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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 السيرة الذاتية
 :تفصيالت شخصية

 عدنان سالم فالح الدوالت: االسم
 أردنً:  الجنسٌة

 1/4/1958بٌت ٌافا  / اربد :  تارٌخ ومكان الوالدة
 متزوج: الحالة االجتماعٌة 

 قسم المناهج/كلٌة العلوم التربوٌة/الجامعة االردنٌة: العنوان
  0777414400:  تلفون

 adnan_doulat@yahoo.com:البرٌد االلكترونً

  :التعليم

 2005الجامعةاالردنٌة /دكتوراة مناهج وتدرٌس 

  2001الجامعة األردنٌة  /ماجستٌر مناهج وأسالٌب تدرٌس العلوم 

  1981جامعة الٌرموك / دبلوم أسالٌب تدرٌس العلوم 

 1981جامعة الٌرموك  /بكالورٌوس فٌزٌاء 

 :الخبرات
 24/9/2004الجامعة األردنٌة/ قسم المناهج والتدرٌس/ محاضر غٌر متفرغ 

 6/10/2005الجامعة االردنٌة بتارٌخ / قسم المناهج والتدرٌس/محاضرمتفرغ
الجامعة / قسم المناهج والتدرٌس/ مساعد عمٌد كلٌة العلوم التربوٌة محاضرغٌر متفرغ 

 24/9/2004األردنٌة
 لمدة عام16/9/2006الجامعة االردنٌة /للشؤون االدارٌة

 8/2/2007الجامعة االردنٌة بتارٌخ / قسم المناهج والتدرٌس/استاذ مساعد
 6/12/2009الجامعة االردنٌة/نائب عمٌد كلٌة العلوم التربوٌة للشؤون االدارٌة

         :الدورات
 دورة البرمجة بلغة كوبل

 دورة اللغة اإلنجلٌزٌة التأسٌسٌة  
 دورة المقدمة فً علوم الحاسب اإللكترونً

 أمرٌكا/دورة تصوٌر وحفظ واسترجاع ملفات المٌكروفٌش
 متقدمة فً علوم الحاسبات ولغة بٌسك دورة

 أمرٌكا/ Dosالمقدمة فً التشغٌل ألجهزة الحاسوب الصغٌرة 
 Windowsدورة نظام التشغٌل 

 ( ICDL)دورة 
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/ صٌانة أنظمة المعلومات / دورة خاصة بتشغٌل نظام األرشفة دورة التدرٌب المٌدانً 
 برٌطانٌا 

 برٌطانٌا/ دورة تنظٌم و إدارة أنظمة المعلومات 
الجامعة EBSCO .10-11/6/2007دورة استخدام قواعد البٌانات على شبكة ابسكو 

 .االردنٌة
 /2009/ الجامعة االردنٌةspssالتحلٌل االحصائً   

 :المؤتمرات
-22تجدٌدات وتطبٌقات مستقبلٌة:العلوم التربوٌة والنفسٌة/مؤتمر كلٌة التربٌة السادس *

 .جامعة الٌرموك/2005تشرٌن ثان24ً
الجامعة / 4/7/2007-2/ المؤتمر العربً الخامس حول االستشارات والتدرٌب *

 .االردنٌة

* London International Conference Education(LICE)9\11-12\112009 

 األبحاث المنشورة
 تصورات معلمً العلوم عن نظرٌات التعلم وعالقتها بممارساتهم التعلٌمٌة - 
العدد / مجلة اتحاد الجامعات العربٌة. مجلة اتحاد الجامعات العربٌة/

52/2009.  
Restructuring Students Misconceptions across 

Complex Scientific Domains of Knowledge/LICE-
2009:Extended paper for literacy Information An 

vol1,Issue 1,ISSN 2040 2589. 
 األبحاث المقبولة للنشر

 اثر استخدام برامج رسوم متحركة علمٌة فً تدرٌس العلوم فً اكتساب   -

 .2008/مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوٌة/        التالمٌذ للمفاهٌم العلمٌة 
فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة بنائٌة فً تعدٌل المفاهٌم البدٌلة لدى طلبة  -

مجلة ./معلم الصف فً موضوع بنٌة المادة فً الجامعة األردنٌة
 .2011الجامعة األردنٌة . دراسات 

 األبحاث تحت العمل
 دور المعلم فً مواكبة المستجدات المعاصرة من منظور اسالمً  - 
عالقة االتجاهات العلمٌة لطلبة معلم الصف فً الجامعة االردنبة بتحصٌلهم فً  -

 .مساقات المفاهٌم العلمٌة
 . اثر القلق النفسً لدى العبً الرٌشه الطائرة وعالقته بمستوى االنجاز -
اثر استخدام برمجٌة خاصة فً تحصٌل طلبة معلم الصف فً مساق مفاهٌم  -

 .علمٌة واسالٌب تدرٌسها
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 :لنشاطاتا
 .عضو جمعٌة علم النفس االردنٌة- 

 .الجامعة االردنٌة/كلٌة العلوم التربوٌة/عضو لجنة المرصد التربوي - 
 .مدرب فً دورات االرشاد والخدمة االجتماعٌة- 

 


