
1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية 

 

                              
 

 وفـــالسي إبراهيمي ـــد علـــحمأ.د : مــــــساال
  م10/12/1970: الدتاريخ المي    (.ثالثة أطفال متزوج ) : الحالة االجتماعية
 0772458282الهاتف الخلوي : 
وداصيول دتترووةية ) ى ير دراية دتمااميتةر ( ا ةية دتل يوم دتترووةية مدرس في  سميم داددر   العمل الحالي :

 دتااملة داردنةة .

 drhsyouf@yahoo.com:  البريد اإللكتروني

 

 الشهادات العلمية:
)أثـر التـدريب بتسـتراتيجية ىنودن دألطروحة ، تدرةسدت وطرقمناهج ف مفة دتداتورده/  -1

 فـي ارردن  لـد  االفاـال وحـل المشـكالتصـال التخيل الموجه في تنميـة مهـارات االت
   .2009جامعة عمان العربية للدراسات العليا )

شردفدتماامتةر/ إددر   -2  م.1996/دألردنةةترووي/ دتااملة  ود 

 م.1993وااتورةوس / تروةة دوتددئةة/ ااملة دتةرموك/ -3
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 الخبرات العلمية:

 م.1997-1994معلم في وزارة التربية والتعليم/-1
 م.1998-1997مدرسة أساسية/ مساعد مدير-2

كليـة العلـوم  – جامعـة متتـة  تـدريب معلمـين قبـل الخدمـةفي قسم المنـاه  والتـدريب ) مدرب -3
 م.1999-1998 عاممن  التربوية

الجامعـة –  كلية العلوم التربوية تدريب معلمين قبل الخدمة)  برنام  التربية العمليةفي مدرب  -4
 م. 2009-1999من عام  ارردنية

،ومدير مشروع مهارات االتصال والتاكيـر/ مركـز  ارداءب مهارات التاكير في مركز تحسن مدر -5
 م .   2010-2009عربية السعودية من عام للتدريب، الرياض ،المملكة ال ارداءتحسين 

 م. 2011  -2010من عام مدرب في كلية التربية جامعة بنغازي ليبيا  -6

ــدر اســتاذ مســاعد فــي -7 ــاه  والت ــة فــي قســم المن ــة التربي ــ يب ، كلي ــام  / جامعــة المل ســعود للع
 م2012 -2011الجامعي 

محاضر متاـر  فـي قسـم االدارة واالصـول التربويـة فـي كليـة العلـوم التربويـة الجامعـة االردنيـة  -8
 م2013-2012من عام 

مدرب في قسم االدارة واالصول التربويـة فـي كليـة العلـوم التربويـة الجامعـة االردنيـة مـن عـام  -9
 م الى االن .2014

 

 
 
 

 :التدريبية  الدورات
 داخل ارردن:

دتورنييييامج دألوروويييي   ىييييددد  24/7/1998- 7دألردنةييييةدتاامليييية  /دألمامييييةة دتمرح ييييةمل ميييي   إىييييددد -1
 منةر فرح -د.دوتدرةب دتمل مةن/

دتورنييامج دألوروويي   ىييددد وتييدرةب  114/1999-2دألردنةيية دتاامليية  /دتحامييوب دتتل ةميي  وتطوة اتيي  -2
 ل مةندتم
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دتورنيامج دألورووي    17/4/1999 ة دتميودرد دتوشيرةةةيدتمرايز دتيوطن  تتنم /دتتروةة دتلم ةة في  دتمةيددن -3
  ىددد وتدرةب دتمل مةن

دتورنيامج دألورووي   ىيددد  19/5/1999-2 دألردنةيةدتااملية  /في  دتمةيددن د شيردفوت نةات  أماتةب -4
 وتدرةب دتمل مةن

 دألردنةةمراز دامتشاردت دتااملة  6/6/1999-5 دألردنةةتااملة دمتخددم دتحاموب ود نترنت /د -5

دتورنييييامج دألوروويييي   ىييييددد وتييييدرةب  14/6/1999 دألردنةييييةدتاامليييية  /تنفةييييا طردئييييق تييييدرةس حدةثيييية -6
 دتمل مةن

 1999/دتمراز دتوطن  تتنمةة دتمودرد دتوشرةة /ى م دتنفس دتترووي واتمشاراة مع سمم دتمناهج -7

 دتورنامج دألوروو   ىددد وتدرةب دتمل مةن /2000/دألردنةةدتااملة  /دتنفم د رشاد دتترووي و  -8

 /2001/دألردنةةدتااملة  /تنمةة دتطفوتة دتموار  -9

 . 2009تدريب المدربين / جامعة البلقاء التفبيقية /التأسيسية لدورة ال -10
 .2009دورة متقدمة في تدريب المدربين / جامعة البلقاء التفبيقية / -11

 

