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  السيرة الذاتية 

  
  معلومات شخصية:

  

  .سامر مطلق محمد عياصرة  االسم:
  األردنية.  الجنسية:

  .تعليم الموهوبين والمتفوقينفي دكتوراه    التخصص:
  أستاذ مساعد.  الرتبة األكاديمية الحالية:

  ).21/4/1979جرش (  مكان وتاريخ الوالدة:

  .متزوج  الحالة االجتماعية:

  .اليرموك ؛ جامعةاربد  :الحالي العنوان
  )+962795125556: (خلوي

  +)962778433663(خلوي:  
 s.ayasrah@aau.edu.jo  البريد االلكتروني:

sa_ayasreh@yahoo.com  
  

  المؤهالت العلمية:
  السنة  التخصص   الجامعة  المؤهل

  الدكتوراه 
جامعة العلوم اإلسالمية  

  ) ماليزيا() USIMزية (يلماال
  راه في تعليم الموهوبين والمتفوقين تودك

  إبداع"وتخصص الدقيق "موهبة 
2013  

  الماجستير 
 جامعة البلقاء التطبيقية

  (األردن) 
 2005  ماجستير في الموهبة واإلبداع

  البكالوريوس 
 جامعة البلقاء التطبيقية

  (األردن) 
  2001  الدعوة وأصول الدين 

 1997  ي بداأل  الثانوية ساكبرسة دم  ةامالثانوية الع
 
 
 
  

  الخبرات العملية:
  الخبرات في المجال األكاديمي

  الفترة الزمنية  مكان العمل  المسمى الوظيفي

قسم التربية في  عضو هيئة تدريس 
التربوية  كلية العلوم  \الخاصة

  والنفسية

  ) تاريخهإلى  2020\1/9(   جامعة عمان العربية

عضو هيئة تدريس (غيرمتفرغ) /قسم 
  انية/ كلية العلوم واآلدابالعلوم اإلنس

  ) 2020 إلى-2017(  األردنية لوجياو جامعة العلوم والتكن

ميريس في جامعة األ ردت ئةهي عضو  
  سلطان/ السعودية

  ) 2017 -2014(   مير سلطان/ السعوديةجامعة األ

محاضر في جامعة الملك سعود في 
السنة التحضيرية لمادة التعلم  

يب،  مستشار تدر  والبحث،  والتفكير 
رعاية الموهوبين في شركة وخبير 

  . خبراء التربية

جامعة الملك  /شركة خبراء التربية
ية المملكة العرب ،ضرياال /سعود

  .السعودية

)2007- 2011(    

مشرف على التربية الخاصة للكشف 
عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين 

  . وتعليم التفكير

المركز  وزارة التربية والتعليم/ 
بة المتفوقين  الريادي للطل 

  . وبين/ محافظة جرش، األردنوالموه

)2005-2007 (  
  

  
  ) 2005-2003(  الثانويةتح الف ورياض مدارس   معلم ومشرف
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  داري األكاديميالخبرات في المجال اإل
  الفترة الزمنية  مكان العمل  الوظيفيالمسمى 

الخاصة   التربية  قسم   كلية  \ رئيس 
  العلوم التربوية والنفسية 

  إلى تاريخه)  2021\15/9(  جامعة عمان العربية

حاضنة  م مدير  اليونيسف ساعد 
wash  لالبتكار.    

