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  المؤهالت العلمية
 

  قه وأصولهفلسفة الففي  ةدكتوراالدرجة  

 (4ـ  3.56م    بمعدل )2004/2005للعام الدراسي   الجامعة األردنية       

 

 في الفقه اإلسالمي شركات: أحكام رأس المال في الرسالة الدكتوراة بعنوان -

 

 

 درجة الماجستير في الفقه وأصوله  

 

 % (82بمعدل ) م   1996/  1995الجامعة األردنية للعام الدراسي     

 

 : التغرير وأثره في العقودبعنوان رجستيالما رسالة -

 

 

 دبلوم العام في تكنولوجيا المعلومات في التربيةدرجة ال 

 

 ( 4من  3,88بمعدل ) م   2010/  2009الجامعة األردنية للعام الدراسي     

 

 

 

 درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع 

 

 (% 83.8 )ية بمعدل الجامعة األردن 1992/  1991للعام الدراسي         

 

 )شهادة الدراسة الثانوية ) الفرع العلمي 

 

 ( 1989/  1988مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للعام الدراسي )         

 79الفرع العلمي المعدل 

 الخبرات العملية
  جامعة البلقاء التطبيقية 

 2021 -2018-9-17عضو هيئة تدريس متفرغ/ استاذ مساعد/ جامعة عمان العربية ـ 



 1/9/2018 – 23/6/2018عمان العربية للفترة محاضر غير متفرغ في جامعة  ـ

 

 15/6/2005لغاية  1/11/1997للفترة من  جامعة البلقاء التطبيقية /كلية األميرة ثروتمتفرغ  محاضرـ 

 30/1/2005 – 1/10/2004للفترة من  جامعة البلقاء التطبيقية/محاضر غير متفرغ في المركز الجغرافي الملكي ـ

 م/ التعليم الحكوميوزارة التربية والتعلي 

  قسم االشراف والتدريب والتأهيل التربوي/مشرفة تربوية

 16/9/2018لغاية  2/9/2007للفترة من 

 1997\11-8/1996سالمية إمعلم تربية 

  وزارة التربية والتعليم / التعليم الخاص 

 م6/1994 - 11/1993    منارة العلم الثانوية   -     

 

 األبحاث المنشورة
-2019 \الجامعة األردنية  –فرع الشريعة - مجلة دراسات \ا السم في القرآن الكريمفقه القضاء في قصص سليمان وداود عليهم -1

2020. 

 معةجا –مقبول للنشر بحث  –( راسة مقارنةد) أثر اهتمام الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني في حقوق الالجئين -2

  .2020-2019 لعربيةعمان ا

 \ة الجامعة االسالمية للدراسات النفسية والتربوية مجل \عربية للمرحلة الثانوية في األردنتحليل القيم اإلسالمية في كتب اللغة ال -3

 م.2020 \شهر يوليو  \28مجلد 

4- The concept and scope of restorative justice for juveniles According to the Islamic and Jordanian 

legislations \ The world Islamic Science and Education University (WISE)\ 10-4-2020 

5- Chastisement Between Islamic Sharia and Jordanian Penal Code \ Jornal of Law . Policy and 

Globalization / 25-9-2019 

 

 

 ؤلفاتالم
 وزارة التربية والتعليم. /2018الحديثة التدريس  تدليل استراتيجياـ 

 /وزارة التربية والتعليم. 2015سالمية للصف   التاسع األساسي لعام ـ كتاب التربية اإل

 / وزارة التربية والتعليم. 2015/2016ـ كتاب التربية اإلسالمية للصف   العاشر األساسي لعام 

 .2016/2017ة األوقاف لعام ن مع وزاري بالتعاووـ كتب العلوم الشرعية للصف الثاني الثان

 وزارة التربية والتعليم. /2016/2017مية للصف الثاني الثانوي لعام ـ كتاب التربية اإلسال

  save the childrenمنظمة  /تأليف مناهج اللغة العربية -

 كتاب التغرير وأثره في العقود/ دار الفكر للنشر والتوزيع. -

 دار الفكر للطباعة والنشر./ي المشاركاتس المال فأركتاب أحكام  -

 

 والمشاركاتالمؤتمرات       
أهمية التحكيم اإلسالمي في دعم بعنوان  –لتقى السنوي الدولي الثامن للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية المشاركة في الم -

 .2018أكتوبر  -15 -االقتصاد اإلسالمي

 18/4/2016ـ 14/4/2016في تركيا/اسطنبول  لإلرشاد األسري عالمياد الاالتحالمشاركة في المؤتمر  -

)الحماية  جامعة الدول  العربية -المشاركة في ورشة عمل في ماليزيا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية   -

 تحكيم في منازعاتها(القانونيةللعالمات التجارية وشهادات المنشأ وال

 ردنية.خالقية/ الجامعة األألالقيم ا في مؤتمرالمشاركة  -

 حضور مؤتمر الملتقى الثقافي التربوي والذي عقد في المدرسة األهلية للبنات  -

 .على التعليم الذاتي موضوعاته االبتعاد عن التلقين والتركيزأبرز ومن           

 م30/7/2006-29سالمي واإلعالم  مؤتمر الخطاب اإل المشاركة في -     

 على المستوى المحليجمعيات ومؤسسات  عي التطوعي فياالجتمامل الع  -

  الجامعة لواء  –ة الدر األساسية مدرسة شجر \مواصفات االختبار الجيد وإعداد جدول المواصفاتبعنوان ورشة تدريبية– 

 .2019\12\14بتاريخ 

  وأسرهم. لأليتام مادي ومعنويدعم قسم الشريعة، تقديم  \مع طالبات جامعة عمان العربيةزيارة مركز ابن القيم القرآني  

 في الجامعة 

  52019 



  \ 22020. 

