دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ ..............

االسم الرباعي :د.انتصار خليل خليل عشا

المعلومات الشخصية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :أستاذ دكتور
الرتبة األكاديمية :أستاذ دكتور
تاريخ الوالدة ومكانها1959/12/1 :
الجنسية :األردنية
العنوان :عمان – دابوق -حي الرحمانية
رقم الهاتف00962797054326 :
البريد اإللكترونيasha_intisar@yahoo.com :
i.asha@aau.edujo

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة

التخصص الدقيق

مدة الدراسة
(من-الى)

الجامعة

البلد

دكتوراه

علم النفس التربوي

2006

الجامعة األردنية

األردن

ماجستير

علم النفس التربوي

2003

الجامعة األردنية

األردن

بكالوريوس

معلم صف

2003

األونروا

األردن

الثانوية العامة

الفرع العلمي

األردن
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
الخبرات التدريسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

مدة العمل

الرتبة األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

2021-2015

أستاذ دكتور

األونروا

كلية العلوم التربوية واآلداب

األردن

2021-2012

مدير مركز االستشارات والتدريب

األونروا

كلية العلوم التربوية واآلداب

األردن

2015-2010

أستاذ مشارك

األونروا

كلية العلوم التربوية واآلداب

األردن

2012-2010

عميد كلية العلوم التربوية

األونروا

كلية العلوم التربوية واآلداب

األردن

2010-2004

أستاذ علم النفس التربوي المساعد

األونروا

كلية العلوم التربوية

األردن

2010-2008

نائب عميد الكلية

األونروا

كلية العلوم التربوية

األردن

2007-2006

رئيس قسم التربية وعلم النفس

األونروا

كلية العلوم التربوية

األردن

2004-2002

مديرة مدرسة إناث نزال اإلعدادية الثانية

وكالة الغوث الدولية

منطقة جنوب عمان التعليمية

األردن

وكالة الغوث الدولية

منطقة شمال عمان التعليمية

األردن

وكالة الغوث الدولية

منطقة شمال عمان التعليمية

األردن

---

---

األردن

2021-2004

عضو لجنة تقويم طلبة كلية العلوم
التربوية في االمتحان العملي .

األونروا

كلية العلوم التربوية

األردن

2010-2005

مديرة مركز االستشارات والتدريب

األونروا

كلية العلوم التربوية

األردن

2010-2009

مقيم منسق في جائزة الملكة
رانيا للمدير المتميز
مديرة مركز التخطيط االستراتيجي

جمعية جائزة الملكة رانيا

---

األردن

األونروا

كلية العلوم التربوية

األردن

األونروا

كلية العلوم التربوية

األردن

2002-2000
2000-1981
2021- 2003

2012-2007

مديرة مساعدة في مدرسة إناث النزهة
اإلعدادية الثالثة
معلمة لمادة الرياضيات والحلقة األولى

مدربة معتمدة لدى العديد من
المؤسسات األردنية والدولية

وضمان الجودة
2013-2012

مساعد العميد للشؤون اإلدارية
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دائرة الموارد البشرية
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2014-2013

رئيس قسم التربية

كلية العلوم التربوية

األونروا

األردن

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون
(بالترتيب)
د.انتصار (بحث مشترك)

المجلة

العنوان

العدد

سنة النشر

أثر استراتيجيات التعلم
النشط في تحسين التحصيل
مجلة دراسات

العلمي ومفهوم الذات األكاديمية

2009

لدى طالبات الصف الثالث األساسي
الحاجات التدريبية لطلبة كلية العلوم
التربوية في مهارات تخطيط وتنفيذ وتقويم الدروس من
د.انتصار (بحث مشترك)

وجهة نظرهم ومن وجهة نظر

مجلة مؤتة
للبحوث والدراسات

المعلم المتعاون

2009

التحركات واالستراتيجيات التي
يوظفها طلبة التربية العملية
في كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية في
مجلة اتحاد الجامعات العربية
د.انتصار (بحث مشترك)
تدريس عناصر المعرفة الرياضية في مجلة اتحاد الجامعات

2009

العربية
أثر استخدام إستراتيجية التقويم

د.انتصار (بحث مشترك)
المستند إلى األداء في تحسين التحصيل الدراسي ومفهوم

المجلة العربية للتربية
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2008
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الذات األكاديمية لدى طالبات الصف الثالث األساسي

