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 ، بحني    نمتريع يلي  وبشيمولن   الط لبي هو تحسينن وويني   الجامعي   الت عل مهدف  أن  أؤمن 
  في المعن الحادي عبن  للت   . ومن المععوف أن  رهمتزوندهم بالمعاعف الالزم  في موضويات تخر  

، يلي    في المعن الموريعم. فاعييداد المهويي  عبن  بات الت  بات جدندة تختلف ين متطل  والعشعنن متطل  
 ريياا  ومهيياعات ا ت  خريين    والش  جمليي  ميين المهيياعات العملن يي الط لبيي ب إكسيياب سييبنا المليياا، نتطل يي

عها نفعض تبوي مواهج ساعع الكبنع في ومو المععف  وتغن  الت   فإن   ،الالزم  لوجاحهم في العما. أنًضا
نجيب أن نتمعكيز حيوا  الجيامعي   اليت عل م   تستجنب لهذا الوالع. ومن هويا، أيتبيع أن  وأسالنب تدعنسن  

شط ملا الو   الت عل مف العدند من استعاتنجنات الطالب،   حوا األستاذ أو المحتوى. ويلنه، فإووي أوظ  
، ولعيييب األدواع، وهنعهيييا. وأعى أن هوي  بالمشيييعويات، والعريييف اليييذ   اليييت عل مالتعييياووي، و ماليييت عل  
المععفيي ، لنوطلييك وحييو  الط لبيي عكنييز يليي  إكسيياب نجييب أن نتجيياوز حييدود الت   دعنس الجييامعي  الت يي

ائم بحن  نريبحوا ليادعنن بفوفسيهم يلي  الوريوا للمععفي  الد   الت عل ممسايدتهم في اكتساب مهاعات 
 تمننمها وتطبنمها ومن لم تولندها.و

 

أن نعكييز يليي   عليينم الجييامعي  عليينم يليي  وجييه الخرييو ،   بييد  للت    والت  عبن ييوفييي منييدان الت  
من جه ، ونعتمد في مماعساته يل  وتائج البحي   ، الذي نوتج مهونًا متفماًل ا حتعافي   اعيداد المهوي  

م المعن معل   ن جه  أخعى. يالوة يل  ما سبك، أجد أن  م  مأو يل  المماعسات الفايل  المول   العلمي  
 م الباح ". م" و "المعل  م المتعل  والعشعنن هو "المعل   الواحد

 

اتهم تعلنم طلبي  الجامعي  نجيب أن نعكيز يلي  تيوينتهم بيفدواعهم ومسيؤولن   ، أيتمد أن  اأخنعً 
 عيي  طيونع المجتمفي حعكي  الت  غننع نسهمون  ، كما نجب أن نعكز يل  إيدادهم كوكالء للت  المجتمعن  

ب   بيد  مين أن معاعفه ومهاعاته وإمكاواتيه. ولتحمنيك هيذا المتطل ي لما تسمح به كا في مجاله، ووفمًا
  المجتمع وظعوفه واحتناجاته، مع ا وفتاح المتفما من فهم يمنك لخرورن   علنم الجامعي  نوطلك الت  

 بها وخبعاتها.والوايي يل  المجتمعات األخعى لإلفادة من تجاع
 

 ها فً الجامعة:ت  س  وفٌما ٌلً لائمة بالمسالات التً در  
 

 :هكتوراٌر والد  ضمن مستوى الماجست -1
 ات توفنذ الموهاج.استعاتنجن   -   .ن  الت عل مالبنئ   -

 منن.تعبن  المعل   -  .الت عل معلنم وطعائك الت   -
 

 مستوى البكالورٌوس: مسالات -0
 .عبوي  فس الت  يلم الو   -      .يلم الوفسمدخا إل   -
 .فا  الط  بعامج تعبن   -      مواهج عناض األطفاا. -
 فا.م الط  توظنم بنئ  تعل   -      فا.  الط  األسعة وتعبن   -
 فا.  للط  عبنعن  الفوون الت   -      فا.  للط  حن  عبن  الر  الت   -
   واتراا.مهاعات اجتماين   -      وض .مشكالت طفا الع   -
  .  وبحلن  مهاعات دعاسن   -        .ن  ف  الر  اعداعة  -
  .عبن  العملن  الت   -    وأسالنب المسايدة فنها. الط لب مشكالت  -
 .الت عل مات وظعن   -      فكنع.تومن  مهاعات الت   -
 فا.لماف  الط   -     .فول  باللغ  ا وجلنزن  لعاءات في الط   -
 يلم وفس اللعب. -    إداعة دوع الحضاو  وعناض األطفاا. -
 فا.  الط  مدخا إل  تعبن   -    دعنس.م  في المواهج وأسالنب الت  ممد   -
 .ب جامع (وارا )متطل  مهاعات الت   -

 

 درٌسالت  
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 :ةمسالات باللغة االنجلٌزٌ   -0
- Psychology of Play 

- Introduction to Psychology 

- Readings in ECE. 
 

 
 
 

كبنيع. ونظهيع هيذا  متيفخع إلي  حيد   اليوطن الععبيي  فيي  حاا البح  العلميي   من المؤسف أن   
ات فيي منزاون ي ي مخررات البحي  العلميي  كان، وتدو  إل  يدد الس   الباحلنن لناًسا   يددفخع في لل  الت  

ك األميع باألفكياع سيواء تعل ي   الجهد المبذوا في البح  العلميي   ، يالوة يل  تملندن  الحكومات الععبن  
 ، أم بوتائجه.  ، أم بطعق البح البحلن  

 

 للخعوج من هذا الحاا وتطونعه: بابعض الس  ا   تمل  اآلتن   وفي ظوي أن   
 .. زنادة اعوفاق يل  البح  العلمي  1
  ذات ي لمضيانا بحلن يريد  ماح لهيم بالت    المتياح أميام البياحلنن، والس ين  . توسنع هامش الحع  2

 ميين جهيي ، و "معاينًييا Responsiveللحاجييات"    بحنيي  نكييون البحيي  "مسييتجنبًاأولون يي
 من جه  أخعى. Contextualاق" للسن  
. الجيامعي   يبع ا عتماء بمستوى البح  العلميي   . توسنع لايدة العاملنن في البح  العلمي  3

ي بون يلي  اليذنن نتيدع   اوي  الل ي ف  وبالتحدند، أعى ضعوعة العما يل  إيداد بياحلنن مين الر 
 حاا وضجهم. ي المهم  البحلن   لون لتو  أندي باحلنن خبعاء، ونستعد  

  . ومن تجعبتي البسنط  في هذا المجياا أيتميد أن    تعاوون  تشجنع يل  تشكنا فعق بحلن  . 4
  مين زوانيا متبانوي ، كمييا ن البيياحلنن مين عؤني  المضيانا البحلن ييمك ين   الجميايي   العميا البحليي  

  ا الخبيعة البحلن يك، تتحيو  وفائدة. يالوة يل  ميا سيب   ويممًانمودهم وحو بح  أكلع شمولن  
   نفند موها كا الباحلنن أيضاء الفعنك.م ومائن    إل  خبعة تعل  الجمعن  

 

  ً  الخاص بً: وفٌما ٌلً لائمة باإلنتاج العلم
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. (. ِشىالد األطفبي وطزق اٌؼالد2001صّذٌ، ٔزَه؛ وهبروْ، رِزٌ؛ وأثى طبٌت، صبثز. ) -8

 ربِؼخ اٌمذس اٌّفتىصخ، ػّبْ.

