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 المؤهالت العلمية  
 

 الجامعة  التخصص الدرجة

 مدة الدراسة

 البلد
 من

سنة الحصول 

 على الشهادة

 عمان/االردن 2003  جامعة عمان العربية  علم نفس دكتوراه 

 عمان/االردن 1992  الجامعة األردنية  تربية ماجستير

 الواليات المتحدة االمريكية 1980  جامعة غرب كنتاكي علم نفس بكالوريوس

 
 

 التدريسية  ات الخبر 
 

 مدة العمل
 المهام الجامعة  الوظيفة

 إلى من

 عميد جامعة اإلسراء استاذ 2019 2016

 تدريس اإلسراءجامعة  أستاذ مشارك 2016 2011

 تدريس جامعة اإلسراء أستاذ مساعد 2011 2004

 تدريس الكلية العربية مدرسة 2004 1995
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 الخبرة العملية
 

 مدة العمل
 المهام الجامعة  الوظيفة

 إلى من

 االن 2017
عضو مجلس االمناء في جامعة الشرق  

 االوسط
 جامعة الشرق األوسط

عضو مجلس 

 األمناء

 نائب عميد جامعة االسراء عميد كلية العلوم التربوية 2008 2006

 عميد جامعة االسراء عميد كلية االداب 2018 2013

 رئيس جامعة االسراء الضمان والجودة 2018 2017

 عميد جامعة االسراء عميد كلية العلوم التربوية 2015 2009

 قسمرئيس  جامعة االسراء رئيس قسم علم النفس  2018 2010

 مساعد عميد جامعة االسراء مساعد عميد 2009 2008

 استاذ مساعد جامعة االسراء محاضر/كلية العلوم التربوية  2008 2007

 رئيس قسم جامعة االسراء قسم علم النفس التربوي 2007 2004

 رئيس قسم الكلية العربية قسم ادارة الفنادق والسياحة والتعليمرئيس  2004 1991
 
 
 
 

 الدورات التدريبية  
 

 اللغة محاضر / مشارك  التاريخ الجهة المنظمة  الدورة  عنوان

ورشة عمل بعنوان " التعليم  

والتعلم والتقيم في التعليم 

 العالي" 

لالبداع  صندوق الحسين 

 والتفوق

 

 العربية محاضر  20/10/2010

المشاركة في دورة تأهيل  

أعضاء هيئة التدريس لمدة 

 كامل.فصل دراسي 

في جامعة اإلسراء  

للعام   2005الخاصة 

 الدراسي

 

 العربية مشارك 2004/2005

تقديم محاضرة بعنوان 

استراتيجيات تعليم اإلبداع،  

ألعضاء هيئة التدريس في 

 جامعة اإلسراء.

 العربية محاضر  2005 جامعة اإلسراء

 العربية محاضر  2006 جامعة اإلسراء دورة ضبط الجودة

التدريبية الثانية في  الدورة 

 التعليم االلكتروني
 الجامعة العربية المفتوحة 

5-6/8/2008 

 
 العربية محاضر 

ورشة عمل للمرشدين 

 ن التربويي
 العربية محاضر  10/2009/ 9 محافظة مأدبا 

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر  

 الرابع للسالمة المرورية
 العربية مشارك 2005 األردن
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 المنشورات 
 

 السنة العدد ISSN الدورية )المجلة(  العنوان 
Child Maltreatment as 

Predictors of Criminal  

Thinking Styles among 

Adolescents 

Open Journal of 

Social Sciences 
 8 2018 

Psychological Motives 

towards Practicing Sports 

among Jordanian Youth 

Journal of Education 

and Practice 
 8 2017 

السيطرة الدماغية وعالقتها بالتفكير  

اإلبداعي لدى طلبة الجامعات في األردن  

 في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية

العلوم   –المجلة األردنية 

 التربوية
11 2 2015 

The Efficiency of An 

Educational Program based 

on Montessori Curriculum in 

Developing logical thinking in 

kindergarten children 

European Journal of 

Research and 

Reflection in 

Educational Sciences 

2056-5852  3 2015 

Student' Motivations for 

Enrolling in University in 

Jordan In The Light of Some 

Variables 

Journal of Education 

and Practice, the 

International 

Institute for science, 

Technology and 

Education (IISTE) 

