بسم ال الرحمن الرحيم
●●المعلومات الشخصية:
♦ السام :د .صالح محمد خليل الرواضية
♦ تاريخ الولدة20/2/1965 :م
♦ الجنسية :أردنية
♦ العنوان :الردن /عمان  /الجامعة الردنية  /كلية العلوم التربوية  /قسم المناهج
والتدريس.
●●الرتبة الكأاديمية الحالية :أساتاذ.
●●المؤهلت العلمية
♦ بكالوريوس تاريخ  /جامعة اليرموك  /الردن 1987 /م
♦ دبلوم عالي في التربية  /جامعة مؤتة  /الردن 1993 /م
♦ ماجستير تاريخ  /الجامعة الردنية  /الردن 1990 /م
♦ دكتوراه تربية )مناهج الدراساات الجتماعية وأسااليب تدريسها(  /جامعة أوهايو  /الوليات
المتحدة المريكية 1998 /م.
●●الرسائل الكأاديمية:
♦ رساالة الماجستير وعنوانها:
"زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة في صدر السالم"
♦ أطروحة الدكتوراه وعنوانها:
An analysis of the Cognitive Levels of Questions in Jordan
.Secondary Social Studies Textbooks According to Bloom’s Taxonomy

●● الخبرات الدارية:

♦ عميد كلية العلوم التربوية بالجامعة الردنية ) 1/9/2016وحتى الن(.
♦

نائب عميد كلية العلوم التربوية بالجامعة الردنية )-2014آب .(2016
♦ نائب عميد شؤون الطلبة بجامعة مؤتة ).(1/9/2009 -2008
♦ نائب عميد كلية العلوم والداب بجامعة نزوى  /سالطنة عمان ).(2008-2007
♦ مدير "مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس" بجامعة مؤتة ).(2004-2003

♦

مشرف مواد الدراساات الجتماعية في المدرساة النموذجية بالجامعة الردنية )-2013
وحتى تاريخه(.
♦ مشرف مواد الدراساات الجتماعية بالمدرساة النموذجية بجامعة مؤتة ).(2003-1999
♦ رئيس قسم المناهج والتدريس بجامعة مؤتة ).(2002-2000
♦ أمين سار مجلس قسم المناهج والتدريس بجامعة مؤتة ).(2000-1999
♦ مساعد بحث وتدريس  /جامعة مؤتة ).(1994-1990

●●اللجان التي شاركأت فيها:
♦ عضو الفريق الوطني للشراف على تأليف منهاج التاريخ في الردن ).(1994-1992
♦ عضو مجلس قسم المناهج والتدريس بجامعة مؤتة ) 2004-1998و .(2013- 2008
♦ رئيس لجنة الدراساات العليا في قسم المناهج والتدريس بجامعة مؤتة ).(2002-2000
♦ عضو هيئة تحرير مجلة راية مؤتة ).(2001-2000
♦ عضو هيئة تحرير مجلة فرساان مؤتة ).(2001-2000
♦ عضو لجنة الشراف الفني على مدرساة جامعة مؤتة النموذجية ).(2003-2000
♦ عضو لجنة تأديب الطلبة المدنيين بجامعة مؤتة ).(2003-2002
♦عضو مجلس إدارة مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ).(2004-2003
♦ عضو مجلس جامعة مؤتة ممثل لكلية العلوم التربوية للعام الدراساي ).(2004-2003
♦ عضو لجنة انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة مؤتة ).(2000-1999
♦ رئيس اللجنة الثقافية بكلية العلوم التربوية/جامعة مؤتة ).(2003-2002
♦ عضو لجنة ترقية المعلمين الفرعية بمديرية تربية القصر ).(2003-2002
♦ عضو لجنة التربية العملية بجامعة نزوى/سالطنة عمان ).(2007-2004
♦ عضو لجنة التسجيل العليا بجامعة نزوى/سالطنة عمان ).(2008-2004
♦ عضو لجنة العتماد والجودة الشاملة بجامعة نزوى/سالطنة عمان ).(2008-2007

