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 االكاديميةالشهادات .2.

 University Year Average التخصص الشهاده

 جيد جدا 2018 جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنيه الرياضيات درجة الماجستير

 جيد 2014 جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنيه الرياضيات درجة البكالوريوس

 

 اللغات.3

 العربية:اللغة األم

  *English: Second Language:  Reading: Very Good // Writing: Very Good // Speaking: Very Good 

 

 مهارات الحاسوب . 4

Microsoft Office™ tools, Alef Program,Moodel ,Microsoft 365 مهارات متقدمه في * 

   Mathematica *معرفة جيده في برنامج  

    HTML, C++, and Visual Basic *اتقن لغات البرمجه التالية: 

 

  الدورات.5

ICDL   جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنيه September, 2013 

 دورة معلمين جدد

 دورة تدريب المعلمين الجدد

Aleks دورة برنامج  

Alefدورة برنامج  

ورشة عمل "تاهيل اعضاء هيئة التدريس  

 الجدد"

 Moodel from A-Zدورة في استخدام 

Microsoft 365 

 وزارة التربية و التعليم االردنية

 وزارة التعليم االماراتية

 وزارة التعليم اإلماراتية

 وزارة التعليم اإلماراتية

 جامعة اربد االهلية

 جامعة اربد االهلية

 جامعة اربد االهلية

October, 2017 

July, 2019 

July, 2019 

August, 2019 

February,2021 

MAY , 2021 

May, 2021 

National Examination of the English 

Language 

 الكفاية في اللغة العربية 

 جامعة اليرموك

 

مع اللغة العربيةمج  

2014 

 

2021 

 

 

 

.6 الخبرات  

 جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية February 2015 – June 2015 مساعد مدرس

 September 2017 – June 2018 معلمة

June 2019 – January 2020 

 (مدرسة الطيبة االساسية للبنات) االردن

 (مدرسة الدانات )االمارات

 معلمة خاصه

 مدرس في قسم الرياضيات

January 2011 – 2021 

February 2021_ حتى االن 

 

 جامعة اربد االهلية
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 المؤتمرات .7

لسنة ا  مشاركتها  اسم الورقة البحثية التي تم  اسم المؤتمر  الجامعة  

An Effective Procedure for Solving Linear and Non-

Linear Volterra Integro- differential Equations   

0222 جامعة الزرقاء  

 الخاصة

 

العربي الدولي  المؤتمر

 السابع لعلوم الرياضيات

 

  

 

 

  المهارات.8

 

 القدرة على تعلم مهارات جديده* 

* العمل ضمن فريقالقدرة على   

  القدره على تحمل ضغط العمل*

 ابتكار طرق و وسائل تعلم جديده*

 

 المعرفون.9

Professor Abdullah M Rababe’h,    rababh@just.edu.jo 
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● Professor Mahmoud H. Alrefaei,    alrefaei@just.edu.jo 

 

mailto:rababh@just.edu.jo
mailto:iayyoub@just.edu.jo
mailto:alrefaei@just.edu.jo

