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 م  1975 – 1969تعليم اللغة اإلنجليزية في المدارس الثانوية األرد نية من سنة       -أ

  0 1979-م 1975التعليم في معاهد المعلمين الحكومية من   -ب

 0م 13/10/1984التدريس في جامعة اليرموك برتبة أستاذ مساعد من  -ج

امج ومناهج معاهد المعلمين في الجمهورية اليمنية من منتدب للعمل كخبير في تطوير بر -د

  0م  31/1/1991م وحتى 1/11/1990

، 10/8/1989القيام بأعمال مدير مركز البحث والتطوير التربوي، بجامعة اليرموك من  -هـ

  0 31/8/1990وحتى 

م، وحتى 11/9/1991القيام بمهام عميد كلية تأهيل المعلمين العالية / اربد اعتبارا من  -و

 0م30/6/1992

م، وحتى 1/9/1992العمل بوظيفة أستاذ مشارك في قسم علم النفس بجامعة البحرين من  -ز

  0م1/9/1996

 1/9/1997 – 1/9/1996جامعة اليرموك من  –رئيس قسم علم النفس التربوي  -ح

  م16/9/2002 -17/9/2001عميد كلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء األهلية من  -ط

 16/9/2008 -17/9/2002أستاذ علم النفس التربوي في جامعة اليرموك من-ي

 16/9/2009 – 17/9/2008أستاذ علم النفس التربوي في الجامعة األردنية من -ك

 اآلن - 17/9/2009أستاذ علم النفس التربوي في جامعة اليرموك من -ل
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 29/11/2006-23شهادة مراجع متخصص في شؤون ضمان الجودة. تونس 

 دورة في المهارات األساسية للحاسوب والحصول على شهادة فيها. -

 المشاركة في دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. -

   

 

 خدمة الجامعة والمجتمع: 
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 0م7/5/1987-19/2جتمع في جامعة اليرموك نظمته دائرة التعليم المستمر وخدمة الم
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المشاركة في ندوة حول تربية الطفل في اإلسالم التي نظمها نادي عنجرة الرياضي في          -

  0ة مجتمع عجلون كلي



مناقشة عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة اليرموك وجامعة آل البيت          -

  0،والجامعة األردنية، وجامعة عمان العربية 

اإلشراف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراة في جامعة اليرموك وجامعة          -
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  0وطرق معالجته 

التعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني األردني وإلقاء محاضرات حول تعليم األطفال          -

  0وتربيته م في مقر التجمع بمحافظة ارب 

إلقاء عدد من المحاضرات في المدارس الحكومية في مدينة اربد حول طرق الدراسة          -

  0المثلى واستراتيجيات التعلم لطلبة الثانوية العامة 
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