♦ عضو لجنة ترقية المعلمين الفرعية بمديرية تربية الكرك ).(2012 -2008
♦ رئيس لجنة تأديب الطلبة بكلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة )(2009-2008
♦ عضو اللجنة العليا لنتخابات إتحاد طلبة جامعة مؤتة ).(2009-2008
♦ عضو اللجنة العليا للسابوع الثقافي في جامعة نزوى بسلطنة عمان ).(2007-2005
♦ رئيس لجنة التأمين الصحي لطلبة جامعة مؤتة للعام الدراساي ).(2009-2008
♦ رئيس الجنة الجتماعية في كلية التربية في جامعة مؤتة ).(2009-2008
♦ عضو لجنة اختبار ومقابلة الطلبة الراغبون بالقبول في جامعة مؤتة على أسااس التفوق
الفني للعام الدراساي ).(2010-2009
♦ عضو هيئة تحرير المجلة الردنية التربوية ) 2016وحتى الن(
●● المؤتمرات والندوات والورش العلمية:
♦ مؤتمر "البحث التربوي في الوطن العربي إلى أين؟" ,الجامعة الردنية ).(1998
♦ ندوة "واقع التعليم العالي في الوطن العربي" ,مؤساسة عبدالحميد شومان ,عمان ).(1999
♦ "المؤتمر التربوي الول" ,جامعة مؤتة ).(2000
♦ ندوة "أنماط التعليم غير التقليدية في التعليم العالي" ،وزارة التعليم العالي ,دمشق
).(2003
♦ ندوة "الرشاد الكاديمي في مؤساسات التعليم العالي" ،وزارة التربية والتعليم ،مسقط
).(2008
♦ ورشة عمل حول "كيفية توظيف العصف الذهني في عملية التدريس" ،مركز التدريب
بنزوى/سالطنة عمان ).(2005
♦ ورشة عمل حول "كيفية اساتخدام التعلم التعاوني في المرحلة السااساية" ،مركز التدريب
بنزوى/سالطنة عمان ).(2006
♦ ورشة عمل حول "كيفية توظيف الواجبات البيتية في مواد الدراساات الجتماعية" ،مركز
التدريب بنزوى/سالطنة عمان ).(2006
♦

مؤتمر "المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراساية وأسااليب التعليم والتعلم والبحث العلمي
في الجامعات الردنية " ،وزارة التعليم العالي الردنية بالتعاون مع مركز بحوث الشرق
الوساط بجامعة كولومبيا ،فندق الرويال ،عمان ،خلل الفترة 17/6/2010-15/6م.

♦

مؤتمر "التنشئة الصالحة الجيال" ،جامعة نزوى ،سالطنة عمان ،خلل الفترة 21-19
 .2/2012/تم المشاركة في المؤتمر من خلل ورقة عمل بعنوان" أنماط التنشئة السارية
لدى الطلبة العمانيين في جامعة مؤتة بالردن وعلقتها بمستوى تكيفهم الجتماعي مع
البيئة الردنية".

♦ مؤتمر "التطوير التربوي" ،وزارة التربية والتعليم الردنية .عمان ،فندق الرويال ،خلل
الفترة .3/8/2015 – 1/8
●● البحوث والدراسات المنشورة:
♦ صالح الرواضية .مقارنة المستويات المعرفية لسائلة كتب الدراساات الجتماعية للصف
الثاني الثانوي الدبي في الردن خلل الفترتين  1996-1976و 1999-1996م .مجلة
مؤتة للبحوث والدراساات ،م  ,15ع .(2000) ,3
♦ صالح الرواضية .اتجاهات طلبة معلم مجال اجتماعيات في جامعة مؤتة نحو ميدان
تخصصهم "الدراساات الجتماعية" ,مجلة مؤتة للبحوث والدراساات ,م  ،15ع ) ،7
.(2000
♦ صالح الرواضية .أثر اساتخدام طريقة موريسن )الوحدات( في تحصيل طالبات الصف
السابع السااساي واحتفاظهن بمادة الجغرافية مقارنة بالطريقة التقليدية ,مجلة دراساات/العلوم
التربوية )الجامعة الردنية( ،م  ,28ع .(2001) ,2
♦ صالح الرواضية .معوقات اساتخدام الطرائق الحديثة لتدريس مواد الدراساات الجتماعية
بمرحلة التعليم السااساي في الردن .مجلة مركز البحوث التربوية/جامعة قطر ،ع ،24
السنة .(2003) ،12
♦ صالح الرواضية وعبدالحسين السلطاني وزيد البشايرة .تحليل وتقويم أسائلة الختبارات
النهائية للمواد التي يدرساها طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة .مجلة أبحاث
اليرموك/سالسلة العلوم النسانية والجتماعية ،جامعة اليرموك ،م  ،20ع )ب(.(2004) ،
♦ محمد المجالي وصالح الرواضية وشروق المعايطة .أثر اساتخدام الحاساوب في تحصيل
طلبة معلم مجال دراساات اجنماعية في جامعة مؤتة في مادة التربية المدنية واتجاهاتهم
نحو تلك المادة .مجلة مؤتة للبحوث والدراساات ،م  ،20ع .(2005) ،2
♦ زيد البشايرة وصالح الرواضية وعبدالحسين السلطاني .مدى إلمام أعضاء هيئة التدريس
في جامعة مؤتة بأسااليب التدريس الجامعي ومدى اساتخدامهم لها فعليا والسبل المقترحة
لتطويرها .مجلة دراساات/العلوم التربوية ،الجامعة الردنية ،م  ،32ع .(2005) ،1
♦ صالح الرواضية .صورة الغرب في كتب التاريخ المقررة لطلبة المرحلتين السااساية
والثانوية في الردن )دراساة تحليلية( ،مجلة العلوم التربوية ،جامعة قطر ،ع  ،12يونيو
).(2007