 : ردنخارج ار 
البرنــام  اروروبـي إلعــداد وتــدريب   2/10/1999-18/9 دتنمميا –إىيددد دتمل ميةن وتييدرةوفم/ فةنيا  -1

 المعلمين/ مجموعة خبراء
 

 المساقات التي درستها:
 ااملية متتية // ا ةة دتل وم دتترووةيةتتخصص مل م دتصف وتروةة دتطفلدتمةددنةة(  )دتتروةة دتلم ةة

            
  دتاامليية  /ا ةيية دتل ييوم دتترووةيية /تتخصييص مل ييم دتصييف وتروةيية دتطفييل ) دتمةددنةيية( وةيية دتلم ةييةدتتر

 دألردنةة
  دألردنةةدتااملة  /تروةة دتطفل/ ا ةة دتل وم دتترووةة إترمدخل   . 
  دألردنةةدتااملة  /دتصف وتنظةم / ا ةة دتل وم دتترووةة إددر. 
  ووةة/ دتااملة دألردنةة/ ا ةة دتل وم دتتر دت لب وتروةة دتطفل. 
  ا ةة دتل وم دتترووةة/ دتااملة دألردنةة دتوردمج دتملاصر  ف  دتطفوتة دتموار /.  

 . ا ةة دتتروةة / ااملة ارش داه ةة. دتوحث دتترووي وتطوة ات 
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  /ااملة ارش داه ةة. م دمة ف  دتمناهج وطرق دتتدرةس 

 ش داه ةة.ااملة ار  نمو دتملرف  ودتخ    ىند دألطفال/دت 

 .مهارات الحياة الجامعية / جامعة جرش االهلية 

  /ا ةة دتل وم دتترووةة/ دتااملة دألردنةةث افة دألطفال. 

 . ا ةة دتل وم دتترووةة/ دتااملة دألردنةة دتمنفج دتمدرم. 

 /ا ةة دتل وم دتترووةة/ دتااملة دألردنةة دت ةاس ودتت وةم دتترووي. 

 وم دتترووةة/ دتااملة دألردنةةا ةة دتل / طرق تدرةس خاصة. 

 ليبيا  –المساقات التي درستها في كلية التربية جامعة بنغازي 
 

  دتت وةم ودت ةاس 

  دتمنفج دتمدرم 

  ث افة دتطفل 

   دتنمو دتملرف 

 السعودية . –المساقات التي درستها في السنة التحضيرية جامعة المل  فيصل االحساء 

 السنة التحضيرية/ جامعة المل  فيصل  مقرر مهارات التاكير / عمادة. 

 .جامعة المل  سعود : الرياض  –المساقات التي درستها في كلية التربية 

 . م رر م دمة ف  دتتل ةم ودتتل م / ا ةة دتتروةة ااملة دتم ك ملود 

  ا ةة دتتروةة ااملة دتم ك ملود . / 525م رر تطوةر دتمنفج دتمدرم  نفج 

 ا ةة دتتروةة ااملة دتم ك ملود . 505مدرم  نفج م رر ت وةم دتمنفج دت / 

  ا ةة دتتروةة ااملة دتم ك ملود . 501م رر وناء وحددت دتمنفج نفج / 

 :قسم االدارة التربوية واالصول–المساقات التي درستها في كلية العلوم التربوية الجامعة االردنية 
  مدخل دتر دتتروةة 

  نظام دتتروةة ودتتل ةم ف  داردن 

  دتتروةة دتوطنةة 

  أمامةات داددر  دتمدرمةة 

  أمامةات داشردف دتترووي 
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 :بحاث التربويةار

استراتيجيات ادارة الوقت لد  فلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة االردنية وعالقتهـا بـبعض المتغيـرات  -1
   .41المجلد )   2، العدد، بحث منشور في مجلة دراسات   2014)

   ، تحت النشر2015يات تحايز الذات لد  فلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة االردنية )استراتيج -2

، تحـت    2015) فعالية الخرائف الذهنيـة فـي تـدريب فلبـة كليـة العلـوم التربويـة فـي الجامعـة االردنيـة -3
 االعداد

 
 

 الكتب:
 .لتوزيع ، عمان    دار العامرية للنشر وا2015مدخل معاصر الى التربية والتعليم )  -1

   تحت النشر 2015االشراف التربوي نحو ممارسات تدريسية فاعلة ) -2

    تحت االعداد 2015الدارة المدرسية )أساسيات ا -3

   تحت االعداد 2015تأمالت تربوية )  -4
 

 الهوايات:
 القراءة والمفالعة الذاتية )كتب ، مجالت . -1

 .الت التربويةالمجاتصاح االنترنت ومواكبة التفورات العلمية في  -2

 ممارسة ارنشفة الرياضية المنوعة. -3

 .تنظيم ورش العمل واللقاءات التربوية  -4

 إعداد النشرات والمفويات التربوية.  -5

 .لألفاالتصميم المقاييب التربوية المصورة  -6

 
 


