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  ::  مؤهالتمؤهالتالال

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

 .1998الدفعة( 

 .2004بتلدير جيد جدا   األردنيةت ع  عم) اجتماعي الجامعة درجة الماجستير  -

 . 2012ية / الجامعة األردنية بتلدير امتياز في الفلسفة / أعو) التربدرجة الدوتوراه  -

  

    والخبراتوالخبرات  العملالعمل

 وحت  اآلن.  2014التربوية واألعو) من عام اإلدارةقسم  –ولية العلوم التربوية  مساعدأستاذ  -

 .2014-2013التربوية واألعو) من عام  اإلدارةقسم  –محاضر متفرغ ولية العلوم التربوية  -

 .4/9/2016- 2014بوية / شؤون الطلبة من عام مساعد عميد ولية العلوم التر  -

 .وحت  االن 2014عضو في مجل  مدار  الجامعة األردنية من عام  -

 وحت  االن. 2014عضو اللجنة االجتماعية / ولية العلوم التربوية من عام  -

 .2003-1998معلم في وزارة التربية والتعليم للفترة  -

 .2005 -2003ن عام مساعد مدير مدرسة الشهيد فرا  العجلوني م -

 .2012-2005مدير مدرسة ذوقان الهنداوي الثانوية من عام  -

  

    الدوراتالدورات  
 

 .2013عام ( من الجامعة األردنية TOFLEدورة اإلعداد إلمتحان التوف)    -

 .2006 الملوة رانيا العبداهلل عامجاللة وزارة التربية والتعليم / مروز من  ICDLدورة  -

 .2012 ة الملوة رانيا العبداهلل عام إنت)( من مروز جاللدورة  -



 2 

 .2014دورة تدريبية لتطوير أعضاء هيئة التدري  الجامعة األردنية عام  -

 .2015دورة تدريبية حو) التعليم اإللوتروني في الجامعة األردنية عام  -

 

 

 

  األبحاث المنشورة والمقبولة للنشراألبحاث المنشورة والمقبولة للنشر
  

  الى رتبة استاذ مشاركالى رتبة استاذ مشارك

  

فةةي تعزيةةز تربيةةة المواطنةةة وعالقتهةةا بتنميةةة االسةةتلاللية دور الجامعةةاا األردنيةةة الرسةةمية  .1
الذاتية لدى طلبة ولياا العلوم التربوية من وجهة نظرهم / مجلة جامعة النجاح لألبحةا  

 .2014/ سنة  28/ المجلد 
العالقة التأثيرية بين رأ  الما) الفوري وتنمية اللةدراا اإلبداعيةة ألعضةاء هيئةة التةدري   .2

ولية العلوم التربوية / الجامعة األردنية /المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي  في
 /2015. 

3. Perception of Educational experts of challenges imposed by the 

change in knowledge, European Journal of social Sciences, 2013. 

4.  Attitudes Toward E-Learning In The Faculty Of  Educational 

 Sciences - University of Jordan, 2015.   
أثةةر برنةةامج عالجةةي ملتةةرح فةةي تحسةةين المهةةاراا االمالئيةةة لةةدى طةةالا عةةعوباا الةةتعلم /الجامعةةة  .5

 2015األردنية /مجلة دراساا /عدد العلوم التربوية /

) وأسةباا العنةا الجةامعي / الجامعةة اتجاهاا طلبة ولية العلوم التربوية الجامعة األردنية نحةو أشةوا .6
 . 2015األردنية / مجلة دراساا / عدد العلوم التربوية /

دور شبواا التواع) االجتماعي في نشر الوعي السياسي من وجهة نظر طلبةة الجامعةة األردنيةة  /  .7
 . 2016الجامعة األردنية / مجلة دراساا / عدد العلوم التربوية / 

  قيم التربية األ القية لدى اطفالها من وجهة نظر المعلماا والمةديراا دور رياض األطفا) في غر  .8
 . 2016في محافظة عمان العاعمة / الجامعة األردنية / مجلة دراساا / عدد العلوم التربوية / 

واقة  االلتةةزام األ القةةي المهنةةي فةةي مةةدار  قعةةبة عمةةان وعالقتةة  بسةةلووهم الةةوظيفي مةةن وجهةةة نظةةر  .9
 . 2017/  51/ العدد  جلة دراساا لجامعة عمار ثلجي االغواطمديري المدار  / م

 
  الكتب المنشورةالكتب المنشورة

  مشترك( .2015وتاا مد ) إل  التربية  .1
                                                                    

    العنوانالعنوان

 المملوة األردنية الهاشمية 
 الجبيهة . -عمان 

  a.awamrah@ju.edu.joالبريد االليوتروني :  