  ) تاريخهإلى  1/3/2019(  يا األردنيةجامعة العلوم والتكنولوج

  حميد شومان مدرب في مؤسسة عبد ال
  . )لميالبحث العفي مجال (

  ) 2020- 2018(  ألردن شومان /ا دعبد الحميمؤسسة 

  وديةسلطان/ السع جامعة األمير  .مدير إدارة األنشطة الطالبية
  عمادة شؤون الطالب 

)1/9/2016- 30/8/2017(  

لجنه   رئيس  يات الفعالنائب 
  .تفاالتالحوا

سلطان/ السعودية األميرجامعة   )16/10/2016-  30/8 /2017(  

جامعة األمير سلطان/   /مركز االبتكار -تأسيس تحت-األعمال، ة ضنحامدير 
  السعودية

)1/9/2015- 30/8/2017(  

للخدمات  م الجامعة  لوكيل  ستشار 
والمشرف  الفنية  والشؤون  الطالبية 

  .بيةالطال ألنشطةالعام على برامج ا

  لطان/ السعوديةألمير سجامعة ا
  

  .1/9/2016إلى  1/3/2014

  ت األخرىجاالالم ات فيالخبر
  الفترة الزمنية  المؤسسة   مى الوظيفيالمس

متخصــص فــي الكشــف عــن الطلبــة 
ــوبينا ــ و لموهـ ــاديين  دعينالمبـ والريـ

ورعـــايتهم، وأوصـــلت الكثيـــر إلـــى 
تســـجيل بـــراءات اختـــراع، وتقـــديم 

ألفكــار او  ،واألصيلة  لراقيةارات ااالبتك
ــة ــة  الرياديـ ــى االبتكاريـ ــا إلـ وتحويلهـ

ــن ــالات األعحاضـ ــل عوحا  .مـ ــى صـ لـ
دات تقـــدير ودروع مـــن جامعـــة شـــها

ــكال ســـــعود، عمـــــادة الســـــنة  ملـــ
التحضـــيرية، ومـــن شـــركة خبـــراء 

ــة،الت ــع ربي ــر ، وديةالس ــة األمي وجامع
 لوجيــاووجامعة العلــوم والتكن  ،سلطان

  .األردنية

قدير ودروع مــن ت  اتشهادحاصل على  
ســعود، عمــادة الســنة معــة الملــك جا

ء ة خبــــراكالتحضــــيرية، ومــــن شــــر
ــ ل، ابيــةالتر وجامعــة األميــر  عودية.س

سلطان، وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 
  ردنية.األ

)2007- 2019 (  

ــيم الف ــات التنظـــــ ــة عاليـــــ جماهريـــــ
والمسابقات حيث قمت باإلشراف العام 

ــ   ر مــــن هـــذه الفعاليــــاتعلـــى الكثيـ
–)TEDx أهمهــا:ومــن ابقات والمســ 
ة األميــــر ســــلطان ومســــابقة جامعــــ 

ــا  ــة أن ــى التحوالملت -الموهب ــيق  ريض
لمـــؤتمر للمشـــاركة فـــي ا  اخليلـــدا

ســـابع لـــوزارة الســـادس وال الطالبـــي
  التعليم. وحفالت التخريج.

  )2017  -2014(            سلطان/ السعودية األميرجامعة 

ــداد  ــدريب وإع ــي وتصــميم ت ــرامج ف ب
ــة اإلتن ــداعمي ــار  ب ــراعالواواالبتك  ؛خت

 ؛والبحـــث العلمـــي؛ عمـــالاأل وريـــادة
وإثــارة ؛ يــادةل؛ والقصــاتات االومهــار
ما لــه عالقــة فــي مجــال   لوك؛  الدافعية

  .الموهبة والتفوق

رة جامعــة الملــك ســعود، جامعــة األميــ 
جــرش، نورة، وجامعة تبوك، وجامعــة  

األردنيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 
شومان، المجلــس   يدد الحممؤسسة عب

وهـــــوبين والمتفـــــوقين، لعربــــي للما
ــدار ــن المـ ــر مـ ــات س والجموالكثيـ عيـ

  امة والخاصة.العية  رخيال

  إلى تاريخه) -2005(

 الطلبــــة والفــــرقوتحفيــــز تأهيــــل 
 توالتحــدياللمشــاركة فــي المســابقات 

      .مختلفةال

مــن طلبــة جامعــة   وتحفيز فريــق  تأهيل
 ة فـــيشـــاركالعلـــوم والتكنولوجيـــا للم

وكذلك  العالمية. Hult Prizeبقة سام
ــة وعــة مــن المجم مســابقات فــي جامع

 )2019 (  
  

 )2017-2015 (  
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  لطان.ألمير سا

