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االباما في الواليات  بدرجه امتياز من جامعه     تربيه الطفوله المبكره دكتوراه في   2009-2012

      University of Alabama at Birmingham\ USA    المتحده االمريكبه 

    

ه  ورا دكت    

 من جامعه هدرزفيلد في بريطانيا بدرجه امتياز     االبتدائيه  التربيه  ماجستير في   1999-2000

   University of Huddersfield\ U.K   
 ماجستير  

 بكالوريوس      االردن   /اليرموك من جامعه    ممتاز بدرجه    التربيه االبتدائيه  بكاوريوس   1996

شهادة       الفرع العلمي   /ي ردن ي اال وجيه شهاده الثانويه العامه الت  1993

 الثانوية 
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 تسلسلت الخبرات األكاديمية على النحو اآلتي: 

ولنهاية    1996وتخصص معلم صف من     اليرموك لطلبة تربية الطفولة   دانية  في جامعة للتدريبات  المي شرفاا  م   : أوالا 

 ؛ وبعدها بُعثت للحصول على درجة الماجستير.  1999

؛  2001ولغاية تشرين ثاني    2000ثانياا : محاضراا متفرغاا في قسم المناهج والتدريس، جامعة اليرموك من تشرين أول  

تدريبات الميدانية في مجال التعليم االبتدائي ورياض األطفال. واإلشراف على طلبة ال   مساقات تربية الطفولة، دريس  لت   

؛ لتدريس مساقات  2009ولغاية آب    2001ثالثاا: مدرساا في قسم المناهج والتدريس، جامعة اليرموك من تشرين ثاني  

  وبعدها بُعثت تدائي ورياض األطفال،  في مجال التعليم االب   دانية تربية الطفولة، واإلشراف على طلبة التدريبات المي 

 للحصول على درجة الدكتوراة. 

؛ لتدريس مساقات تربية  2017ولغاية    2012رابعاا: أستاذاا مساعداا في قسم التربية االبتدائية، جامعة اليرموك من أيلول  

 فال.  االبتدائي ورياض األط   تعليم الطفولة، واإلشراف على طلبة التدريبات الميدانية في مجال ال 

واإلشراف على طلبة التدريبات    ، 2017خامساا: أعمل حاليا أستاذاا مشاركاا في قسم المناهج وطرق التدريس منذ عام  

. جامعة اليرموك   الميدانية في مجال التعليم االبتدائي ورياض األطفال.    

 

                        الخبرات األكاديمية 

2013\ 2201عمادة شؤون الطلبة للعام الدراسي  االشراف على نادي العناية بالطفل في    
 

 

 
 
 

 

 ل اإلدارة مجا في  ت  الخبرا 

 
 

 (. 1996-1993) جامعة اليرموك    / الئحة شرف كلية التربية  ▪

 . في بريطانيا بناًء على التفوق والتميز األكاديمي   لنيل درجة الماجستير منحة من االتحاد األوروبي   ▪

 

بنةةاًء علةةى التفةةوق والتميةةز    ات المتحةةها األمريةيةةة اليةةالو ي  فةة  لنيةةل درجةةة الةةهكتورا    جامعةةة اليرمةةو  منحةةة مةةن   ▪
 . األكاديمي 

الوالياا  التحدا ا ارمرية اة    \ جائزا الطالب المتميز وأفضل أطروحة دكتوراا فةي جامعةة المامةا فةي بيرمن  ةا   ▪
 . 2012للعام ال راسي 

إلنشمماد دبلمموم  س  من االتحاد األوروبي ضمن برنامج ايراسممميس بلمم   (Grant)  الحصول على دعم مادي  ▪

وك يعنممى بممالنمو العصممبي والصممحة العفليممة لجطفممال المهجممرين بصممورة خاصممة  في جامعة اليرم تدريبي  

 . (Neurodevelopmental CAre for Refugees )واألطفال بشكل عام  
 

 

     التقدير والمنح  : 
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 عنوان المساق  البرنامج  الجامعة 

