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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 ناديا ىايل السرور االســـــــم 
 1952أم الجمال  تاريخ ومكان الميالد 
 العموم التربوية الكمية 
 اإلرشاد والتربية الخاصة القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 

 دكتوراه
 خاصةبية تر 

 تربية الموىوبين

 .USA، جامعة كناتكت
UConn  ضمن برنامج البعثات.

لمكفاءات المتميزة في األردن ، 
لمؤسسة الممكية والممنوحة من ا
، مكتب جاللة لمثقافة والتعميم

 الممكة نور الحسين

 م1989

 
 ماجستير

 خاصة تربية
 موىوبينال تربية

اكالىوما  مدينة جامعة
(O.C.U،)USA . 

 م1988

 
 / عامتربية بكالوريوس

اكالىوما مدينة جامعة 
(O.C.U،)USA. 

 م1981

 
  التخصص ومجاالت االهتمام

 
 خاصة تربية التخصص العام 
 موىوبينالتربية  التخصص الدقيق 
تعميم التفكير، اإلبداع، تربية الطفولة المبكرة، أسس بناء وتطوير المناىج، تقويم  مـجاالت االهتمام 

 ج والمشاريع التربوية الفردية والوطنيةالبرام
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 حكم المعمم في الكشف عن الطمبة الموىوبين في األردن: دراسة تحميمية 
  
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 خالتاري جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 1978 – 1975 وزارة التربية والتعميم/ المفرق، األردن مشرفة تربوية  
 1986 – 1984 مؤسسة اعمار السمط/ األردن. مديرة برنامج المركز الريادي لممتفوقين 

 1990– 1989 مؤسسة نور الحسين/ عمان/ األردن مديرة فنية لمشروع مدرسة اليوبيل لمموىوبين 
 2005 -1990 األردنية الجامعة موم التربويةكمية الع مشارك أستاذ 
 2000 -1999 جدة/ السعودية–كمية عفت عميد مؤسس "كمية تربية الطفولة المبكرة" 
العربي، المنامة  برنامج الموىبة والتفوق/ جامعة الخميج استاذ مشارك 

 البحرين
2000-2004 

 2003-2002 ، المنامة البحرينبيجامعة الخميج العر  مديرة برنامج الموىبة والتفوق العقمي 
 2004 - 2003 مكتب جاللة الممكة رانيا العبد اهلل لمشاريع الطفولة في األردن ةمستشارة تربوي 
/ واإلبداعمك عبدالعزيز ورجالو لمموىبة مؤسسة الم مديرة مشروع بوابة موىبة اإللكترونية 

 السعودية
2003-2008 

 2013-2012 / البحرينامعة الخميج العربيج مديرة برنامج تربية الموىوبين 
 2014-2013 الجامعة االردنية عميد كمية العموم التربوية نائب  
 لتاريخو 2013 الجامعة األردنية / كمية العموم التربويةأستاذة  
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  األعمال اإلدارية والمجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
 2014-2013 مية العموم التربويةعميد ك نائب    

 1986 – 1984 األردن -/ مؤسسة إعمار السمطمديرة برنامج المركز الريادي لممتفوقين  

 1990– 1989 األردن -/ مؤسسة نور الحسين/ عمانمديرة فنية لمشروع مدرسة اليوبيل لمموىوبين   
 2000 -1999 السعودية/ كمية عفة جدة عميد مؤسس "كمية تربية الطفولة المبكرة"   
 2003-2002 البحرين -/ جامعة الخميج العربي/ المنامةمديرة برنامج الموىبة والتفوق العقمي 
/ مؤسسة الممك عبد العزيز ورجالو لمموىبة واإلبداع/ مديرة مشروع بوابة موىبة اإللكترونية 

 السعودية -الرياض
2003-2008 

 2013-2012 البحرين -عة الخميج العربي/ المنامة/ جاممديرة برنامج تربية الموىوبين 
 9/1990 / الجامعة األردنيةعضو المجنة الفنية لممدرسة النموذجية  

/ . )برامج تربية الطفولة المبكرة(مقررة لجنة لدراسة أنشاء برامج إلعداد الكوادر البشرية المؤىمة 
 الجامعة األردنية

10/1992 

 1992/1994 / الجامعة األردنيةالطمبة عضو لجنة تحقيق في مخالفات 
 1993/1994 / الجامعة األردنيةعضو مجمس كمية 
 17/3/1996 / الجامعة األردنيةرئيس لجنة لدراسة مشروع برنامج تربية الطفل 
 1997 / الجامعة األردنيةعضو لجنة لمنظر بطمبات العمل لشغل وظيفة مشرفين لمتربية العممية 
 1997/1998 / الجامعة األردنيةالخطة الدراسية في القسمعضو لجنة تطوير  
 2005/ 2004 / الجامعة األردنيةعضو لجنة الدراسات العميا 
  مقرر لجنة االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية لعدة دورات/ الجامعة االردنية 
 2014-2013 / الجامعة األردنيةرئيسة لجنة البحث العممي في الكمية 
 2014-2013 / الجامعة األردنيةرئيسة لجنة انتخابات مجمس الطمبة في الكمية 
 16/3/1996 عضو المجنة االستشارية لمتربية الخاصة 
 10/10/1996 عضو لجنة برنامج توجيو الباحثين التربويين في وزارة التربية والتعميم. 
 17/9/1996 مؤسسة أعمار السمط.عضو المجنة المشرفة عمى مشروع التعميم الريادي التابع ل 
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 1998 عضو لجنة االستراتيجية الوطنية لمتعميم ما قبل المدرسة. 
 1998خريف/  عضو لجنة تقييم كتب تربية الطفل لممرحمة الثانوية. 