نــــة التحكــــيم فــــي مجــــال لج عضـــو
ــائل  ــارات والوس ــات واالبتك (االختراع

ــة) ــداع األول) التعليمي ــاد اإلب ، (أولمبي
  .لالبتكار washاليونيسف حاضنة  

لــيم ت التعمؤتمر األول لطالب وطالبــالا
 .لعالي في المملكــة العربيــة الســعوديةا

  نية.دتكنولوجيا األرجامعة العلوم وال

)2010-2011 (  
)2018-2019 (  

األكثــر   لفينؤم% من ال3أفضل    ضمن
بمقــاالتهم فــي كافــة تقــارير  ًدااستشــها

معامل التأثير واالستشــهاد "ارســيف، 
“Arcif   2018  للعام.    

ــةقاعــدة بيا ــات معرف أثير معامــل التــ  -ن
 )يفارس(بي؛ العرهاد شاالستو

Arab Citation & Impact Factor- 
Arcif 

 )2018 (  
  
  
  
  

األكثــر   لفينؤم% من ال3ل  أفض  ضمن
بمقــاالتهم فــي كافــة تقــارير  ًدااستشــها

معامل التأثير واالستشــهاد "ارســيف، 
“Arcif   2019  للعام.  

معامل التأثير  -نات معرفةقاعدة بيا
 ) يفسرا(بي؛ العرهاد واالستش

Arab Citation & Impact Factor- 
Arcif  

)2019 (  
  
  
  

 فــي اللغــةالكفايــة لــى شــهادة ل عحاص
  .ربيةالع

 ) 2019(   ني ردمجمع اللغة العربية األ

  منظومةالتدريس من خالل 
 E-Learning  

،  السعودية -سعودجامعة الملك 
، ولوجيا األردنيةوجامعة العلوم والتكن

  جامعة عمان العربيةو

 )2009 (  
 تاريخه ى لإ( 

رســائل العديــد مــن  اإلشراف ومناقشة  
   في العلوم التربوية  الماجستير

  تاريخهإلى  2020   جامعة عمان العربية

  
  

  :ورش العمل  /بيةالتدري الدورات
  لزمنيةالفترة ا  مكان الدورة   عنوان الدورة 

 ل بـوالتأهي دورة التعريف
  . هاحاضنات األعمال ومبادئ

كة الممل الرياض-نيةتقالبرنامج بادر لحاضنات 
  . مع البنك الدولية وبالتعاون ربية السعوديالع

2015  

  واإلرشاد جيهلتوت ادورة خدما
  .بـ حاضنات األعمال

المملكة  الرياض-التقنيةنامج بادر لحاضنات رب
  . الدولي تعاون مع البنكة وبال ة السعوديالعربي

2015  

اضنة دورة التخطيط لعمل ح
  .أعمال

المملكة  اضالري-التقنيةاضنات برنامج بادر لح 
  . لياون مع البنك الدوالسعودية وبالتع العربية

2016  

المملكة  الرياض-التقنيةاضنات برنامج بادر لح   .عمالمويل حاضنة األت رةود
  . ك الدوليع البنالتعاون مالعربية السعودية وب

2016  

كمدرب ومستشار   يللتأهدورة ا
  صلتك-تمهيدبرنامج  مهني،

 .العالمي

 GLOWORK 2015السعودية/ المملكة العربية 

  2001  جرش -لتكنولوجيا التدريب  في ثقاال مركز شعاع  ة الكمبيوتر والبرمجيات الجاهز

دورة مساعد مدرب مهارات  
 يتفكير (برنامج كورت العالم

cort (  

ساعة  60- ي القياد  للتدريبمستقبل كة الرش
  معتمدة؛ بريطانيا. 