ٌ  اٌّفبهُُ اٌخبص  (. 2002هبروْ، رِزٌ. ) -9 واإلصبءح وّب تزاهب شزائش اٌّزتّغ  خ ثبٌؼٕف األصز
  ٍ ْ  خ األِٓ اٌؼبَ، اّبَخ األصزح، ِذَزَ  َ ٌذائزح ص. ثضج ِمذ  األردٔ  .ألرد

ّ   خ.ُ  ف  اإلدارح اٌص   (.2003هبروْ، رِزٌ. )-10  بْ. دار وائً ٌٍٕشز، ػ

ّ  (. تضًٍُ اٌمُُ اإلصالُِ  2005هبروْ، رِزٌ؛ واٌخىاٌذح، ٔبصز. )-11 ٕخ فٍ أٔبشُذ رَبض خ اٌّتض

  ْ ٍ  ، األطفبي فٍ األرد  (.4(، اٌؼذد )1ذ )، اٌّزٍ  خ أثضبث اٌُزِىنِز

ٍ  (. دراصخ تضٍٍُُ  2005هبروْ، رِزٌ. )-12 ٍ  اٌت   خ ٌـ "إٌّهبد اٌىطٕ خ : األصش اٌضذَخخ ٌتزثُ  فبػٍ

ْ  ، اٌزبِؼخ اٌهبشُّ  يفىٌخ واألصزح األو  ِؤتّز اٌط  وتؼٍُّهُ".  وضخأطفبي اٌز    .خ، اٌزرلبء، األرد

ٌ  (. "ِضبهّخ اٌجضج اٌت  2005هبروْ، رِزٌ. )-13 ٌ  اٌت   زثى ُ: اٌجضج خ ٌٍّؼٍ  خ اٌّهُٕ  فٍ اٌتُّٕ   مٍُذ

  ٍ ٍ  ف ِمتزس". وزدَ اإلرزائ ، ربِؼخ اٌمبهزح، خ فٍ اٌفُىَزثُ  خ اٌت  بدس ٌىٍُ  اٌض   اٌّؤتّز اٌؼٍّ

 اٌفُىَ، ِصز.

ُّٓ فٍ اٌّذارس خ ٌٍّؼٍ  وس اٌّؼٕىَ  (. ِضتىي اٌز  2008وشبس، هبٍٔ؛ وهبروْ، رِزٌ. )-14

ٍ  زح فُهب. خ واٌؼىاًِ اٌّؤح  األردُٔ   ٕ  خ ٌٍتزثُ  ضبد اٌزبِؼبد اٌؼزثُ  خ ات  ِز (، 6ذ )ٌّزٍ  ا فش،خ وػٍُ اٌ

 (.2اٌؼذد )

  ولمافتهيا. منن لمواخ المدعس  األعدون  إدعاكات المعل   .(2008) .هاعون، عمزيو ؛وشاح، هاوي -12
 (.53العدد ) .الموروعة جامع   مجل  

حوا  مات عناض األطفاا في األعدن  (. "معتمدات معل  2009هاعون، عمزي، و وشاح، هاوي ) -13
 (.3(، العدد )10د )المجل   ، فسن  و    والعبون  ت    العلوم المجل  . "المماعس  المالئم  ومائنًا

بعوييامج عنجنييو إمنلنييا فييي (. "2011المييوموي، إبييعاهنم؛ واحمنييدة ، فتحييي؛ وهيياعون، عمييزي. ) -14
 (.38. العدد )مجل  دعاسات ". عبون  ضمنوات الت  فول  المبكعة: الفلسف  والمبادئ والت    الط  تعبن  

ييوضيي  ومعل  الع   اتمييمعل   (. "تولعييات2011) هيياعون، عمييزي. -15 حييوا  فييي األعدن   ف  مييات الر 
يي الط لبيي لوجيياح   الالزميي  ا وفعالن يي - هيياعات ا جتماين ييمال ييالليي  األوليي ". فوف الل  فييي الر    مجل 

 (.38العدد )دعاسات. 
  لمشيعوع . أحيد المريوفات العلمن ي  الفايلي   الوالدن يعبن يم  في الت  ممد  (. 2015هاعون، عمزي ) -16

 علنم العام.تطونع عناض األطفاا. مشعوع الملن يبدهللا لتطونع الت  
فيا   الط    فيي بعويامج تعبن ي  العملن يعبن يعلنم لدى طالبات الت    الت  (. فايلن  2016هاعون، عمزي. ) -17

-273، (2(، العدد )28د )المجل   ، ن  وعبت  ال العلوم  مجل  حرنا.   وياللتها بالت  في الجامع  األعدون  
298. 

فكنع لماف  الت  . مؤتمع   لإلعهاب  وا جتماين  فسن    والو  األسس الفكعن   (.2016هاعون، عمزي. ) -18
 .حدة  المت  ماعات الععبن  ، اعدبي،    الخواونج الخنعن  جمعن  ، اعنجابي  

ييي2018هييياعون، عميييزي. ) -19 ات حيييوا لعيييب األطفييياا فيييي يميييع عودن  (. "معتميييدات األمهيييات الس 
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 (.6(، ملحك )4(، العدد )45) دالمجل   .  دعاساتمجل  وض ". ع  ال
  حييوا مييات فييي ألويياء الخدمييمييات، والمعل  المعل   -البييات(. معتمييدات الط  2018هيياعون، عمييزي ) -20

 (.3(، العدد )45د )، المجل    دعاساتمجل  . عنًاالمماعسات المالئم  تطو  
  مسيتود إلي  األوشيط  الدعامن ي   بعوامج تدعنبي  فايلن   .(2020) .اط، أمجد؛ هاعون، عمزيالخن   -21

ييعليينم. عاما والمسييعح فييي الت  ة الييد    لييدى طلبيي  ميياد    المهيياعات ا جتماين ييفييي تومن يي  .  دعاسيياتمجل 
 (.1(، العدد )47د )المجل  

  دوعة الت عل م الخماسي  في تومن ي  دافعن ي    استعاتنجن  فايلن   .(2020يمنا، هنا؛ هاعون، عمزي ) -22
، ي األهواطدعاسات لجامع  يماع للنج  مجل  . الل ال  األساسي   ة العلوم لدى طلب  الر ف  تعل م ماد  
 (.92العدد )

ل  وتائج إعة مستودة   مطو    تدعنسن  ستعاتنجن  ا  ايلن  (. ف2021حمدون، أحالم؛ هاعون، عمزي ) -23
يأبحا  الد   ي. مهياتهم وحيو تعل  ودافعن ي ة العليومابع فيي مياد  الس ي ف  ماغ في تحرنا طالبات الر    مجل 
 (.2(، العدد )48د )، المجل  دعاسات

أبو شوان، مواا؛ هاعون، عمزي )ممبوا للوشع(. تطونع وحدة دعاسن   في مبح  اللغي  الععبن ي   -24
يف   ق األدبي  لدى طالبات الر  مستودة إل  الويي األدبي  واختباع فايلنتها في تومن  مهاعات الت ذو 

. الل اوي يش  المجل  الت عبون   األعدون .ع العلمي  في األعدن 
ُتٕظُُ ثُئخ هبروْ، رِزٌ. )لُذ إٌشز(.  -25  ٍ ه، واٌجُئخ وٍهب: اٌط  اٌت ؼ  ٍ ّ  فً و  بْ.. دار وائً ٌٍٕشز، ػ

طفاا حوا لعب األات واألعدون  ات عودن  ت الس  مامعل  لوشع(. "معتمدات الا لند) .هاعون، عمزي -26
 .وض "في يمع الع  

 
 
 
 

  .وض  والمعحل  ا بتدائن    في بواء مواهج الع  ائن  كائز الت  الع   -
  : دعاس  مماعو .  والفلسطنون  كاءات المتعددة في مواهج عناض األطفاا األعدون  الذ   -
وض  ومدى اوسجامها مع األسالنب المستخدم  في مات لمشكالت أطفاا الع  "مرادع يزو المعل   -
 عاما معها".الت  
ان وحو المدعس ". بح  مديوم من يمادة طلب  مدنو  يم   اتجاهات  لعواما تشكنا عاس  تحلنلن  "د -

  .في الجامع  األعدون   البح  العلمي  
بح  مديوم  عزنز والعماب".  عجعائي الت  الجامع  األعدون   –  موذجن  "استخدام معلمي المدعس  الو   -

  .في الجامع  األعدون   من يمادة البح  العلمي  
 ".ان وحو استخدام العماب البدوي  في مداعس مدنو  يم   الط لب منن و"اتجاهات المعل   -
 

- Teachers’ and Students’ Suggestions For Improving School Discipline. 

 
- Teachers’ and Students’ Perceptions of Effective Teaching. 