د.انتصار (بحث مشترك)اثر التعلم التعاوني في تنمية التفكير الرياضي ا لدى طلبة
الصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات

والدراسات اإلنسانية

2009

درجة ممارسة مبادئ التعلم
النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعية من وجهة نظر
د.انتصار (بحث مشترك)
معلميها في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن

أثر استراتيجيات التعلم النشط في
د.انتصار (بحث مشترك)

مجلة الزرقاء للبحوث

2009

مجلة الزرقاء للبحوث
والدراسات اإلنسانية

مجلة جامعة دمشق

تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل

2009

للعلوم التربوية

األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم
التربوية التابعة لوكالة الغوث

أثر استراتيجيات التعلم النشط
مجلة الزرقاء للبحوث

في تنمية مهارة اتخاذ القرار
د.انتصار (بحث مشترك)والدافعية للتعلم لدى طالبات كلية العلوم التربوية التابعة

2010

والدراسات اإلنسانية

لوكالة الغوث

أثر استراتيجيات التعلم النشط في
د.انتصار (بحث مشترك)

تنمية التفكير الرياضي لدى

مجلة إربد للبحوث

طلبة كلية العلوم التربوية واتجاهاتهم

والدراسات

2009

نحو الرياضيات

د.انتصار (بحث مشترك)

أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحل

مجلة العلوم التربوية

اإلبداعي للمشكالت في تنمية التفكير

والنفسية

2
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2011
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التشعيبي لدى عينة من طالبات
الصف السابع األساسي

القدرة التنبؤية لمعدل الطالب في الثانوية العامة ،ومعدل السنة
الجامعية األولى،
د.انتصار (بحث مشترك)

مجلة دراسات

بأدائه األكاديمي في كلية العلوم

2014

التربوية الجامعية /األنروا – األردن
أثر نموذج الياءات الخمس البنائي
د.انتصار (بحث مشترك)

في تنمية عمليات العلم األساسية لدى

المجلة العربية للتربية

طالبات الصف الثالث االبتدائي واتجاهاتهن نحو العلوم.

2014

" درجة توظيف معلمي الحلقة
األساسية األولى ألدوات التقويم
د.انتصار (بحث مشترك)الواقعي واستراتيجياته في مدارس محافظة عمان – األردن

في مجلة دراسات

2013

من وجهة نظر
المعلمين أنفسهم

درجة تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في
د.انتصار (بحث مشترك)

مجلة المنارة

جامعة البتراء الخاصة باألردن

2

2010

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

المشكالت األكاديمية التي
تواجه طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب  /األنــروا من
د.انتصار (بحث مشترك)
وجهة نظر الطلبة أنفسهم

جامعة التدريس المفتوحة
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مجلة اتحاد الجامعات العربية

تقيم الطلبة لدور المدرسة الثانوية

للتربية وعلم النفس  /سوريا
في األردن في اكساب طلبته ثقافة مفاهيم المواطنة من وجهة
د.انتصار (بحث مشترك)
نظر الطلبة أنفسهم

2011

– جامعة دمشق

أثر استخدام برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل االبداعي
د.انتصار (بحث مشترك)للمشكالت في التفكير الرياضي والتفكير العائد لدى طلبة

جامعة الشارقة

2012

الصف التاسع األساسي

األفكار الالعقالنية وعالقتها بالحاجة إلى المعرفة لدى طلبة
د.انتصار (بحث مشترك)
الجامعة

جامعة الكويت

أنماط التعلم الشائعة لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب
مجلة دراسات الجامعة األردنية
د.انتصار (بحث مشترك)
في وكالة الغوث الدولية وأثرها في التفكير الرياضي لديهم

2013

2103

أثر استراتيجية العقود في تحصيل المفاهيم في مادة العلوم
مجلة دراسات الجامعة األردنية
الحياتية وتنمية التفكير التأملي لدى طالبات الصف التاسع في
د.انتصار (بحث مشترك)

2013

مدارس وكالة الغوث

تقدير مستوى المشكالت الصفية لدى طلبة المرحلة األساسية
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية
د.انتصار (بحث مشترك)
في األردن من وجهة نظر معلميهم".