♦ صالح الرواضية .دراساة تحليلية لمضمون الرساائل الجامعية المتخصصة في حقل
الدراساات الجتماعية في الجامعات الردنية للفترة ) ،(2009-1971مجلة
رساالة التربية وعلم النفس ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستين(
 /الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ع )1432) ،(36هـ(.
♦ صالح الرواضية .مستوى المعرفة المنهاجية لدى معلمي الدراساات الجتماعية
للمرحلة السااساية العليا في الردن .مجلة مؤتة للبحوث والدراساات ،جامعة
مؤتة ،م  ،26ع).(2011) ،(6
♦ صالح الرواضية .الممارساات الديمقراطية لدى معلمي الدراساات الجتماعية للمرحلة
الثانوية في الردن .مجلة مؤتة للبحوث والدراساات ،م  ،27ع .(2012) ،2
♦ صالح الرواضية ومحمد عبيدات .قبل للنشر في مجلة دراساات/العلوم التربوية ،الجامعة
الردنية بتاريخ  22/6/2015وساينشر في عدد قادم إن شاء ال.

●● الكتب المنشورة:
♦ صالح الرواضية .زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة في صدر السالم .منشورات جامعة
مؤتة.(1994) ,
♦ هاشم الرواشدة وخازر الضلعين وصالح الرواضية .قرية الغوير :دراساة جغرافية,
اجتماعية ,اقتصادية .منشورات جامعة مؤتة.(1995) ,
♦ محمد الخريسات وزهير غنايم وصالح الرواضية .تاريخ العرب والمسلمين ،للصف
السادس السااساي في الردن .وقد أقر للتدريس في المدارس عام 1994م.
♦ صالح الرواضية وآخرون .التربية الوطنية والمدنية في الردن .مطابع الدساتور ,عمان,
).(2001
♦ صالح الرواضية وحسن بني دومي وعمر العمري .التكنولوجيا وتصميم التدريس،
عمان:دار زمزم ).(2012
♦ ساعيد التل وآخرون ) .(2016المرجع في التربية الوطنية .عمان :دار المسيرة.

●● المساقات التي قمت بتدريسها:

اسم المساق
♦ مبادئ التربية
♦ أسااليب تدريس اجتماعيات
♦ مناهج الدراساات الجتماعية
♦ التربية المدنية

المستوى
♦ بكالوريوس
♦ بكالوريوس
♦ بكالوريوس
♦ بكالوريوس

الجامعة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة

♦ التربية العملية )تعليم مصغر(
♦ مقدمة في المناهج
♦ التربية الجتماعية وأسااليب تدريسها
♦ المهارات الدراساية
♦ الحضارة السالمية
♦ المناهج والتدريس
♦ التربية العملية )إشراف بالمدارس(
♦ أسااليب تدريس عامة
♦ تصميم التدريس

♦ بكالوريوس
♦ بكالوريوس
♦ بكالوريوس
♦ بكالوريوس
♦ بكالوريوس
♦ دبلوم عالي
♦ دبلوم عالي
♦ دبلوم عالي
♦ ماجستير

♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة نزوى/ععمان
♦ جامعة نزوى/ععمان
♦ جامعة نزوى/ععمان
♦ جامعة مؤتة
♦ كألية المير الحسين بن

♦ المناهج اللكترونية

♦ ماجستير

عبد ال الثاني لتكنولوجيا
المعلومات بجامعة آل البيت

♦ تخطيط المناهج وتطويرها
♦ نماذج التدريس الصفي
♦ تقويم تعلم الدراساات الجتماعية
♦ مناهج البحث في التربية وعلم النفس
♦ حلقة بحث في أسااليب التدريس
♦ اتجاهات حديثة في التدريس

