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المؤهلات العلمية



1-	بكالوريوس في التربية، تخصص الإرشاد والصحة النفسية، الجامعة الأردنية، الأردن، 1990.
2-	ماجستير في الإرشاد والتوجيه، الجامعة الأردنية، الأردن، 1992.
3-	دكتوراه في التربية، تخصص "تربية الطفل"، جامعة بيرمنجهام، المملكة المتحدة، 1997.
الخبرات العملية




أولاً: أثناء الدراسة:

1988-1990	مرشد نفسي متطوع في برنامج الإرشاد النفسي والتربوي- الجامعة الأردنية- الأردن.
1990-1992	مساعد بحث وتدريس في كلية التربية في الجامعة الأردنية- الأردن.

ثانياً: بعد التخرج:

1992-1993	مرشد نفسي وتربوي في المدرسة النموذجية- الجامعة الأردنية- الأردن.
1993-1994	مساعد تدريس في كلية العلوم التربوية- الجامعة الأردنية- الأردن.
1997-حتى الآن	أستاذ مساعد في قسم المناهج والتدريس- الجامعة الأردنية- الأردن.
2001-2002 مساعد عميد كلية العلوم التربوية لشؤون الدراسات المسائية- الجامعة الأردنية- الأردن.

الإنتاج العلمي



Haroun, R & O’Hanlon, C. (1997) Teachers’ Perceptions of Discipline Problems in a Jordanian Secondary School. Pastoral Care in Education, vol. 15, no. 2, pp. 29-36.

Haroun, R & O’Hanlon, C. (1997) Do Teachers and Students Agree in Their Perceptions of What School Discipline Is? Educational Review, vol. 49, no. 3, pp. 237-250.

Haroun, R. (In Press) Discipline Strategies that Teachers, at Elementary Schools In Amman, Use to Deal With Student Misbehaviour. Al Manarah.

 حمدي، نزيه. هارون، رمزي، وأبو طالب، صابر. (2001). مشكلات الأطفال وطرق العلاج. جامعة القدس المفتوحة، عمان.

هارون، رمزي (2002) المفاهيم الخاصة بالعنف الأسري والإساءة كما تراها شرائح المجتمع الأردني. بحث مقدم لدائرة حماية الأسرة، مديرية الأمن العام.

هارون، رمزي (2003) الإدارة الصفية. دار وائل للنشر، عمان. 
هارون، رمزي. الخوالدة، ناصر. (قيد النشر) تحليل القيم الإسلامية المتضمنة في أناشيد رياض الأطفال في الأردن، مجلة أبحاث اليرموك.
هارون، رمزي (2005) دراسة تحليلية لـ "المنهاج الوطني التفاعلي: الأسس الحديثة لتربية أطفال الروضة وتعليمهم". مؤتمر الطفولة والأسرة الأول، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن.
هارون، رمزي (2005) "مساهمة البحث التربوي التقليدي في التنمية المهنية للمعلم: البحث الإجرائي كرديف مقترح". المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية في الفيوم، جامعة القاهرة، الفيوم، مصر.
هارون، رمزي (2006/ قيد النشر) تنظيم بيئة تعلم الطفل. دار وائل للنشر، عمان.
بحوث قيد الإنجاز




- "مصادر عزو المعلمات لمشكلات أطفال الروضة ومدى انسجامها مع الأساليب المستخدمة في التعامل معها".
- "تقييم المنهاج الوطني التفاعلي لرياض الأطفال في الأردن".
- "دراسة تحليلية لعوامل تشكيل اتجاهات طلبة مدينة عمان نحو المدرسة". بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية.
- "استخدام معلمي المدرسة النموذجية – الجامعة الأردنية لإجرائي التعزيز والعقاب".  بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية.
- "اتجاهات المعلمين والطلبة في مدارس مدينة عمان نحو استخدام العقاب البدني".

- Teachers’ and Students’ Suggestions For Improving School Discipline.

- Teachers’ and Students’ Perceptions of Effective Teaching.


المؤتـمرات



1- 1st Research Students’ Network Conference, Birmingham University. England, June 1995.
2- 2nd Research Students’ Network Conference, Birmingham University, England, June 1996.
3- 14th International Training Session on Human Rights and Peace Education for Teachers of Primary, Secondary and Vocational Schools, Human Rights and Citizenship: Approaches for Teaching and Learning. Geneva, 7-13 July 1996.
4- 15th International Training Session on Human Rights and Peace Education for Teachers of Primary, Secondary and Vocational Schools, Educational Reform: The Issues for Human Rights and Democracy. Geneva, 6-12 July 1997.

