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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 Iman Amy Betawiمفلح ف عطية  ار ايمان ع االســـــــم 
 Jan 1st, 1965 تاريخ ومكان الميالد 

 لوم التربويةالع الكلية 
 هج والتدريسالمنا القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 Florida State University ة مبكرةطفول دكتوراة 

(FSU) 
2010 

دراسات الطفل    /ة مبكرةطفول ستيرماج 
 سرةواال

University of Tennessee 
at Martin (UTM) 

1999 

 BirZeit University 1990 علم اجتماع بكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 Early Childhood Education  رةمبكال طفولةلا التخصص العام 
 Early Childhood Education  رةمبكالطفولة لا ص الدقيقالتخص 
ما  معلماتر  طو ت الروضة،في الروضة وما قبل   لألطفالبرامج الطفولة المبكرة   مـجاالت االهتمام 

 ،االنفعاليو ماعي االجت  األطفالتطور ،  الالجئين  المبكرة،في الطفولة  قبل الخدمة
ة لمرح يف  ألطفاللنزاهة  تعزيز قيم ال، و ةالطفولة المبكر في باء ومشاركة اآل

 .االحتياجات الخاصةذوي   طفالاال،  الطفولة المبكرة
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة(  150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
  األطفال  وتطورلطفل  تنشئة ا  حول  لطفولة المبكرةالمات  مع  معتقداتو  مؤهالت لعالقة بين ا 

 مراكز ما قبل المدرسةفي    االجتماعي

 
 الملخص: 

معلمات الطفولة المبكرة حول تنشئة  ومعتقدات   تالهدفت هذه الدراسات الى التعرف على العالقة بين مؤه
نة من العيونت  كت  .األردن /عمانالخاصة في االجتماعي في مراكز ما قبل المدرسة    فالاألططور وت األطفال

 مراكز الطفولة الملتحقين فيسنوات  5 – 4من   أعمارهم  طفلة تتراوح  (474)و طفل   (474)طفل    946
 مقياس  استخدم    .األردن /عمانفي  ( معلمة70)الذي يبلغ عددهم   ومعلماتهم المدرسة  لما قب ألطفال الخاصة

Parental Modernity (PM) Scale for Child-rearing and Educational  Beliefs (Schaefer   
and Edgerton, 1985) and Social Skills Improvement System (Gresham & Elliot, 

2008). 
أشارت النتائج إلى   االجتماعي. األطفال  المبكرة وتطورالطفولة  مؤهالت ومعتقدات معلماتالعالقة بين  لقياس  

٪( لديهم معتقدات 77.14ة و )مؤهالت منخفض٪( لديهم  71.43رياض األطفال ) اتأن أكثر من نصف معلم
ايضا أشارت النتائج إلى أن  ومعتقداتهم،المعلمات  تمؤهالن هناك عالقة كبيرة بين  وبينت الدراسة ا  تقليدية.

ومشكالتهم  لتطور االجتماعي ألطفال ما قبل المدرسةمؤهالت المعلمات ومعتقداتهم كانت متسقة مع ا
 .ةالسلوكي
   

  ي  السجل الوظيف
 
 التاريخ العمل وعنوانهاة جه فةالوظي 
 االن  -10/9/2021 عمان / االردن  األردنية،الجامعة  مشارك أستاذ 
 10/9/2021  –  12/8/2018 قطر  /الدوحة  قطر،جامعة  مشارك أستاذ 

 11/8/2018-  6/2/2011 عمان/ االردن  األردنية،الجامعة  مشارك أستاذ  
 22/6/2010-14/8/2007   أمريكا /اسيتااله  يدا،ور فلجامعة  مساعد بحث وتدريس 

 2007-2003 دنالر الزرقاء/ا  الهاشمية،جامعة ال مساعد بحث وتدريس 

 
  األعمال اإلدارية واللجان  

 
 التاريخ داري/ اللجان والمهاممسمى العمل اإل 
 2014/90/07الى   2013/09/08  لية العلوم التربويةودة في كمساعد العميد لشؤون الج 
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 2015/09/06الى   2014/09/07 دراسات العليالجودة في كلية اليد لشؤون االعم مساعد 
 2/11/2015الى   18/10/2015 كارمشرفة مكتب العالقات العامة والخارجية لمركز االبت 
 :األردنيةعة الجام  اللجان 

 تات والندوالجنة المؤتمر 
 لجنة المكتبة  

نحو   ن العربيطو الي ف ليم العاليلمؤتمر التع"اللجنة التحضيرية  
 ."العالمية  ةالتنافسي

