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 لية العلوم التربوية، قسم المناهج والتدريس.الجامعة األردنية، ك العنوان:
 

 المؤهالت العلمية:
دكتوووراف  ووف الةلسووةة، منوواهج الدراسوواة اأجتمابيووة وأسوواليع تدريسوو ا، جامعووة  .1

 م، بتقدير جيد جدًا.2006اليرموك، 
ماجسووووتير تربيووووة، منووووواهج الدراسوووواة اأجتمابيووووة وأسووووواليع تدريسوووو ا، جامعوووووة  .2

 دًا.م، بتقدير جيد ج1996اليرموك، 
 ، بتقدير جيد.م1992بكالوريوس، تاريخ،  ربف تربية، جامعة اليرموك،  .3

 
 الخبرات العلمية:

موودرس ق قسووم المنوواهج والتوودريس ق كليووة العلوووم التربويووة ق الجامعووة األردنيووة،  .1
 حتى اآلن. م2013ق9ق16من 

محاضوورم متةر ووة ق قسووم المنوواهج والتوودريس ق كليووة العلوووم التربويووة ق الجامعووة  .2
 .م2013ق9ق16-2012ق9ق8دنية، من األر 

مدربة تربية بملية ق الجامعة األردنيوة ق كليوة العلووم التربويوة ق برنوامج التربيوة  .3
العمليووووووة لللبووووووة الدراسوووووواة اأجتمابيووووووة ق معلووووووم  وووووو  ق تربيووووووة لةوووووو ، موووووون 

 .م2012ق9ق8-2001ق2ق1

mailto:M.Dawairi@ju.edu.jo


اإلشرا  بلوى معلموف مدرسوة نموةجيوة الجامعوة األردنيوة ق تا وت دراسواة  .4
 .م2011ق6ق18-2010ق12ق1ية ق تربية إسالمية ق لغة بربية، من اجتماب

محاضووورم متةر وووة ق الجامعوووة األردنيوووة ق كليوووة العلووووم التربويوووة ق قسوووم المنووواهج  .5
 .م2001ق1ق31-2000ق4ق19والتدريس، من 

مدربة تربية بملية ق الجامعة األردنيوة ق كليوة العلووم التربويوة ق برنوامج التربيوة  .6
-1996ق12ق7راسووووواة اأجتمابيوووووة ق معلوووووم  ووووو ، مووووون العمليوووووة لللبوووووة الد

 .م2000ق4ق19
)التعلوويم  م1995ق12ق31-1995ق8ق31معلمووة ق وزارم التربيووة والتعلوويم، موون  .7

 اإلضا ف(.
العموو   ووف قسووم المنوواهج والتوودريس ق جامعووة اليرموووك، ضوومن بوورامج الجرايوواة  .8

 لللبة الماجستير، أربعة   و  متتالية.
 

 بية:الدورات العلمية والتدري
 (E-learningدورم التعلم األكترونف ) .1
دورم تدريبيوووووة  وووووف اللغووووووة اأنجليزيوووووة بووووودي  التو وووووو  للمحاضووووورين المتةوووووور ين  .2

 الرا بين  ف التحوي  إلى رتبة مدرس أو أستاة مسابد .
لممارسوووواة اإلشوووورا ية  ووووف ريوووواة األلةووووا ، الجامعووووة األردنيووووة، كليووووة ادورم  .3

 م.2010العلوم التربوية، 
امج اإلشورا ف لتودريع الموودربين، المع ود الوولنف لتودريع الموودربين، دورم البرنو .4

 م.2009جامعة البلقاء التلبيقية، 
دورم البرنامج األساسوف لتودريع المودربين، المع ود الوولنف لتودريع المودربين،  .5

 م.2009جامعة البلقاء التلبيقية، 
 حاسوع الجامعة األردنية، مركز الحاسوع. (UJCDJ)دورم  .6
 .(ICDL)دورم اإلبداد للرا ة الدولية لقيادم الحاسوع  .7
 مركز اللغاة الحديث ق اللويبدم. (Tofel)دورم لغة إنجليزية  .8
 .(Windows)دوراة حاسوع )كمبيوتر(  .9



 دوراة لغة إنجليزية  ف الجامعة األردنية ق مركز اللغاة. .10
 دوراة لغة إنجليزية ق المجلس الثقا ف البريلانف. .11
ظووووم ورشوووواة العموووو  التدريبيووووة المنعقوووودم مووووا بووووين الجامعووووة المشوووواركة  ووووف مع .12

األوروبوووووووف  وووووووف الةتووووووورم الواقعوووووووة موووووووا بوووووووين  -األردنيوووووووة والمشووووووورو  األردنوووووووف
 م.2001ق1ق15-1997ق5ق26

دورم تدريبيوووة  وووف إبوووداد وتووودريع المعلموووين مووودت ا أسوووبوبان إيلاليوووا،  يرونوووا،  .13
 م.1999

 
 المؤلفات واألبحاث والنشاطات:

، بعنووان داثور برنوامج 2014راسواةد الجامعوة األردنيوة، ، مجلوة ددمنشوربحث  .1
 ووف تح ووي  للبووة ال وو  التاسوو   تعليمووف محوسووع قووا م بلووى الووتعلم التعوواونف

التربويوة  ( العلووم41المجلود ) األساسف  وف موادم الجغرا يوة واتجاهوات م نحوهواد.
 ه 1435، 2014( 1ملحق )

ز الثقووووا ف اإلسووووالمف ، تقووووديم نوووودوم بعنوووووان ) كيوووو  نربووووف أبناءنووووا (  ووووف المركوووو .2
 الجامعة األردنية .

المشاركة الةعالة  وف معظوم النشوالاة المقدموة  وف المركوز الثقوا ف اإلسوالمف،  .3
 الجامعة األردنية .

      كتوووواع منشووووور بعنووووواني دليوووو  التربيووووة العمليووووة  ووووف اللةولووووة المبكوووور، الم لةووووان .4
 م.2013زبون، د. ميسون الدويري، د. بسام القضام، دار الةكر ناشرون ومو 

كتوواع منشووور بعنووواني ددليوو  التربيووة العمليووة لمعلووم ال وو د. الم لةووان د. بسووام  .5
 م.2012األولى،  الدويري، دار الةكر، بمان، اللبعةالقضام، د. ميسون 

كتاع منشور بعنواني دالتربية اأجتمابية وأساليع تدريس ا د. الم لةان د.بسوام  .6
  للنشوووووور والتوزيوووووولاوالوووووودف،دار وا وووووو  القضووووووام ،د.ميسووووووون الوووووودويري، د.م يوووووود ا

 م.2014،بمان،اللبعة األولى،



بحووث  يوور منشووور بعنوووان دمسووتوي   ووم معلمووف التوواريخ للبيعووة مووادم التوواريخ  .7
، 2006وبالقتوووي  وووف ممارسوووات م ال وووةية  وووف المرحلوووة األساسوووية  وووف األردن، 

 ألروحة الدكتوراف.
اأجتمابيووة والولنيووة بحووث  يوور منشووور بعنوووان دواقوو  القوويم  ووف كتووع التربيووة  .8

. ألروحووة 1996لل وةو  األربعووة األولوى  ووف المرحلوة األساسووية  وف األردن، 
 الماجستير.

معلموووين الثقا وووة العسوووكرية. دراسووواة اجتمابيوووة مووودت ا دورم تأهيليوووة  وووف تووودريع  .9
 م.1998ق4ق16امسة بشر سابة تدريبية 

 


