
 

 

 

 

  :الشهادات العلمٌة  : ثانٌاً 

 وبتقدٌر 2015من الجامعة األردنٌة  عام " أسالٌب تدرٌس العلوم " دكتوراه فً المناهج والتدرٌس - 1

ممارسات معلمً العلوم فً تدرٌس الطلبة الموهوبٌن فً "و كان عنوان رسالة الدكتوراه ، (  3.85)ممتاز بمعدل 

 دراسة نوعٌة: األردن 

  (. 3.90) وبتقدٌر ممتاز وبمعدل 2006ماجستٌر أسالٌب تدرٌس العلوم من الجامعة الهاشمٌة عام - 2

.  وبتقدٌر جٌد 2001بكالورٌوس كٌمٌاء من الجامعة الهاشمٌة عام - 3

.  الزرقاء–شهادة الثانوٌة العامة فً الفرع العلمً من مدرسة السخنة الثانوٌة للبنات - 4

 

: الخبرات العملٌة : ثالثاً 

.  إلى األن 2007معلمة علوم وكٌمٌاء فً المدرسة النموذجٌة من عام  - 1

 .2010- 2009مشرفة مختبرات العلوم فً المدرسة النموذجٌة خالل العام الدراسً  - 2

. 2009 الجامعة األردنٌة عام –مشرفة على النادي العلمً الصٌفً فً المدرسة النموذجٌة - 3

 . 2006- 2004الجامعة الهاشمٌة من عام \ كلٌة العلوم التربوٌة –مساعد مدرس فً قسم أسالٌب تدرٌس العلوم - 4

- 2003فً  الزرقاء من  (مدرسة الحسٌن الثانوٌة للبنات  )معلمة علوم كٌمٌاء فً مدارس الثقافة العسكرٌة - 5

2007 

 وزارة التربٌة  والتعلٌم –معلمة علوم وكٌمٌاء على حساب التعلٌم اإلضافً فً مدرسة الكمشة الثانوٌة فً الزرقاء - 6

 . 2003-2002من 

 

الدورات التدرٌبٌة  : رابعا ً

 .2009دورة فً استراتٌجٌا التدرٌس والتقوٌم من الجامعة األردنٌة عام  -1

  .2007دورة اإلعداد إلجتٌاز امتحان التوفل فً الجامعة األردنٌة  من مركز االستشارات وخدمة المجتمع عام  -2

سٌرة ذاتٌة                          

البٌانات الشخصٌة  :  أوالً 

جواهر عبدالكرٌم عاٌد الغوٌري : اإلسم  

 ضاحٌة الرشٌد  –عمان :   العنوان 

 متزوجة :   الحالة اإلجتماعٌة 

 jawaher_marar@yahoo.com:   البرٌد اإللكترونً 

      0775615270 -      0786525220:   الهاتف 

mailto:jawaher_marar@yahoo.com
mailto:jawaher_marar@yahoo.com


 .2007دورة تدرٌبة على المناهج الجدٌدة فً مدٌرٌة التعلٌم الخاص عام  -3

 .2006عام "ICDL"  دورة  للحصول عى الرخصة الدولٌة للحاسوب  -4

 وزارة التخطٌط عام –من دائرة الخبرة الستشارات اإلدارٌة  (EDC )دورة مشروع مراكز تطوٌر األعمال  -5

2006 

 .2003دورة فً إجراء التحالٌل الكٌمٌائٌة للمٌاة والنفط والخامات المعدنٌة من سلطة المصادر الطبٌعة عام  -6

  . 2003قاء لتكنولوجٌا المعلومات وخدمة المجتمع عام2دورة كمبٌوتر شاملة من مركز الزر -7

 . 200دورة مهارات بناء الفرٌق من مهد الملكة زٌن الشرف فً الهاشمً الشمالً عام  -8

 

منشورات علمٌة  : خامسا ً 

 – مجلة دراسات –" دراسة نوعٌة : ممارسات معلمً العلوم فً تدرٌس الطلبة الموهوبٌن فً األردن " بحث بعنوان 

. 2015العلوم التربوٌة عام 

 

: انجازات ومشاركات : سادسا ً 

. 2015المشاركة فً مؤتمر الموهبة فً الجامعة األردنٌة عام - 1

بالتعاون مع فً الجامعة األردنٌة مركز المٌاه والطاقة والبٌئة المشاركة فً مشروع المدارس الخضراء الذي ٌنفذه - 2

 .2015عام الجمعٌة العلمٌة الملكٌة والممول من الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

 2008المشاركة فً معرض الوسائل التعلٌمٌة الذي نظمته وزارة التربٌة والتعلٌم فً مدارس اإلتفاق الدولٌة عام - 3

  2008المشاركة فً الٌوم العلمً لكلٌة العلوم التربوٌة فً الجامعة األردنٌة عام- 4

كتابة مقاالت فً مواضٌع علمٌة وتربوٌة فً صفحة التربٌة والتكنولوجٌا والمجتمع فً جرٌدة الرأي األردنٌة من - 5

 . 2010-2007عام 

 

كتب شكر  : سابعا ً 

كتاب شكر موجه من إدارة المدرسة النموذجٌة للمشاركة فً إحٌاء ذكرى تفجٌرات عمان الذي نظمه مجلس الطلبة - 1

 .2009 /11 / 9فً الجامعة األردنٌة فً  

كتاب شكر موجه من وزارة التربٌة والتعلٌم على المشاركة فً معرض الوسائل التعلٌمٌة الذي نظمته بمناسبة عٌد - 2

 2009 /10/6مٌالد جاللة الملك فً  

كتاب شكر موجه من إدارة المدرسة النموذجٌة لتفعٌل المسرح التعلٌمً فً المدرسة وإعداد مسرحٌة حوارٌة - 3

 .2009 /3 / 29العناصر الكٌمٌائٌة 

 . 2008\ 6 \ 5كتاب شكر موجه من إدارة المدرسة النموذجٌة لحسن اإلعداد والتنفٌذ لحفل التخرٌج السنوي فً  - 4

كتاب شكر موجه من إدارة المدرسة النموذجٌة لحسن اإلعداد للمشاركة  فً الٌوم العلمً فً كلٌة العلوم العلوم - 5

. 2008 /5 / 26التربوٌة فً الجامعة األردنٌة فً  



كتاب شكر موجه من إدارة المدرسة النموذجٌة لإلشراف والتنظٌم لمعرض الصور لجاللة الملك والعائلة الهاشمٌة -  6

. 2008 /3 / 3بالتعاون مع مدٌرٌة التوجٌه المعنوي  فً 

 

مهارات وكفاٌات   :  ثامنا ُ

. اللغة العربٌة قراءة ً وكتابة ً محادثة- 1

. اللغة االنجلٌزٌو كتابة وقراءة ومحادثة - 2

.   استخدام الحاسوب بشكل ممتاز- 3

 

مهام أخرى  : ثامنا ً 

.  ولغاٌة اآلن 2009 الجامعة األردنٌة من عام  /رئٌسة لجنة العالقات فً المدرسة النموذجٌة - 1

.  ولغاٌة اآلن 2013عضو فً لجنة الكتاب السنوٌة فً المدرسة النموذجٌة من عام - 2

 . 2016 الجامعة األردنٌة عام  /منسق فرٌق العلوم فً المدرسة النموذجٌة - 3

 

 

 

 

 