  وطن العربيفي ال لمؤتمر التعليم العالي"والمالية   اإلداريةاللجنة  رر مق
 ."العالمية  ةالتنافسينحو 

 .لجنة الطفولة المبكرة
 .يالخارججنة االعتماد ل

 .قيق في قضايا الطلبة في الكليةلجنة تح
 إجازةم لقضاء لقسي اف  لتدريسيةئة االهي  أعضاءلجنة دراسة طلبات 

 .تفرغ علمي/ بدون راتب
 وتنفيذ منصة خريج    إطالق  /لجنة منصة خريج  

 لطفلبرنامج تربية اماجستير  تطوير   ةلجن
 لكلية العلوم التربوية  الدراسية  لجنة الخطة

 لكلية العلوم التربوية جنة البحث العلميل
 لجنة المكتبة

 لجنة برنامج تربية الطفل
علمات المتعاونات منة واليار الروضات المتعاو تخنة وثيقة اجل
 خصص تربية الطفلتل

 
 لجان جامعة قطر:

التربية  كلية  لجنة مراجعة واعداد اختبارات القبول في برامج الدبلوم ب
 .)دبلوم الطفولة المبكرة(
رامج الدراسات العليا في كلية التربية )ماجستير لجنة المراجعة الذاتية لب

 بية الخاصة(.التر 
الطفولة  دبلومامج  ر بل  الدولي االعتمادايات لغ  لجنة المراجعة الذاتية

 المبكرة
 .نيااللكترو   وقع الكليةلجنة مراجعة م

 .سياسات مركز الطفولة المبكرة  نةلج
 .لجنة تصميم ساحات اللعب الخارجية لمركز الطفولة المبكرة

 القبولاجعة امتحان  لجنة برنامج دبلوم الطفولة المبكرة إلعداد ومر 
 .لجنة تطوير مركز الطفولة المبكرة

 في الكليةالتربوية  لجنة البحوث 
 لجنة فحص ومقالبة اخصائي الدعم في الكلية
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة
 
 والتاريخ  ث والناشر  عنوان البح اسم الباحث )الباحثين( 
 Iman Amy Betawi Betawi, I, A. (2022). Children for integrity: The influence of moral 

stories on preschoolers’ integrity values. Clinical Child Psychology and 
Psychiatry. Online first. May, 2022. 
https://doi.org/10.1177/13591045221094694 

 فخرو  بد الناصرع 
 تاويايمان بي

سارة  ،البوفالسهمريم  
 غريب

أثددر   (2021).سددة،مريو ويريددا، سددارةالفخرو،عبددد النا ددر بيتدداوا، ويمددان و البوف

 طفددال يوا ارددطراا طيدد االأمهات حتراق النفسي لدى الجي لخفض االبرنامج ع
 2021،   18، مجلة العلوو التربوية، العدد  زمة داون بدولة الكويتالالتوحد ومت

 Nidal Shehadeh 
Iman Betawi 

Shehadeh, N & Betawi, I. A ( .2020)  
The Impact of K.W.L & Cooperative Learning Strategies on 
Acquiring Scientific Concepts & Developing Scientific Interests 
Among 6th Grade Students in Jordan. IUG Journal of Educational 
& Psychological Sciences. 28 (4). 659-680 

 Iman Amy Betawi Betawi, I, A. (2020). Calling for character education: Promoting 
moral integrity in early childhood education in Jordan. Early Child 
Development and Care. 190,  (5) 738-749. 
DOI: 10.1080/03004430.2018.1489383 - Link 

  Iman Amy Betawi 
Sinaia Jabbar 

Betawi, A. & Jabbar, S. (2019). Developmentally appropriate or 
developmentally inappropriate, that’s the question: Perception of 
early childhood pre-service teachers at the University of Jordan. 
International Journal of Adolescence and Youth. 24, (1) 40-50. 
DOI:10.1080/02673843.2018.1458633 - Link 

 Sinaia Jabbar 
Iman Amy Betawi 

 
 

Jabbar, S & Betawi, A. (2019). Children express: War and peace 
themes in the drawings of Iraqi refugee children in Jordan. 
International Journal of Adolescence and Youth. 24 (1) 1-18. 
DOI:10.1080/02673843.2018.1455058 - Link 

  Iman Amy Betawi 
 

Betawi, I, A. (2019). Away from Home: Psychological well-being of 
Syrian Refugee Children. Early Child Development and Care,189, 
(5)  846-854, DOI:10.1080/03004430.2017.1345895 - Link 