 

 األسرة وتربية الطفل  بكالوريوس  اليرموك 

( 1التطبيق العملي في رياض األطفال)  بكالوريوس  اليرموك   

( 2التطبيق العملي في رياض األطفال)  بكالوريوس  اليرموك   

موك الير   التكامل في برامج األطفال  بكالوريوس  

يوس بكالور  اليرموك  ليل مناهج رياض األطفال والصفوف األولى ح ت    

( 1التربية العملية )  بكالوريوس  اليرموك   

( 2التربية العملية )  بكالوريوس  اليرموك   

 نماذج التعليم واستراتيجياته  بكالوريوس  اليرموك 

صفوف األولى اض األطفال وال تخطيط مناهج ري  بكالوريوس  اليرموك   

ة لجطفال. لبيئي التربية ا  بكالوريوس  اليرموك   

 كتب األطفال وأدبهم.   بكالوريوس  اليرموك 

 طرق التدريس العامة  بكالوريوس  اليرموك 

 تصميم التعليم وأنماطه.  بكالوريوس  اليرموك 

 تطور لغة األطفال ومفاهيمها اللغوية  بكالوريوس  اليرموك 

يوس لور بكا  اليرموك  الطفولة المبكرة. العمل الجماعي في     

س وريو بكال  اليرموك   تنمية األستعداد اللغوي في رياض األطفال  

 تنمية المفاهيم العلمية والرياضية  بكالوريوس  اليرموك 

 قضايا معاصرة في الطفولة المبكرة  بكالوريوس  اليرموك 

 علوم بيولوجية  بكالوريوس  اليرموك 

بية البيئية تر ال  بكالوريوس  اليرموك   

ة تعليم الفرادة والكتاب  بكالوريوس  اليرموك   

موك ير ال   وسائل االعالم في الطفولة المبكرة  بكالوريوس  

 أساسيات في رعاية الطفل  بكالوريوس  اليرموك 

 مهارات قرائية للصفوف األولى  بكالوريوس  اليرموك 

 تنمية مهارات التفكير لالطفال  بكالوريوس  اليرموك 

وريوس ال بك  اليرموك   الموسيفى والدراما والمسرح  

المبكرة   ة الطفول اهج  ن م  بكالوريوس  اليرموك   

ضة و تنظيم بيئة التعلم لطفل الر  بكالوريوس  اليرموك   

 التدريب الميداني لرياض االطفال  بكالوريوس  اليرموك 

 تنمية المهارات الحياتية لجطفال  بكالوريوس  اليرموك 

ى وأساليب تدريسها األول   الصفوف مناهج   بكالوريوس  اليرموك   

اهفة الطفولة والمر  ماجستير  اليرموك   

 نطريات التعلم  ماجستير  اليرموك 
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 . ريسية، جامعة اليرمو  التحليل اإلحصائي للبيانات في المحث العلمي ، مركز تطوير أعضاء ال يئة الته  -
 ( 2017/ 2016ول للعا  الهراسي  ، )الفصل الهراسي األ مع ورشة تهريبية حول خهمة الم ت  -
 ل ودا والتطوير االكاديمي، جامعة اليرمو  مركز ا .  ( 2017، )  بلس لمشاريع ايراسماس  حول كيفية التقه     دورا  -
مركز تطوير أعضاء    . ( 2017/ 2016ول للعا  الهراسي  )الفصل الهراسي األ ، ورشة تهريبية حول اعهاد الملف التهريسي  -

 ال يئة التهريسية، جامعة اليرمو  
، مركز تطوير أعضاء ال يئة    AMOSباستخها      إلحصائي للبيانات في المحث العلمي التحليل ا   ورشة تهريبية حول    -

 التهريسية، جامعة اليرمو  
مركز تطوير  ،  ( 2019/ 11)   ( ساعات تهريب 10بواقع )   كتابة مقترحات مشاريع للحصول على تمويل   حول دورا تهريبية   -

