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ثـانـٌـا :الـبـٌـانـات الـعـلـمـٌـة:
ســنة التخـرج
الدرجـة
1977
البكالورٌـوس

اســم الجامعـــة
االردنٌة

البلد
األردن

التخصص
لغة عربٌة  /تربٌة

دبلوم تربٌة

1979

الٌرموك

األردن

طرق تدرٌس

الماجســــتٌـر

1983

الٌرموك

األردن

إرشاد نفسً

الدكـتــــوراه

1990

عٌن شمس

مصر

طفولة

ثالثا :الخبرات اإلدارٌة واألكادٌمٌة :
الخبرة
مدرس مرحلة إعدادٌة وثانوٌة
مرشد نفسً

اإلدارة /األكادٌمٌة
مدٌرٌة تربٌة المفرق
مدٌرٌة تربٌة اربد األولى

السنة
1981- 1977
1983- 1982

مدرس مرحلة ثانوٌة

وزارة الدفاع السعودٌة /تبوك

1987- 1983

مدرس و معد برامج حسب نظام
IGCSE

مؤسسة دبً التعلٌمٌة (مدرسة الشٌخ راشد
الخاصة )

1992- 1989

رئٌس قسم التعلٌم العام

مدٌرٌة تربٌة اربد األولى

1994 - 1993

رئٌس قسم اإلرشاد التربوي

مدٌرٌة تربٌة اربد األولى

1995 - 1994

مدٌر التربٌة الخاصة واإلرشاد
التربوي
أستاذ مساعد بقسم التربٌة
وعلم النفس
رئٌس قسم التربٌة وعلم النفس

وزارة التربٌة والتعلٌم_ عمان

1997- 1995

كلٌة المعلمٌن فً بٌشة/جامعة الملك خالد
/السعودٌة
كلٌة المعلمٌن فً بٌشة/جامعة الملك خالد
/السعودٌة
كلٌة الملكة رانٌا للطفولة_الجامعة الهاشمٌة

2005 - 1997

2008 - 2005

رئٌس قسم تربٌة الطفل

كلٌة الملكة رانٌا للطفولة_الجامعة الهاشمٌة

2007- 2005

أستاذ مساعد

كلٌة الملكة رانٌا للطفولة_الجامعة الهاشمٌة

 - 2008حتى اآلن

محاضر متفرغ

2000 - 1998

رابعا:أعمال أخرى
طبٌعة العمل
محاضر غٌر متفرغ
محاضر غٌر متفرغ
مدرب مركزي للمدٌرٌن والمرشدٌن التربوٌٌن
اإلشراف على عدد من األبحاث فً دورة اإلدارة
العلٌا
المشاركة فً إعداد مشروع المدرسة الجامعة
بدعم من الٌونسكو
رئٌس لجنة المكتبة
رئٌس لجنة النظام لالختبارات
عضو مركز البحوث التربوٌة
تدرٌب المشرفٌن والمرشدٌن
خامسا:األوراق واألبحاث المنشورة
البحث
انعكاسات مؤتمر التطوٌر التربوي على العمل
اإلرشادٌة
نحو استراتٌجٌه وطنٌة للتربٌة الخاصة فً
األردن
الكذب عند األطفال ،أسبابه وطرق عالجه
استراتٌجٌات تدرٌس ذوي الصعوبات التعلمٌة
مركز الضبط وعالقته بالسلوك العدوانً لدى
طلبة الصف العاشر
أسالٌب تنمٌة التفكٌر اإلبداعً
التوافق النفسً واالجتماعً للطلبة المتسربٌن
فً المدارس األردنٌة
حقوق الطفل بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة واالتفاقٌة
الدولٌة للطفل
Preparing teachers for
inclusion: Jordanian Preservice early childhood
teachers perspectives
واقع بٌئة ألعاب األطفال وأدواتها واألسالٌب
المستخدمة فً تنفٌذها من وجهة نظر
المعلمات المشرفات فً رٌاض األطفال فً
محافظة عمان

المؤسسة
جامعة العلوم والتكنولوجٌا
جامعة الٌرموك
وزارة التربٌة والتعلٌم

الفترة الزمنٌة
1994- 1993
1995- 1994
1997- 1994

وزارة التربٌة والتعلٌم

1997- 1996

وزارة التربٌة والتعلٌم

1997- 1996

كلٌة المعلمٌن /جامعة الملك
خالد
كلٌة المعلمٌن /جامعة الملك
خالد
كلٌة المعلمٌن /جامعة الملك
خالد
مدٌرٌة تربٌة بٌشة التعلٌمٌة

2002- 2001
2003- 2001
2002- 2000
2004- 1999

جهة النشر

السنة

جامعة الٌرموك

1995

وزارة التربٌة والتعلٌم

1996

رسالة المعلم /وزارة التربٌة
والتعلٌم
رسالة المعلم/وزارة التربٌة
والتعلٌم
مجلة كلٌة التربٌة /جامعة طنطا
مجلة البحوث والدراسات
التربوٌة /كلٌة المعلمٌن فً
بٌشة/جامعة الملك خالد
مجلة علم النفس المعاصر
والعلوم اإلنسانٌة/جامعة المنٌا

1996
1997
2002
2003
2005

جامعة اإلسراء

2011

Journal of Early
Childhood Teacher
Education

2011

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

2012

سادسا :المواد التً قام بتدرٌسها
المادة الدراسٌة
1

التنشئة االجتماعٌة لألطفال

2

إساءة معاملة الطفل

3

حقوق الطفل واألسرة

4

حقوق وقوانٌن األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة

5

أنظمة تقدٌم الخدمات واالستشارات فً الطفولة

6

تعدٌل سلوك األطفال

7

مدخل إلى تربٌة الطفل

8

مدخل فً التربٌة الخاصة

9

مبادئ فً علم النفس

10

علم نفس النمو

11

خدمات أسرٌة ومجتمعٌة

12

نظرٌات نمو الطفل وتطبٌقاتها

13

علم نفس اللعب فً الطفولة

14

إدارة صف ما قبل المدرسة