2005  

فكير وفق  دورة مدرب مهارات ت
)  cortورت العالمي (برنامج ك

  شركة

ساعة  20-شركة المستقبل للتدريب القيادي 
  ؛ بريطانيا. معتمدة

2005  

مع الطلبة  دورة في التعامل
هوبين والمتفوقين  المو

  . واكتشافهم

  عتمدة،ساعة م   40عليم والتبية التر وزارة
  التربية والتعليم.  رةزاو

2006  

  في الكشف عن الطلبةدورة 
قين.  الموهوبين والمتفو

الفردية، (بطاريات االختبار 
رد  نفووالجمعية)" اختبار ستا

بينيه، النسخة الرابعة. وبطارية  

  2005  العربي لرعاية الموهوبين والمتفوقين.  جلسالم
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  ريفيين. 

في التدريب على  معتمد  مدرب
  ة  موهبوال تكاراإلبداع واالب

  2016  وقين. ة الموهوبين والمتفالمجلس العربي لرعاي

  2017/2018  المركز العالمي الكندي   TOT)مدربين (تدريب 

  2005  األردن /AMIDEAST  يزية  للغة االنجلدورة في ا 

      /االنجليزية دورة اللغة
English    Language 

Program (IELP)  

 USIM)جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية (
 ماليزيا 

2012/2013  

ضبط جودة تصميم المساقات 
 مصفوفة باستخداماإللكترونية 

Quality Matters  

ن الجودة/ جامعة مركز التطوير األكاديمي وضم
  دنية العلوم والتكنولوجيا األر

2019  

 
  
  

  اللغات المتقنة:
  درجة االتقان   اللغة

  ممتازة  ةللغة العربيا

  جيدة   زيةاللغة االنجلي
  

  :العلمية ؤتمراتالم
  الفترة الزمنية  المكان  الجهة المنظمة   الفعالية عنوان

دور مركز (بحثية بعنوان:  ورقة  
في  اإلبداعية  للمشاريع  التميز 

العلوم   والتكنولوجيا جامعة 
المشاريع األ تنمية  في  ردنية 

  ). الريادية واإلبداعية

العلمي  المؤ الرابع دالتمر  ولي 
الصغيرة( التنمية،   - المشروعات 

التحديات عجلون    )التمكين،  جامعة 
  الوطنية

  22/7/2019-21  األردن

بحثي (ورقة  بعنوان:  حاضنة ة 
لالبتكار   WASHاليونيسف  

الريادة  تنمية  في  ودورها 
ال قطاع  في  مياه واإلبداع 

  ). واإلصحاح البيئي

الثاني   العلمي  البحث  ربـــط  (مؤتمر 
بالواقـــع    ـجنتائ العلمــي  البحــث 

العلمي  العملـــي البحث  عمادة  امعة ج-) 
  اليرموك

  4/7/2019-3  األردن

بعنوان بحثية  جامعة (  :ورقة 
والتكنولوجيا   األردنية العلوم 

ثقافة  ونشر  تعليم  في  ودورها 
األعمال مساق -بداع  واإل  ريادة 

  ). نموذًجا  -الريادة واإلبداع

الع الدولي  المؤتمر  لكلية راللمي  ابع 
بالمش رجال األعمال  جمعية  مع  اركة 

األردنية البشري    -األعمال  المال  (رأس 
  جامعة عمان العربية في عصر المعرفة)

 14/4/2019-13  ألردنا

(بحثية  ورقة    ت الدراسابعنوان: 
وسمات   التي خصائص  تناولت 

الموهوين  معلمي  الطلبة 
عام   من  إلى 1970والمتفوقين 

نظ2017عام   دراسة   ة ري، 
  .تحليلية)

العربي  ال العلمي  عشرمؤتمر   الثاني 
ين والمتفوقين، المجلس الموهوبلرعاية  

  . لعربي للموهوبين والمتفوقينا

  13/11/2017 -11  األردن

(تأهيل ية  بحثورقة   بعنوان: 
معو الطلبة تدريب  لمي 

والم في الموهوبين  تفوقين 
نظرية الوطن   دراسة  العربي، 
  .تحليلية)