عضو لجنة تجريب الكتب المدرسية وتقويميا )كتاب تربية الطفل لمصف الثاني عشر( إعادة   1999ربيع/   
 تأليف.

 1999ف/ صي

 1996-1994 عضو لجنة االمتحانات في وزارة التعميم العالي 
عضو لجنة لدارسة طمب االعتماد الخاص لتخصص اإلرشاد النفسي المقدم من جامعة العموم  

 التطبيقية.
7/9/1994 

عضو لجنة إلعداد متطمبات معايير االعتماد الخاص لتخصص العوق السمعي في الجامعات  
 األىمية.

8/10/1994 

 2/7/1995 عضو لجنة لدراسة خطة الثقافة الوطنية النسوية 
 11/7/1994 عضو المجنة االستشارية لبرنامج التربية في مرحمة ما قبل المدرسة. 
 29/12/1994 عضو المجنة التنسيقية لإلستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة. 
 22/8/1996 أة.عضو المجنة الوطنية األردنية التشريعية لشؤون المر  
 2003-2002 / البحرينعضو لجنة التحقيقات في كمية الطب 
 .2003-2002 / البحرينعضو لجنة االرشاد النفسي  
 / البحرينرئيسة المجنة االكاديمية لبرنامج التفوق والموىبة  

/ 

2002-2004. 
 2013- 2012 / البحرينرئيسة المجنة االكاديمية لبرنامج تربية الموىوبين 
 2003-2002 / البحرينعضو المجنة األستشارية لرئاسة الجامعة 
 2013-2011 / البحرينعضو لجنة الجودة لرئاسة الجامعة 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  (الرئيسياسم الباحث ) 
 

لرابعة، منشورات دار الفكر، عمان، األردن، مدخل إلى تربية المتميزين والموىوبين، الطبعة ا
 .1212( 5)ط 1228( 4، )ط1222( 8، )ط1999( 1)ط، 1998( 1)ط

 
، منشورات المركز 1998دراسة في تقويم التعميم ما قبل المدرسة في المممكة األردنية الياشمية ،

 الوطني لتنمية الموارد البشرية.

 
سنوات( مؤلف  6-8نمو وتطور الطفل من عمر  منشورات مكتب اليونسيف عمان )كتابين في

 .1999مشارك 

 
)منشورات دار الفكر،  ، ستة أجزاء(CoRT)برامج لتعميم التفكير/ كورت  سمسمة ترجمة وتعديل

 .1998عمان، األردن( 

 
مفاىيم وبرامج عالمية في تربية المتميزين والموىوبين، منشورات دار الفكر، عمان، األردن، 

 .1222حزيران/ 

 
، دار وائل 1221دليل رياض األطفال والحضانات في نمو وتطور األطفال، )مؤلف رئيسي(  

 النشر، عمان، األردن.

 
 .1221تقييم واقع رعاية الطمبة الموىوبين في مممكة البحرين، منشورات وزارة التربية، البحرين، 

 
 1ط ،1221 1طيع، عمان األردن مقدمة في اإلبداع، الطبعة الثانية، دار ديبونو لمنشر والتوز 

1225. 

 
 .1228برنامج تعميمي في تطوير مفيوم الذات، دار وائل لمنشر ، عمان األردن  
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 .1225تعميم التفكير في المنيج المدرسي، دار وائل لمنشر، عمان، األردن   

 
والتوزيع، عمان، ، دار ديبونو لمنشر )أربعة أجزاء( لتعميم التفكير الناقد (RISK) سمسمة برنامج

 .1225األردن، 

 
 ، )خمسة أجزاء(،ياتيو وحل المشكالت بطرق ابداعيودليل المعمم في الميارات الحسمسمة 

 .1211منشورات مركز ديبونو، عمان/ األردن 

 
، ثالثة (  Mayres & Torrance 2003حوارات مستقبمية في حل المشكالت بطرق ابداعية )

 1215منشورات مركز ديبونو،ة العربية، مترجم رئيسي، مترجم ومعدل لمبيئأجزاء، 

 
دليل المعممين في رعاية الموىوبين، الشامل في تأىيل وتدريب المعممين، دار المسيمة، الكويت، 

1214 

 
 أ.د. ناديا السرور

فاعمية برنامج )الماستر ثنكر( لتعميم التفكير في تنمية الميارات 
ة العموم التربوية في الجامعة اإلبداعية لدى عينة من طمبة كمي

األردنية/ بحث منفرد، مجمة مركز البحوث التربوية، مركز البحوث 
  / األردن. 1996التربوية/ جامعة قطر، العدد العاشر، تموز 

 أ.د. ناديا السرور
أداء الرياض في مشروع اليونسيف لمتوسع: دراسة ميدانية/ باحثة 

من منظمة اليونسيف، عمان، أولى، مشترك، تم ىذا البحث بتكميف 
األردن، مجمة دراسات، عمادة البحث العممي/ الجامعة األردنية، 

  / األردن.) بحث وطني( 1996، ايمول، 1، العدد 18المجمد 
 أ.د. ناديا السرور

أثر استخدام نموذج تعميمي ألطفال ما قبل المدرسة عمى أدائيم 
سرة في تنمية اإلبداعي/ بحث منفرد، ندوة دور المدرسة واأل
 / قطر. 1996االبتكار، كمية التربية/ جامعة قطر، آذار، 

 
 أ.د. ناديا السرور

"أسباب تسرب الطمبة من الجنسين في كل من مدارس المدن  
واألرياف: دراسة ميدانية/ بحث منفرد/ تم ىذا البحث بتمكميف ودعم 

