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 الخبرات العملية : 

قبل الخدمة لمعلمي إعداد المعلمين في برنامج دبلوم  أعمل حاليا محاضر ومدرب (1

يات ، وهو دبلوم مهني يجمع بين النظرية والتطبيق ، ويؤهل الخريج ليكون الرياض

 معلما مبدعا ومسلحا بمهارات القرن الحادي والعشرين .

لمعلمي ي تدريب صصاتخإكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين كأأعمل حاليا  لدى  (2

 .وذلك ضمن البرنامج التدريبي الرائد ، شبكات المدارس  ومشرفي الرياضيات

، حيث نقوم  لمعلمي الرياضيات في الميدانو مرشد و موجه وكداعم ميداني 

 مّية.يبحضور كم من الحصص الصفية الداعمة والتقي

لدى مؤسسة العبيكان للتعليم في مشروع حوسبة وتطوير مناهج الرياضيات  عملت (3

 الرياضيات للمرحلة االعدادية. محتوىم صمّ كمعّد و مولة قطر في د

لى على طرق تعليم مهارات الحساب خبرة في تدريب معلمي الصفوف الثالثة األو (4

وذلك  ( و الكسور  )العد النمطي والعد الحسي والتالعب باالعداد وحل المسألة

( RAMP)ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم االردنية للقراءة والحساب للعام 

2015\2016 . 

 تدريبتعليمي  في شركة تطوير ال وخبيريم في الرياضيات، خبرة في تصميم التعل (5

حيث تعمل  .2015اكتوبر وحتى  2014منذ نوفمبر   Elearmentااللكتروني 

من الصف الرابع االساسي وحتى  في األردن ياتالشركة على حوسبة مناهج الرياض

دروس  محتوىإعداد و تصميم الثاني الثانوي بفروعه، وعملت خاللها على 

 الرياضيات وتقييم مناهجها ، وتقديم استشارات حول تصميم التدريس .

 في األردن  خبرة في تدريب المعلمين الجدد والمعلمين أثناء الخدمة ومدراء المدارس (6

في مؤسسة  2016سبتمبر وحتى  2011 نوفمبر تطوير العمل المدرسي منذوفي 

  .  الكادر العربي لتطوير وتحديث التعليم

 المختلفة. علمين في مجاالت التعلم والتعليمالتدريبية للمالحقائب خبرة في تطوير  (7

 ( .TOTخبرة في تدريب المدربين ) (8

المعلومات واالتصاالت المشترك محاضر في برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا  (9

الكادر العربي لتطوير وتحديث التعليم وجامعة اليرموك منذ العام  مؤسسة بين

 .2016-2015العام وحتى  2012- 2011الدراسي الجامعي 



    محاضر جامعي في برنامج دبلوم التربية في االدارة التربوية التقنية الحديثة  (10

ر وتحديث التعليم وجامعة اليرموك منذ العام المشترك بين الكادر العربي لتطوي

 .2016-2015العام وحتى  2012- 2011الدراسي الجامعي 

 لتدريب  (UNICEFاليونسيف ) مدعومة من منظمة تنفيذ ورشات تدريبية (11

 اللجؤ السوري .مخيمات  المعلمين العاملين في     

 ( USAIDالوكالة االمريكية للتنمية الدولية ) مدعومة من تنفيذ ورشات تدريبية (12

 مجاالت التنميه المهنية للموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم في  في     

 برامج متعددة منها:     

 

 ، ويشمل ورشات التدريب فريق تربوي متكامل  \برنامج  -
 مهارات ، مدرسة المستقبل في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين                         
 التخطيط اليوم وغداق ، والعمل ضمن فري،   التواصل والتغذية الراجعة                        

 
 الورشات التدريبية، ويشمل  معا لمدرسة متجددة \برنامج  -

 ،  جيا المعلومات واالتصاالت ادارة التغيير ودور تكنولوالتغيير ، و               
 ،  تقرير وصف المدرسة .... أين نحن األن، و دراسة االحتياجاتو               
 تنمية مجتمعات التعلم ، و من االدارة الى القيادة،  تشكيل الفرق المدرسية               
 دارة ، وإة يمدرسال عيرامش، ال االنشطة المدرسية، و والعمل في المدرسة               
 .النزاع               
،  أثناء الخدمة وحديثي التعيين التخصصي لمعلمي الرياضيات \البرنامج  -

