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.ضمن برنامج البعثات  USA., UConnكناتكت ،  جامعة /دكتوراه في تربية الموهوبين 
للكفاءات المتميزة في األردن ، والممنوحة من المؤسسة الملكية للثقافة والتعليم ، مكتب جاللة 

 ينالملكة نور الحس

 م9191

 مUSA  . 9191(،O.C.Uماجستير تربية موهوبين جامعة اكالهوما )

 مUSA. 9191(،O.C.Uبكالوريوس تربية جامعة اكالهوما )
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 استاذ مشارك في كلية العلوم التربوية / الجامعة األردنية

 

 م1/9111-1/1112

 لتاريخه-1/1112

بة اإللكترونية/ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و اإلبداع/ مديرة محتوى بوابة موه
 المملكة العربية و السعوديةالرياض، 

11/1119  

 

 األردن-،عمان استاذ مشارك / جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 

 م2006-م1112
ة رانيا العبد اهلل / مستشارة تربوية )المشاريع الوطنية للطفولة في األردن( مكتب جاللة الملك

 المجلس الوطني لشؤون األسرة 

 م1112 -1111

 استاذ مشارك ببرنامج التفوق العقلي والموهبة بجامعة الخليج العربي/ البحرين. 

 ومديرة برنامج التفوق العقلي والموهبة للدراسات العليا

 م1112 -1111

 م1111-1111

 م1111-9111 كلية عفت /جدة / المملكة العربية السعودية. رئيس قسم مؤسس " تربية الطفولة المبكرة" ،

 م9191-9192 مديرة برنامج المركز الريادي للمتفوقين / مؤسسة إعمار السلط/ األردن

 م9111-9191 األردن-،عمان / مؤسسة نور الحسين  للموهوبين اليوبيل مدرسة مديرة فنية لمشروع

 م1111-1119 وهوبين بالبحرين واإلمارات العربية المتحدة.خبيرة اليونسكو في تطوير برامج الم

خبيرة اليونسيف وباحثة في مجال الطفولة وتطوير التعليم في األردن )تقييم تعليم ما قبل 
 األردن-،عمان  المدرسة، التسرب المدرسي(

 م9111 -9112

 م9111-9112 عمانمنفذة ومقيمة لبرامج التوعية الوالدية في األردن/ مكتب اليونسيف / 

 م9121 -9122 مشرفة تربوية بوزارة التربية والتعليم / األردن 
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" بحث ، تضمنت بحوث وطنية ممولة من 92ومؤلف  وتنفيذ أكثر من " " كتاب91نشر "  

 ، باإلضافة لتطوير مناهج وبرامج تعليمية منشورة وعربيه مؤسسات محلية

 م1112 -9112

تقييم برامج خاصة في تربية الموهوبين وفي الطفولة المبكرة ورياض األطفال والتوعية الوالدية 
في كل من األردن و مملكة البحرين ، دولة الكويت واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

 السعودية 

 م12-11
 م1111-1112

( 21-12ي لتطوير التعليم كمدربة منفردة وبمعدل )برنامج تدريب "911تنفيذ ما يزيد عن "
ساعة تدريبية للبرنامج الواحد، في كل من )اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ، السعودية ، 
فلسطين ،األردن وقطر( وتقديم العديد من االستشارات التربوية في عدد من الدول العربية ، 

اريع التربوية في ) األردن، السعودية، البحرين، و وقيادة العديد من لجان تخطيط وتطوير المش
 االمارات(

 م9119-1112

" رسالة 11مؤتمر وندوة وورشة عمل، واإلشراف على ما يزيد عن " "11المشاركة في أكثر من "
ماجستير ودكتوراه في الجامعة األردنية وجامعة الخليج العربي وجامعة عمان العربية، وتدريس 

مقرر دراسي مختلف في العلوم التربوية   12 في التربية فيما يزيد عن  تنوعةم مقررات تعليمية
 لمستوى البكالوريوس ، الماجستير ، والدكتوراه في أربعة جامعات عربية.

 م9111-1112
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 :ومؤلفات منشورةكتب   (

، 1991( 1)ط ،فكر، عمان، األردنمنشورات دار ال، الطبعة الرابعة، مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين
 .2223( 4، )ط2222( 3، )ط1999( 2)ط

1.  

  .2 .1991)منشورات دار الفكر، عمان، األردن(  (CoRT)ترجمة وتعديل برامج لتعليم التفكير/ كورت 

  .3 .2222حزيران/  ،منشورات دار الفكر، عمان، األردن ،مفاهيم وبرامج عالمية في تربية المتميزين والموهوبين

  .4 .1999سنوات( مؤلف مشارك  6-3نشورات مكتب اليونسيف عمان )كتابين في نمو وتطور الطفل من عمر م

، منشورات المركز الوطني لتنمية 1991تقويم التعليم ما قبل المدرسة في المملكة األردنية الهاشمية ،دراسة في 
 الموارد البشرية.

