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المؤهالت العلمية:
 .1دكتوووراف ووف الةلسووةة ،منوواهج الد ارسوواة اأجتمابيووة وأسوواليع تدريس و ا ،جامعووة
اليرموك2006 ،م ،بتقدير جيد جداً.

 .2ماجسو ووتير تربيو ووة ،منو وواهج الد ارسو وواة اأجتمابيو ووة وأسو وواليع تدريس و و ا ،جامعو ووة
اليرموك1996 ،م ،بتقدير جيد جداً.

 .3بكالوريوس ،تاريخ ،ربف تربية ،جامعة اليرموك1992 ،م ،بتقدير جيد.
الخبرات العلمية:
 .1موودرس ق قسووم المنوواهج والتوودريس ق كليووة العلوووم التربويووة ق الجامعووة األردنيووة،
من 16ق9ق2013م حتى اآلن.
 .2محاض ورم متةر ووة ق قسووم المنوواهج والتوودريس ق كليووة العلوووم التربويووة ق الجامعووة
األردنية ،من 8ق9ق16-2012ق9ق2013م.
 .3مدربة تربية بملية ق الجامعة األردنيوة ق كليوة العلووم التربويوة ق برنوامج التربيوة
العملي و ووة لللب و ووة الد ارس و وواة اأجتمابي و ووة ق معل و ووم
1ق2ق8-2001ق9ق2012م.

ووو

ق تربي و ووة لةو و و  ،م و وون

 .4اإلش ار

بلوى معلموف مدرسوة نموةجيوة الجامعوة األردنيوة ق تا وت د ارسواة

اجتمابية ق تربية إسالمية ق لغة بربية ،من 1ق12ق18-2010ق6ق2011م.
 .5محاض ورم متةر ووة ق الجامعووة األردنيووة ق كليووة العلوووم التربويووة ق قسووم المنوواهج
والتدريس ،من 19ق4ق31-2000ق1ق2001م.
 .6مدربة تربية بملية ق الجامعة األردنيوة ق كليوة العلووم التربويوة ق برنوامج التربيوة
العمليو ووة لللبو ووة الد ارسو وواة اأجتمابيو ووة ق معلو ووم

و و  ،مو وون 7ق12ق-1996

19ق4ق2000م.
 .7معلمووة ق و ازرم التربيووة والتعلوويم ،موون 31ق8ق31-1995ق12ق1995م (التعلوويم
اإلضا ف).
 .8العمو

ووف قسووم المنوواهج والتوودريس ق جامعووة اليرموووك ،ضوومن بورامج الج اريوواة

لللبة الماجستير ،أربعة

و متتالية.

الدورات العلمية والتدريبية:
 .1دورم التعلم األكترونف ()E-learning
 .2دورم تدريبي و ووة و ووف اللغ و ووة اأنجليزي و ووة ب و وودي التو و و و للمحاضو و ورين المتة و وور ين
ال ار بين ف التحوي إلى رتبة مدرس أو أستاة مسابد .
 .3دورم الممارسو وواة اإلش و و ار ية و ووف ريو وواة األلةو ووا  ،الجامعو ووة األردنيو ووة ،كليو ووة
العلوم التربوية2010 ،م.
 .4دورم البرنوامج اإلشو ار ف لتودريع الموودربين ،المع ود الوولنف لتودريع الموودربين،
جامعة البلقاء التلبيقية2009 ،م.
 .5دورم البرنامج األساسوف لتودريع المودربين ،المع ود الوولنف لتودريع المودربين،
جامعة البلقاء التلبيقية2009 ،م.
 .6دورم ) (UJCDJحاسوع الجامعة األردنية ،مركز الحاسوع.
 .7دورم اإلبداد للرا ة الدولية لقيادم الحاسوع ).(ICDL
 .8دورم لغة إنجليزية ) (Tofelمركز اللغاة الحديث ق اللويبدم.
 .9دوراة حاسوع (كمبيوتر) ).(Windows

 .10دوراة لغة إنجليزية ف الجامعة األردنية ق مركز اللغاة.
 .11دوراة لغة إنجليزية ق المجلس الثقا ف البريلانف.
 .12المشو وواركة و ووف معظو ووم ورشو وواة العم و و التدريبيو ووة المنعقو وودم مو ووا بو ووين الجامعو ووة
األردني و و ووة والمش و و وورو األردن و و ووف -األوروب و و ووف و و ووف الةتو و و ورم الواقع و و ووة م و و ووا ب و و ووين
26ق5ق15-1997ق1ق2001م.
 .13دورم تدريبيووة ووف إبووداد وتوودريع المعلمووين موودت ا أسووبوبان إيلاليووا ،يرونووا،
1999م.
المؤلفات واألبحاث والنشاطات:
 .1بحث منشور ،مجلوة دد ارسواةد الجامعوة األردنيوة ،2014 ،بعنووان داثور برنوامج
تعليمووف محوسووع قووا م بلووى الووتعلم التعوواونف ووف تح ووي للبووة ال و

التاسو

األساسف وف موادم الجغ ار يوة واتجاهوات م نحوهواد .المجلود ( )41العلووم التربويوة
ملحق ( 1435 ،2014 )1ه
 .2تق ووديم ن وودوم بعنو ووان ( كيو و

نرب ووف أبناءن ووا ) ووف المركو وز الثق ووا ف اإلس ووالمف ،

الجامعة األردنية .
 .3المشاركة الةعالة وف معظوم النشوالاة المقدموة وف المركوز الثقوا ف اإلسوالمف،
الجامعة األردنية .
 .4كت وواع منش ووور بعنو وواني دليو و التربي ووة العملي ووة ووف اللةول ووة المبك وور ،الم لة ووان
د .ميسون الدويري ،د .بسام القضام ،دار الةكر ناشرون وموزبون2013 ،م.
 .5كتوواع منشووور بعنوواني ددليو التربيووة العمليووة لمعلووم ال و د .الم لةووان د .بسووام
القضام ،د .ميسون الدويري ،دار الةكر ،بمان ،اللبعة األولى2012 ،م.
 .6كتاع منشور بعنواني دالتربية اأجتمابية وأساليع تدريس ا د .الم لةان د.بسوام
القضو و ووام ،د.ميسو و ووون الو و وودويري ،د.م يو و وود الاوالو و وودف،دار وا و و و للنشو و وور والتوزي و و و
،بمان،اللبعة األولى2014،م.

 .7بحووث يوور منشووور بعن ووان دمسووتوي ووم معلمووف التوواريخ للبيعووة مووادم التوواريخ
وبالقتووي ووف ممارسووات م ال ووةية ووف المرحلووة األساسووية ووف األردن،2006 ،
ألروحة الدكتوراف.
 .8بحووث يوور منشووور بعن ووان دواق و القوويم ووف كتووع التربيووة اأجتمابيووة والولنيووة
لل وةو

األربعووة األولوى ووف المرحلوة األساسووية وف األردن .1996 ،ألروحووة

الماجستير.
 .9دورم تأهيليووة ووف توودريع معلمووين الثقا ووة العسووكرية .د ارسوواة اجتمابيووة موودت ا
امسة بشر سابة تدريبية 16ق4ق1998م.