 ويشمل الورشات التدريبية:
 ، وتدريس   والمعايير العالمية للرياضيات المنهاج، و ادارة بيئة التعلم                        
 مهارات التفكير ، و تدريس المهارات الرياضيةالمفاهيم الرياضية ، و                        
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توظيف ادوات، و والتفكير الرياضي                        
 لمعرفية الرحالت او،  االسلوب القصصي والكتاب الناطق، و في التعليم                        

WEB Quest                               ،التعلم ، و التعلم المبني على حل المشكالتو 

 في  االخطاء الشائعة عند الطلبة، والواقعي والتعلم بالمشاريع                         
 واقعي التقويم ال، و الرياضيات: الكشف عنها وطرق الوقاية والعالج                        
 .وأدواته                        

 حتى  1996 منذ  في االردن  تدريس الرياضيات لجميع المراحل الدراسية (13

     2001  . 

 وزارة التربية والتعليم القطرية  منذ في  سنوات أربعتدريس الرياضيات لمدة  (14



 .في مدرسة روضة راشد اإلعدادية للبنين 2006وحتى  2002     

 تقلة في مدرسة حمزة بن عبدالمطلب المس االعداديةتدريس الرياضيات للمرحلة  (15

  عام. وعملت منسقا للرياضيات فيها لمدة 2010وحتى  2006للبنين منذ      

 دراسي واحد.     

 للعام  المستقلة للبنين في مدرسة عمر بن الخطاب االعداديةتدريس الرياضيات  (16

  . 2011-2010الدراسي      

 . االشتراك في اعداد اسئلة االختبارات الوطنية لطلبة دولة قطر لمدة عامين (17

 معرفة جيدة جدا باللغة اإلنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة .    (18

 . ( ودورات أخرى ICDL) الحاسوب برمجيات خبرة في استخدام    (19

 خبرة في عمل البحوث في مجال التربية وفي التحاليل اإلحصائية .      (20

 

 

 لدورات التدريبية :ا

 

 من قطر ، ومنها: والتعليم التعلمحاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال  (1

 .2007عام الرياضيات  مناهج األساسية في معايير معاييرالدورة  -

 .2007دورة المعايير المتقدمة في الرياضيات عام  -

 .2008والعام  2007دورة بناء بنك أسئلة االختبار الوطني القطري في العام  -

ومن عدد  من جامعة قطر والمجلس االعلى للتعليم المتقدمة العديد من الدورات -

 . شهادة( 20) في مجال التدريس في قطر من المعاهد العالمية

 اإلنجليزية من معاهد متخصصة. دورات في مهارات اللغةال عدد من حاصل على (2

 .( TOT)  تدريب مدربين حاصل على شهادة  (3

  ICDL حاصل على شهادة  (4

 

 البحوث المنشورة :

مستويات التفكير الهندسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن وعالقتها  -

( ، 2( ، العدد)41المجلد) ، مجلة رسالة المعلم بالجنس والتحصيل في الرياضيات .

  . 47-39ص ص 



 بحوث قيد النشر :   

 

فاعلية برنامج تدريبي لمعلمي الصفوف الثالثة االولى قائم على تعليم مهارات الحساب  -

 .، في تطور الحس العددي لدى الطلبة والقدرة على حل المسائل الرياضية 

أثر استراتيجية لتدريس الجبر قائمة على االستقصاء التعاوني في التحصيل وتنمية  -

 االساسي . التفكير الجبري لدى طلبة الصف الثامن

 

 المؤتمرات : 

  2012حضور مؤتمر حول تكنولوجيا التعليم في دولة سنغافورة عام  -

في ملتقى مهارات المعلمين في األردن لعامين متتاليين بجلسات تدريب المشاركة  -

2017  ،2018. 

 

 

  

 