1735-2222  29 2014 

أثر استراتيجية ما وراء المعرفة  في  

تحسين مهارات االستيعاب القرائي في 

اللغة العربية لدى طلبة الّصف العاشر 

 األساسي في مدينة عّمان 

مجلة العلوم النفسية  

 جامعة البحرين –والتربوية 
5231-1726  17 2016 



 

 

 

 

  Page 4 of 7 
                       Ref: Deans Council (  5 ) Decision No. (   ) Date:   
                       Ref: Quality Assurance Council Session ( 3 ) Decision No. (31 ) Date:  16/10/2019 

 

 

 
 

The Educational Skills 

Required for Kindergarten 

Teachers in Jordan 

American Journal of 

Educational 

Research 

12691-10 2 2014 

درجة توافق مبحث اللغة العربية  للصف  

الرابع األساسي لالتجاهات التربوية  

الحديثة التي شملها مشروع تطوير 

التعليم نحو االقتصاد المعرفي  

(ERfKE                                                                                                           ) 

جامعة الملك سعود/ الجمعية  

وية السعودية للعلوم الترب

 والنفسية )جستن(  

 49 2014 

أثر بيئة األركان التعليمية في تنمية  

 التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة

 لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 االنسانية العلوم
 2014 28   1727-8449ا

استراتيجيات التعلم التي يستخدمها طلبة 

جامعة اإلسراء وعالقتها بالجنس 

 والمستوى الجامعيوالتخصص 

1029-810 جامعة الكويت  29 2015 

الواقع التربوي لرياض األطفال األردنية 

 من وجهة نظر المعلمات 

  -مجلة الطفولة العربية 

 الكويت 
  2011 

 
 
 لمؤتمرات ا

 
 

 التاريخ المكان المؤتمر موضوع المؤتمر

 علمي 
 العلوم اإلنسانية والتحديات العالمية المعاصرة 

 )رئيس اللجنة التحضيرية( 
 27/4/2017-26 جامعة االسراء

 علمي 
 الواقع والمأمول –المؤتمر الدولي في العلوم اإلنسانية 

 )رئيس اللجنة التحضيرية( 
 8/5/2014-7 جامعة االسراء

 علمي 
 التربية ومهارات التعلم والتعليم 

 )رئيس اللجنة التحضيرية( 
 2012أيار 10-9 جامعة االسراء



 

 

 

 

  Page 5 of 7 
                       Ref: Deans Council (  5 ) Decision No. (   ) Date:   
                       Ref: Quality Assurance Council Session ( 3 ) Decision No. (31 ) Date:  16/10/2019 

 

 

 
 

 علمي 
 حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني 

 )رئيس اللجنة التحضيرية( 
 2010أيار26-24 جامعة االسراء

 علمي 
حضور مؤتمر بعنوان " الوسائل اإلعالمية الحديثة  

 وتشريعاتها"

 جامعة االسراء

 

كانون أول   1-2

2008. 

 علمي 
  –المؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز اإلرشاد النفسي 

 جامعة عين شمس
 2007ديسمبر  9-8 ج. م. ع. –القاهرة 

 عمان، دبي  المؤتمر الرابع للتعلم من خالل شبكة المعلومات علمي 
أكتوبر   27-28

2007 

 علمي 
مؤتمر اإلرشاد التربوي، مديرية التربية/ مادبا،  

 بعنوان )القيادة( المشاركة في ورقة عمل 
 2007أيار 9 مادبا 

 علمي 

تفعيل منظومة اإلبداع الوطنية: نحو تحسين تنافسية  

االقتصاد األردني والذي عقد تحت رعاية صاحب السمو 

الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم رئيس المجلس  

 األعلى للعلوم والتكنولوجيا 

في المركز الثقافي  

 عمان  -الملكي 

أيلول   20 -18

2005 

 2005 جامعة فيالدلفيا  مؤتمر اقتصاد المعرفة  علمي 

 
 
 
 

 
 االهتمامات البحثية  

 
 

 التعليم والتعلم 

 نمو الطفل

 رياض األطفال

 
 

 عضوية الجمعيات العلمية والمهنية 
 

 التاريخ المكان العضوية

 2017 جامعة اإلسراء  رئيس مكتب ضمان الجودة 

 2018-2013 جامعة اإلسراء  عضو مجلس العمداء 

 2019-2013 جامعة اإلسراء  عضو مجلس الجامعة
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 2012 االردن عضو في جمعية اسرتي لإلرشاد والتدريب