 . أعضاء ال يئة التهريسية، جامعة اليرمو  
 /Family Center/ University of Alabama at Birmingham،  ( ساعة 13ي بواقع ) م ن دورا التطوير ال  -

USA  ،18-19 /6 /2015  . 
 : Education Leadership During Crisisكورس تدريبي حول“  -

- Applying Education Diplomacy in Response to COVID-19\ المنظمة الدولية لتربية الطفولة     
- Childhood Education International   " 
-  

 
 : خدمة المجتمع والجامعة )محاضرات وورش عمل( 

 
، ندوة قدمت بدعوة من نادي العناية بالطفل  ريعيةري وحمايته التشالسف ا (. العن2013) نيسان،  ربابعة، ابتسام -

 اليرموك. في عمادة شؤون الطلبة . كلية التربية، جامعة 

 

الزمالد في المدرسة وأولياد االمور والهيئات الموجودة في  (. تعزيز العالقات مع2013. )ايار،  ربابعة، ابتسام -

ورفاهيتهم. ورشة مفدمة ضمن سلسلة ورش للتعريف بمحاور   لبةالطالمجتمع وتشجيعها من أجل دعم تعلم 

 التربية، جامعة اليرموك.   امتحان الكفادة لطلبة معلم الصف الطفولة المبكرة. كلية
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نات وسيئات التكنولوجيا على االبناد. ندوة اجتماعية لسيدات الشمال بدعوة  (. حس2015.)اذار، ربابعة، ابتسام -

 شمال االردن. الحصن في ية من النيابة البطريرك

 

المواثيق الدولية والرؤية  (. حفوق الطفل بين 2015. )اذار،و ربابعة، ابتسامالعزام، محمد وابو الرب، ماجدة  -

 كلية التربية. كلية التربية، جامعة اليرموك.االسالمية. ندوة قدمت ضمن فعاليات وانشطة 

 

ولة المبكرة: مشكالت وحلول. ندوة (. الطف 2016ذار، )ا دة.ابتسام وابو الرب، ماج وربابعة،الحوامدة، محمد  -

 م الطفل، جامعة اليرموك. قدمت ضمن فعاليات وانشطة كلية التربية احتفادا بيو 

 

(. مفهوم الديموقراطية و طالبات الصف العاشر، ندوة قدمت  2019 و الشرمان، منيرة. )نيسان، ربابعة، ابتسام -

 ، جامعة اليرموك.جيةموذ ضمن فعاليات وانشطة المدرسة الن

 

(. المشكالت السلوكية لدى األطفال، ورشة عمل قدمت ضمن فعاليات وأنشطة  2019. )أيار،  ربابعة، ابتسام -

 مدرسة البشر التربوية.  

 
 : مقرر اللجان  / عضوية 

 
الى  2012\ 9جامعة اليرموك من  \كلية التربية \في لجنة الدراسات العليا في قسم التربية االبتدائية  عضو  -

9\2013 

 2014\ 9الى 2013\ 9جامعة اليرموك من   \ية جنة االرشاد والتوجيه في كلية الترب لفي عضو  -

 

اليرموك وخارجها عضو في لجنة معادلة مساقات الطلبة المحولين الى تخصص تربية الطفل من داخل جامعة  -

 . 2019/ 9الى 2013  \ 9كلية التربية جامعة اليرموك من  \وطلبة التجسير في قسم التربية االبتدائية 

 

جامعة اليرموك وخارجها في لجنة معادلة مساقات الطلبة المحولين الى تخصص تربية الطفل من داخل  عضو -

 .األنالى 2019  \ 9امعة اليرموك من  كلية التربية ج\وطلبة التجسير في قسم التربية االبتدائية 

 

لجنة معادلة مساقات الطلبة المحولين الى تخصص معلم صف من داخل جامعة اليرموك وخارجها وطلبة   مفرر -

 .2019الى  2013 \  9امعة اليرموك من كلية التربية ج\التجسير في قسم التربية االبتدائية 

 

تخصص معلم صف من داخل جامعة اليرموك وخارجها وطلبة  محولين الى مفرر لجنة معادلة مساقات الطلبة ال -