اللغمؤتم كلية  جامعة   اتر  الرئيسة، 
  الماليزية. العلوم اإلسالمية 

  28/11/2013 -27  ماليزيا 

(نظرية بعبحثية  ورقة   نوان: 
للمشكالت  االبتكارية  الحلول 

ودمج( منتريز)  في  اهج ها 

Towards Upholding the 
Grandeur of Regional 
Islamic Higher Education 

  13/6/2012-12  ا ماليزي
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 Institutions" Faculty of  فوقين). الموهوبين والمت
Leadership & Management - 
USIM    
 

(د  بحثية  ورقة راسة بعنوان: 
الذاكرة  لمفهوم  تحليلية  نظرية 

  في).  فس المعروعالقتها بعلم الن 

ال كلية  الرمؤتمر  جامعة لغات  ئيسة، 
  مية الماليزية.العلوم اإلسال

  24/11/2012 - 23  اليزيا م

وبون هموبعنوان (ال  بحثيةورقة  
  والمتفوقون وبرامج رعايتهم).  

كلية جامعة الرئي  اللغات  مؤتمر  سة، 
  ية الماليزية.العلوم اإلسالم

  24/11/2011 - 23  ماليزيا  

(تجربة بعنوان    بحثيةورقة  
العلوم ية اإلسالم  جامعة 

ال رعاية  في  موهوبين الماليزية 
  ماليزيا).   –ن والمتفوقي

العرال العلمي  لمؤتمر  الثامن  ية  ارعبي 
الموهوبين والمتفوقين، المجلس العربي 

  ين، األردن. لمتفوق وبين واللموه

  16/10/2011 -15  األردن

(األبحثية  ورقة   نماط بعنوان 
لمعل الطلبة السلوكية   م 

يدرك كما  طلبة الموهوبين  ها 
للموهوبين  الريادي   المركز 

مح في  جرش؛ والمتفوقين  افظة 
  دراسة حالة).  

الال العربيمؤتمر  لرعاية لا  علمي  سادس 
ربي الموهوبين والمتفوقين، المجلس الع

  والمتفوقين، األردن.  وهوبينللم

  28/7/2009 -26  ردناأل

بعنـــوان (بـــرامج بحثيـــة ورقـــة 
 –والمتفــوقين   لموهوبينرعاية ا
  ). -مقترحةعالمية  برامج

رعايــة ي العربي الخــامس لالمؤتمر العلم
العربــي  الموهوبين والمتفوقين، المجلس

  بين والمتفوقين، األردن. ووهللم

  29/7/2007 -27  األردن

  علمية المحكمة:حاث الاألب
1. The Differences in Multiple Intelligences Between the Students of Jordan 

University of Science and Technology. International Journal of Higher 
Education (IJHE): Vol. 9, No. 4  .)2020.(  

د العمليــة مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــة التربيــة بحث بعنــوان: (مــدى توظيــف مهــارات التفكيــر العليــا فــي المــوا .2
) مجلــة جامعــة النجــاح لألبحــاث 2021 \10العــدد  \35المجلــد  \ة فــي جامعــه اليرمــوك (مقبــول لنشــرالرياضــي

 .)لعلوم اإلنسانية(ا
عيــة فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة فــي تنميــة دور مركــز التميــز للمشــاريع اإلبدابحــث بعنــوان: ( .3

، التمكــين، ميــةالتن -صــغيرةالمشــروعات ال(العلمــي الــدولي الرابــع  )، المــؤتمرع الرياديــة واإلبداعيــةالمشــاري
  شر والتوزيع.للن أمجد. دار  2019.  الجزء الثالث  .)التحديات

4. Role of Entrepreneurship Development on Dissemination of the Culture and 
Concept of Creativity: A Study of the Students of Jordan University of Science 
and Technology. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics. No (7) 
(2019). 