حث من منظمة اليونسيف، عمان، األردن، مجمة دراسات، عمادة الب
  / األردن. ) بحث وطني( 1997العممي/ الجامعة األردنية، آذار 

 أ.د. ناديا السرور
"أثر برنامج تدريبي لميارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع عمى تنمية 
التفكير اإلبداعي لدى عينة أردنية من طمبة الصف الثامن/ بحث 

ية، مشترك، مجمة دراسات، عمادة البحث العممي، الجامعة األردن
 / األردن. 1997آذار 
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 أ.د. ناديا السرور

لمكشف عن  (GIFT)تطوير صورة أردنية معدلة عن مقياس 
الموىوبين في مرحمة الدراسة اإلبتدائية، بحث مشترك، حزيران، 

 ، المجمة العربية لمتربية / تونس.1998

 
 أ.د. ناديا السرور

، 1998 الخصائص السموكية لمطمبة المتميزين: دراسة عاممية.
 بحث مشترك، مجمة مركز البحوث التربوية/ جامعة قطر.

 
 أ.د. ناديا السرور

تقييم تعميم ما قبل المدرسة في المممكة األردنية الياشمية: دراسة 
ميدانية: بحث منفرد، من منشورات المركز الوطني لتنمية الموارد 

 عمان، األردن. ) بحث وطني(1998/ 1997البشرية، 

 
 السرور أ.د. ناديا

فاعمية برنامج تثقيفي )نحو والديو أفضل( في رفع مستوى وعي 
األميات في مجال نمو وتطور الطفل وأسس العناية بو، تم ىذا 
البحث بتكميف من مكتب اليونسيف/ عمان، بحث منفرد، مجمة 

  . ) بحث وطني(1998دراسات/ الجامعة األردنية، ايمول/ 
 أ.د. ناديا السرور

م ما قبل المدرسة/ مجمة دراسات، الجامعة اإلردنية تقييم التعمي
 .1999ايمول/ 

 
 أ.د. ناديا السرور

برنامج تسريعي في الرياضيات في مرحمة التعميم األساسي )بحث 
 .9/1999مشترك( مجمة دراسات، الجامعة األردنية. 

 
 أ.د. ناديا السرور

وزارة  تقييم واقع رعاية الموىوبين في مممكة البحرين، منشورات
 . ) بحث وطني(1221التربية، مممكة البحرين، 

 
 أ.د. ناديا السرور

تقييم برامج الموىوبين، وزارة التربية، الكويت، بحث مشترك، 
 . ) بحث وطني(1221

 
 أ.د. ناديا السرور

تقييم البرامج اإلثرائية الصيفية، مؤسسة الممك عبد العزيز ورجالو 
 )بحث وطني(. 1228ربية السعودية، لرعاية الموىوبين، المممكة الع

 
 أ.د. ناديا السرور

مطمبة الموىوبين في المدارس العادية من وجية ستوى الخدمات المقدمة لم
)المجمة التربوية بجامعة الممك  الطمبة والمعممين في مدينة عمان، نظر

 (.1211سعود 
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 أ.د. ناديا السرور

من وجية فوف العادية المبدعين في الص لمطمبة السموكية الخصائص 
، مقبول لمنشر )مجمة دراسات الجامعة في عينة أردنية نظر المعممين

 (.1211األردنية 

 
 أ.د. ناديا السرور

The Level of Creativity among Management Employees, 

Academic Staff and Artistes and Its Relationship with Gender, 

Practical Experience and Age, Creative Education, 2012. 

 

 
 أ.د. ناديا السرور

Self-concept among primary school students according to 

gender and academic achievement variables in Jordan", 

Education, 2013.  

 
 أ.د. ناديا السرور

The Relationship between Psychological Pressure and 

Creativity among Graduate Students in the University of 

Jordan, International Journal of Humanities and Social 

Science, 2013. 

 
 أ.د. ناديا السرور

An Investigation of the Differences in Creativity of Preschool 

Children According to Gender, Age and Kindergarten Type 

in Jordan, Gifted and Talented International (GTI), 2014  

 
 أ.د. ناديا السرور

Self Cocnept Among Gifted and Non Giftd and it's 

Relationship With Gender in Jordanian Sample, International 

Journal for Educational Sciences, .2016.  Vol. 12, No. 1, PP 

50-56 

 
 أ.د. ناديا السرور

The Impact of Teacher Training on Creative Writing and 

Problem Soving Using Futuristic Scenarios for Creative 

Problem Soving and Creative Problem Solving Programs, 

Education, 2016.  Vol. 136, No. 4, PP 461-468 

 
 أ.د. ناديا السرور

The Level of Cognitive and Language Concepts of Pre-Shool 

Children in Jordan and it's Relation to Gender and 

Kindergarten Enrollment Variables, Journal of Humanities and 

Social Sciences V.5, No. 8 Aug – 2015. 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

 متحدث
 1980كانون أول  المشاركة في المؤتمر العالمي لالقتصاد المنزلي/ عمان/ األردن. 
المشاركة بدورة إدارة مشاريع المرأة في العالم العربي/ مكتب الدراسات السكانية،  

 ة األمريكية.  واشنطن د.سي  الواليات المتحد
 1984خريف/ 

المشاركة في مؤتمر الطمبة المتميزين في الواليات المتحدة األمريكية/ الس  
 فيجاس.

 1986تشرين ثاني 
 

المشاركة في مؤتمر الطمبة المتميزين في والية نورث كارولينا/ الواليات المتحدة  
 األمريكية.

1987 

 
تميزين في والية كناتكت/ الواليات المتحدة المشاركة في المؤتمر العالمي لمطمبة الم

 األمريكية.
  1987صيف/ 
 1988صيف/ 

المؤتمر الوطني لمطفولة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألطفال "اليونسيف"  
 المركز الثقافي عمان/ األردن.

