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العالمية
العنوان البريدي

 .1قسم التربية /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية /جامعة الشارقة /اإلمارات العربية

 .2قسم المناهج وطرق التدريس /كلية التربية /جامعة اليرموك – إربد ،األردن

مكان العمل الحالي

 -أستاذ مناهج وطرق تدريس مناهج تربية الطفولة والتعليم االبتدائي /قسم التربية /كلية اآلداب

مكان العمل السابق

 -أستاذ مناهج وطرق تدريس مناهج تربية الطفولة والتعليم االبتدائي /جامعة اليرموك

والعلوم اإلنسانية واالجتماعية /جامعة الشارقة /اإلمارات العربية

 -نائب عميد كلية التربية / 2020 - 2018 & 2015 -2012جامعة اليرموك /األردن.

 مقيم معتمد لفئة تربية الطفولة في جائزة التميز التربوي في جمعية الملكة رانيا العبدهللا من 2018إلى .2020

 رئيس فريق تطوير مناهج تربية الطفولة في المركز الوطني لتطوير المناهج  /األردن منالفترة .2020 – 2017

 عضو تقييم مناهج رياضيات تربية الطفولة في المركز الوطني لتطوير المناهج األردني.2018

 عضو تقييم مناهج العلوم لتربية الطفولة في المركز الوطني لتطوير المناهج األردني.2018

 عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للعلوم التربوية.المؤهالت العلمية
الدرجة

الجامعة

الدولة

البكالوريوس

اليرموك

األردن

الماجستير

اليرموك

األردن

الدكتوراه

University of
Huddersfield,
U.K

بريطانيا

التخصص
تربية الطفولة /معلم الصف
مناهج وطرق تدريس /تقنيات
التعليم
مناهج وطرق تدريس تربية
الطفولة والتعليم االبتدائي

الشكر والتقدير والمنح

 شههدادة ش ه ر وتقههدنر مههن جامعههة أم القههرء علههى األدا المتميههز فههي إنجهها األعمههال
األكاديمية.

 شدادة ش ر وتقدنر من جامعة أم القرء على المشاركة الفاعلهة فهي بهرامج االعتمهاد
األكاديمي.

 الئحة شرف كلية التربية /جامعة اليرموك (.)1995-1992

 منحههة مههن االتحههاد األوروبههي لنيههر درجههة الههدكتوراه فههي بريطانيهها بنهها علههى التفههوق
ف
والتميز األكاديمي.
 الش ر والتقهدنر مهن عمهادة كليهة التربيهة ،جامعهة اليرمهوك علهى األدا المتميهز أانها
فترة رئاستي لقسم التربية االبتدائية.
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سنة التخرج
1995
1997
2001

الخبرات في مجال اإلدارة:
 .1نائب عميد كلية التربية في جامعة اليرموك لدورتين من عام ،2015 - 2012
.2020- 2018

 .2رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر التربية والتعليم العالي في الوطن العربي المنعقد في
الفترة من  1ولغاية  4أبرير  ،2019جامعة اليرموك.

 .3رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر التربية الخاصة وصعوبات في الوطن العربي المنعقد
في الفترة من  22ولغاية  23أبرير  ،2013جامعة اليرموك.

 .4رئيس قسم التربية االبتدائية  2006ولغاية .2008
الخبرات التدريسية:

عملت على النحو اآلتي:
ُ
 أستاذاف للمناهج وطرق تدريس تربية الطفولة  /جامعة اليرموك من عام سبتمبر 2010ولغاية الوقت الحالي.

 أستاذاف مشارك فا في المناهج وطرق تدريس تربية الطفولة  /جامعة اليرموك من أكتوبر 2005ولغاية سبتمبر .2010

 أستاذاف مساعداف في المناهج وطرق تدريس تربية الطفولة  /جامعة اليرموك  2001لغايةأكتوبر .2005

الخبرات في مجال التقييم:
 )1عضو هيئة تحرير المجلة األردنية في العلوم التربوية /جامعة اليرموك لفترة االث سنوات.