 ناللجا
 

 على مستوى الكليةاللجان  الجامعة ىمستوعلى اللجان 

 للعام ةالجامعيالكفاءة امتحان لجنة عضو في 

 2019-2020 

2020-2021 

 الجامعية ر. لجنة الكفاءة الجامعية

 

 للعام مان الجودةض\عضو وحدة الرقابة والتدقيق

2019-2020 

2020-2021 

 . لجنة االمتحاناتر

 

-2020ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للعام  دادإع

2021 
 التخطيط االستراتيجي

 رة المخاطر للعام إدا

2020-2021 
 مجلس الكلية

 

 مجلس القسم 2021-2020مجلس البحث العلمي للعام 

 

 ضمان الجودة 

 

 لجنة التحقيق 

 

 لجنة المكتبة 

 

 الموقع االلكتروني 

 

 تأديب الطلبة 

 

 تعليم االلكترونيال 

 

 حث العلميالب 

 

 معادلة المواد 

 

 ميةقياس فاعلية البرامج األكادي 

 

  الخطط الدراسية 

 

 اللجنة الثقافية 

 

 لجنة الدراسات العليا 

 

 لجنة شؤون الطلبةر.  

 

 والتطوير ألعضاء هيئة التدريس التدريب 

 

 لجنة تطوير األعمال 

 

 طرإدارة المخا 

 

 

 

 

 

 



 ية كل من:عضو

  واالنتساب العضوية

 رابطة علماء األردن -

 منتدى علماء األردن -

 افيون الثقملتقى مبادر -

 

 المهارات

 

 ية البشرية:في مجال التنم 

 ( مدرب في وزارة التربية والتعليمTOT.لرؤساء أقسام اإلشراف والمشرفيين التربويين ) 

 حماية مدرب معتمد في برنامج " تحسين البيئة التعليمية لألطفال"، للمواضيع اآلتية: " الحوار والوسطية ونبذ العنف والتطرف و

 ة".حيعية الصالطفل والتو

 ساعة تدريبية . 160مية/ برنامج تطوير المدرسة والمديرية، مدربة في القيادة التعلي 

  2017/2018تدريب مشرفي ومعلمي التربية اإلسالمية على المناهج المطورة للثانوية. 

 ( مدربة مدربين (TOT.في الشراكة المجتمعية للمدرسة والمديرية 

 إعداد منظمة األمم  /ودة التعليم للطلبة السوريين في األردنحاالت الطوارىء للحفاظ على جي الدعم فبرنامج التدريبي )مدربة في ال

 لتدريب المعلمين. المتحدة للتربية والعلم والثقافة)اليونسكو( بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا

 2017 - 2016ردنيّة المشاركة في تجريب المناهج األ. 

 أساليب تربوية من هدي المصطفى صلى هللا عليه وسلم -نوان : ذاعة القرآن الكريم بعت في إرامحاض 

 االسالم والمرأة. - التربية العقلية - العولمة وأثرها على التربية - عما بعد رمضان 

  2011/2012منسقة جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمدير والمعلم المتميزللعام. 

 ين.نتل أون الأدوات التفكير ، ا دةل في مامدربة إنت 

 .مدربة معلمين جدد في مجال اإلدارة الصفية ، مهارات االتصال والتواصل،البحث اإلجرائي 

 وأدواته.  مدربة مناهج مطورة  للمعلمين في مجال االستراتيجيات الحديثة في التدريس والتقويم 

 

 والبرامج الدورات

            

 2018مريكية/ األ كونيتيكتأكاديمية الملكة رانيا العبدهللا بالتعاون مع الجامعة األردنية وجامعة  /دمةة المتقالقياد برنامجـ 

 .2018لتقى النساء العالمي/ م /دورة القيادة والتعلم بالمالزمة

 .ية والتعليماالتحاد اللوثري بالتعاون مع وزارة الترب /ـ دورة نبذ العنف والتطرف والوسطية

 كير الناقد والتفكير اإلبداعي.رة التفـ دو

 .تدريبية ساعة 160بمعدل  (Sddp)دورة القيادة  -

 الطوارىء للحفاظ على جودة التعليم للطلبة السوريين في األردن.دورة في البرنامج التدريبي )الدعم في حاالت  -           

 لتدريب المعلمين اون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا( بالتعوالثقافة)اليونسكوإعداد منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

 .دريبيةساعة ت 30بمعدل 

 وزارة التربية والتعليم Intel/دورة  -

 ( ساعة تدريبية160عدد الساعات )         

 / كلية األميرة ثروت لمدة ثالثة شهور ICDLدورة  -

 ( ساعة تدريبية.120عدد الساعات)

 إلحالل الوظيفي/وزارة التربية والتعليمدورة ا -

 ( ساعة تدريبية.24بواقع ) 

 معهد كفاءة الدولي للتنمية والتدريب/دورة تدريب مدربين  -

 ساعة تدريبية 15بواقع ضايا السكانية في مجال الق

 .دورة شاملة في الكمبيوتر / مركز المحيط -

                                                     لجامعة األردنية مركز االستشارات                                                     الغة/ ابية نحوا وصرفا وبدورة مهارات اللغة العر -

 .( ساعة تدريبية60عدد الساعات ) ،والدراسات والخدمات الفنية

 ( ساعة تدريبية.120عدد الساعات ) Modern Language Center       -دورات في اللغة االنجليزية  -  

 .لمدة ثالثة شهور دورة في منهاج الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية -

 


