبة 

األنظار إىل هذا  أن تلتفت االم وأمتنىحتية هلم والقائمني على إدارة اجلامعة األردنية 

دور كلية العلوم الرتبوية يف املساهمة يف دفع اجملتمع ملستقبل  املهم. وإىلالتخصص 

 .أفضل

 

 عرفات عوض حممود ابو خليل

 بكالوريوس ارشاد 

arafat@aljude.org 

 

 

يف  2004بدأت يف العمل التطوعي عام  بشغف، 2003بدأت حياتي اجلامعية  2007انا خريج 

خدمة اجملتمع واصبحت منسق مشروع العنف االسري يف اجلامعة التابع ملعهد تضامن نساء 

االردن يف مفس العام مثلت االردن يف مؤمتر يف السويد، خترجت من اجلامعة وحصلت على 

العلمية. وناشط يف دورة تدريبية واالن اعمل مدير مشاريع يف مؤسسة اجلود للرعاية  280

جمال الشباب وحقوق االنسان واملرأه وعضو يف العديد من املؤسسات القيادية والسفارات يف 

 االردن كقائد جمتمعي.

 مي حسن الوحش  

 قسم املكتبات واملعلومات 

 يوس بكالور

 2017سنة التخرج 

 

مل يكن هنالك طريق واضح أخطو فيه  أحالم،جمرد  الوحش بأحالم،مي حسن  بدأت أنا

فكل شيء كان مبهماً إىل أن آنست  سأنتهي،أعلم من أين سأبدأ أو إىل أين  ومل أكن خطواتي،

 جامعيت.يف  وكان ذلك حياتي،يربق يف مساء  وفجرًا مجياًلنورا 
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أول خطواتي حنو ما أصبو  وأخطو فيهفهي ذلك الصرح الشامخ الذي أرشدني إليه اهلل ألبدأ 

 ظمأي.أشرب من نبع العلم ألروي  وفيه بدأت أمامي،ففيه جتلت األهداف واضحة  إليه،

كثثثثثثريا مثثثثثا كنثثثثثا ننتقثثثثثد قثثثثثراراتهم و تصثثثثثر اتهم حبجثثثثثة أنهثثثثثا غثثثثثري جمديثثثثثة أو أنهثثثثثا         

تتطلثثثثثب عنثثثثثاءب كثثثثثبريا لتطبيقهثثثثثا ، و لكثثثثثن بعثثثثثد حثثثثثني ، انكشثثثثثفت اإلجيابيثثثثثات أمامنثثثثثا و 

 ! باتثثثثثثثت املقاصثثثثثثثد واضثثثثثثثحة كثثثثثثثالقمر ، الثثثثثثثذي ال ينكثثثثثثثر وجثثثثثثثوده إال األعمثثثثثثثى  

لوجثثثثثود أسثثثثثاتذة يقفثثثثثون وراء األمثثثثثر ، حيثثثثثث إنهثثثثثم    ببسثثثثثاطة شثثثثثديدة ، كثثثثثل ذلثثثثثك   

يهتمثثثثثثون مبصثثثثثثلحة الطالثثثثثثب ، خيططثثثثثثون لتخثثثثثثريج جيثثثثثثل فعثثثثثثال يف اجملتمثثثثثثع ،       

 . بكلمثثثثثثثثثثثثثثثات مثثثثثثثثثثثثثثثوجزة ، إنهثثثثثثثثثثثثثثثم يعرفثثثثثثثثثثثثثثثون مثثثثثثثثثثثثثثثا يفعلثثثثثثثثثثثثثثثون   

الشثثثثثثوابكة و األسثثثثثثتاذ   سد. يثثثثثثونو مثثثثثثن هنثثثثثثا أشثثثثثثكر و أحيثثثثثثي الثثثثثثدكتور الفاضثثثثثثل     

موا بهثثثثا مثثثثن  رحبثثثثي عليثثثثان  علثثثثى تلثثثثك اجلهثثثثود الثثثثيت قثثثثا      الثثثثدكتور الفاضثثثثل أ.د. 

أجثثثثل تثثثثذليل الصثثثثعاب مثثثثن أمامنثثثثا و تسثثثثهيل مهمثثثثة طلثثثثب العلثثثثم ألجلنثثثثا ، فأمجثثثثل           

الكثثثثرام علثثثثى جهثثثثودهم اجلبثثثثارة    أسثثثثاتذتيالتحايثثثثا إلثثثثيكم مثثثثين و أيضثثثثا أشثثثثكر كثثثثل    

 اليت يقومون بها من أجل إيصال العلم لنا .