س يــين فــي مــدارجهــة نظــر اإلداروأبعادها من ووان: (خصائص معلمي الّطلبة الموهوبين والمتفوقين بعن  بحث .5
العــدد   التفــوق. المجلــد الثــامن،  لتطــوير  الدوليــةالمجلة  دنية الهاشمية).  األر  ملكةالموهوبين والمتفوقين في الم

  اليمنية، اليمن.  التكنولوجيا. جامعة العلوم و2017  ).1(
إلبــداع تنميــة ا فــي-TRIZ-ت ة للمشــكالثر برنامج مطور فــي ضــوء نظريــة الحلــول االبتكاريــ أ(  وان:بحث بعن .6

لتطــوير التفــوق. المجلــد الســادس، العــدد   الدوليــةدن).  المجلــة  األر  بتكار لدى الموهــوبين والمتفــوقين فــيواال
  اليمن.  يا اليمنية،العلوم والتكنولوج معة. جا2015)،  11(

ة فــي مــدارس الطلبــ جهــة نظــر علمــي الّطلبــة الموهــوبين والمتفــوقين وأبعادهــا مــن وات مبحــث بعنــوان: (ســم .7
لتطــوير التفــوق. المجلــد الرابــع، العــدد   الدوليــةالمجلة  ية).  تفوقين في المملكة األردنية الهاشموهوبين والمالم

  نية، اليمن.والتكنولوجيا اليم لوم. جامعة الع2013)، 7(
 –ين متفــوق وبين وال) فــي رعايــة الموهــ USIMعلــوم اإلســالمية الماليزيــة، (ه البحــث بعنــوان: (تجربــة جامعــ  .8

حاســوبية والتعليميــة المعاصــرة لغيــر النــاطقين ة والي كتاب: قضايا اللسانيات االجتماعينشر كفصل ف   ماليزيا).
  زيا.ة اإلسالمية العالمية، ماليحوث، الجامع. مركز الب2013 -2012 ن المؤلفين.بالعربية. مجموعة م

ً نمو-شــارانل ويائيــ  لشــلومو-قلتحقيــ ان فريــق بحث بعنوان: (برامج رعايــة الموهــوبين والمتفــوقي .9 ) مجلــة ذجــا
  ماليزيا. . جامعة ماليزيا الوطنية،2012)  4عربية. المجلد الثاني، العدد (غة الالتربية اإلسالمية والل

طوير مقاييس الكشف عنهم). المجلة س لتالموهوبين والمتفوقين كأسا  صائص الطلبةث بعنوان: (سمات وخبح.10
  ليمن.ية، ا. جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمن2012).  4د (د الثالث، العدالمجلالتفوق.  لتطوير    الدولية



6 
 

11."Jordan University of Science and Technology and its Role in Teaching and 
Disseminating the Culture of Entrepreneurship and Creativity - the 
Entrepreneurship and Innovation Course – Model .2019. Accepted.  
 

12.The Impact of the Curriculum Content of Entrepreneurship and Innovation in 
the Developing and Building of Knowledge, and the Formation of Principles and 
Methods of Entrepreneurship and Innovation, among Students of the University 
of Science and Technology in Jordan. (under review) 

  
  

  : عرفيينالم 
 لوجيا األردنية.جامعة العلوم والتكنو  - بداسعادة األستاذ الدكتور قتيبة خطاطبة، عميد كلية العلوم واآل

  qutaibeh@just.edu.jo :إيميل 00962777978466
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة.   -للمشــاريع اإلبداعيــةالدكتور فهد عوض، مدير مركــز التميــز  األستاذ  سعادة  

  fhawad@just.edu.jo إيميل: 00962796535304
. نائـــب عميـــد كليـــة العلـــوم واآلداب، جامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا األردنيـــة ،ســـعادة الـــدكتور متوكـــل عبيـــدات

  mobeidat@just.edu.joإيميل:    00962797603596

ــ  األميــر ســلطان،  معــةجا-لفنيــةالشــؤون اطالبيــة وخــدمات الجامعــة لل، وكيــل الن عابــدالســعادة الــدكتور أرس
  arslan@psu.edu.saإيميل:  00966553388441

 