 )2عضو تقييم جائزة التميز التربوي في جمعية الملكة رانيا للتميز التربوي من عام  2018ولغاية
الوقت الحالي.
 )3عضو تقييم معتمد لمناهج اللغة العربية والعلوم والرياضيات والطفولة في المركز الوطني لتطوير
المناهج األردني من  2018وال أ ال على رأس عملي.

 )4رئيس لجان تقييم اإلنتاج العلمي ألعضا هيئة التدريس المتقدمين للترقيات العلمية لمختلف الرتب
األكاديمية للعامين للسنوات األكاديمية .2014 /2013 ،2013/2012 ،2019/2018
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 )5عضو تقييم االختبارات الوطنية في المناهج وطرق التدريس .20019- 2016

 )6عضو لجان انتقا المعلمين في دنوان الخدمة المدنية في مجال تقييم المناهج وطرق التدريس لعام
.2017

 )7تقييم األدا األكاديمي لمعلمي المدرسة النموذجية بجامعة اليرموك من  2003ولغاية الوقت
الحالي.
 )8عضو جائزة أفضر مدرس في و ارة التعليم العالي.
 )9عضو لجنة تقييم األفراد في جدا أبو ظبي للرقابة الغذائية (جائزة الناموس).

 )10عضو تقييم األفراد واألدا المؤسسي في و ارة الثقافة وتنمية المجتمع في إمارة أبو ظبي.
عمان.
 )11رئيس لجنة تقييم ومتابعة األدا المؤسسي للجامعة العربية المفتوحة لعام  2009في ّ

الخبرات األكاديمية
تسلسلت الخبرات األكاديمية على النحو اآلتي:

أوالا :مشرفاف للتدريبات الميدانية في جامعة اليرموك لطلبة تربية الطفولة من بداية  1997ولنداية
1998؛ وبعدها ُبعثت للحصول على درجة الدكتوراه.
ثاني ا :أستاذاف مساعداف في قسم المناهج والتدريس ،جامعة اليرموك من أنلول  2001ولغاية تشرين

أول 2005؛ لتدريس مساقات تربية الطفولة ،واإلشراف على طلبة التدريبات الميدانية في مجال
تربية الطفولة.

ثالثا :أستاذاف مشاركاف في قسم المناهج والتدريس ،جامعة اليرموك ،من تشرين أول  2005ولغاية آب

2006؛ لتدريس مساقات تربية الطفولة واإلشراف على طلبة التدريبات الميدانية في مجال التعليم
االبتدائي وتربية الطفولة.

رابع ا :أستاذاف مشاركاف في قسم التربية االبتدائية ،جامعة اليرموك ،من أنلول  2006ولغاية .2008

خامس ا :أستاذا مشاركاف في المركز الوطني للموهبة واإلبداع ،جامعة الملك فيصر ،من خريف

 2009ولغاية صيف .2010
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سادس ا :أس ه ههتاذاف ف ه ههي قس ه ههم المن ه ههاهج والت ه ههدريس لم ه ههدة ع ه ههامين ج ه ههامعيين ،جامع ه ههة أم الق ه ههرء ،م ه ههن

صيف  2010ولغاية خريف 2012؛ لتدريس جميع مساقات تربية الطفولة.

سابعا :أستاذاف في قسم المناهج وطرق التدريس ،جامعة اليرموك من  2012ولغاية صيف .2020

ثامن ا :أسههتاذاف فههي قسههم التربيههة ،كليههة اآلداب والعلههوم اإلنسههانية ،جامعههة الشههارقة مههن خريههف  2020وال

أ ال على رأس عملي.

الخبرات في مجال تدريس المساقات الجامعية

قم ه ه هت بته ه ههدريس المسه ه ههاقات ال ه ه هواردة أدنه ه ههاه فه ه ههي تخص ه ه ه
والماجستير والدكتوراه:
 مناهج تربية الطفولة لطلبة الماجستير
 حلقة بحث في المناهج والتدريس لطلبة الدكتوراه.
 المناهج بين النظرية والتطبيق لطلبة الدكتو اره.
 تطوير المناهج لطلبة الماجستير
 حلقة بحث في تربية الموهوبين لطلبة الماجستير.
 التعليم االبتدائي وفلسفته.
 بحث وندوة وموضوعات خاصة في تربية الطفولة.
 نماذج التعليم واستراتيجياته.