 
 
 
 
 

 هكتورا: رسائل الد  أوالً 
 

 اوي  الل   ف    لدى طلب  الر  جتماين    ا الحناتن   امج ممتعح في تطونع المهاعاتألع بعو -1

 لٌد اإلنجازبحثٌ ة ومؤلفات  أعمال

 سائل الجامعٌ ةاالشراف على الر  
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 .2008. إنمان يبد المطلب يبد هللا ناهي، في األعدن   األساسي  
في ضوء المعاننع  لعناض األطفاا في األعدن   ذوف  الم   فايلي  الت   تمونم الموهاج الوطوي   -2

 .2008 ، امع  األعدون  الج سامي سلنمان دمحم محاسنس،.  العالمن  
    ودعاس  ألعه يل  دافعن    اعسالمن  عبن  الت   سب في مبح محو   ترمنم بعوامج تعلنمي   -3

فانك . ار واتجاهاتهم وحوه في المداعس الخ   امن األساسي  الل   ف  حرنا لدى طلب  الر  الت  
 .2009  ،الجامع  األعدون   ،أحمد دمحم الزبن

 فكنع اعبدايي    في تومن  مهاعات الت  عامن  ستودة إل  األوشط  الد  عة م  مطو    استعاتنجن  فايلن   -4
 . أمجد دمحم طبنمن    لدى طلب  مساق أدب األطفاا في جامع  البلماء الت  والمهاعات ا جتماين  

 .2017 ، الجامع  األعدون  اط، إبعاهنم الخن  
ته في تحسنن س فايلن    ولنا  البوائن  ظعن  سب مستود إل  الو  محو   تطونع بعوامج تعلنمي   -5

مها. تهم وحو تعل  ة العلوم وفي دافعن    في الكونت في ماد  معن  ذوي اعيال  الس   الط لب تحرنا 
 .2017 ، أحمد مباعن وتند حدعان الرلنلي، الجامع  األعدون  

خ فٍ تضضُٓ اٌّّبرصبد لُّ  رح ِضتٕذح إًٌ ِؼبَُز اٌّىاطٕخ اٌز  خ ِطى  أحز تطجُك وصذح دراصُ   -6

ٍ  اٌت   ف  خ واوتضبة ِفبهُُ اٌّىاطٕخ ٌذي طٍجخ اٌص  ٕىٌىرُ  ىاٌت   ْ   بصغ األصبص . ضضً فٍ األرد

 .2018خ، إثزاهُُ ػجذهللا اٌطزاؤخ، اٌزبِؼخ األردُٔ  

غذَخ خ فٍ اٌت  خ ِضتٕذح إًٌ اٌّؼبَُز اٌؼبٌُّ  خ اٌّهُٕ  زثُ  خ فٍ ِٕهبد اٌت  تطىَز وصذح دراصُ    -7

ٍ  ٓ ِفهىَ اٌذ  تهب فٍ تضضَُبضخ، وفضص فبػٍُ  واٌز   بِٓ اٌخ   ف  ٌذي طبٌجبد اٌص   اد اٌزضّ

  ٍ ْ   األصبص ٍ  شبط اٌز  وفٍ اتزبهبتهٓ ٔضى ِّبرصخ إٌ   فٍ األرد . عنم سلنمان أحمد يلي َبض
 .2018 ، رالح، الجامع  األعدون  

ٍ  واختجبر فبػٍُتهب  -8 تطىَز وصذح دراصُ خ فٍ ِجضج اٌٍغخ اٌؼزثُ خ ِضتٕذح إًٌ اٌىػٍ األدث

ْ   فٍ تُّٕخ ٍ  فٍ األرد ٍ  ٌذي طبٌجبد اٌص ف  اٌخ بٍٔ ػشز اٌؼٍّ ق األدث . ِٕبي ِهبراد اٌت ذو 

 .2022أثى شٕبْ، اٌزبِؼخ األردُٔ خ، 
 

 : رسائل الماجستٌراثانًٌ 
 

جوند الوة والت  امن في ممعع الت  الل   ف  الر   سب في تحرنا طلب محو   ألع بعوامج تعلنمي   -1
 .2001 ، الجامع  األعدون  ، أحمد يزت جبع محمود. للمعآن الكعنم

وجوى .  في حر  اللغ  الععبن   األكادنمي   الت عل م عة في ولت  للعواما المؤل  دعاس  تحلنلن   -2
 .2001 الجامع  األعدون ، لطفي أحمد دمحم،

 ف  رو  الواعدة في كتاب الفمه يود طالب الر  الو   ستمراء في فهمستخدام طعنم  ا األع  -3
يوض زعنبان يوده .  عودن    الس  المملك  الععبن   عة فيلمدنو  الموو  في ا اووي  ا الل  األو  

 .2001  ،الجامع  األعدون   ،الزاندي الجهوي
، يبد هللا تنسنع الحواجعي.  بالمعح  الهضمن     وا راب فسن  العالل  بنن الضغوط الو   -4

 .2004 ، الجامع  األعدون  
  بدول  اعماعات علنمن    بموطم  أبو ظبي الت  ن  اووالل   في المداعس الت عل متمونم معاكز مرادع  -5

 .2005  ،الجامع  األعدون   يمع مزاحم سعند مزاحم،. حدة  المت  الععبن  
ابع الس   ف  في معالج  المفاهنم البدنل  لدى طالب الر   الت عل م  دوعة   استخدام استعاتنجن  فايلن   -6

  ،الجامع  األعدون   الرالحات، وسام رنتان . الفنزنائن   عاتغن  في وحدة الت   األساسي  
2005. 

ا األو   ف  مات الر  ساؤا يود معل  مهاعة الت   في تطونع استخدام موهجن  البح  اعجعائي   -7
 .2006  ،الجامع  األعدون   . تغعند دمحم مرطف ، األساسي  

لعناض  فايلي  الت   و  في الموهاج الوطوي    المتضم  ناضن  الع   اتالعملن    للمفاهنم ودعاس  تحلنلن   -8
 .2007  ،الجامع  األعدون   وبنل  حسنن دبوس،. عدن  األطفاا في األ
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ة اسع في ماد  الت   ف  يل  تحرنا طلب  الر   سب و لناس ألعهمحو   ترمنم بعوامج تعلنمي   -9
  ،الجامع  األعدون   فواز ياند الظفنعي،. الكونت اتجاهاتهم وحوه في مدنو   واللغ  اعوجلنزن  

2007. 
منن من وجه  وظع المعل   الت عل مفي معاكز مرادع  عاوويالت   الت عل م  ك استعاتنجن  والع تطبن -10

.   جووب في سلطو  يمانعلن  في الموطم  الش   األساسي   علنماون  من الت  في مداعس الحلم  الل  
 .2008 ، الجامع  األعدون   وارع بن عاشد العاسبي،

ل  في المداعس الل  األو  فوف الل    لطلب  الر    الفون  بن  عالت    منن واآلباء ألهمن  إدعاكات المعل   -11
 .2010  ،الجامع  األعدون   اط،أمجد دمحم إبعاهنم الخن  . لطالس      تعبن  ابع  لمدنعن  الت  
ٍ  اٌض   ف  خ ٌذي طبٌجبد اٌص  اتُ  خ اٌذ  اٌّؼىىس فٍ اٌفبػٍُ   اٌت ؼٍُ أحز اصتزاتزُخ   -12  بثغ األصبص

ْ  َبضُ  ح اٌز  وتضصٍُهٓ فٍ ِبد    .2017 ،الجامع  األعدون  . أًِ إثذاس، بد فٍ األرد

،   )الويي الرحي    المهاعات الحناتن    في تومن  ألع بعوامج مستود إل  الفلسف  ا جتماين   -13
الجامع   وض . ناسمنن محمود أحمد يعنمات،( والمبادعة لطفا الع  التوارا ا جتمايي  

 .2017  ،األعدون  
في المداعس  ال  األساسي  الل   ف    لدى طلب  الر  في اللغ  الععبن   المعائي  مستوى األداء  -14

 .2018 ، موروع جزاع الحالحل ، الجامع  األعدون  . شنعنن   في األعدن  الحكومن  
ماغ في تحرنا طلب  عة مستودة إل  وتائج أبحا  الد    مطو    تدعنسن    استعاتنجن  فايلن   -15

تهم وحوها. أحالم وجنه يبد اللطنف حمدون، الجامع  علوم ودافعن  ة الابع في ماد  الس   ف  الر  
 .2018 ، األعدون  

 الت عل م  المشكالت ودافعن     في تومن  مهاعات حا  الخماسن   الت عل م  دوعة   استعاتنجن  فايلن   -16
 ، ن  . هنا دمحم جابع يمنا، الجامع  األعدوال  األساسي  الل   ف  ة العلوم لدى طلب  الر  في ماد  
2018. 