 1992ايار  5 – 4

 
 28/6/1993 مره، عمان/ األردن.المؤتمر الوطني )االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية( فندق ع

 
الميرجان األردني األول الغنية الطفل، تحت رعاية وزارة الثقافة/ مديرية ثقافة 

 الطفل/ المركز الثقافي الممكي/ عمان، األردن.
10/9/1994 

مؤتمر اتحاد الميندسين العرب، الندوة الثالثة، البحث والتطوير واالبتكار العممي  
ي مواجية التحدي التكنولوجي، جامعة العموم التطبيقية، عمان/ في الوطن العربي ف

 األردن.
24-26/9/1994 

المؤتمر االقميمي ) لمتعميم والعناية بالطفولة المبكرة ونحو والديو أفضل(، تحت  
 ، فندق فورتي جراند، عمان/ األردن.(MENA)رعاية مكتب اليونسيف اإلقميمي 

4-7/12/1995 

 1996آذار  28-25 والمجتمع في تنمية االبتكار، جامعة قطر، الدوحة، قطر.ندوة دور األسرة  
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المؤتمر الثالث واألربعين لممجمس الدولي إلعداد وتدريب المعممين في التعميم  
(ICET).عمان / 

16-21/12/1996 

)لتربية الطفولة المبكرة( في  2000لإلعداد لمؤتمر عام  97مؤتمر حوار عام  
 قبرص.

19-22/7/1997 

 28/11/1997-26 مؤتمر )التربية ما قبل المدرسة: اشكاليات وآفاق( الرباط/ المغرب. 
 

 30/4/1998-29 المؤتمر السابع لممتمقي الثقافي التربوي/ عمان.

المؤتمر العممي العربي األول لرعاية الموىوبين والمتفوقين/ جامعة اإلمارات  
 ت العربية المتحدة.العربية المتحدة/ العين، دولة اإلمارا

16-18/5/1998 

 4/11/2002-3 األردن. –المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية  عمان  

 

 2004يناير  مؤتمر القمة العربي الثالث رفيع المستوى لحقوق الطفل / تونس / تونس.

 07/2007 رئيسة المقاء العربي األول لتعميم التفكير وتنمية اإلبداع/ ماريوت/ عمان/ األردن 

 7/2008 عمان ،األردن.–ممتقى تعميم التفكير وتنمية اإلبداع/ىوليدي إن  

مؤتمر تربية الموىوبين في التعميم العالي ،مؤسسة الممك عبدالعزيز ورجالو  
 لمموىبة واإلبداع./الرياض ،السعودية.

 2009/كانون أول/10

 76دبي )تقييم  UAEا / عضو المجنة العممية / مؤتمر تربية الموىوبين لدول آسي 
 من األوراق المشاركة في المؤتمر فقط(

7/2012 

 2013ديسمبر  ألمانيا. -المؤتمر التربوي، فرايبيرغ 
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  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 1991 عمانين/الحس غنائي المدرسي، مؤسسة نورالبرنامج التدريبي لممعممين في البرنامج اال 
 1991 دوره في الكشف عن الموىوبين وتعميم المتميزين، مدرسة السنافر اإلبتدائية / عمان. 
دورة التربية الخاصة في مدرسة الفحيص/ بإشراف مديرية التربية والتعميم لمحافظة  

 البمقاء/ السمط.
1992 

يم األساسي والثانوي في برنامج تدريب المعممين لمرحمة ما قبل المدرسة ومرحمتي التعم 
 مدارس القوات المسمحة بمدينة الزرقاء/ كمية الشييد فيصل، عمان.  

1992 

برنامج الدورة التأسيسية لمعممات رياض األطفال: المجموعة األولى/ صندوق الممكة  
 عمياء/ عمان.

1992 

وق الممكة برنامج الدورة التأسيسية لمعممات رياض األطفال: المجموعة الثانية/ صند 
 عمياء/ عمان.

1992 

برنامج تدريب مربيات رياض األطفال في محافظتي عمان ومعان والتابع لإلتحاد العام  
 لمجمعيات الخيرية/ عمان والكرك.

1992 

برنامج الدورة التأسيسية األولى لمعممات رياض األطفال في صندوق الممكة عمياء/  
 عمان.

1993 

الثانية لمعممات رياض األطفال في صندوق الممكة عمياء/  برنامج الدورة التأسيسية 
 عمان.

1993 

برنامج الدورة التأسيسية الثالثة لمعممات رياض األطفال، صندوق الممكة عمياء/  
 عمان.

1993 

 1993 برنامج تدريبي لمعممات رياض األطفال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية/عمان. 
 1993 ت رياض األطفال، مؤسسة نور الحسين/ عمان الدورة التأسيسية لمعمما 
 1994 دورة في طرق التدريس المعاصر في الرياض، المدرسة المعمدانية/ عمان.  
الدورة األساسية لمعممات رياض األطفال والتابعة لصندوق الممكة عمياء لمعمل  

 االجتماعي التطوعي األردني، بالتعاون مع منظمة اليونسيف / عمان.
1994 

دورة تعميم الطمبة المتفوقين باألردن، والتابعة لمؤسسة أعمار السمط، المركز الريادي  
 لممتفوقين/ المركز الثقافي/ السمط.

1994 
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الدورة التأسيسية لمعممات مركز الرجاء لمصم والتابعة لصندوق الممكة عمياء لمعمل  
 االجتماعي التطوعي األردني/ الزرقاء.