 تخطيط مناهج تربية الطفولة.
 تحلير مناهج تربية الطفولة.
 التدريبات الميدانية /تربية الطفولة.
 استخدام الوسائر التعليمية وإنتاجدا.
 التربية البيئية لألطفال.
 كتب األطفال وأدبدم.
 طرائق التدريس.
 تصميم التعليم وأنماطه.
 أدب األطفال.

 تطور لغة األطفال ومفاهيمدا اللغوية
 العمر الجماعي في الطفولة المب رة.
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المنه ه ههاهج والته ه ههدريس لطلبه ه ههة الب ه ه ههالوريوس

الخبرات في مجال اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه
 .1أشه هرفت عله ههى مه هها نزيه ههد عه ههن ( )100رسه ههالة ماجسه ههتير وأطروحه ههة اله ههدكتوراه فه ههي أقسه ههام كليه ههة
التربية المختلفة بجامعة اليرموك وجامعة أم القرء في السعودية.

 .2أشرفت على العدند من الخطط البحثية لطلبة الماجستير والدكتوراة في جامعة أم القرء.
 .3أشرفت وناقشت العدند من الرسائر في جامعة أم القرء في مجال تربية الطفولة.

 .4ناقشه ههت العدنه ههد (مه هها نزيه ههد عه ههن  )150مه ههن الرسه ههائر الجامعيه ههة فه ههي كليه ههة التربيه ههة بجامعه ههة أم
القرء ،وجامعة اليرموك والجامعات األردنية.

رئاسة وعضوية لجان في الجامعة وخارجها
أوالا -رئاسة لجان

 رئه ههيس لجنه ههة ترقيه ههة أعضه هها هيئه ههة الته ههدريس لمختله ههف الرته ههب األكاديميه ههة فه ههي كليه ههة التربيه ههة
للعامين  2013/2012و .2014/2013
 رئه ههيس اللجنه ههة العلميه ههة لتقيه ههيم البحه ههوث التربويه ههة المقدمه ههة لنه ههدوة رعايه ههة الموهبه ههة تبه ههدأ مب ه ه افر
لعام 2010م ،جامعة الملك فيصر ،المملكة العربية السعودية.

 رئه ه ه ههيس اللجنه ه ه ههة العلميه ه ه ههة لتقيه ه ه ههيم البحه ه ه ههوث التربويه ه ه ههة المقدمه ه ه ههة لمه ه ه ههؤتمر التربيه ه ه ههة الخاصه ه ه ههة
وصعوبات التعلم في الوطن العربي لعام 2013م ،جامعة اليرموك.

 رئ ه ههيس لجن ه ههة تح ه ههيم الرس ه ههائر العلمي ه ههة ف ه ههي جامع ه ههة اليرم ه ههوك للع ه ههامين الد ارس ه ههيين /2012
2014/2013 ،2013
 رئه ه ه ه ه ه ههيس لجه ه ه ه ه ه ههان الخطه ه ه ه ه ه ههط الد ارسه ه ه ه ه ه ههية والد ارسه ه ه ه ه ه ههات العليه ه ه ه ه ه هها للعه ه ه ه ه ه ههامين،2013/2012
.2014/2013

 رئه ههيس لجنه ههة إعه ههداد الخطه ههة الد ارسه ههية لدرجه ههة الب ه ههالوريوس فه ههي تخص ه ه

التعله ههيم االبته ههدائي

(معلم الصف) في جامعة اليرموك للعام الدراسي .2008/2007
 رئيس لجنة اإلشراف على معلمي التربية االبتدائية في المدرسة النموذجية /جامعة اليرموك
للعام .2009
 رئ ه ههيس لجنه ههة إعه ههداد الخط ه ههة الد ارسه ههية لدرجه ههة الماجس ه ههتير ف ه ههي تخصه ه ه
في جامعة اليرموك للعام الدراسي .2008/2007
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التعله ههيم االبت ه ههدائي