  Iman Amy Betawi 
 

Betawi, I, A.  (2015). What effect does story time have on 
toddlers’ social and emotional skills. Early Child Development 
and Care, 185, (4), 594-600. DOI: Link 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع خ انعقادهمكان وتاري اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
المؤتمر الوطني حول دعم عمل المرأة وتوسيع   

الجتماعية ورفع قيمة الرعاية في ية الحمامظلة ا
 .الحضانات

مة: مؤسسة صداقة والسفارة الفرنسية  الجهة المنظ
رئيسة  تحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية  

 .الوزارية لتمكين المرأة  اللجنة

  األردنعمان /  
24/10/2022 

دعوة من لمؤتمر لوضع 
  تسياسات الجودة للحضانا

 في االردن

الدولي "الهجرة والتعليم" مشروع تعزيز  تمر المؤ  
 .اندماج األطفال السوريين في نظام التعليم التركي

ووزارة التربية   األوروبياد االتح:  ةالمنظم  ةالجه
   .التركيةالوطنية  

Project On Promoting Integration Of 
Syrian Kids into The Turkish 
Education System 

International “Migration and 
Education” Conference 

 استنبول/ تركيا
18-19  April 2019 

Istanbul, Turkey 

دعوة من المؤتمر لتمثيل  
عن   ض بحثفي عر  األردن

 .األردنالالجئين السورين في  

ت  عاريللحضانات: التش األولملتقى الطفولة  
 .وضمان الجودة

   األردنيةوالجامعة الجهة المنظمة: فارمسي ون 

 ردناأل /عمان
19/12/2015 

دعم وتنظيمه والكرة المؤتمر ف
المفلح   د. ايمانبجهود له  

 البيتاوي

فسية  نحو التنا  العربي: لوطنالتعليم العالي في ا" 
 ".العالمية
 وجامعة الزرقاء   األردنيةالجامعة   منظمة:الجهة ال

 األردنان/عم
11_12/5/2016 

عضو في اللجنة التحضيرية  
 ؤتمرللم

  اإلدارية لجنةعضو في ال
 المالية للمؤتمرو 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

  2023-2021  األردنيةمعة  جادورات ال 
 2023 ساعة تدريبية( 10و الذاتي )نملورشة تطوير ا 
 2022 ساعة تدريبية( 12كتروني والمدمج )ورشة التعلم االل 
 :2020-2018دورات جامعة قطر   

   .ندوة توجيهية ألعضاء هيئة التدريس الجدد: تقييم الطالب بشكل فعال
 

2018 
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( األساسيات: )تسجيل الدخول، 9.1ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس الجدد: البالك بورد ) 
 ي، التوفر وتحميل المنهج والمحتوى(.التنقل، اإلعالنات، البريد اإللكترون

2018 

( المحتوى: )تحميل وتنظيم  9.1لبالك بورد )ريس الجدد: االتدورشة عمل ألعضاء هيئة   
والتعيينات(.  الملفات. خلق المجلدات والروابط والمزج 

2018 

 2018 االبداع األكاديمي والتدريس العام. 
 2018 االختبارات عبر اإلنترنتجدد: البالك بورد  ورشة عمل للكلية وأعضاء هيئة التدريس ال 
 2018 نبيه" للتأثير بشكل إيجابي على اهتمام الطالب والتعلم."التاستخدام تقنيات   
 2018 ورشة تعرفيه ألعضاء هيئة التدريس الجدد: المصادر والخدمات المتاحة في مكتبة جامعة قطر 
 2018 دد: بالك بورد لوحات المناقشة.ورشة عمل للكلية وأعضاء هيئة التدريس الج 
 2018 تدريس الجدد: فرص البحث والمنح.ة اللية وأعضاء هيئورشة عمل للك 
ندوة ألعضاء هيئة التدريس الجدد: التدريس استراتيجيات التدريس لمساقات السنة األولى  

 والطالب.
2018 

 2018 .لعروض التعليمية الفعالةتجنب العروض الصفية غير الفعالة: كيفية اإلنشاء وتوصيل ا 
 2019 .تحقيق التميز في التعليم 
 2019 .الفصل الدراسي بنجاح بدء 
 2019 .الطالب وعدم النزاهة األكاديمية: أساليب خيانة األمانة والدوافع، والتعديالت 
 2019 .التراكمب التطور-التميز  اعداد حقيبة 
 2019 .برنامج تدريب منهجية كيو  
 Microsoft Office 365 2019يقات  تطب 
 2019 .ميةمقدمة عن النشاط بالمقاييس الرق 
 2019 النزاهة األكاديمية. 
 ithenticate   2020التدريب على التعامل لكشف االنتحال ونسب االقتباس  
ما هو التحليل    :SPSS- Session1المهارات التحليلية لغير اإلحصائيين باستخدام  