ات ناضن  ة الع  حرنا في ماد    والت  افعن  باللعب في تومن  الد   الت عل م  فايلن  استخدام استعاتنجن   -17
. حمدة يبدهللا السلنمان الوعنكات، الجامع  في األعدن   األساسي   اوي  الل   ف  لدى طلب  الر  

 .2018 ، األعدون  
اوي الل   ف    للر  في وشاطات كتاب اللغ  الععبن   ملي  ففكنع الت  هاعات الت  دعج  توافع م -18

 .2022 ،البناتيتنب  ل .المتوسط في الععاق
كادنمي ألم اعل    الالزم  للت  م ين بعد في تومن  المهاعات ا جتماين  عل  ساهم  الت  تمننم دعج  م -19

 .2022 ،البوذى ش .انماتهم في يم  ول  من وجه  وظع معل  ألالل  افوف الل  ر  لدى طلب  ال
عهن سهامها في تطو  إودعج    ملن  فالت  ان للمماعسات في يم   ف  ر  مات الدعج  توظنف وعل   -20

 .2022، حمدألاماوي أ .من وجه  وظعهن المهوي  
 
 

 
 

 

1- 1st Research Students’ Network Conference, Birmingham University. 

England, June 1995. 

2- 2nd Research Students’ Network Conference, Birmingham University, 

England, June 1996. 

3- 14th International Training Session on Human Rights and Peace 

Education for Teachers of Primary, Secondary and Vocational 

Schools, Human Rights and Citizenship: Approaches for Teaching 

and Learning. Geneva, 7-13 July 1996. 

 المؤتـمرات
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4- 15th International Training Session on Human Rights and Peace 

Education for Teachers of Primary, Secondary and Vocational 

Schools, Educational Reform: The Issues for Human Rights and 

Democracy. Geneva, 6-12 July 1997. 
 

ّّ مؤتـمر البحث التّ  -2  .1998/  11/  5-3ارأدنن  -  : ل ى ينن  ااجممع  ارأدنيّّ يف اليطن العرّب  وبي
"تقّّم وبرانمج لعدان ميح". تقدمي ودق  عمل وبعنيان ودش  عمل "تروبّ  طفل مم قبل املددس  : الياقع والطّ  -8

 .13/11/2001ارأدنن  -  ". ااجممع  ارأدنيّّ   يف ااجممع  ارأدنيّّ وبينّ   العليم التّ وض  يف كلّّ ممت الرّ معلّ 
 .2005  ، الزدقمء، ارأدننّ ل، ااجممع  اهلممشّّ فيل  وارأسرة ارأوّ مؤمتر الطّ  -7
 .2005ممع  القمهرة، الفّيم، مصر   يف الفّيم، جوبّّ   التّ منس لكلّّ السّ  املؤمتر العلميّ  -8

9- 18th International Conference on Early Childhood Education, June 14-

17- 2009, Charlotte, North Carolina. 

ّّ املؤمتر التّ  -10 ّّ ز التّ مّّ   جمئزة امللك  دايّم للتّ ل اجمعّّ ارأوّ  وبي  .2009، كميين ارأول العقب ، ارأدننّ  -وبي
 .2016 ،حدة  املتّ اإلممدات العروبّّ  - ، نب  اخليايّج اخلرينّ ". مجعّّ فكري اإلجيمبّ "ثقمف  التّ  مؤمتر-15
 .2018 ،  ، ااجممع  ارأدنيّّ وبينّ   العليم التّ ز" كلّّ متمّّ  ، حني يظمم تعلّميّ علّم يف اليطن العربّ مؤمتر "التّ -16

 .2018 ، عيننّ   السّ ايض، اململك  العروبّّ الرّ علّم، علّم". وزادة التّ منس للتّ ويل السّ "امللتقى الدّ  -17
 

 
 
 

 اريخالتّ  البلد ةيّ الكلّ  سةادلؤسّ  الوظيفة
 0220 -0229 األردنّ  ةبويّ العلوم التّ  ةاجلامعة األردنيّ  ةراسات ادلسائيّ ة للدّ بويّ ة العلوم التّ يّ مساعد عميد كلّ 

 حىت اآلن -0209 األردنّ  ةبويّ لتّ العلوم ا ةاجلامعة األردنيّ  رئيس قس( ادلناهج ّوالّتدريس
 إلعداد ّوهأهيل ادلعّلم ن قبل بلوم ادلهّن قائد فريق الدّ 

 حىت اآلن -0209 األردنّ  ةبويّ العلوم التّ  ةاجلامعة األردنيّ  اخلدمة

ة لشؤّون اجلودة بويّ ة العلوم التّ عميد كليّ انئب 
 حىت اآلن -0200 األردنّ  ةبويّ العلوم التّ  ةاجلامعة األردنيّ  ّويلّواالعتماد الدّ 

 
  

 اإلدارٌ ةالخبرات 
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 اريخالتّ  البلد سةادلؤسّ  ادلشرّوع الوظيفة

 فريق رئيس
ثٕبء وتأٌُف ِٕهبد رَبض 

  ٌ ر ووضغ  ،األطفبي اٌت طى 

ٍ  اٌجزٔبِذ اٌت   ّبد ٌّؼٍ   ذرَج

 وضخاٌز  

 0200-0202 األردنّ  لمواهجتطونع االمعكز الوطوي  ل

 :029 األردنّ  الجامع  األعدون   تطىَز ِضبق ِهبراد اٌت ىاصً فريق رئيس
وضغ وحُمخ اإلطبر اٌؼبَ ٌٍّٕهبد  عضو فريق

  ٍ ٍ   اٌىطٕ  األردٔ
 :029 األردنّ  لمواهجتطونع ال المعكز الوطوي  

 عضو فريق
ثزٔبِذ تأهًُ وتأٌُف ثٕبء 

رَت اٌضبضٕبد فٍ اٌٍّّىخ وتذ

 خ "ُصضٓ"ؼىدَ  خ اٌض  اٌؼزثُ  

شعك  تطونع الموبلم  ين مشعوع 

 علنم العامالملن يبدهللا لتطونع الت  
 0292 ةعوديّ السّ 

ّبد خ ٌّؼٍ  وضغ اٌّؼبَُز اٌّهُٕ   فريق رئيس

 رَبض األطفبي
 0290 ةعوديّ السّ  اسللمن   المعكز الوطوي  

ِذَٕخ  تطىَز صضبٔخ وروضخ رئيس الفريق

 خاٌٍّه فهذ اٌطجُ  

  وشعك  مدنو  الملن فهد الطبن  
 0292 -0290 ةعوديّ السّ   فول  العالمن  الط  

مطور ادلناهج 
ّورئيس فريق 

 ادلشرّوع

ِٕبهذ ثىاوُز وتأٌُف ثٕبء 

-3خ ِٓ خ ٌٍّزصٍخ اٌؼّزَ  ؼٍُُّ  اٌت  

ٍُب صٕىاد، ورئُش اٌٍزٕخ اٌؼُ  6

 ٌإلشزاف ػًٍ تأٌُف إٌّبهذ

 0292 -0292 ةعوديّ السّ     العالمن  فولشعك  الط  

مطور ادلناهج 
ّورئيس فريق 

 ادلشرّوع

ِٕبهذ ثىاوُز وتأٌُف ثٕبء 

-6خ ِٓ خ ٌٍّزصٍخ اٌؼّزَ  ؼٍُُّ  اٌت  

ُ اٌمزْ صٕىاد )ِٕهبد ِتؼٍ   9

 اٌىاصذ واٌؼشزَٓ(

 0292 -0299 ةعوديّ السّ   فول  العالمن  شعك  الط  

 رئيس الفريق
ثزٔبِذ تذرَت وتأٌُف ثٕبء 

فىٌخ ّبد ِزصٍخ اٌط  تأهًُ ِؼٍ  و

وضخ واٌّزصٍخ اٌّجىزح )اٌز  

 خ(االثتذائُ  

 0292 -0299 ةعوديّ السّ   فول  العالمن  شعك  الط  

رئيس الفريق 
 ّوادلستشار الفن

ُّٓ ِشزوع "تّىُٓ" إلػذاد اٌّؼٍ  

 لجً اٌخذِخ

  للمواعد البشعن   المعكز الوطوي  

  وشعك  وجامع  األمنعة سمن  

 طنف

 2010 -2006 األردن

 