5- مؤتـمر البحث التربوي في الوطن العربي: إلى أين؟ الجامعة الأردنية- الأردن 3-5 / 11 / 1998.
6- ورشة عمل "تربية طفل ما قبل المدرسة: الواقع والطموح". تقديم ورقة عمل بعنوان "تقييم برنامج إعداد معلمات الروضة في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية". الجامعة الأردنية- الأردن 13/11/2001.
7- مؤتمر الطفولة والأسرة الأول، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن 2005.
8- المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية في الفيوم، جامعة القاهرة، الفيوم، مصر 2005.

الندوات وورش العمل



1- مدرب في روشة عمل بعنوان الإدارة الفصية. مدارس أكاديمية عمان، عمان، الأردن، 2005.
2- مدرب في روشة عمل بعنوان الإدارة الفصية. مدارس الرائد العربي، عمان، الأردن، 2005.
3- مدرب في ورشة عمل بعنوان "المنحى الشمولي في الإدارة الصفية، مدارس المنهل، عمان، 2005-2006.
2- مدرب في ورشة عمل بعنوان "التعلم التعاوني". مدارس دار الفكر، جدة، المملكة العربية 
السعودية، 4-8/9/2004.
3- مقرر لجنة إعداد معلم رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم- الأردن، 2004-2005.
3- مقرر لجنة ضبط الجودة لبرنامج تربية الطفل في كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية 2004.
3- مدرب في ورشة عمل بعنوان "الانتباه الصفي". مدارس الرضوان، عمان، 2003 وفي مدارس الرائد العربي، عمان، 2004.
4- محاضر في ندوة بعنوان "المراهقة بين الطاعة والتمرد". أمانة عمان الكبرى- عمان، 2002.
5- مدرب في ورشة عمل بعنوان "التعامل مع سلوك الطلبة غير المقبولّ". مدارس الرضوان، عمان، 2002.
6- عضو في لجنة التعليم والنشاطات المنبثقة عن اجتماع الخبراء التحضيري لمؤتـمر التطوير التربوي الأردني. الجامعة الأردنية- عمان، 1999.
7- مدرب في ورشة عمل بعنوان "النظرية البنائية في تدريس العلوم". المدرسة النموذجية- الجامعة الأردنية، 1998.
8- مدرب في سلسلة من ورش العمل لمعلمي المدرسة النموذجية وذلك من خلال عملي كعضو في اللجنة الفنية للمدرسة النموذجية. الجامعة الأردنية- عمان  1999- ولغاية الآن.
9- مدرب في ورشة عمل بعنوان ّ"الإدارة الصفية" لمعلمي المدرسة النموذجية العربية. عمان، 1998.
10- مدرب في ورشة عمل بعنوان "الانضباط المدرسي والإدارة الصفية" لمعلمي المدرسة النموذجية- الجامعة الأردنية، 1998.
11- محاضر في ندوة بعنوان "أساليب التعامل مع الأبناء" القصر الثقافي الملكي- عمان، 1997.
12- مدرب في ورشة عمل بعنوان "الإرشاد الجمعي" للمرشدين العاملين في مدارس القطاع الخاص في مدينة عمان. المدرسة النموذجية- الجامعة الأردنية، 1993.

المساقات التي أدرسها



ضمن مستوى الماجستير والدكتوراة:
	البيئة التعلمية.


ضمن مستوى البكالوريوس:
- الأسرة وتربية الطفل.				- تنظيم بيئة تعلم الطفل.
- برامج تربية الطفل.				- الفنون التعبيرية للطفل.
	- مشكلات طفل الروضة.			- مهارات اجتماعية واتصال.
- الإدارة الصفية.					- مهارات دراسية وبحثية.
- علم النفس العام.				- علم النفس التربوي.
- مشكلات الطلبة وأساليب المساعدة فيها.		- التربية العملية.

المهارات المساندة



1- اللغة الإنجليزية:
قراءة (ممتاز)		استماع (ممتاز)		محادثة (جيد جدا)		كتابة (جيد جدا)
2- استخدام الحاسوب:
Word/ PowerPoint/ Internet/ Excel.