 
 

 اللغات 
 

 اللغة اإلنجليزية واللغة العربية 

 
 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 
 باللغة اإلنجليزية عنوان الرسالة  عنوان الرسالة باللغة العربية  اسم الطالبة

 صفاء عمر بشماف 

 

أثر استخدام ركن الغذاء الصحي في إكساب 

 طفل الروضة

 السلوك الغذائي السليم 

The Effect of Using Health Food 

Corner on Kindergarten Child's 

Acquisition of Proper Food Behavior 

 هبة العالم

السلوك  دور األنشطة الالمنهجية في تنمية 

االنفعالي واالجتماعي لدى أطفال الرياض من  

 وجهة نظر معلمات رياض األطفال 

 

The Role of Extra-Curricular 

Activities in Developing the 

Emotional 

and Social Behaviors of 

Kindergarten Children from the 

Perspective 

of Teachers of Kindergartens 

 ربيكاتعناد 

فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم  

في تنمية مفاهيم الوعي بالسالمة المرورية  

 لدى أطفال الروضة 

 

Effectiveness of a Program Based on 

Learning Technology in The 

Development of Road Traffic Safety 

Awareness Concepts to 

Kindergarten Children 

 بو الفولنادية أ

فاعلية منهج الخبرة المتكاملة في تنمية  

بعض عمليات العلم األساسية لدى أطفال 

 الروضة في األردن 

 

The Effectiveness of the Integrated 

Experience Approach in Developing 

Basic Science Operations of 

Kindergarten Children in Jordan 

 
 

 عبد هللا المجالي  

فاعلية برنامج إرشادي جمعي للمعلمات في تحسين 

أساليب التعامل مع السلوكيات غير المرغوبة لدى 

 أطفال الروضة في محافظة الكرك  

The Effectiveness of a Collective 

Counseling Program on the female 

teachers to modulate methods of 

treating the unwanted behaviors of 

kids in Karak kindergartens. 

دور معلمات رياض األطفال في تنمية القيم   فداء حسونة 

 االقتصادية لدى أطفال الروضة من وجهة نظرهن 

 

The Role of Kindergarten  

Kindergarten Teachers in 

Developing Economic Values 

for Kindergarten Children 

from Their Point of View 

  ات معلمات رياض األطفال في مدارساتجاه نبيلة بيدس

نحو استخدام األدوات الحسية في  مونتيسوري

 التعلم والتعليم 

Attitudes of kindergarten Teacher 

in Montessori School Towards 

the Use of Sensorial Materials 

in Teaching and Learning 
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اختيار برنامج مونتيسوري التعليمي من  نورهان ذهني

)وجهة نظر( الوالدين العرب باعتباره البرنامج  

 األفضل لتعليم أطفالهم 

Arab Parents Perspective 

Regarding the Montessori 

Method of Education as a 

Programme of Choice for their 

Children.  

فاعلية برنامج قائم على الحساب الذهني في تنمية   ايناس قطامي 

 المهارات الرياضية لدى طفل الروضة 

The Effectiveness of A 

Program Based on Mental 

Calculation  in developing 

Mathematical Skills in 

Kindergarten Kids  

فاعلية برنامج عالجي للحد من اضطرابات النطق  آيات الحاللمة  

 لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة 

The Efficiency of a Training 

Program to Limit the Utterance 

Disorders in a Sample of Pre-

school Children  

فاعليّة برنامج تعليمّي محوسب في تنمية مفاهيم   سحر الشهوان 

 الّصحة والسّالمة

 لدى أطفال ما قبل المدرسة  

The Influence of a Computerized 

Educational Program on Developing 

Health and Safety Concepts In Pre-

school Children. 

فعالية برنامج تعليمي قائم على النشاط القصصي   منال الطيب 

ولعب الدور في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية  

 لدى طفل الروضة  

The Effectiveness of a Program 

Based on Storytelling Activity and 

Role-Playing in Developing the 

Ethical and Social Values in the 

Kindergarten Child  

فاعلية برنامج تعليمي قائم على الدراما في تحسين  دعاء كايد 

 التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة 

The Effectiveness of an Educational 

Program Based on Drama in 

improving Creative Thinking of 

Kindergarten Children  

 

 الجوائز   