 . 2019الى  2013 \  9كلية التربية جامعة اليرموك من \التجسير في قسم التربية االبتدائية 

 

 . 2016/ 9الى  2013 \  9كلية التربية جامعة اليرموك من \مفرر لجنة الخطة الدراسية في قسم التربية االبتدائية  -

 

كلية التربية جامعة اليرموك \ المناهج وطرق التدريسفي قسم  لتخصص تربية الطفل التخصصيةلجنة المفرر  -

 األن. الى 2016 \  9من 

 

 الى االن.  2010الواليات المتحدة االمريكية من تشرين االول \لس الدراسات االجتماعية في الباما  عضو في مج -

 

 الى االن. 2015االمريكية من تشرين االول   لمتحدةالواليات ا\عضو في امريكا للدراسات واالبحاث التربوية  -
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 2015\ 9الى 2014\ 9اليرموك من  جامعة  \عضو في لجنة الندوات والمؤتمرات في كلية التربية  -

 

 9/2016الى 2015\9جامعة اليرموك من  \ عضو في لجنة اعتماد المجالت العلمية في كلية التربية -

 

 .في كلية التربية / جامعة اليرموك الداخليين لجودةعضو في فريق مفيمي االعتماد وا -

 

في روضة جامعة  والثاني لمرحلة التمهيدي  األولالمناهج والكتب المدرسية للصف سلسة عضو لجنة اختيار  -

 (. 2019، )اليرموك

 

لجميع    العامة والخاصة   والنتاجات التعليمية معايير ومؤشرات  وال وثيفة اإلطار العام والخاص    مراجعة عضو في لجنة   -

 . ( 2018، ) ير المناهج/ األردن و رياض األطفال، مركز تط مرحلة    في   ومناهج وزارة التربية والتعليم   مباحث 
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان  ،  نية الوط   ن ل نة اعتماد تخصص تربية الطفولة الممةرا ل امعة ع لو   مقرر  -

 (. 2019) . ، األردن عمان   / جودت ا 

 (. 2018/ 2017عام الدراسي، ) كلية التربية/ جامعة اليرموك لل   لجنة اإلرشاد والتوجية في عضو في   -

ناهج وطرق التدريس/ جامعة  م ال   قسم لجنة دراسة الخطة االستراتيجية واستحداث برامج ماجستير جديدة في  عضو في   -

 . ( 2018، ) اليرموك 

 ( 2018/ 2017، ) اللجنة الفرعية إلنتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك عضو في   -

 ( 2019/ 2018، ) اتحاد طلبة جامعة اليرموك اللجنة الفرعية إلنتخابات مجلس    عضو في  -

 ( 2020/ 2019، ) اللجنة الفرعية إلنتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك عضو في   -
 . 2019/ 2018مجلس قسم المناهج وطرق التدريس/كلية التربية للعام الجامعي أمين سر  -

 

فل و اإلرشاد  م الصف وتربية الطتخصصات معلل لية في كلية التربية لجنة إعداد دليل التربية العم عضو في -

 النفسي. 

 

ناهج وطرق التدريس/ جامعة  م قسم ال   / متابعة االعتماد الخاص بتخصصي معلم الصف وتربية الطفل   لجنة عضو في   -

 . ( 2017، ) اليرموك 
جامعة اليرموك من    \ية ج وطرق التدريس في كلية الترب المناه عضو في لجنة االعتماد و الجودة في  قسم  -

 الى  األن.2016\ 9

 

د رين األطفال، مشروع ممول من االتحاالعناية بالتطور العصبي للمهاجلجنة الجودة الداخلية لمشروع ي عضو ف -

 ( 2023-2020األوروبي، ) 
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 النشاطات االخرى: 

 

   2013\2012االشراف على نادي العناية بالطفل في عمادة شؤون الطلبة للعام الدراسي  -

 2013\2012للعام الدراسي  لمدرسة النموذجيةا على معلمي المرحلة االساسية الدنيا فياالكاديمي   شرافاال -