 رئه ههيس لجن ه ههة تطه ههوير برنه ههامج الته ههدريبات الميدانيه ههة لطلبه ههة تربي ه ههة الطفه ههر والتعله ههيم االبت ه ههدائي
في جامعة اليرموك ،للعام الدراسي .2005/2004
 رئه ههيس جلسه ههات مناقشه ههة رسه ههائر الماجسه ههتير الته ههي أشه ههرفت عليده هها فه ههي كليه ههة التربيه ههة بجامعه ههة
اليرموك.
 رئه ههيس لجنه ههة معادله ههة مسه ههاقات التعله ههيم االبته ههدائي وتربيه ههة الطفوله ههة لألع ه هوام ،2003/2002
.2006/2005 ،2005/2004 ،2004/2003
 رئه ه ههيس جميه ه ههع لجه ه ههان قسه ه ههم التربيه ه ههة االبتدائيه ه ههة لمه ه ههدة عه ه ههامين أكه ه ههاديميين ،2007/2006
.2008/2007

 رئيس لجنة االنتخابات الطالبية التحاد طلبة جامعة اليرموك (.)2005- 2002
ثانيا -عضوية لجان على مستوى كلية:

 عضه ههو لجنه ههة إعه ههادة النظه ههر فه ههي برنه ههامج إعه ههداد المعلمه ههين (التكه ههاملي والتته ههابعي) فه ههي كليه ههة
التربية للعام .2004/2003
 عض ه ههو لجن ه ههة مش ه ههروع تط ه ههوير أدا أعض ه هها هيئ ه ههة الت ه ههدريس بجامع ه ههة اليرم ه ههوك ،ألغه ه ه ار
المشاريع البحثية للعام .2004/2003
 عضو مجلس كلية التربية ،جامعة اليرموك (-2006الوقت الحالي)

 عضو اللجنة العلمية لمؤتمر كلية التربية السابع ،والمعنون به ’المنداج وقضايا العصر‘
الذي عقد في رحاب جامعة اليرموك  25-23تشرين األول .2007

 عضو لجنة الدراسات العليا في كلية التربية (.)2008 - 2006
 عضو لجنة دعم األبحاث والمشاريع في كلية التربية للعام الحالي .2009/2008

 عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر كلية التربية الثامن ،والمعنون به ’التربية في عصر

البدائر‘ ،الذي سيعقد في رحاب جامعة اليرموك في الفترة  22-20نيسان .2010

 عضو لجنة التوجيه واإلرشاد في كلية التربية .2008/2007

 عضو لجنة الخطة الدراسية في كلية التربية للعام الدراسي .2009/2008
 عضو لجنة الندوات والمؤتمرات في كلية التربية للعام الحالي 2009/2008
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رابع ا -عضوية لجان على مستوى قسمي المناهج والتدريس والتربية االبتدائية:

 عضو لجنة الندوات والمؤتمرات في قسم المناهج والتدريس للعام الدراسي .2004/2002
 أمين سر قسم المناهج والتدريس للعام الدراسي .2005/2004

 عضو لجنة الم تبة في قسم المناهج والتدريس للعام الدراسي .2004/2003
 عضو اللجنة الثقافية واالجتماعية في قسم المناهج والتدريس للعام الدراسي
.2004/2003
 عضو لجنة تخص

التربية االبتدائية في قسم المناهج والتدريس من  2001ولغاية

.2006

 عضو لجنة الجدول الدراسي في قسم المناهج والتدريس للفترة  2004ولغاية .2006
 عض ه ه ههو لجن ه ه ههة إرش ه ه ههاد طلب ه ه ههة التعل ه ه ههيم االبت ه ه ههدائي ف ه ه ههي قس ه ه ههم المن ه ه ههاهج والت ه ه ههدريس لألعه ه ه هوام
األكاديميه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههة ،2005/2004 ،2004/2003 ،2003/2002
.2006/2005
 عضو لجنة الخطة الدراسية في قسم المناهج والتدريس للفترة  2001ولغاية .2006