1995 

 1996 في األردن/ عمان. SOSييم في الروضة بالتعاون مع قرى األطفال  دورة التق 
الدورة التدريبية لتأىيل المعممات العامالت في مراكز الطفولة المبكرة التابعة لوزارة  

 التنمية االجتماعية/ مبرة أم الحسين/ عمان.
1996 

برنامج تدريب لمديري ومعممي ومرشدي المراكز الريادية لمطمبة المتفوقين، وزارة  
التربية والتعميم، المديرية العامة لمتعميم، مديرية التربية الخاصة/ نادي المعممين/ 

 عمان.
1996 

تدريب مثقفات برنامج )التوعية الوالدية(، برعاية مكتب اليونسيف/ مجمع الممكة زين  
 ان.الشرف/ عم

1996-1997 

معمم ومعممة  نفذت في مجال )  تعميم التفكير  150مجموعة دورات تدريبية شممت  
 ضمن المنياج المدرسي(  في مدرسة المنيل العالمية/ عمان.

1996-1999 

الدورة التدريبية لتعميم التفكير ضمن المنياج المدرسي في مدرسة المشرق الدولية/  
 عمان.

1998 

 1998 ريبية لتعميم التفكير ضمن المنياج المدرسي في مدرسة اليوبيل/ عمان.الدورة التد 
 1998 الدورة التدريبية لتطوير المنياج وتعميم التفكير/ مدارس الرائد العربي/ عمان. 
الدورة التدريبية لتطوير المنياج وتعميم التفكير/ مدارس رام اهلل، القدس، نابمس )في  

 / رام اهلل، فمسطين.منتدى العمماء الصغار(
1998 

 1998 الدورة التدريبية لتطوير المنياج وتعميم التفكير/ المدرسة األرثوذكسية/ عمان.  
تدريب معممات االقتصاد المنزلي/ وزارة التربية والعميم، ، مركز نازك الحريري /  

 عمان.
1998 

اإلداري في مجال  تدريب مدربي موظفي الدولة في "معيد اإلدارة العامة" لمتطوير 
 )تعميم التفكير/ برنامج الماستر ثنكر(/ عمان.

1998-1999 

دورة تنشيطية " / اإلمارات  -تدريب معممي مدرسة العين النموذجية "تعميم التفكير 
 .العربية المتحدة 

1999 

تدريب معممي ومعممات منطقة أبوظبي التعميمية "تعميم التفكير" / اإلمارات العربية  
 حدة.المت

1999 

تدريب معممات  مدارس رياض نجد ) تعميم التفكير اإلبداعي ضمن المنيج المدرسي  
 السعودية. -( / الرياض 

1999 

تدريب معممي ومعممات  وموجيي المدارس النموذجية في منطقة أبوظبي التعميمية  
 ة.)تعميم التفكير االبداعي ضمن المنيج المدرسي( / اإلمارات العربية المتحد

1999 
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تدريب معممي ومعممات منطقة العين التعميمية/ دولة اإلمارات العربية المتحدة  
)المدارس النموذجية(/ تعميم التفكير ضمن المنيج المدرسي + برامج الموىوبين 

 المتميزين.
2000 

 2000 تدريب منتسبي مركز الميارات في جدة  "تعميم التفكير" / السعودية. 

 2000 ركز العون في جدة  "تعميم التفكير" / السعودية.تدريب موظفي م 

تدريب معممي ومربي منطقة العين التعميمية / دولة االمارات العربية المتحدة )  
المدارس النموذجية( / " تعميم التفكير ضمن المنيج المدرسي + برامج الموىوبين 

 المتميزين".
2000 

يمية  "تعميم التفكير" / االمارات العربية تدريب معممي وموجيي منطقة العين التعم 
 المتحدة.

2000 

تدريب معممي مدرسة الييمي التطبيقية في" تعميم التفكير ضمن المنيج المدرسي" /  
 االمارات العربية المتحدة

2000 

تدريب معممات التربية الخاصة " تعميم التفكير" في وزارة التربية التعميم بدولة  
 لخميج العربي. البحرين/ جامعة ا

2001 

تدريب معممات التربية الخاصة في اعداد برامج الطمبة المتميزين/منطقة العين  
 التعميمية/ االمارات العربية المتحدة

2001 

منطقة العين التعميمية .   -تدريب معممات التربية الخاصة  والموجيات التربويات  
 "المنيج االثرائي لممتميزين".

2001 

منطقة العين التعميمية . "المنيج االثرائي  -عممي التربية الخاصة تدريب م 
 لممتميزين".

2001 

تنفيذ برنامج تدريب لمعممي موجيي،أخصائي، مناىج/ وزارة التربية البحرين في  
 مجال تعميم التفكير في المنيج المدرسي وتطوير المناىج.

2001 

التفكيرفي المنيج المدرسي( وزارة  تدريب أعضاء التوجيو التربوي في مجال )تعميم 
 .2001البحرين  –التربية والتعميم 

2001 

تدريب معممات البرامج الخاصة لمموىوبين في مجال )الوحدات اإلثرائية لمموىوبين(  
 البحرين. –وزارة التربية والتعميم 

2001 

رشاد الموىوبين /العين/ االمار   ات العربية برنامج تدريبي في تطوير مفيوم الذات وا 
 المتحدة.

2002 

 2002 ارشاد المتميزين من معممات البرامج الخاصة لمموىوبين/ وزارة التربية/ البحرين. 

برنامج  تدريبي في تعميم التفكير كبرنامج مستقل لمموجيات التربويات في وزارة  
 المعارف/المممكة العربية السعودية.

2002 
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ضمن المنيج المدرسي لمموجيات التربويات في  برنامج  تدريبي في تعميم التفكير 
 وزارة المعارف/المممكة العربية السعودية.

2002 

برنامج تدريبي في تصحيح اختبار تورانس/معممات برامج الموىوبين/ وزارة التربية/  
 البحرين.