  

 المشارٌع
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 اريخالتّ  البلد سةادلؤسّ  اللجنة أّو ادلشرّوع الوظيفة
 2021 األردنّ  مدرسة اجلامعة األردنّية/ اجلامعة األردنّية اللجنة الفنّية رئيس اللجنة

 2019 األردنّ  علي( العايلدلؤسسات التّ  تمادهيئة االع جامعة البتا -جلنة تسيي( برامج كلية اآلداب عضو
 2020 -2018 األردنّ  ادلركز الوطن للمناهج ةدنيّ ة األر تطوير ادلناهج الوطنيّ  شارمست
فولة ة الطّ جلنة تطوير برانمج ادلاجستري  ي تربيّ  ُمَسرِر

 ادلبكرة
 -كلية العلوم التبوية  -قس( ادلناهج ّوالتدريس

 2017 األردنّ  ةاجلامعة األردنيّ 

مهارات  )مساق ب جامعيّ جلنة تطوير متطلّ  ُمَسرِر
 2018-2017 األردنّ  ةاجلامعة األردنيّ  واصل  ادلشكلة من رائسة اجلامعةالتّ 

 حىت اآلن -2009 ةعوديّ السّ  ةشركة الطفولة العادليّ  مجيع مشاريع االنتاج العلمي  ي الشركة مستشار فنّ 

 حىت اآلن -2014 ةعوديّ السّ  دريب ّواالستشاراترّواد ادلعرفة للتّ  م نتطوير برامج تدريب ّوهأهيل ادلعلّ  مستشار فنّ 

شركة تطوير ادلنبثسة عن مشرّوع ادللك عبدهللا  شاريعادلاستشاري  ي عدد من  مستشار فنّ 
 2016 -2013 ةعوديّ السّ  علي( العاملتطوير التّ 

 2015-2013 ةعوديّ السّ  اسادلركز الوطن للسيّ  م نة للمعلّ اختبارات الكفاءة ادلهنيّ ّوضع  عضو

ة ادلشرفة على اجلائزة/ جائزة اللجنة الفنيّ  عضو
 2010-2009 األردنّ  بويّ ز التّ ميّ ة جائزة ادللكة رانيا للتّ مجعيّ  زز ّوجائزة ادلدير ادلتميّ ( ادلتميّ ادلعلّ 

 ّوخبري تطوير عضو
تطوير برامج الطفولة ادلبكرة  ي اجلامعة 

 ةة يوات األمريكيّ ة ّوجامعاجلامعة األردنيّ  ة ّوجامعة البتاءاألردنيّ 
 األردنّ 

ّوالوالايت 
 حدةادلتّ 

022;- 0299 

 2010 -2006 األردنّ  ةعليميّ شركة طيف للخدمات التّ  مجيع مشاريع االنتاج العلمي  ي الشركة مستشار فنّ 

 عضو
علي( بية ّوالتّ اللجنة ادلشتكة ب ن ّوزارة التّ 

م ن ة لتطوير برامج إعداد ادلعلّ ّواجلامعة األردنيّ 
 ألردنّ  ي ا

 األردنّ  علي(ة ّوالتّ بيّ ة ّوّوزارة التّ اجلامعة األردنيّ 
 ّوكندا

0222- 0228 

 ُمَسرِر
فل جلنة ّوضع معايري اعتماد برانمج تربية الطّ 

 0222 األردنّ  علي(ة ّوالتّ بيّ ّوزارة التّ  ة ي اجلامعات األردنيّ 

 عضو
دريس العامل ن  ي جلنة تطوير أعضاء هيئة التّ 

 :022 -0229 األردنّ  ةاجلامعة األردنيّ  ةاجلامعة األردنيّ 

مة رايض األطفا   ي جلنة برانمج إعداد معلّ  ُمَسرِر
 0222 -0229 األردنّ  علي(ة ّوالتّ بيّ ّوزارة التّ  ةاجلامعات األردنيّ 

ة فل  ي كليّ ة الطّ جلنة ضبط اجلودة لربانمج تربيّ  ُمَسرِر
 0229 األردنّ  ةاجلامعة األردنيّ  ةبويّ العلوم التّ 

 ُمَسرِر
ة جلنة إعداد تسرير ضبط اجلودة لربانمج تربيّ 

م لـ ة ّوادلسدّ فل  ي اجلامعة األردنيّ الطّ 
UNDP 

 0229 األردنّ  ةاجلامعة األردنيّ  -ةبويّ ة العلوم التّ كليّ 

شاطات الجتماع اخلرباء علي( ّوالنّ جلنة التّ  عضو
 ;;;9 األردنّ  ةاجلامعة األردنيّ  -ةبويّ لوم التّ ة العيّ كلّ  األردنّ  بويّ طوير التّ دلؤتـمر التّ  حضرييّ التّ 

 

 ستشارات الفنٌ ةاللجان الع لٌا واال
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 اريخالتّ  البلد سةادلؤسّ  حكي(جما  التّ 
 2019 األردنّ  علي(بية ّوالتّ ّوزارة التّ  -ة العامة للمناهجادلديريّ  دليل دمج مهارات السرن الواحد ّوالعشرين

 حىت اآلن -2018 نّ األرد للمناهج ادلركز الوطنّ  مة للمركزاألعما  ّواالنتاجات ادلسدّ 

 حىت اآلن -2018 الكويت ةيّ فولة العربالطّ ة جملّ  شرمة للنّ األحباث ادلسدّ 

 حىت اآلن -2014 ةعوديّ السّ  رّواد ادلعرفة للتدريب ّواالستشارات م نتطوير ادلعلّ ة لبرامج ّوحسائب تدريبيّ 

ضمن مشرّوع  ةعدد من ادلؤلفات العمليّ 
 تطوير رايض األطفا 

نبثسة عن مشرّوع ادللك عبدهللا شركة تطوير ادل
 2016 -2013 ةعوديّ السّ  علي( العاملتطوير التّ 

ة ختبارات الكفاءة ادلهنيّ عدد من ا
مات ة دلعلّ ّوّوثيسة ادلعايري ادلهنيّ  م نللمعلّ 
 الثة األّوىلفوف الثّ الصّ 

 2015-2013 ةعوديّ السّ  للسياس ادلركز الوطنّ 

 حىت اآلن -2014 ةعوديّ السّ  ة/ جامعة ادللك سعوديّ و بتّ ال العلومجملة  شرمة للنّ األحباث ادلسدّ 

 2013 ةعوديّ السّ  جائزة ادللك عبدهللا للتمجة ادلتمجةّوالكتب األعما  
دريس تسيي( ملفات أعضاء هيئة التّ 

 نحىت اآل -2012 ةعوديّ السّ  جامعة ادللك سعود -عمادة تطوير ادلهارات ةم ن لنيل رخصة الكفاءة ادلهنيّ ادلتسدّ 

/ جامعة ةفسيّ ة ّوالنّ بويّ راسات التّ جملة الدّ  شرمة للنّ األحباث ادلسدّ 
 حىت اآلن -2012 سلطنة ُعمان لطان قابوسالسّ 

 حىت اآلن -2011 البحرين ة/ جامعة البحرينبيّ ة التّ يّ ة كلّ جملّ  شرمة للنّ األحباث ادلسدّ 

/ جامعة االمارات ةبويّ ة لألحباث التّ ّوليّ ة الدّ اجمللّ  شرمة للنّ األحباث ادلسدّ 
 حىت اآلن -2010 اإلمارات حدةة ادلتّ العربيّ 

 حىت اآلن -2009 األردنّ  راسات/ جامعة مؤتةمؤتة للبحوث ّوالدّ  شرمة للنّ األحباث ادلسدّ 
 2009 سوراي ة جامعة دمشقجملّ  مة للنشراألحباث ادلسدّ 
هائي ن للفوز جبائزة ح ن النّ مسابلة ادلرشّ 

 2010-2009 األردنّ  بويّ ز التّ ة جائزة ادللكة رانيا للتميّ مجعيّ  م ن ّوادلدراءادلعلّ من  بويّ ز التّ ميّ التّ 

 حىت اآلن -2008 األردنّ  ة/ اجلامعة األردنيّ ةبويّ ة دراسات/ العلوم التّ جملّ  شرمة للنّ األحباث ادلسدّ 

 
  

  ً  الت حكٌم العلم
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 نبذة عامة

