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 السـيرة الذاتيـة
 

 :  معلومات شخصية 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 :الشهادات
 

 نةالس مكان الدراسة  الدولة / المدينة  الشهادة الدرجة
 2009 جامعة مؤتة األردن / الكرك رياضيات  ماجستير

حصاء   بكالوريوس  2004 جامعة الحسين بن طالل  معان / األردن رياضيات وا 

 

 : اإلداريةالخبرات 
 

دارة الجودةدائرة شعبة التخطيط واإلحصاء،   رئيسة: 28/1/2012 - 6/2/2011  جامعة الحسين بن طالل.  / التخطيط وا 
دارة الجودةدائرة ، بالوكالة شعبة التخطيط واإلحصاء رئيسة: 5/2/2011 – 24/1/2010  جامعة الحسين بن طالل.  / التخطيط وا 
دارة الجودة دائرة  ،يةإدار فةموظ:  23/1/2010 – 16/3/2005  جامعة الحسين بن طالل. /التخطيط وا 
 ل. جامعة الحسين بن طال / ، وحدة القبول والتسجيل مسجلة:  15/3/2005 – 26/9/2004
 

 : الخبرات األكاديمية

 جامعة الحسين بن طالل.  /كلية العلوم /قسم الرياضيات عضو هيئة تدريس/لغاية اآلن:  - 29/1/2012
 

 : ريس المواد التاليةالخبرة األكاديمية في تد

 (. 1تفاضل وتكامل ) -
 (. 2تفاضل وتكامل ) -

 (. 4) تفاضل وتكامل -

 مبادئ في اإلحصاء واالحتماالت. -

 إحصائية. ق طر   -
 (.  1جبر خطي )  -

 رياضيات تطبيقية. -
 احتماالت واحصاء.  -

 

 :  الدورات التدريبية
 

 .2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /   لجامعة الحسين بن طالإعداد الموظفين الجدد /  دورة  -
 . 2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طاللمهارات االتصال والتعامل مع الجمهور / دورة  -
عداد المراسالت وأعمال الديوان / دورة  -  . 2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طاللاإلنشاء وا 
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 .2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /   جامعة الحسين بن طاللالخدمة المتميزة / تقديم دورة  - 
 . 2004-9-6ولغاية  2004-7-4ن / / معا جامعة الحسين بن طاللفرق العمل / دورة  -
 . 2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طاللمهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين / دورة  -
 .2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /   جامعة الحسين بن طاللة تنمية اإلبداع الوظيفي/ دور  -
 . 2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  ن طاللجامعة الحسين بفن إدارة الذات / دورة  -
 . 2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طاللكتابة التقارير الفنية واإلدارية / دورة  -
 .2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /   جامعة الحسين بن طاللالتشريعات اإلدارية / دورة  -
 .2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  طاللحسين بن جامعة التبسيط اإلجراءات / دورة  -
 . 2004-9-6اية ولغ 2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طاللنظم معلومات إدارية تطبيقية من الجامعة / دورة  -
 . 2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طاللإدارة الجودة / دورة  -
 .2004-9-6ولغاية  2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طالل مراسالت إليكترونية /دورة  -
 . وتشمل: 2004-9-6اية ولغ 2004-7-4/ معان /  جامعة الحسين بن طالل( / ICDLرخصة قيادة الحاسوب الدولية ) -

 .. المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات1         
دارة الملفات2           .. استخدام الكمبيوتر وا 

 .. معالجة الكلمات3         
 .. جداول البيانات4
 .. قاعدة بيانات5
 عرض الشرائح.  .6
 .. المعلومات واالتصاالت7

 . 2007-9-20ولغاية  2007-7-29/ معان /  ة الحسين بن طالل جامع/  المتحان التوفلاإلعداد دورة  -
 . 2011-8-9ولغاية  2011-7-12/ معان /  جامعة الحسين بن طاللدورة فوتوشوب /  -
 . 2011-8-9ولغاية  2011-7-12/ معان /  جامعة الحسين بن طاللدورة بوربوينت /  -
 . 2011-8-9ولغاية  2011-7-12/ معان /  جامعة الحسين بن طاللدورة شبكات /  -
 جامعة الحسين بن طالل.  /SPSS دورة الحزم اإلحصائية  -
 دورة إعداد المدرسين الجدد / جامعة الحسين بن طالل.  -
 جامعة الحسين بن طالل. /End Note دورة إدارة وتنظيم المراجع  -

 

 : المسوحات الميدانية
 

عة جام /مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع  /لمحلي ( في محافظة معان مسح المستمعين إلذاعة معان صوت الجنوب ) اإلعالم ا -
 الحسين بن طالل. 