 يفية اختيار ملف التقنية )التقنيات( المناسبة؟اإلحصائي؟ ك
2020 

: ما يجب القيام به  Session- SPSS  2 لية لغير اإلحصائيين باستخدامتحليالمهارات ال 
 .SPSSوعدم القيام به في إدخال البيانات / التالعب في  

2020 

ليب اإلحصائية  األسا  :Session- SPSS  3– المهارات التحليلية لغير اإلحصائيين باستخدام 
 الرسومية والرقمية

2020 

 2020 .اإلنترنتعبر  قضايا الجودة في التدريس  
 2021 للبحث والتعليم.  JoVEمقاطع فيديو   
والنشر  التعلميةالموارد    2021 المفتوحة: االعداد 
 2021   /ةنبالرقمالتعليم المعزز  
 2021 لتعليم المتمركز حول المتعلما 
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 2021 يالتعليم الرياد 
 2021 التعليم التجريبي 
 2021 لقائم على البحث العلميالعليم ا 
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية  والمواد المقررات 

 تدريسهاب  قام
 الدراسات   البكالوريوس 

 العليا
   ✓ 2023-2021 األردنيةالجامعة  
   ✓ االسرة وتربية الطفل 
   ✓ مدخل الى تربية الطفل 
   ✓ بيئة التعلمتنظيم   
   ✓ لألطفاللصحية  التربية ا 
   ✓ ةمناهج الطفولة المبكر  
   ✓ مشكالت طفل الروضة 
   ✓ لطفللفنية والموسيقية ال  التربية 
   2021-2018جامعة قطر  
   ✓ عالقات اسرية 
   ✓ طرق البحث 
   ✓ نمو وتعلم الطفل 
   ✓ النمو االنساني 
   ✓ الدمج في الصفوف 
   ✓ في الطفولة المبكرةاللغة والتواصل   
   ✓ تربية عملية دبلوم الطفولة المبكرة  
   ✓ ةعملية بكالوريوس الطفولة المبكر   ربيةت 
   2018-2011 الجامعة األردنية 
   ✓ وتطبيقاتها العمليةالتدريس   أساليب 
   ✓ ما والمسرح في التعليمالدرا 
   ✓ لألطفالالمواد التعليمية   
   ✓ اإلنجليزيةاللغة  ل بالتربية البيئية للطف 
   ✓ التربية البيئة للطفل باللغة العربية 
   ✓ لطفل  وتربية العب ال 
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   ✓ برامج تربية الطفل 
   ✓ قضايا معاصرة في تربية الطفل 
 2010-2007  جامعة فلوريدا 

Florida State University 
✓   

 Expressive Arts for Young Children ✓   
 Parents and teachers: partners in education       ✓   
 Parents involvement ✓   
   2007-2003  يةهاشمالجامعة ال 
   ✓ في للطفلالتطور المعر  
   ✓ طفللالتطور االجتماعي االنفعالي ل 
   ✓ والتنشئة االجتماعية األطفالتربية   
   ✓ نظريات نمو الطفل 
   ✓ الكفولة المبكرةمقدمة في  
   ✓ االسرةل و مقدمة في رعاية الطف 
   ✓ واالطفال واألبم الوالدية: اال 
   ✓ لالطفاامناهج  تطوير  
   ✓ قضايا واتجاهات معاصرة في الطفولة المبكرة 
   ✓ طفل  سلوك  توجيه   
   ✓ ليزيةمهارات التواصل باللغة االنج 
 
 

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

 
 التاريخ

 لى االنا-2013 بريطانيا-المجلة الدولية للمراهقة والشباب 
 الى االن-2014 اميركا  -المجلة العالمية للبحوث التربوية 
 الى االن-2022 اميركا-  APAجمعية علم النفس األمريكية   
 الى االن-2020 اميركا -الرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار 
 النالى ا-2020 الشرقية اميركا  المنطقة-غاباتس الطبيعة والدار رابطة م 
 ى االنال-2020 االردن-الكاديميات االردنيات ابطة  را 
 2018-2015 االردن-  األردنيمركز الشفافية  
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  المنح والجوائز التي حصل عليها  
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 University of Tennessee at Martin ماجستيرالفي   لتميزل قائمة العميد 

(UTM) 
2000 

 Florida State University (FSU) 2010 الدكتوراةفي للتميز  ائمة العميد ق 
والشخصية المؤثرة  رائدة العمل الشبابي   

 2018لعام 
 مؤسسة نمتلك المستقبل / قطر

Owning the Future 
2018 

    
 
 