 من المركز الكندي العالمً صمرخ  ب محترف مدر   -
Certified Professional Trainer- Canada Global Center 

  جامع  الملن سعود/ المملك  الععبن   -في يمادة تطونع المهاعات مستشار وخبٌر تدرٌب -
 .2016 -2011  عودن  الس  

 الفئات التً تم  تدرٌبها:  -
لوطن في ا علنم  والت  عبن    من وزاعات الت  خررات/ لنادات تعبون  أساتذة جامعات من جمنع الت  

  علنمن  منن من المعاحا الت  مات ومعل  / معل  بننبات ومدع  / مشعفنن تعبوننن/ باحلنن/ مدع  الععبي  
 .، طلب  مداعس، آباء وأمهاتالمختلف 

 :لتارٌخه 9;;9من العام بٌن مجموع عدد المتدر  
 ب.متدع  وب  متدع   خمس يشعة ألفنواهز 

 درٌب:فٌها الت   البلدان التً ن فذ   -
  اعماعات الععبن  ، سلطو  ي مان، الكونت، البحعنن، لطع ، عودن    الس  المملك  الععبن   ،األعدن  
 توزاونا.حدة، المت  
 

 
 

 جة والمنشورةنت  الم   درٌبٌة  الحمائب الت  

 اريخالتّ  البلد سةادلؤسّ  عنوان احلسيبة
 0292 ةعوديّ السّ  اد ادلعرفة للتدريب ّواالستشاراترّوّ  ة الفاعلةيّ فّ اإلدارة الصّ 

 0292 ةعوديّ السّ  اد ادلعرفة للتدريب ّواالستشاراترّوّ  ة السرن الواحد ّوالعشرينشط لتبيّ النّ  الّتعّل(
 0292 ةعوديّ السّ  اد ادلعرفة للتدريب ّواالستشاراترّوّ  اإلشراف اإلكلينيكيّ 

شركة تطوير/ مشرّوع ادللك عبدهللا  فلعالقة احلاضنة ابألم ّوالطّ 
 0292 ةعوديّ السّ  معلي( العالتطوير التّ 

 0298 ةعوديّ السّ  اد ادلعرفة للتدريب ّواالستشاراترّوّ  )قيد اإلجناز  مهارات البحث العلميّ 
 حتت التنفيذ األردنّ  اجلامعة األردنّية مهارات الّتواصل

 
 

   ة، انظر درٌبٌ  دوات والورش الت  فاصٌل حول موضوعات المحاضرات والن  لمزٌد من الت
 .ةٌرة المهنٌ  هاٌة الس  الملحك المرفك فً ن

  

 المحاضرات والورش الت درٌبٌ ةدوات والن  
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 ة:اللغة اإلنجلٌزٌ   -9
 (ممتاز) كتابة  )ممتاز( محادثة  )ممتاز( استماع  )ممتاز( لراءة

 

 استخدام الحاسوب: -0
Word/ PowerPoint/ Internet/ Excel. 

 

 
 

ً   رلم الهاتف طبٌعة العاللة البلد االسم  العنوان االلكترون
 

 /يمحد جمدووب ي.ن 
 ارأدنيّ ااجممع  

 ارأدننّ 
زمّل، ودئّس يف العمل/ 
وانئب دئّس ااجممع  
 لشؤون الكّلّّمت اإليسميّّ 

00962777490229 amajduba@ju.edu.jo 

 
ااجممع   /الزوبين ي.ن

 ارأدنيّ 
 ارأدننّ 

ودئّس يف العمل/ ، زمّل
 m.alzboon@ju.edu.jo 00962777641256   وبينّ   العليم التّ عمّد كلّّ 

د الكرمي/ ن. سمدة عب
 جممع  امللك سعين

  عيننّ السّ 
شرنك  يف مشروع عمل 

 skarim_edu@hotmail.com 00966500507061 وزمّل  مهنّ 

Dr. Vonda 

Jump/ Utah 

State 

University 

اليالايت 

 حدةاملتّ 

شرنك  يف مشروع 
 تطينر، وزمّل 

001843226580 Vonda@eiri.usu.edu 

Dr. Agneta 

Flink/ Lund 

University 

 Agneta.Flink@pedagog.lu.se 0046708146140 يستمذة سموبق ، وزمّل  يندالسّ 

 

 ساندةالمهارات الم  

 فٌنعر  سماء م  أ

mailto:skarim_edu@hotmail.com
mailto:skarim_edu@hotmail.com
mailto:Vonda@eiri.usu.edu
mailto:Vonda@eiri.usu.edu
mailto:Agneta.Flink@pedagog.lu.se
mailto:Agneta.Flink@pedagog.lu.se
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 ةبي  دريدوات والورش الت  ملحق بالمحاضرات والن  
 

ً  : أوالً   ةربوٌ  والمٌادات الت   على المستوى الجامع
 

ً  عل  الت  . أ   ،الجامع  األعدون   .دعنس الجدديضاء هنئ  الت  أل  وعش  تدعنبن   :شطالن  -م البنائ
2022. 

 

 ،2021 ، عدون  ألالجامع  ا ،دعنبوالت  تسشاعات ز ا معك :كادٌمًأللعمل اا ممارسة. ب
2022. 

 
 ،2021  ،الجامع  األعدون   .معنض  الت  كلن   :لبة وجذب انتباههمات تحفٌزالط  ستراتٌجٌ  ا .ج

 .2022 ، عدون  ألالجمع  ا ،معكز ا يتماد وضمان الجودة
 
ً  الت   . طرائكد  :درٌس الجامع

جامع  / 2015حمن، جامع  األمنعة ووعة بوت يبد الع  / 2016 -2012جامع  الملن سعود، 
 ، ان األهلن  / جامع  يم  2008-2004 ، / الجامع  األعدون  2009 ، العلوم اعسالمن  

2003. 

 

 الت واصل:. مهارات ـه
/ / 2014حمن، جامع  األمنعة ووعة بوت يبد الع  / 2016 -2012جامع  الملن سعود، 
 .2021-2016 ، الجامع  األعدون  

 

ً  . الت  و  .2016 -2012جامع  الملن سعود، غذٌة الراجعة: والت   موٌم البنائ
 

 .2015 -2012جامع  الملن سعود، اآلمنة:  الت عل مة بٌئ -ز
 

ً   ف  . إدارة الص  ح  :الجامع
-2004/ الجامع  األعدون ، 2009 ، جامع  العلوم اعسالمن  / 2021الجامع  األعدون  ، 

 ./2007 ، / جامع  يمان األهلن  2008
 

 .2016 -2012مع  الملن سعود، جار: علٌم الم صغ  الت   -ط
 

ً  مهارات الب -ي  :حث العلم
ً  م  في وعش  متمد   - . المجلس األيل  لمشعفي لسم البح  العلمي   ""مهارات البحث العلم
 .2015وح ، لطع، علنم. الد  للت  
لموسمي إداعات  ة: الممابلة والمالحظة""مهارات أسالٌب جمع المعلومات البحثٌ  وعش  في  -
 ، جامع  الملن عبن    الت  ن  ات. كل  ناضن  وم والع  في العل ع البحلي  من  دنم  في معكز الت  علنم الر  الت  

 .2012 ، عودن    الس  سعود، المملك  الععبن  
ً  "إعداد مدر  وعش   - وح ، الد   -. المجلس األيل  لألسعة"بٌن على مهارات البحث العلم

 .2011لطع، 
 

شارٌع شركة مة "ح ضن". أحد عودٌ  ة الس  . برنامج تأهٌل وتدرٌب الحاضنات فً المملكة العربٌ  ن
 علٌم.تطوٌر المنبثمة عن مشروع الملن عبدهللا لتطوٌر الت  

ناض، فا". الع  بعووان "العالل  مع األم والط   بات يل  توفنذ بعوامج تدعنبي  وعش  إيداد مدع   -
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 .2015 ، عودن    الس  المملك  الععبن  
ناض، والبعوامج". الع   فابعووان "تمونم الط   بات يل  توفنذ بعوامج تدعنبي  وعش  إيداد مدع   -

 .2015 ، عودن    الس  المملك  الععبن  
 

  ناض، المملك  الععبن   ، الع  واد العالمن  دات مدعس  الع  م  لمنامد  م  بات: ورشة إعداد مدر   .ل
 .2015 ، عودن  الس  

 

