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  الشهادات العلمية-: 
 . األردن–الكرك -  مدرسة الحسينية الثانوية للبنين– شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي – 1

. جػػػػػػػػػػػيد:التقدير العام  - 2000سنة التخرج  ..الجامعة األردنيػة/ معلم مجال رياضيات - بكالوريوس  في العلوم التربوية  - 2
. ممتػػػػػػػػػػػاز:التقدير العام  -- 2006سنة التخرج  ... الجامعة االردنيػػػػػػة –ماجستير أساليب تدريس الرياضيػػات - 3
.  ممتػػػػػػاز: التقدير العام   ----- 2015سنة التخرج ... الجامعة األردنية –دكتوراه في المناىج والتدريس - 4
.  2015 /15/4...المملكة األردنية الهاشمية...عمان... الدكتوراه التقديرية في القيادات اإلنسانية المتميزة - 5
  الخبرات العملية -: 

  23/8/2007 وحتى تاريخ 2000 /28/8-   الكرك –معلم  رياضيات.  

  8/2010 /22 وحتى تاريخ 8/2008 /22مساعد مديرػػػػػػ مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين ػػػػػػالكرك ػػػ. 

  10/2015 ولغاية  8/2010 /23 لواء المزار الجنوبي من –مدير مدرسة الحسينية الثانوية للبنين. 

 وحتى تاريخو10/2015الجامعة االردنية من /مدير المدرسة النموذجية . 

 لألعوام .األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية- (2الرياضيات/ اإلحصاء التطبيقي )- محاضر غير متفرغ
 .م2007/2008 ػػػػػػػػػػ  2006/2007

 لألعوام .األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية- (1الرياضيات/ رياضيات األعمال )- محاضر غير متفرغ
 .م2012/2013 ػػػػػػػػػػ  2011/2012

  م2013/  8   / 27 ولغاية  4/2011  /5من   ...لواء المزار الجنوبي..نائب رئيس للجنة بلدية مؤاب الجديدة. 

  الدورات -:
 .                                                                      وزارة التربية والتعليم- دورة التطوير التربوي  . 1

 .                                                      عمان –الجامعة األردنية - دورة التدريب القيادي  . 2

 .                                                وزارة التربية والتعليم –دورة مهارات الحاسوب .3

 .                                                               للمرحلتين األساسية والثانوية–دورة المشاغل الرياضية .4

.                                                  دورة التدريب على االختبارات التشخيصية واالستقصاء.5
 وزارة التربية والتعليم                                                                 –دورة تدريب القيادة . 6
  وزارة التربية والتعليم –دورة تطوير المدرسة . 7



  ( .ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب .8
 
 

 (.INTEL)دورة التعليم للمستقبل.9
. م15/6/2012"  فريق تربوي متكامل" برنامج التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة. 10
      (6،7 )–وزارة الصحة "- دورة تفعيل المجتمعات المحلية باستخدام منهجية البحث السريع بالمشاركة. "11

/3/2012. 
كلية ا             - وزارة التربية والتعليم وجامعة كولومبيا - (2013-2010)القيادة - برنامج شبكات المدرس. 12

. نيويورك- لمعلمين       
 
  األعمال العلمية- : 

 معلمي لدى التق يم مهارة تنمية وي الشاملة الج دة لمعايير  وقاًا  مقترح تدريبي برنامج أثر "بحث بعنوان  .1

عدد العل م " دراسات "ـــ مجلة " األردن وي الثان ية للمرحلة الرياضية القدرة مختلفي الرياضيات
 (.2015) األردنيةالترب ية، الجامعة 

 تحليل المحت ى اتمهار تنمية وي الشاملة الج دة لمعايير  وقاًا  مقترح تدريبي برنامج أثر "بحث بعنوان  .2

جامعة " المنارة "ـــ مجلة " األردن وي الثان ية للمرحلة الرياضية القدرة مختلفي الرياضيات معلمي لدى

 . قيد النشر(.2015 )آل البيت

 وزارة التربية والتعليم –ال للتطرؼ ال للعنف ال لإلرىاب " ارفع رأسك أنت أردني" مؤتمر النهوض الوطني الثاني  .3
 .م19/5/2015. مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي- األردنية 

 . ، قيد النشردار الخليج للنشر والتوزيع ، عمان، األردن_ " اإلحصاء التطبيقي" كتاب بعنوان  .4

 ػػػػػػػ:كتب الشكر 

 ، المساىمة في إعداد المواد التدريبية لمناىج تدريب معلمي 2010 /وزارة التربية والتعليم األردنية .1
 .الرياضيات

المشاركة الفاعلة في المؤتمر األول للتوعية والتوجيو المهني / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي  .2
 .م24/5/2011المنعقد بتاريخ 

المساىمة الفاعلة في إنجاح فعاليات مسابقة قطار المعرفة / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي  .3
 .2014.للمطالعة التي تنظمها مدارس البحث العلمي، دبيالدولية 

المساىمة الفاعلة في إنجاح فعاليات معسكرات الحسين للعمل / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي  .4
 .م2015/ 2014 ػػػػػػ 2014 / 2013 ػػػػػػػػ 2012/2013لألعوام .والبناء 

 .تزويد المدرسة بمواد صيانة عامة/ مدرسة بنات الهاشمية الثانوية، .5

 . التعاون الدائم مع المدرسة/مدرسة القادسية األساسية المختلطة  .6

.  التعاون الدائم مع المدرسة/مدرسة العمرية األساسية المختلطة  .7
 المهارات اللغوية: 

          محادثة            قراءة      كتابة المهػػػػػػػػػػػػػػػارة \ اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ممتاز ممتاز       ممتاز العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 جيد  ممتاز       ممتاز اإلنجليزيػػػػػػػػػػػػػػة 



 