5.  

، دار وائل النشر، عمان، 2221 طفال، )مؤلف رئيسي( دليل رياض األطفال والحضانات في نمو وتطور األ
 األردن.

6.  

  .7 .2222، 2221الطبعة الثانية، دار ديبونو للنشر والتوزيع، عمان األردن  ،مقدمة في اإلبداع

  .8 .2223برنامج تعليمي في تطوير مفهوم الذات، دار وائل للنشر ، عمان األردن  

  .9 .2222وائل للنشر، عمان، األردن   تعليم التفكير في المنهج المدرسي، دار 

  .10 .2222دار ديبونو للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  لتعليم التفكير الناقد، (RISK)برنامج 

 .2222تقييم واقع رعاية الطلبة الموهوبين في مملكة البحرين، منشورات وزارة التربية، البحرين، 

 

11.  

تحت بطرق ابداعيه/ منشورات مركز ديبونو، عمان/ األردن ) التدليل المعلم في المهارات الحياتيه وحل المشك
 (الطبع

12.  

 بحوث منشورة:(  1
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فاعلية برنامج )الماستر ثنكر( لتعليم التفكير في تنمية المهارات اإلبداعية لدى عينة من طلبة كلية العلوم 
ز البحوث التربوية/ جامعة قطر، التربوية في الجامعة األردنية/ بحث منفرد، مجلة مركز البحوث التربوية، مرك

 / األردن. 1996العدد العاشر، تموز 
1.  

أداء الرياض في مشروع اليونسيف للتوسع: دراسة ميدانية/ باحثة أولى، مشترك، تم هذا البحث بتكليف من 
، 2دد ، الع23دراسات، عمادة البحث العلمي/ الجامعة األردنية، المجلد  مجلة منظمة اليونسيف، عمان، األردن،

 .) بحث وطني(/ األردن 1996ايلول، 
2.  

أثر استخدام نموذج تعليمي ألطفال ما قبل المدرسة على أدائهم اإلبداعي/ بحث منفرد، ندوة دور المدرسة 
  .3 / قطر. 1996واألسرة في تنمية االبتكار، كلية التربية/ جامعة قطر، آذار، 

لمدن واألرياف: دراسة ميدانية/ بحث منفرد/ تم هذا "أسباب تسرب الطلبة من الجنسين في كل من مدارس ا 
البحث بتلكليف ودعم من منظمة اليونسيف، عمان، األردن، مجلة دراسات، عمادة البحث العلمي/ الجامعة 

 ) بحث وطني(/ األردن.  1991األردنية، آذار 
4.  

اإلبداعي لدى عينة أردنية من طلبة "أثر برنامج تدريبي لمهارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع على تنمية التفكير 
  .2 / األردن. 1991الصف الثامن/ بحث مشترك، مجلة دراسات، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، آذار 

للكشف عن الموهوبين في مرحلة الدراسة اإلبتدائية، بحث  (GIFT)تطوير صورة أردنية معدلة عن مقياس 
  .6 / تونس. ة للتربية، المجلة العربي1991مشترك، حزيران، 

، بحث مشترك، مجلة مركز البحوث التربوية/ 1991الخصائص السلوكية للطلبة المتميزين: دراسة عاملية. 
  .1 جامعة قطر.

تقييم تعليم ما قبل المدرسة في المملكة األردنية الهاشمية: دراسة ميدانية: بحث منفرد، من منشورات المركز 
  .1 ) بحث وطني( عمان، األردن.1991/ 1991، الوطني لتنمية الموارد البشرية

فاعلية برنامج تثقيفي )نحو والديه أفضل( في رفع مستوى وعي األمهات في مجال نمو وتطور الطفل وأسس 
العناية به، تم هذا البحث بتكليف من مكتب اليونسيف/ عمان، بحث منفرد، مجلة دراسات/ الجامعة األردنية، 

 ) بحث وطني( .1991ايلول/ 
9.  

  .12 .1999ايلول/  الجامعة اإلردنية تقييم التعليم ما قبل المدرسة/ مجلة دراسات،
برنامج تسريعي في الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي )بحث مشترك( مجلة دراسات، الجامعة األردنية. 

9/1999. 11.  

  .12 ) بحث وطني(. 2222البحرين، تقييم واقع رعاية الموهوبين في مملكة البحرين، منشورات وزارة التربية، مملكة 

  .13 ) بحث وطني(. 2221تقييم برامج الموهوبين، وزارة التربية، الكويت، بحث مشترك، 
تقييم البرامج اإلثرائية الصيفية، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، المملكة العربية السعودية، 

  .14 )بحث وطني(. 2223
 