2002 

برنامج تدريبي في تعميم التفكير الشامل/ موجيات ومعممات، المنطقة التعميمية/  
 لعين دولة االمارات.ا

2002 

برنامج تدريبي في تعميم ميارات التفكير )كورت( لمموجيات التربويات/ وزارة التربية  
 الدوحة/ قطر.

2003 

ورشة تدريبية الختصاصي مديرية التعميم النوعي في "موجيات تقويم برامج التربية  
 ية المتحدة / دبي.الخاصة في دولة اإلمارات"، وزارة التربية/ اإلمارات العرب

2003 

ورشة تدريبية في )التخطيط إلنشاء المركز الخاص في تربية الموىوبين( المنطقة  
 التعميمية/ أبوظبي/ وزارة التربية/ اإلمارات العربية المتحدة.

2004 

برنامج تدريبي لمعدي المناىج في وزارة التربية، دبي/ دولة األمارات العربية المتحدة  
 يل معدي أدلة األنشطة االثرائية()العداد دل

2004 

برنامج تدريبي )تعميم التفكير في المنيج المدرسي( لمموجيات التربويات، وزارة  
 التربية/ مكتب منطقة شمال الرياض، المممكة العربية السعودية.

2004 

لمموجيات التربويات، وزارة التربية /  (CoRT)برنامج تدريبي في تعميم التفكير  
 ب شمال الرياض، المممكة العربية السعودية. مكت

2004 

برنامج تدريبي )تعميم التفكير في المنيج المدرسي( لممعممات )مدارس المممكة(  
 الرياض، المممكة العربية السعودية.

2004 

لممعممات )مدارس المممكة( الرياض،  (CoRT)برنامج تدريبي في تعميم التفكير  
 ية.المممكة العربية السعود

2004 

برنامج تدريبي )تعميم التفكير اإلبداعي في الروضة( مركز تدريب معممات رياض  
 األطفال، التابع لمحرس الوطني، جدة، السعودية. 

2004 

برنامج تدريبي )البرامج االثرائية لمموىوبين( مكتب المنطقة التعميمية، منطقة العين،  
 االمارات العربية المتحدة.

2004 

تدريبي )أنماط التفكير واستراتيجيات التعميم( مكتب المنطقة التعميمية،  برنامج 
 اإلمارات العربية المتحدة.

2004 

 2004 برنامج تدريبي )تعميم التفكير في المنيج المدرسي( مدارس الفمك، جدة، السعودية. 

 2004 ودية.برنامج تدريبي )تعميم التفكير في المنيج المدرسي( مدارس البيان، جدة، السع 

 2004برنامج تدريبي )تعميم التفكير في المنيج المدرسي( مدارس دار الذكر، جدة،  
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 السعودية.

الدورة االقميمية التأسيسية في برنامج كورت لتعميم التفكير،مركز ديبونو، عمان،  
 األردن.

2005 

 2005 ان، األردن.الدورة االقميمية إلعداد مدرب كورت لتعميم التفكير، مركز ديبونو، عم 

 2005 تعميم التفكير في المنيج المدرسي، مركز الموىوبات ، مكة المكرمة/ السعودية 

 2005 تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ مركز الموىوبات ، جدة / السعودية 

 2005 خطوات اعداد البرنامج الخاص بالموىوبات / مدارس البيان، جدة/ السعودية 

 2005 رت لتعميم التفكير / المنطقة التعميمية / جيزان/ السعوديةبرنامج الكو  

استراتيجيات التدريس وأنماط التفكير والتعميم وتنوع القدرات ، مركز الموىوبات /  
 جدة / السعودية

2005 

 2005 تعميم التفكير في المنيج المدرسي ، مركز الموىوبات ، القنفذة ، السعودية 

 2005 المنيج المدرسي / جيزان/ السعودية تعميم التفكير في  

خطوات اعداد البرنامج الخاص بالموىوبات ، مركز الموىوبات، المدينة المنورة،  
 السعودية

2005 

 2005 بناء المنيج الخاص بالموىوبات / مدارس البيان ، جدة/ السعودية 

 2005 تطوير مفيوم الذات ، مدارس البيت الصغير، جدة / السعودية 

استراتيجيات التدريس وأنماط التفكيرو التعميم وتنوع القدرات، مدارس البيت الصغير،  
 جدة/ السعودية

2005 

 2005 تعميم التفكير في المنيج المدرسي ، مركز التدريب ، وزارة التربية ، جدة / السعودية 

 2005 عرعر، السعوديةتعميم التفكير في المنيج المدرسي، التوجيو التربوي/ وزارة التربية ،  

تعميم التفكير في المنيج المدرسي، التوجيو التربوي في المنطقة التعميمية/ وزارة  
 التربية / ينبع/ السعودية

2005 

استراتيجيات التدريب وأنماط التفكير والتعميم ، التوجيو التربوي في المنطقة التعميمية  
 / وزارة التربية / ينبع / السعودية

2005 

ستراتيجيات التدريس وأنماط التفكير والتعمم وتنوع القدرات ، المنطقة التعميمية ، ا 
 ادارة اإلشراف التربوي ، عرعر/ السعودية

2005 

استراتيجيات التدريب وانماط التفكير والتعميم وتنوع القدرات، المنطقو التعميميو، ادارة  
 االشراف التربوي، عرعر/ السعوديو

2005 
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 2006 وىوبين، المنطقة التعميمية، مكة المكرمة، / السعوديةمناىج الم 

 2006 مناىج الموىوبين/ مدرسة اليوبيل لمموىوبين/ عمان/ االردن 

 2006 قطر -تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ المدارس المستقمة/ الدوحة 