2017

the impact of cooperative learnin on
DR-Intisar

in journal of education and practice
developing the sixth-grade students
decision-making and academic achievement
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المؤتمرات
المؤلفون
(بالترتيب)

المؤتمر

العنوان

البلد/المدينة

التاريخ

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

الناشر

د.انتصار عشا

تعديل السلوك

دار صفا

2006

دار ديبونو

2007

د.انتصار عشا

التفكير الحدسي
النظرية والتطبيق

الطبعة

التاريخ

عضوية اللجان في الجامعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

عضو الجمعية األردنية للبحث العلمي
عضو جمعية علم النفس -الجامعة األردنية
مقيم منسق في جائزة الملكة رانيا للمدير المتميز.
عضو لجنة اعتماد خاص لتخصص علم نفس تربوي في جامعة عمان العربية للعام الدراسي .2013/2012
عضو لجنة تحكيم ومناقشة على الرسائل التالية:
"استخدام شبكة التواصل االجتماعي وعالقته بالتوافق النفس لدى المراهقين  /جامعة عمان
العرب " 2013/07/28رسالة ماجستير
تحكيم بحث "الذكاءات المتعددة وعالقتها ببعض المتغيرات األكاديمية لدى طلبة عزة  /جامعة الخليل بتاريخ
2014/04/14
مناقش خارجي للعديد من دراسات الماجستير والدكتوراه في كل من الجامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية
وجامعة عمان العربية.
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الدورات التدريبية التي التحق بها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

البرامج العالجية في ظل التقويم المستمر /السعودية
التقويم الواقعي وأثره على التحصيل  /السعودية
التنشئة األسرية واثرها في سلوك األطفال /السعودية
استراتيجيات تعديل السلوك وبدائل العقاب /السعودية
االساليب االشرافية للتوجيه واالرشاد /السعودية
األنشطة المدرسية وكيفية تنفيذها /السعودية
التنشئة األسرية وأثرها في اعداد النشئ  /السعودية
أساليب تدريس سلسلة الرياضيات المطور و"مايكروهيل" /السعودية.
علم النفس ومفهوم السلوك /السعودية.
التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة  /السعودية.
ورشة الذكاءات المتعددة /السعودية.
المنحنى التكاملي في التدريس /السعودية
أساسيات التدريب /السعودية

االهتمامات البحثية
ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاطات أخرى ( ورش العمل)
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

ورشة عمل حول التخطيط اليومي و الفصلي لعدد من المعلمات الجديدات في مدرسة إناث نزال اإلعدادية –
وكالة الغوث،
ورشة عمل حول بدائل العقاب لمعلمات منطقة شمال عمان
ورشة عمل حول التقويم البديل لعدد من المعلمات في مدرسة إناث الجوفة االبندائية – وكالة الغوث.،
ورشة عمل حول المساءلة لعدد من المعلمات في مدرسة أكاديمية ساندس التعليم الخاص
ورشة عمل حول المساءلة لعدد التربويين مع مركز الحلول اإلدارية
عدد من ورشات العمل والمحاضرات في دورات إعداد المعلين الجدد -وكالة الغوث مركز التطوير التربوي
 عدد من ورشات العمل والمحاضرات في دورات إعداد األمهات البديالت في مؤسسات قرى األطفالالعالمية.
 ثالث شهادات كشفية متقدمة  :قادة كشافة  ،1978و تمهيدي الشارة الخشبية  ،1983و الشارة الخشبية 1988 ،من جمعية الكشافة والمرشدات األردنية ـ عمان
 خمس دورات تدريبية في المدرسة كوحدة للتطوير بواقع خمس وعشرون ساعة لكل دورة تدريبية . ثالث ورشات تدريبية في تدريس حقوق االنسان من خالل المنهاج المدرسي بواقع خمس عشر ساعة لكلورشة.
 ورشة تدريبية عن التعليم االبتكاري مدتها ست وثالثون ساعة دورة قصيرة حول اإلساءة الجنسية وإساءة استعمال السلطة في العمل ( Sexual Exploitation and)Sexual Abuseعقدها قسم التدريب في وكالة الغوث الدولية
 دورة اعداد مدربين. دورة في اعداد الحقائب التدريبيةF096, Rev. a
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  -عدد من الورش ات في التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة في كل من هيئة االعتماد وجامعة االمم المتحدةووكالة الغوث
  -ورشة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي.الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

المعرفون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األستاذ الدكتور يوسف قطامي -الدكتور احمد العبادي

دكتور في الجامعة االردنية
دكتور في جامعة العلوم االسالمية
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