
  

 
 

 السيرة الذاتية

منى قطيفان ارشيد الفايز .د  :    :           االسم   

  ةأردني:     الجنسية             

همتزوج:     الحالة االجتماعية   

:  التعليم  

 الرقم السنة المؤهل العلمي التخصص المكان التقدير

 5 5991 الثانوية العامة علمي مدرســـة األزرق الثانوية جيد جدا

 2 5999 بكالوريوس رياضيات جامعة اليرمـــــــــــــــوك جيـــــــد

جامعة عمان العربية للدراسات  ممتــــــــاز

 العليا

مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات

 3 2002 ماجستير

جامعة عمان العربية للدراسات  ممتاز

 العليا

مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات

 4 2011 دكتوراة

 

:علمية الخبرات ال  

 السنة نوع العمل الموقع

مدرسة االزرق الجنوبي الثانوية 

 للبنات

مديرة -مساعدة مديرة -مدرسة  2000- 2002  

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 االميرة عالية

2052 -2002 استاذ مساعد   

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 االميرة عالية الجامعية

وحتى 2052   مساعد العميد للشؤون الطالبية

 االن

 



حاصلة على شهادة بـــــ :المهارات   

-5 بور بوينت, اكسل , وورد , تشغيل برمجيات الكمبيوتر  ويندوز  ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب   

انتل  Intel  2-  

التحليل االحصائي  Spss  3-  

شهادة التوفل  Tofel  4-  

 

 

: المشاركات  

  رئيسة جمعية شباب االردن

 عضو  في جمعية المناهج المصرية

 عضو جمعية رابطة اكاديميي االردن

 عضو لجنة القياس والتقويم في الكلية

في وضع اسئلة امتحان الشامل لطلبة الدبلوم لمساق االحصاء في التربية 2050مشاركة في   

                        

:ابحاث منشورة  

بناء  اختبار لقياس الحس العددي لمرحلة رياض األطفال باستخدام نظرية استجابة الفقرة -        

-The Impact Of Using The Heuristic Teaching Method On Jordanian Mathematics 

Students 

-The Impact of Online Programs for Teaching Mathematical 

Concepts on Kindergarten Students' Performance 

فاعلية برمجية تعليمية من نمط التدريس الخصوصي في تحصيل طلبة الصف الرابع االساسي واتجاهاتهم  -

االحصاء واالحتماالتنحو   

--“The Effect of Domestic Violence on Students' Achievement from Educational 

Advisors' Perspectives 

 

 المشاركة في مؤتمر باريس

International Academic Conference / 2013 Baltic  Cruise Conference 

 

 

:المواد التي تم تدريسها  

االحصاء في التربية -  



اساليب تدريس الرياضيات -  

استراتيجيات التدريس -  

القياس والتقويم -  

مناهج البحث واساليبه االحصائية -  

مفاهيم رياضية و علمية -  

 

 

 

 

اللغة العربية  لغة األم      :        اللغات    

(قراءة و محادثة وكتابة ) اللغة االنجليزية   

   

  حي الرونق/بيادر وادي السير /  عمان/ لمملكة االردنية الهاشمية  ا    :          العنوان   

00922222920092#    تلفون                              

  alfayez.mona @ yahoo.comبريد االلكتروني ال                                   

 

  


