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 ةالذاتي ةالسير

     

 

    .ا. حسين محمود عبد الهادي الحوامده :االســـــــــــــــم

 01/0/0591جرش  مكان وتاريخ الميالد :      الجنسية : اردني              

 1001288050الهاتف :               لة االجتماعية : متزوج        االح

 huseen.alhawamdeh@jpu.edu.jo   اإليميل : 

 الدرجات العلمية: 

   بدرجةة جيةد   0222ماجستير في القانون البحري / تجاري من الجامعة االردنيةة اةا

   .جدا

   بدرجة امتياز  1991بكالوريوس قانون من جامعة جرش اا. 

  بدرجة جيد  1992  اادبلو   رياضيات من كلية مجتمع  جرش 

   بدرجة جيد جدا  2199دبلو  تاهيل تربوي من كلية مجتمع جرش اا 

 الخبرات العملية 

   0229  وحتى 0222مدرس غير متفرغ في جامعة جرش من اا  

   ولغاية االن 0229مدرس متفرغ  في جامعة جرش من اا 

 الخبرات السابقة: 

 1991- 1991با اربد اا  هرمشرف فني في شركة ك  

   0229وحتى اا   1992مدرس في وزارة التربية والتعليم  من اا  
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  مدرب لمنهاجICDL   لمعلمي وزارة التربية والتعليم في محافظة جرش اا

0222  

 :خدمة المجتمع

   1999اضو مؤسس لجمعية موظفي الدوائر الحكومية في محافظة جرش اا  

 وحتى االن 1999جمعية موظفي الدوائر الحكومية من اا   اضو مجلس ادارة 

  1991التربية والتعليم اضو مشارك في دورات الدفاع المدني في وزارة .  

 التدريبية:والورش الدورات 

   في وزارة التربية والتعليم1991دورة اساليب التدريس اا   

   في وزارة التربية والتعليم1991دورة تحليل المناهج  المدرسية اا   

   في وزارة التربية والتعليم1991دورة قياس وتقويم  اا   

  1999اا  ورشة تدريبية في الدفاع المدني  

  دورة  ICDL   من منظمة اليونسكو بالتعاون من وزارة التربية والتعليم االردنية

  0221سنة 

   دورة العروض التقديميةINTEL    ، توظيف التكنولوجيا في التعليم للمستقبل

  0229وزارة التربية والتعليم سنة 

 يم التشاركي اا  دورة التدريب الى استخدا  سبورة كتاب التفاالي وادوات التعل

 من قبل شركة كتاب للتكنولوجيا 0212

  ورشة تدريبية الى معايير الجودة وضمان الجودة في كلية الحقوق بجامعة جرش

  0219سنة 

 : المؤتمرات 

  اضو في لجنة تنسيق المؤتمر )التعامل باالاضاء البشرية ( في كلية الحقوق بجامعة

  0229جرش 

 ( في كلية الحقوق  اضو في لجنة تنسيق المؤتمر ) الحوكمةى ومكافحة الفساد

  0210بجامعة جرش 
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  اضو في لجنة تنسيق المؤتمر ) القضاء االداري الواقع والطموح ( في كلية الحقوق

  0211بجامعة جرش 

 