 ، تن  جامع  إماعا 22طالبات من م  لمد  م  ة لإلرهاب: ة واالجتماعٌ  فسٌ  ة والن  ورشة األسس الفكرٌ   .م
 .2016حدة،   المت  دبي، اعماعات الععبن  

 

ً   -ن  :ربوي  كفاٌات اإلشراف الت  و اإلشراف اإلكلٌنٌك
، 2010الفعنع،   ن  / مدعس  كل  2017 ، ولن  / مداعس مناع الد  2018 ، ولن  واد الد    الع  أكادنمن   -

 .2006 ،   األعلودكسن  / المدعس  الوطون  2017
 .2013 ، عودن    الس  ناض، المملك  الععبن  بن خلدون للتدعنب. الع  مدعس  ابن خلدون/ معهد ا -
 

 .2016 -2012جامع  الملن سعود، راسً وتصمٌمه: بناء الممرر الد   -س
 
ً  : عاثانًٌ   داخل األردن   -لى المستوى المدرس

 

 :ةٌ  ف  اإلدارة الص   -أ
بواة الغد،   أكادنمن  / 2019 ، ولن  حالف الد    الت  أكادنمن   /2022 ،علاءان والز  يم   / العمعن  المداعس 
/ 2014اعس المعاعف،   مدن  كل  / 2017  الفعنع، ن  / مداعس كل  2017 ، ولن  مداعس مناع الد  / 2018

اد و    الع  / أكادنمن  2016، 2014، ، 2010، 2008، 2007، 2006 ،   األعلودكسن  المدعس  الوطون  
  الملك  عاونا العبدهللا لتدعنب أكادنمن  / 2011 ، / مداعس عاهبات الوعدن  2013 ،2007  ،ولن  الد  

/ مدعس  الفعنع، 2009 ، س  المعمداون  / المدع2010 ، ولن    الد  / المداعس األعدون  2010منن، المعل  
المدعس  / 2008  للبوات، المدعس  األهلن  / 2008 ، للمداعس الخار   عبوي  الملتم  الت  / 2009

عاساوط ، / مدعس  الت  2007/ مداعس المشعق، 2008 ، رعن  / المدعس  الع2008 ، ا وجلنزن  
 ، / مداعس الموها العالمن  2005، انيم    أكادنمن  مدعس  / 2006/ حضاو  دعب العلم، 2006
 .1998 ،   الععبن  موذجن  لمدعس  الو  / ا2002ضوان، / مداعس الع  2005

 .2008 ، ولن  اد الد  و    الع  . أكادنمن  ب فً ورشة عمل بعنوان "إدارة سلون األطفال"مدر   -
المدعس  / 2018،  ولن  اد الد  و    الع  أكادنمن  . "الط لبةب فً ورشة عمل بعنوان "تعدٌل سلون مدر   -

 .2007 ، ولن  اد الد  و    الع  / أكادنمن  2009 ،   األعلودكسن  الوطون  
 

ً  الت   الت عل مأسالٌب  -ب  شط:والن   عاون
/ مداعس 2017 ، ولن  مداعس مناع الد  / 2018ارعة، دة الو  / مدعس سن  2018، ائد الععبي  مداعس الع  

/ مدعس  2017، 2013 ، فعع األشعفن   - كسن    األعلودالمدعس  الوطون  / 2017  الفعنع، ن  كل  
/ 2012  الحفاظ، / أكادنمن  2012، 2011منن،   الملك  عاونا لتدعنب المعل  / أكادنمن  2013المطعان، 
 -   األعلودكسن  / المدعس  الوطون  2009،  المدعس  العرعن  / 2010 ،   عاهبات الوعدن  ن  مدعس  كل  

 .2008ان، يم   - ولن    الد  نمن  / األكاد2008، 2007، فعع الشمنساوي
 

 :الدفكٌر الن  تعلٌم المفاهٌم باستخدام مهارات الت   -ج
 .2012منن،   الملك  عاونا العبدهللا لتدعنب المعل  أكادنمن   -
/ مداعس 2009، 2007  ،   األعلودكسن  المدعس  الوطون  / 2011 ،   عاهبات الوعدن  ن  مدعس  كل   -

 .2008 ، ولن  اد الد  و    الع  أكادنمن  
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ً   -؛ منظور نفسالت عل مة ودافعٌ   ً  ف  تحسٌن االنتباه الص   -د  عصب
 .2017ارعة، دة الو  مدعس  سن   .2017، ائد الععبي  مداعس الع   -
 
 :رةفولة المبك  تربٌة الط   -هـ

 :وضة وتموٌمهمتنمٌة أطفال الر   -
 .2010،  ولن    الد  / عوض  المداعس األعدون  2010 ، عوض  المداعس العرعن  

 :نمائًٌاالممارسات المالئمة المناهج و -
 .2013  الحفاظ، / أكادنمن  2014تماعب،  مداعس ذ/2014ضوان، مداعس الع  

 
 :فلالمتمركز حول الط   الت عل م -

 .2017 ،   األعلودكسن  المدعس  الوطون   -عوض  وهب  تماعي
 ة:بتدائٌ  وضة والمرحلة االة فً تعلٌم أطفال الر  ائٌ  كائز الت  ر  ال -
 .2017، ائد الععبي  مداعس الع  /  2018  بواة الغد، أكادنمن   -
 

 مهارات الت واصل: و.
/ 2014، ، فعع الشمنساوي -   األعلودكسن  المدعس  الوطون  / 2010، ائد الععبي  مداعس الع  
 .2015يمان،  - ولن    الد  األكادنمن  
 
 :ةعاٌة الوالدٌ  ربٌة والر  الت   -ز

ان الكبعى، / أماو  يم  1997، الملكي   مافي  المرع الل  / 2019، 2018 ، ولن  حالف الد    الت  أكادنمن  
حضاو  دعب  /2007، 2006،  عوض  وهب  تماعي/ 2009 ،  ومداعسها/ عوض  المعمداون  2002
 .2007-2005عاساوط  الت    مدعس /2005 ،  يمانأكادنمن    مدعس /2006 ،العلم

 

 -2013/ 2011 -2005 األعدن   ان،يم   اصة.للمدارس الخ   ربوي  ت  محاضر رئٌس فً الملتمى ال -ح
2014 ،2016. 

 ة:فً الموضوعات اآلتٌ  وورش عمل محاضرات 
 ا ومالب األبنض. -

 احذع: أوت في هاب  العنون. -

 ولعات.أسعى الت   الط لب  -

 م بنن مطعل  ا حتعاف وسودان األوسو .المعل   -

 لم واحد.  الع  أهمن   -

 ، لم يلَّك الجعس.اع العؤوسالتا لط   -

 .ي  كاما الحس    والت  ن  ات الحس  العملن   -

 .م  تطوعنًاالمماعسات المالئ -

 .ف    لغعف  الر  اعداعة ا ستبالن   -
 

ة وذلن من خالل عملً كعضو فً موذجٌ  مً المدرسة الن  ب فً سلسلة من ورش العمل لمعل  مدر   -ط
 .2017، 2004 -1999ان يم   - الجامع  األعدون   ة.موذجٌ  ة للمدرسة الن  اللجنة الفنٌ  

 

ً  مدر   -ي " للمرشدٌن العاملٌن فً مدارس المطاع ب فً ورشة عمل بعنوان "اإلرشاد الجمع
 .1993 ، الجامع  األعدون   - موذجن  المدعس  الو  ان. الخاص فً مدٌنة عم  
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ً  : الثً ثا  خارج األردن   -على المستوى المدرس
 

 :ةٌ  ف  اإلدارة الص   -أ
 ة:ة وذلن فً المدارس اآلتٌ  ٌ  ف  د من ورش العمل فً موضوع اإلدارة الص  ب فً عدمدر   -

 ، عودن    الس  ناض، المملك  الععبن   ، الع  اد العالمن  و  مداعس الع  / 2019مداعس المدس، اسطوبوا 
ناض، / مداعس بواكنع، الع  2014 ، عودن    الس  ة، المملك  الععبن   ، جد  رع األهلن  / مداعس الو  2014
/ 2011 ،وح ، لطع  للبوات، الد    المستمل  اوون  / مدعس  اعنمان الل  2011 ، عودن    الس  ك  الععبن  الممل

 .2010 ،وح ، لطع ، الد  اوون  مدعس  خلنف  المستمل  الل  
  للبونن،   المستمل  اوون  مدعس  خالد بن الولند الل   ".الط لبةب فً ورشة بعنوان "تموٌم سلون مدر   -
 /   المستمل    ا بتدائن    للبوات/ مدعس  حفر  المستمل  اوون  ماا الل  / مدعس  الش  2012وح ، لطع، الد  

 .2012وح ، لطع،   للبوات. الد    اعيدادن  مدعس  خدنج  بوت خونلد المستمل  
اشد، الكونت، حضاو  يبد العزنز الع   ب فً ورشة عمل بعنوان "إدارة سلون األطفال".مدر   -

2008. 
 