 جامعة الحسين بن طالل.  /مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع  / مسح اتجاهات الشباب في محافظة معان نحو المخدرات -
 جامعة الحسين بن طالل.  /لدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع مركز ا /مسح القيم الثقافية والسياسية لمدينة معان -
 جامعة الحسين بن طالل.  /مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع  /التنموي لجامعة الحسين بن طالل في محافظة معانمسح األثر  -

 

 :اللجــان
 

 .  2019/2018لجامعي لجنة تحقيق متعلقة بمساكن طالبات جامعة الحسين بن طالل للعام ا -
 .  2017/2018ل للعام الجامعي لجنة تحقيق متعلقة بمساكن طالبات جامعة الحسين بن طال -
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 .  2016/2017لجنة تحقيق متعلقة بمساكن طالبات جامعة الحسين بن طالل للعام الجامعي  -
 .2011/2012لجنة انتخابات اتحاد طلبة جامعة الحسين بن طالل للعام الجامعي  -
 جامعة الحسين بن طالل.  /أداء أعضاء هيئة التدريس  مركز تطوير / 2010/2011لجنة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي  -
 .2010/2011لجنة انتخابات اتحاد طلبة جامعة الحسين بن طالل للعام الجامعي  -
 .2007/2008لجنة انتخابات اتحاد طلبة جامعة الحسين بن طالل للعام الجامعي  -
 .2005/2006 لجنة انتخابات اتحاد طلبة جامعة الحسين بن طالل للعام الجامعي -

 

 : برامج التدريب
 

صندوق الملك عبداهلل   /مكتب التأهيل الوظيفي  /: مدربة طلبة / البرنامج التدريبي ) طريقك إلى مهنتك ( 20/9/2010 – 20/6/2010
 . جامعة الحسين بن طالل /الثاني للتنمية 

 

 : المؤتمرات

   on Quality Assurance Practices in Higher Education Institutions) ( International Conferenceالمؤتمر الدولي لضبط الجودة  .1
 . SERMANTEQ / TEMPUSفي جامعة الحسين بن طالل وبالتعاون مع مشروع   12/12/2011-11خالل الفترة 

 

 :األبحاث
1. Al-Gounmeein, R. S. and Ismail, M. T. (2020). Forecasting the Exchange Rate of the Jordanian Dinar versus the 

US Dollar Using a Box-Jenkins Seasonal ARIMA Model. International Journal of Mathematics and Computer 

Science, 15(1): 27-40. 

2. Al-Gounmeein, R. S. and ALrawashdeh, I. M. (2018). Using Dispersion Statistic Scales as an Indicator for 

assessing the Biological Diversity. Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries, 30(5): 26-31. 

3. Al-Gounmeein, R. S. (2012). ON THE CHROMATIC POLYNOMIAL OF A CYCLE GRAPH. International 

Journal of Applied Mathematics, 25  (6): 825-832. 

 :الدراسات 
 

 اسة تحليلية لقياس درجة امتالك طلبة جامعة الحسين بن طالل للمهارات والقدرات ) باللغتين العربية واإلنجليزية (. در  .1
 

 : الكتب / المنشورات

دارة الجودة  للغة العربية() با2011-2007الخطة اإلستراتيجية لضبط الجودة  .1  جامعة الحسين بن طالل.  // إعداد دائرة التخطيط وا 
دارة الجودة  /) باللغة اإلنجليزية( 2011-2007ة اإلستراتيجية لضبط الجودة الخط. 2  .جامعة الحسين بن طالل /إعداد دائرة التخطيط وا 

 

 : ورش العمل  
 

 ت التاريخ عنوان ورشة العمل 
 .1 28/7/2009 وق والتنمية الذاتيةاستراتيجيات التف

 

 :اللغــة
 

 اللغـة قراءة كتابة محادثة
 العربيـة ئيسيةاللغة الر 

 اإلنجليزية جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا  
 بهاسا جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا  

 