 عضه ه ه ههو لجنه ه ه ههة الم تبه ه ه ههة فه ه ه ههي قسه ه ه ههم المنه ه ه ههاهج والته ه ه ههدريس للعه ه ه ههامين األكه ه ه ههاديميين /2004
 2005و 2006/2005
 عض ه ه ه ههو لجن ه ه ه ههة الم ه ه ه ههؤتمرات والن ه ه ه ههدوات ف ه ه ه ههي قس ه ه ه ههم المن ه ه ه ههاهج والت ه ه ه ههدريس للع ه ه ه ههام الد ارس ه ه ه ههي
.2005/2004
المؤتم ارت والدورات والورش التدريبية
 .1دورة التقويم الذاتي ألغ ار

االعتماد المؤسسي ،جامعة أم القرء ،أيار .2012

 .2دورة ضبط الجودة المنعقدة بجامعة اليرموك في تشرين األول 2006
 .3دورة أساليب تقويم األدا بغير االمتحانات ،جامعة اليرموك.2006 ،
 .4دورات "طرائق وأساليب التدريس" ،التي عقدها خب ار التربية في االتحاد األوروبي
بجامعة اليرموك خالل الفترة من تشرين األول  1996ولغاية أيار .1997

 .5دورة تديئ ه ه ههة أعض ه ه هها هيئ ه ه ههة الت ه ه ههدريس المنعق ه ه ههدة ف ه ه ههي جامع ه ه ههة اليرم ه ه ههوك م ه ه ههن /2/18
 1997ولغاية .1997 /5/20
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 .6المشه ه ه ههاركة ف ه ه ه ههي أعم ه ه ه ههال ورشه ه ه ههة عم ه ه ه ههر تدريبيه ه ه ههة حه ه ه ههول الجامعه ه ه ههة المفتوح ه ه ه ههة تح ه ه ه ههت
عنه ه هوان:
Methods

and

Development/Teaching

Curriculum

IT

 ، Learningوالت ه ه ه ههي عق ه ه ه ههدتدا القنص ه ه ه ههلية البريطاني ه ه ه ههة /عم ه ه ه ههان،

األردن.
 .7المشاركة في دورة المدارات الحاسوبية المنعقدة بجامعة اليرموك.
 .8المشاركة في أعمال المؤتمر األول للبحث العلمي في األردن.

 .9المشه ههاركة فه ههي أعمه ههال مه ههؤتمر "التربيه ههة والتنميه ههة المسه ههتدامة" المنعقه ههد بجامعه ههة الزقه هها يق
بجمدورية مصر العربية.
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المش ه ه ه ههاركة ف ه ه ه ههي أعم ه ه ه ههال الم ه ه ه ههؤتمر الس ه ه ه ههادس لكلي ه ه ه ههة التربي ه ه ه ههة بجامع ه ه ه ههة البحه ه ه ه هرين

والمعنون به "التعليم العالي ومتطلبات التنمية :نظرة مستقبلية".

 .11قب ههول ورق ههة بحثي ههة بعنه هوان “Prospective Teachers' Beliefs about
Peer Assessment as a Learning Tool in Teacher
” Education Programmes in Jordanللمش ه ههاركة ف ه ههي أعم ه ههال
المه ه ه ههؤتمر الثاله ه ه ههث والثالاه ه ه ههين إلعه ه ه ههداد المعلمه ه ه ههين اله ه ه ههذي تنظمه ه ه ههه الجمعيه ه ه ههة األوروبيه ه ه ههة

إلعداد المعلمين ،والمنعقد في مدننة بروكسر البلجي ية.