♦ ماجستير
♦ ماجستير
♦ ماجستير
♦ ماجستير
♦ ماجستير
♦ ماجستير

♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة نزوى/ععمان
♦ جامعة مؤتة
♦ جامعة مؤتة

♦ تحليل المناهج

♦ ماجستير

♦ الجامعة الردنية

♦ صنع السياساات المنهاجية

♦ ماجستير

♦ الجامعة الردنية

♦ قضايا في المناهج والتدريس

♦ دكتوراه

♦ الجامعة الردنية

♦ تربية العلمين

♦ دكتوراه

♦ الجامعة الردنية

♦ تحليل محتوى كتب الدراساات الجتماعية ♦ دكتوراه

♦ جامعة عمان العربية

●● الرسائل الجامعية التي أشرفت عليها:
♦ "دراساة تقييمية لكتاب التربية المهنية للصف السابع السااساي من وجهة نظر المعلمين في
إقليم جنوب الردن" ،للطالب على أحمد المعايطة ،جامعة مؤتة.(2001) ،
♦ "أثر اساتخدام الواجبات البيتية في تحصيل طالبات الصف الول الثانوي الدبي في مادة
الجغرافيا واتجاهاتهم نحوها في الردن" ،رساالة ماجستير للطالبة شروق عبدالعزيز
المعايطة ،جامعة مؤتة.(2002) ،
♦ "المضامين العلمية في كتب التربية السالمية للمرحلة الثانوية في الردن" ،رساالة ماجستير
للطالب خالد عطية عيال سالمان ،جامعة مؤتة.(2003) ،
♦ "أثر اساتخدام السائلة الشفوية وفق تصنيف ساميث على تحصيل طالبات الصف الثامن
السااساي" .رساالة ماجستير للطالبة ساحر المجالي ،جامعة مؤتة.(2003) ،

♦ "مستوى تضمين العلوم الجتماعية المختلفة في كتب الدراسات الجتماعية في الردن".
رساالة ماجستير للطالبة حنان الجبوري ،جامعة مؤتة.(2014) ،
♦ "تطويروحدة دراساية في مادة الجغرافيا للصف السابع السااساي وفق منحنى التفكير
الفراغي وقياس أثرها في تنمية القدرة المكانية لدى الطلبة واتجاهاتهم نحو تلك المادة".
رساالة دكتوراه للطالب محمد عبيدات ،الجامعة الردنية.(2014)،
♦ "المفاهيم القانونية المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة السااساية العليا في
الردن ودرجة اكتساب الطلبة لها" .رساالة ماجستير للطالبة أحلم العايد ،الجامعة
الردنية.(2015) ،
♦ "مؤشرا التحليل البعدي لبحوث فاعلية التعلم التعاوني المرتبطة بالتحصيل الدراساي
واتجاهات الطلبة نحو المواد الدراساية المختلفة في الردن" .رساالة ماجستير للطالبة خلود
حسين ،الجامعة الردنية.(2015) ،
♦ "مستوى المعرفة البيداغوجية لدى معلمي اللغة النجليزية للمرحلة السااساية في لواء الكورة
وعلقتها بدافعيتهم الذاتية" .رساالة ماجستير للطالب ساهم محمد عيد النمر ،الجامعة
الردنية.(2015) ،
♦ "أثر تنظيم وحدة دراسية بمبحث التاريخ وفق نظرية رايجلوث التوسعية في تنمية مهارتي
التفكير التاريخي و التخيل لدى طالبات الصف التاسع الساسي في الردن" .رسالة
دكتوراه للطالبة احترام اللصاصمة ،الجامعة الردنية.(2016) ،
♦ " أثر التدريس باساتخدام أنموذج مكارثي في تنمية المفاهيم الجغرافية ومهارات الخرائط
والدراك المكاني لدى طلبة المرحلة الثانوية في الكرك " .رسالة دكتوراه للطالب إبراهيم
الصرايرة ،الجامعة الردنية.(2016) ،

بالضإافة إلى مناقشة عشرات الرسائل والطأروحات الجامعية )ماجستير ودكأتوراه( في حقل
المناهج وطأرق التدريس في الجامعات الردنية .وكأذلك تحكيم المئات من الدراسات والبحاث
المتخصصة في المناهج والتدريس والمقدمة إلى المجلت والدوريات العلمية المحكمة
الصادرة في الجامعات الردنية والعربية.