 2006 السعودية-تقويم برامج الموىوبين/ مدارس البيان/ جدة  

 2006 قطر -يات التدريس وأنماط التفكير والتعمم/ المدارس المستقمة/ خميفة الدوحةاستراتيج 

 2006 قطر -تطوير مفيوم الذات/ المدارس المستقمة/ خميفة / الدوحة 

 2006 قطر -تعميم التفكير في المنيج المدرسي المدارس المستقمة/ خميفة / الدوحة 

 2006 قطر -المستقمة/ خميفة / الدوحة المناىج الخاصة برياض االطفال المدارس 

 2006 تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ ادارة التربية والتعميم/ االحساء/ السعودية 

 2006 اساسيات في برامج الموىوبين ادارة التربية والتعميم/ القصيم/السعودية 

 2006 السعوديةتعميم التفكير في المنيج المدرسي/ ادارة التربية والتعميم/ جدة/  

 2006 / ادارة التربية والتعميم/ عرعر/ السعودية cpsحل المشكالت االبدعي  

 2006 تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ مدارس روضة المعرفة/ السعودية 

 2006 إرشاد الموىوبات/ مركز الموىوبات/ مكة المكرمة/ السعودية 

 2006 ية التربية والتعميم/مكة المكرمة/ السعوديةتعميم التفكير في المنيج المدرسي/ مدير  

 2007 التفكير اإلبداعي في الروضة/ مديرية التربية والتعميم/ الدمام/ السعودية 

 2007 تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ مدارس السعد/ الخبر/ السعودية 

 2007 / السعوديةتعميم التفكير في المنيج المدرسي/ مدارس التربية الحديثة/ الخبر 

 2007 التفكير اإلبداعي في الروضة/ المدارس المستقمة/ خميفة/ الدوحة/ قطر 

 2007 تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ المدارس المستقمة/ الدحيل/ الدوحة/ قطر 

استراتيجيات التدريس وأنماط التعمم والتفكير/ المدارس المستقمة/ الدحيل/ الدوحة/  
 قطر

2007 

 2007 تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ كمية البنات الجامعية/ الرياض/ السعودية 

 2006 قطر -تعميم التفكير في المنيج المدرسي المدارس المستقمة/ خميفة / الدوحة 
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استراتيجيات التدريس وأنماط التعمم والتفكير/ مدارس التربية الحديثة/ الخبر/  
 السعودية

2007 

 2007 فكير الشامل/ مدارس التربية الحديثة/ الخبر/ السعوديةتعميم الت 

 2007 تعميم التفكير في المنيج المدرسي/ مديرية التربية والتعميم/ الجوف/ السعودية 

التقويم في المؤسسات التعميمية واالختبارات التحصيمية/ مديرات المدارس المستقمة  
 لدولة قطر/ عمان/ األردن

2008 

محتوى العممي لبوابة موىبة/ مؤسسة الممك عبدالعزيز ورجالو لمموىبة إعداد ال 
 واإلبداع/ عمان/ األردن

2008 

 2009 إعداد البرامج الخاصة بالموىوبين،المدارس المستقمة/الدوحة ، قطر. 

 2010 اعداد المناىج الخاصة بالموىوبين،المدارس المستقمة/الدوحة ، قطر. 

 RISK ناقد / لمتربويين من الدول العربية/ فندق كراون بالزا/ عمان/ لتعميم التفكير ال
 االردن

2010 

 2010 اعداد المناىج  الخاص بالموىوبين/ فندق كراون بالزا/ عمان/ االردن 

مناىج الموىوبين وتعميم التفكير/ جامعة الخميج العربي بالتعاون مع جائزة حمدان/  
 االمارات العربية المتحدة

2010 

راتيجيات التدريس وأنماط التعمم والتفكير/ مدارس التربية الحديثة/ الخبر/ است 
 السعودية

2007 

مناىج الموىوبين وتعميم التفكير/ جامعة الخميج العربي بالتعاون مع جائزة حمدان/  
 االمارات العربية المتحدة

2012 

ن/ االمارات برامج حوارات مستقبمية لحل المشكالت بطرق إبداعية / جائزة حمدا 
 العربية المتحدة

2012 

 –برامج حوارات مستقبمية لحل المشكالت بطرق إبداعية / وزارة التربية والتعميم  
 مممكة البحرين /جامعة الخميج العربي

2012 

 2012 مممكة البحرين /جامعة الخميج العربي –/ وزارة التربية والتعميم  C&LSبرنامج  

ىوبين في مدارس الشراكة / مؤسسة الممك عبدالعزيز إرشاد أىالي الطمبة المو  
 ورجالو لمموىبة واإلبداع )جدة، الرياض، الدمام( المممكة العربية السعودية

2012 

 UAE 2012المناىج الخاصة بالطمبة الموىوبين )الوحدات اإلثرائية( / وزارة التربية  

 UAE 2013ة التربية وزار  –المناىج الخاصة بالطمبة الموىبين، جائزة حمدان  

 UAE 2013وزارة التربية  –تعميم التفكير، جائزة حمدان  
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 2014 دبي –برنامج ريسك لتعميم التفكير الناقد/ مركز ديبونو  

 2014 دبي -برنامج حوارات مستقبمية لحل المشكالت إبداعيًا/ مركز ديبونو  

ين( )لقاء طمبة الماجستير ورشة )تنمية اتجاىات اصحاب القرار نحو تعميم المتميز  
 تربية خاصة/ مع وزير التربية والتعميم ومدراء دوائر الوزارة/ عمان(. –

1992 

ورشة تقييم رياض األطفال: لقاء طمبة مادة "الخبرة الميدانية" مع وزير التربية  
 والتعميم/ عمان.