 .12ال ه ه هورش العمليه ه ههة ،الته ه ههي ُعقه ه ههدت بمركه ه ههز تط ه ه هوير أدا أعضه ه هها الديئه ه ههة التدريسه ه ههية
بجامعة اليرموك .وكانت موضوعات الورش على النحو اآلتي:
 استخدام قواعد البيانات في التدريس والبحث العلمي.
 دور األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع.

 مصادر األخطا في االمتحانات الجامعية.
 اقافة عضو هيئة التدريس بالقوانين واألنظمة والتعليمات.
 أساليب اإلشراف األكاديمي.
 اإلشراف األكاديمي على طلبة الدراسات العليا (رؤية من عمادة البحث العلمي).
 تحلير البيانات في البحث العلمي.

 العالمات والضغوط االجتماعية على المدرس.
 ورشة عمر تدريبية حول استخدام ).(SPSS
 ورشة عمر تدريبية حول إنشا موقع الكتروني خاص ) (WEB SITEبعضو هيئة التدريس.
 دورة .WEB PAGE DESIGN
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عقد ورش عمل ومحاضرات وندوات
 .1تقه ههديم محاض ه هرة حه ههول امتحه ههان الكفه هها ة الجامعيه ههة لطلبه ههة التعله ههيم االبته ههدائي للعه ههام الد ارسه ههي
.2008/2007
 .2تقه ه ه ههديم محاض ه ه ه هرة حه ه ه ههول التوجده ه ه ههات المعاصه ه ه ههرة فه ه ه ههي الته ه ه ههدريب الميه ه ه ههداني لطلبه ه ه ههة التعله ه ه ههيم
االبتدائي في جامعة اليرموك للعام الجامعي .2007/2006
 .3تقه ه ه ههديم محاضه ه ه ه هرة حه ه ه ههول تطه ه ه ههوير منه ه ه ههاهج التعله ه ه ههيم االبته ه ه ههدائي ،وذل ه ه ه ههك للع ه ه ه ههام الج ه ه ه ههامعي
.2008/2007

 .4المشه ههاركة فه ههي أعمه ههال نه ههدوة تطه ههوير برنه ههامج الته ههدريبات الميدانيه ههة (التربيه ههة العمليه ههة) لطلب ه ههة
تربيه ههة الطف ه هر ومعله ههم الصه ههف ،والته ههي عقه ههدتدا كليه ههة التربيه ههة بجامعه ههة اليرمه ههوك خه ههالل شه ههدر
أيار .2006
 .5عقه ههد ورش عمليه ههة ومحاض ه هرات متعه ههددة لمعلمه ههي التعله ههيم االبته ههدائي وتربيه ههة الطفوله ههة به ههو ارة
التربية والتعليم األردنية .ويدور محتوء الورش والمحاضرات حول:

فعالة.
 توظيف استراتيجيات التعليم في تديئة بيئات تعلمية ّ

 دور معلم التعليم االبتدائي وتربية الطفولة في تنمية جوانب شخصية الطفر.
 نظم التعليم االبتدائي المعاصرة.
 تطوير برامج التعليم االبتدائي.

 تصميم المواد التعليمية التعلمية.
خدمة المجتمع
 المشاركة في اللجان التخصصية في مجال تربية الطفولة والتعليم االبتدائي في و ارتي التربيهة
والتعليم ،والتعليم العالي.

استشارت متنوعة ألفراد المجتمع المحلي حول تعليم األطفال وتعلمدم.
ا
 تقديم
 عقه ههد ورش تدريبيه ههة ومحاض ه هرات لمعلمه ههي و ارة التربيه ههة والتعله ههيم فه ههي مجه ههال تعله ههيم األطفه ههال
وتعلمدم.
 تقديم محاضرات تربوية متنوعة في مدارس و ارة التربية والتعليم.
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االهتمامات البحثية
طرائق واستراتيجيات التدريس في تربية الطفولة .
إعداد معلمي التعليم االبتدائي وتربية الطفولة وتدريبدم.
مناهج التعليم االبتدائي وتربية الطفولة.
التطور في برامج التعليم االبتدائي وتربية الطفولة
بيئات التعليم االبتدائي وتربية الطفولة وإدارتدا.
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