 3.85 وفعلتها وخترجت مبعدل ولكن استطعت...!  أستطيع وقلت اللقد مررت بأيام صعبة 

 أعمل وها أناهي عجلة األيام دارت  واملعلومات وها)امتياز( األوىل يف ختصص علم املكتبات 

أحسد نفسي  وما زلت ظيب كنتفرع أبو  -حاليًا أمينة مكتبة يف مدرسة املهارات اخلاصة 

اإلجناز  ولكم دواملي  العظيم وأسأل اهللهذا الصرح  علم يفلكوني كنت يومًا ما طالبة 

 .والتوفيق

 

 : رشا يوسف امحد هديباالسم

 الكلية: العلوم الرتبوية

 القسم: املناهج والتدريس
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الدرجة العلمية: ماجستري املناهج والتدريس/ 

 املناهج العامة مسار رسالة

 الفصل األول 2016الدفعة: 

rashayousef14@yahoo.com 

 

 

 عدنان أمحد العمري

كلية العلوم الرتبوية / قسم املناهج 

 والتدريس

 

 

 

أسعدني االنضمام إىل أسرة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية مع نهايات القرن املنصرم 

كأحد طلبة برنامج املاجستري يف قسم املناهج والتدريس، وذلك بعد عودتي من العمل خارج 

األردن يف اجملال الرتبوي. وقد هيَّأ لي ذلك جماال خصبًا المتالِك مجلة من املعارف 

 أكثر قبواًل ومالءمة ملتطلبات سوق العمل احمللي والعربي.  خرباتي ألكونارات، وصقِل وامله

ولتطوير القدرات ومواكبة التحديات جاءت رغبيت بإكمال مسريتي الدراسية ومواجهة حتدي 

أكرب، يتطلب املثابرة وبذل اجلهد وإدارة الوقت البسيط املتاح لي، واملتبقي بعد االنتهاء من 

عملت باحثا ومقيما للمبادرات واملشاريع االلكرتونية التعليمية يف إدارة مركز امللكة عملي، ف

لتكنولوجيا التعليم واملعلومات يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية من خالل  العبد اهللرانيا 

درة االلتحاق بربنامج الدكتوراه ضمن املسار الرتبوي. ومل أتردد أبدًا يف انتقاء اجلامعة القا

على توفري فرص تعليمية تطويرية حقيقية تتجاوز حدود اإلجازة الرمسية وتفتح جماالت واسعة 

التحسني والتطوير املقنن اهلادف اىل العاملية؛ إذ كانت اجلامعة االردنية يف قمة  ملزيد من

هرم اجلامعات املتاحة يف سلم اختياراتي واليت جتاوزت الكثري من اجلامعات احمللية 

قليمية والعربية، ويف كفاءة كواردها التعليمية، وامُلتجسِّدة بقامات تربوية عريقة، ُيشهد هلا واإل

 عربيًا وعامليًا، ويف نوعية براجمها وعاملية نواجتها.



 

 خريج ةجمل

 بويةكلية العلوم الرت

 اجلامعة األردنية

 

وها أنا أجين اليوم مثار االختيار األفضل بعد االنتهاء من بعض متطلبات نيل شهادة الدكتوراه 

استثمار معاريف وخرباتي يف أهّم إدارات وزارة الرتبية والتعليم يف كلية العلوم الرتبوية؛ ب

 األردنية اليت تصنع القرار الرتبوي، وهي إدارة التخطيط والبحث الرتبوي.

الثاني ابن احلسني يف بناء األردن الذي نطمح،  عبد اهللوحتقيقًا لرؤية سيدي جاللة امللك  

والذي ينافس العامل مبا ميتلك من كوادر بشرية متسلحة مبعارف ومهارات القرن احلادي 

والعشرين، تولدت أهمية توفري مؤسسات تعليمية مؤهلة قادرة على حتقيق الرؤى امللكية 

ردنية؛ إذ أصبحت اختيار الطلبة األول إلدارة اجلامعة اال اسرتاتيجياالسامية، وهذا مثل هدفًا 

 على املستوى احمللي والعربي والعاملي.

 

 

 

 

 


