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  ::  المؤهالتالمؤهالت

 . األدبي الفرعشهادة الدراسة الثانوية العامة /  -
فةةةي ت عةةة  علةةةوم تربويةةةة جامعةةةة الموعةةة) بتلةةةدير جيةةةد جةةةدا   األو) علةةة  درجةةةة البوةةةالوريو   -

 .5771الدفعة( 

 .7229بتلدير جيد جدا   األردنيةامعة ت ع  عم) اجتماعي الجدرجة الماجستير  -

 .  7257في الفلسفة / أعو) التربية / الجامعة األردنية بتلدير امتياز درجة الدوتوراه  -

  

    والخبراتوالخبرات  العملالعمل

 وحت  اآلن.  7259التربوية واألعو) من عام اإلدارةقسم  –ولية العلوم التربوية  مساعدأستاذ  -

 .7259-7255التربوية واألعو) من عام  اإلدارةقسم  –محاضر متفرغ ولية العلوم التربوية  -

 .9/7/7256- 7259مساعد عميد ولية العلوم التربوية / شؤون الطلبة من عام  -

 .7256- 7259عضو في مجل  مدار  الجامعة األردنية من عام  -

 وحت  االن. 7259عضو اللجنة االجتماعية / ولية العلوم التربوية من عام  -

 .7225-5771بية والتعليم للفترة معلم في وزارة التر  -

 .7221 -7225مساعد مدير مدرسة الشهيد فرا  العجلوني من عام  -

 .7257-7221مدير مدرسة ذوقان الهنداوي الثانوية من عام  -
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    الدوراتالدورات  
 

 .7255عام ( من الجامعة األردنية TOFLEدورة اإلعداد إلمتحان التوف)    -

 .7226 الملوة رانيا العبداهلل عامجاللة يم / مروز وزارة التربية والتعلمن  ICDLدورة  -

 .7257 إنت)( من مروز جاللة الملوة رانيا العبداهلل عام دورة  -

 .7259دورة تدريبية لتطوير أعضاء هيئة التدري  الجامعة األردنية عام  -

 .7251دورة تدريبية حو) التعليم اإللوتروني في الجامعة األردنية عام  -

نلجامعةة  ندريةةةة     –   ( SPSSعنةان      دوةةابت ودل ةةخ نارايةةارنخ  ا ةا رن    ورشة  درربيةةة      -

 (  اع  درربية . 2(    انقع    2112آذنر  22   –متكز ناعاماي وضما  نلجاية 

نلجامعة  ندريةةة     –   (SPSSورش  درربية     عنةان      نلال ةةخ نصائةااأل ند ا ةأل  ا ةا رن     -

 (  اع  درربية . 3(    انقع    2112آذنر  21   –ما  نلجاية متكز ناعاماي وض

نلجامعةة  ندريةةةة     –ورشةة  درربيةةة     عنةةان      دعةةةةل دع ةةل نلو يةة   تةةةت نصرايةةارنخ   دعةةةةل ندين  (  -

 (  اع  درربية . 2(    انقع    2112آذنر  9   –متكز ناعاماي وضما  نلجاية 

دمةا  للة   31   –أكايبمة  نلم ك  رنةةا لارربب نلمع مةن  –عربخ نلس اك ( ورش  درربية     عنان      د -

 (  اعاخ درربية . 11(    انقع    2112آب  1

نلجامعة  ندريةةة    ك ةة   –ورش  درربية    عنان      آلة  كاا   مشاربع ل اعر  لمنح نادلاي ندورو أل (  -

 با  ونار. لمرة 2112/  3/  9 ااربخ    –نلع ا  نلات اب  

نلجامعةة  ندريةةةة  / ك ةةة  نلم ةة   –ورشةة  عمةةخ   عنةةان      نلاع ةةةل نصلكاتوةةةأل  ةةأل نلجامعةة  ندريةةةة  (  -

لمةةرة  – 2112/  4/  22متكةز نلكاةةا نخ نللا ةا ة    اةةاربخ    –عيةر  نلاةةاةأل لاكنالا ةةا نلمع امةةاخ 

 أ ياع.

نلجامعة  ندريةةة  / متكةز دنمةة  نلعةا   –ورشاخ درربية     عنان      دوابت أعضا  هةئ  نلاةررب  (  -

 (  اع  درربية . 22   انقع      2113أب ال  4 –/ آب  22نليشتب    ععرخ من داربخ 

 

 

 

 

  األبحاث المنشورة والمقبولة للنشراألبحاث المنشورة والمقبولة للنشر

  
  . . ستاذ مشاركستاذ مشاركأألى رتبة لى رتبة إإ

  
(. ونقع نالازن  ندرالقأل نلمهنأل 2112أ ا صةا   عيرنلشكار  .نلعانمته  عيرنلسال  و 1

ل مع مةن  أل مرنرس قئي  عما  وعالقاه  س اكهل نلاظةاأل من و ه  ةظت مربتي نلمرنرس. 

 . 22 – 49  21. مجلة دراسات جامعة عمار ثلجي باألغواط

تي ودنمة  نلعررنخ (. نلعالق  نلاأثةتب   ةن رأس نلمال نلاك2112.نلعانمته  عيرنلسال    2

المجلة العربية نلجامع  ندريةة .  –نص رنعة  دعضا  هةئ  نلاررب   أل ك ة  نلع ا  نلات اب  

 . 24 – 23(. 23  9. لضمان جودة التعليم الجامعي

.نلعانمته  عيرنلسال  و نلر ابي    كت. يور شيكاخ نلاانصخ نا اماعأل  أل ةشت نلاعأل 3

  عري نلع ا  مجلة دراسات  نلجامع  ندريةة . معيال ل نشت  أل نلسةا أل من و ه  ةظت ط ي

 . 2112/  2/  12نلات اب   داربخ 

.نلعانمته  عيرنلسال  و نلمع اف  لةنا. يور رباض ندطاال  أل غتس قةل نلات ة  ندرالقة  لر  4

مجلة أل أطاالها من و ه  ةظت نلمع ماخ ونلمربتنخ  أل ملا ظ  عما  نلعاصم . معيال ل نشت  

 . 2112/  4/  2  عري نلع ا  نلات اب   داربخ دراسات

.نلعانمته  عيرنلسال . ندجاهاخ ط ي  ك ة  نلع ا  نلات اب  نلجامع  ندريةة  ةلا أشكال وأ ياب 2

 .2112/  9/  2  عري نلع ا  نلات اب   داربخ مجلة دراساتنلعنف نلجامعأل. معيال ل نشت  أل 
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نلمشاقي    تاا . أثت  تةامج عال أل معاتح  أل دلسةن نلمهارنخ .نلعانمته  عيرنلسال  و 2

  عري نلع ا  نلات اب   مجلة دراساتنصمالاة  لر  طالب صعا اخ نلاع ل. معيال ل نشت  أل 

 .2112/  8/  31داربخ 
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