1992 

شكالت في تربية الندوات العممية التخصصية في كمية العموم التربوية )قضايا وم 
 الموىوبين(/ الجامعة األردنية.

1994 

ورشة في مجال )العمل عمى دراسة واقع رياض األطفال في الضفة الغربية( القدس  
 وغزة، تنفيذ مكتب اليونسيف/ فمسطين.

1995 

ورشة عمل )واقع رياض األطفال في األردن( منظمة األمم المتحدة لألطفال  
 األردن.-وت/ عمان)اليونسيف(، فندق الماري

1995 

)الورشة األقميمية حول تعميم الموىوبين والمتفوقين( مؤسسة نور الحسين، مدرسة  
 اليوبيل بالتعاون مع منظمة اليونسكو/ عمان .

1996 

ورشة عمل حول )دراسة مشكمة التسرب في مدارس التعميم األساسي في األردن(  
 جراند / عمان/ األردن.بالتعاون مع منظمة اليونسيف، فندق فورتي 

1996 

ورشة عمل )مفيوم مكتبة األطفال المتنقمة( نادي معممين عمان/ اليونسيف وزارة  
 التربية بالتعاون مع السفارة السويدية/ عمان.

1997 

 1997 ورشة )تقييم التعميم ما قبل المدرسة( اليونسيف/ عمان. 

 1998 ية، عمان. ندوة )التسرب المدرسي( جمعية عمم النفس األردن 

ورشة )تعميم التفكير في المنياج المدرسي( لمموجيات التربوية في وزارة التربية  
 والتعميم القطرية/ الدوحة، قطر.

1998 

 1999 ندوة )تنمية الطفولة المبكرة(، فندق حياة جراند، عمان، مكتب اليونسيف، عمان. 

 1999 ندوة رياض األطفال في جامعة البحرين/ البحرين. 

 2000 ندوة برامج الطمبة المتميزيين والموىوبين، مستشفى الممك فيد / جدة.  

ورشة إعداد مكونات بوابة موىبة اإللكترونية/ مؤسسة الممك عبدالعزيز ورجالو  
 لمموىبة واإلبداع/ فندق راديسون ساس/ عمان/ األردن

2008 
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  ةالدراسي والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   عمم نفس النمو/ بكالوريوس. 

   عمم نفس الطفولة/ بكالوريوس. 

   عمم نفس التعمم/ بكالوريوس. 

   أساليب تدريس التربية الخاصة/ بكالوريوس. 

   تنمية االستعداد المغوي عند األطفال / بكالوريوس . 

   األطفال/ بكالوريوس.أدب  

   مساق الخبرة الميدانية تخصص رياض األطفال/ بكالوريوس. 

   مدخل إلى التربية في رياض األطفال/ بكالوريوس. 

   التربية الصحية واالجتماعية في بكالوريوس الرياض/ بكالوريوس. 

   أساليب التدريس في رياض األطفال/ بكالوريوس. 

   لموىوبين/ ماجستير.تربية ا 

   تنمية اإلبداع/ ماجستير، دكتوراه. 

   / بكالوريوس. والمتخمفالطفل الموىوب  

    تربية الموىوبين/ دبموم. 

   تربية ذوي الحاجات الخاصة/ دبموم. 

   تربية ذوي الحاجات الخاصة/ ماجستير. 

   عمم نفس تربوي/ بكالوريوس. 

   والتفوق/ بكالوريوس. الموىبة 

   إعاقة بصرية / بكالوريوس. 

   التربية الخاصة المعاصرة / ماجستير 

   قضايا معاصرة في التربية الخاصة / دكتوراة 

   مدخل إلى تربية الموىوبين والمتفوقين/ بكالوريوس. 

   مدخل إلى التربية الخاصة، الجامعة األردنية/بكالوريوس 

   تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة/ دراسات عميا 

مدخل إلى عمم النفس/ بالمغة اإلنجميزية/ بكالوريوس.كمية عفت /  
 السعودية.

  

  تاريخ الشرق األوسط/ بالمغة اإلنجميزية/ بكالوريوس.كمية عفت /  
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 السعودية.

ربي/ سيكولوجية الموىبة والتفوق / دراسات عميا جامعة الخميج الع 
 البحرين.

  

ارشاد الطمبة المتميزين / دراسات عميا جامعة الخميج العربي /  
 البحرين.

  

تدريب ميداني لمطمبة المتميزين / دراسات عميا / جامعة الخميج  
 العربي/ البحرين.

  

   حمقة بحث / دبموم/ جامعة الخميج العربي / البحرين 

   الخميج العربي / البحرين حمقة بحث / ماجستير/ جامعة  

مناىج وطرق تدريس الموىوبين /دراسات عميا / جامعة الخميج  
 العربي/ البحرين.

  

/ جامعة عمان العربية  /دكتوراه القياس في التربية الخاصة 
 لمدراسات العميا

  

قضايا معاصرة في التربية الخاصة/ جامعة عمان العربية  
 لمدراسات العميا

  

    تعميم التفكير / جامعة عمان العربية لمدراسات العميا/  

   الذكاء / ماجستير / جامعة الخميج العربي 

القياس والتعرف عمى الموىوبين / ماجستير / جامعة الخميج  
 العربي

  

   / جامعة الخميج العربيمستوى الدكتوراه /حمقة بحث 

   توراه / جامعة الخميج العربيتخطيط برامج الموىوبين / الدك 

   حمقة بحث مستوى الماجستير / جامعة الخميج العربي 

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ
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  المنح والجوائز التي حصل عميها 
 
 التاريخ لجهة المانحة لمجائزة ومكانهاا اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


