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 المؤهالت العلمية 

 سنة التخرج التخصص لغة الدراسة المعدل
مكان الجامعة 

 وصفتها
 الدرجة الجامعة

 العربية  جيد جدا 
فلسفة المناهج وطرق 

 التدريس 
 -عمان  -األردن 2010

جامعة عمان 
 العربية 

 

  الدكتوراة

 

 العربية جيد جدا 
االدارة واالشراف 

 التربوية
  الماجستير الجامعة االردنية  عمان  -األردن 1996

 البكالوريوس جامعة اليرموك  اربد ا -األردن 1993 التربية والتعليم  العربية  جيد جدا 
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 الخبرات 

 
 تاريخ بدء العمل تاريخ االنتهاء منه

مكان المؤسسة 
 وصفتها

 الوظيفة الوزارة المؤسسة

 درس م
 الجامعة االردنية  االردن عمان 2014   حتى االن

عضو هيئة 
 تدريس
 

 أستاذ مساعد
 2012 2012 

السعودية  
 الرياض 

جامعة الملك 
 الرياض  –سعود 

عضو هيئة 
 تدريس

 

محاضر متفرغ 
برتبة استاذ مساعد 

 )ب(
 

 ليبيا بنغازي   2011 2011
جامعة قاريونس 

 بنغازي ليبيا –

محاضر متفرغ 
أستاذ برتبة 

 مساعد

مدير مركز 
 مهارات االتصال 

2010 2010 
 –السعودية 
 االحساء 

جامعة الملك 
 فيصل 

مدير مركز 
بتدري  

 
مان  ع -األردن 1999 2010

 حكومية -

الجامعة األردنية 
العلوم  كلية–

 التربوية

مدرب ترببية 
 عملية 

 
  كرك ال -األردن 1998 1999

 مؤته  جامعة حكومية -
مدرب تربية 
عملية جامعة 

 مؤته 
 

 

 

  على التعريف :محكمة  عربية وعالمية  علمية مجالت األبحاث المنشورة في 
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  الكتب المنشورة 

 مكان النشر دار النشر والتوزيع الطبعة سنة التأليف عنوان الكتاب الرقم
معاصر الى مدخل   .1

 التربية 
ا للنشر العامرية  الطبعة األولى 2015

 والتوزيع
 عمان  –األردن 

نظام التربية والتعليم في  .2
 االردن 

العامرية للنشر  الطبعة األولى 2017
 والتوزيع

 " عمان –األردن 
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 ** المعرفون 

 

 تخصصه والجامعة العمل مكان العمل المعرفون  الرقم

ور عايش األستاذ الدكت .1
 زيتون 

كلية العلوم  –الجامعة األردنية 
 التربية 

 عميد كلية العلوم التربوية
مناهج العلوم وأساليب 

تدريسها  جامعة أكسفورد 
 أمريكيا

2. 
األستاذ الدكتور إبراهيم 

 المومني
كلية العلوم  –الجامعة األردنية 

 التربية 
زميل في كلية العلوم 

  التربوية 

ليب مناهج العلوم وأسا
تدريسها  جامعة الوا 

 أمريكيا
 

 

 