 المشاركة في االعداد السئلة اختبار الكفادة الجامعي لطلبة تربية الطفل   -

 ة. يربمسألة دمج قسمي التربية االبتدائية وقسم المناهج والتدريس في كلية الترب للنظعضو في لجنة  -

في  المفام  بعنوان التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربييم  لمؤتمر التربية  المشاركة في التحك -

 .  2013تشرين االول  23-22جامعة اليرموك للفترة 

 المشاركة في اعداد وتأليف دليل التربية العملية.  -

 ف ام.على اذاعة اليرموك ا رالمشاركة في العديد من حلفات عن التربية األسرية عرضت حي ومباش -

 إلى االن   -2017االشراف االكاديمي على معلمي المرحلة االساسية الدنيا في المدرسة النموذجية للعام الدراسي   -

 جامعة اليرموك \المجلة األردنية في العلوم التربويةمحكم  في  -

 فلسطين  \مجلة جامعة الخليل للبحوث محكم  في  -

معايير ومؤشرات األداد لجميع مباحث ومناهج وزارة التربية  وال طار العام والخاص  عداد وثيفة اإل عضو في لجنة ا  -

 . ما قيل المدرسة مرحلة    في   والتعليم 

عام  ج ل   جامعة اليرموك   / في المدرسة النموذجية لروضة  وا   االشراف االكاديمي على معلمي المرحلة االساسية الدنيا   -

 .   2020  -2017  ة من الدراسي 
 

 . ( 2018التربوي، ) ز  ، جمعية الملكة رانيا للتمي معايير جائزة رياض االطفال المتميزة ت و مجاال تحكيم مسودة   -
 

لجطفال    والنمو العصبي    يعنى بالصحة العفلية   تدريبي   لحصول على دعم مالي إلنشاد واستحداث برنامج دبلومي ا  -

 . المهجرين 

 ، جامعة اليرموك،  FMاة  ي ح إذاعة    على قناة  ة  ج ساعة أسر م من حلفات برنا اركة في العديد  ش الم  -

 

 

 : مناقشة رسائل الماجستير اآلتية في جامعةاليرموك 

 

 

26/06/2019 
مشرفا 
 مشاركا 

 المناهج والتدريس  دكتوراه  انوار بدر سليمان الشرع  2015230008

مشرفا  26/06/2019  المناهج والتدريس  دكتوراه  معروف محمد معروف عساف 2016230063
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 مشاركا 

اعضو 26/06/2019  2016230095 
ذكريات علي ابراهيم االمير 

 الصبيحات 
 المناهج والتدريس  دكتوراه 

01/05/2019 
مشرفا 
 مشاركا 

 المناهج والتدريس  ماجستير  ميس رشيد محمد نصير 2016403051

شتيوي -حسن ريانأماني صالح  2016230024 عضوا 18/04/2019  المناهج والتدريس  دكتوراه  

17/04/2019 
مشرفا 
 مشاركا 

 المناهج والتدريس  ماجستير  ربى محمود حسين اليوسف 2017403016

14/04/2019 
مشرفا 
 مشاركا 

 المناهج والتدريس  ماجستير  تسنيم نعمان محمد عضيبات  2017403141

لقصيريلبنى محمد علي حسين ا 2016403059 عضوا 25/11/2018  المناهج والتدريس  ماجستير  

10/07/2018 
مشرفا 
 مشاركا 

 المناهج والتدريس  ماجستير  قاسم محمود احمد العمري 2016403018

 ماجستير  امنه احمد محمد الرحيل  2015402010 عضوا 27/07/2017
علم النفس اإلرشادي  

 والتربوي 

اجستير م بشرى عبد هللا مشعل عودات 2013402028 عضوا 21/12/2016  
علم النفس اإلرشادي  

 والتربوي 

 علم النفس واالرشاد التربوي  ماجستير  امنه مصطفى جميل الحواري  2013402052 عضوا 13/12/2016
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