 :شطعاونً والن  الت   عل مالت  أسالٌب  -ب
 .2014 ، عودن    الس  ة، المملك  الععبن   ، جد  رع األهلن  مداعس الو   -
 .2012 ، عودن    الس  ناض، المملك  الععبن  مداعس بواكنع، الع   -
 .2012 ،وح ، لطع  للبوات، الد    المستمل  اوون  مدعس  سكنو  الل   -
 .2011 ، عودن  الس    الم، الدمام، المملك  الععبن  مداعس الس   -
 .2009 ،وح ، لطع ، الد   ، مدعس  الوكعة المستمل    المستمل  مدعس  ابن سنوا ا بتدائن   -
 .2006 ، عودن    الس  ة، المملك  الععبن  مداعس األودلس، جد   -
 .2004 ، عودن    الس  ة، المملك  الععبن  مداعس داع الفكع، جد   -
 

 :الدفكٌر الن  لت  تعلٌم المفاهٌم باستخدام مهارات ا -ج
 .2012وح ، لطع،   للبونن. الد    المستمل  اوون  مدعس  مرعب بن يمنع الل   -
 

 :ماغالصدٌك للد   الت عل م -د
 .2012وح ، لطع،   للبوات. الد    المستمل  اوون  مدعس  أعوى الل   -
 

 :رةفولة المبك  ة الط  تربٌ   -هـ
ا، الموام ، ملتم  عناض األطفاا األو   .""الممارسات المالئمة نمائًٌا وعش  يما بعووان -

 .2012مملك  البحعنن، 
  عناض األطفاا، جامع  األمنعة ووعة بوت يبد ن  . كل  ة"ة الوالدٌ  ربٌ  "الت  وعش  يما بعووان  -

 .2012 ، عودن    الس  ناض، المملك  الععبن  حمن، الع  الع  
. عوض  ومدعس  أبي رة"ك  فولة المبة الط  شط فً تربٌ  "المنحى الن  وعش  يما بعووان  -

 .2012وح ، لطع،   للبونن. الد   / عوض  جويان بن جاسم المستمل  حونف  المستمل  
ً  "المبادرة وتشجٌع الت  وعش  يما بعووان  - . عوض  وضة"فً مرحلة الر   فاعل االجتماع

 .2012وح ، لطع،  . الد    المستمل  ومدعس  الشحاون  
اشد، حضاو  يبد العزنز الع   "وضة وتموٌمهمالر  تنمٌة أطفال وعش  يما بعووان: " -

 .2008الكونت، 
 

 ة وعامةة خاص  ث رئٌس فً ملتمٌات ومنتدٌات تربوٌ  متحد   -و
  العلوم ن  . كل  "عامان من االحتكان ،زرقألالعالم ا"ئنس في محاضعة بعووان   الع  المتحد   -
 .2022،  ، األعدن  الجامع  األعدون   - عبون  الت  
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 - عبون    العلوم الت  ن  . كل  "صراع اللوزة والمشرة"ئنس في محاضعة بعووان   الع  المتحد   -
 .2022،  ، األعدن  الجامع  األعدون  

،  ، األعدن  ب، الجامع  األعدون    الط  ن  . كل  "العالج بالحدٌث"ئنس في ملتم    الع  المتحد   -
2019. 

.فودق "ة فً المدرسةة واالنفعالٌ  الجتماعٌ  العافٌة والمهارات ا"ئنس في ملتم    الع  المتحد   -
 .2019، ان، األعدن  جعاسا، يم  

الجامع   - عبون    العلوم الت  ن  . كل  "العمل زٌنةً "ئنس في محاضعة بعووان   الع  المتحد   -
 .2019،  ، األعدن  األعدون  

  ن  . كل  "هغ كل  مافل كل ه والد  مولً: الط  طور الش  الت   "ئنس في محاضعة بعووان   الع  المتحد   -
 .2019، جامع  البتعا، األعدن   -العلوم واآلداب

الجامع   - عبون    العلوم الت  ن  . كل  "صنع أثراً "أئنس في محاضعة بعووان   الع  المتحد   -
 .2019،  ، األعدن  األعدون  

، علنمللت   . واجه  األعدن  ماغ"دٌك للد  المعتبر لسنن الكون والص   الت عل م"وعش  بعووان:  -
 .2018ان، فودق هولندي ان، يم  

ً  "ئنس في محاضعة بعووان   الع  المتحد   - ة المرن الواحد لتربٌ   المعل م االستراتٌج
 .2018،  ، األعدن  الجامع  األعدون   - عبون    العلوم الت  ن  . كل  "ةسخة العربٌ  والعشرٌن: الن  

فل مولً: الط  طور الش  "الت  بعووان: علنم. وعل  ادس للت  الس   ولي    عئنس في الملتم  الد  متحد   -
 .2018 ، عودن    الس  ناض، المملك  الععبن  علنم، الع  . وزاعة الت  ه"ماغ كل  كل ه والد  

ة فً تطوٌر ائٌ  كائز الت  "الر  علنم. وعل  بعووان: ادس للت  الس   ولي    عئنس في المتلم  الد  متحد   -
  ،عودن    الس  ناض، المملك  الععبن  علنم، الع  . وزاعة الت  ة"وضة والمرحلة االبتدائٌ  مناهج الر  
2018. 

دعنس الت   :   اعسالمن    العلمن  ن  لمداعس الكل   الخامس عبوي    عئنس في المؤتمع الت  متحد   -
 .2017، ان، األعدن  . يم  "ماغدٌك للد  الص   الت عل م". وعل  بعووان: اتفع  وتحدن   المتمانز.

  ن  . كل  "المعتبر لس نن الكون، عود على بدء الت عل م"ووان ئنس في محاضعة بع  الع  المتحد   -
 .2017،  ، األعدن  الجامع  األعدون   - عبون  العلوم الت  

الجامع   - عبون    العلوم الت  ن  . كل  "انهض دواؤن فٌن"ئنس في محاضعة بعووان   الع  المتحد   -
 .2016،  ، األعدن  األعدون  

ات من منظور "أوكلما اشتهٌت اشترٌت؛ ضبط الذ  وان ئنس في محاضعة بعو  الع  المتحد   -
 .2016،  ، األعدن  الجامع  األعدون   - عبون    العلوم الت  ن  . كل  نٌروسٌكولوجً"

ة فسٌ  ة والن  األسس الفكرٌ  ". وعل  بعووان: فكنع اعنجابي  لماف  الت  مؤتمع   عئنس في متحد   -
 .2016، ةالمتحد    ماعات الععبن  ، اعدبي. "ة لإلرهابواالجتماعٌ  

علنم الت   :   اعسالمن    العلمن  ن  لمداعس الكل   ابعالع   عبوي    عئنس في المؤتمع الت  متحد   -
المعتبر لسنن الكون؛ عود  الت عل م". وعل  بعووان:  علنمن    الت  ع عائد للعملن  وبالتمكنن، موظ

 .2016، ان، األعدن  . يم  "على بدء
ً  ما بعد ملتمى الن  ". وعل  بعووان: زالمتمن   ع العلمي  شملتم  الو    عئنس في متحد   -  شر العلم

المملك  ، ناضالع  حمن، جامع  األمنعة ووعة بوت يبد الع  . "اتعات وتوصٌ  ز، تطل  المتمٌ  
 .2016،  عودن    الس  الععبن  

علنم الت    : تمن ز  اعسالمن    العلمن  ن  اوي لمداعس الكل  الل   عبوي    عئنس في المؤتمع الت  متحد   -
ً  المعل  "بنن مواكب  العرع والحفاظ يل  موظوم  المنم. وعل  بعووان:  لتربٌة  م االستراتٌج

 .2014، ان، األعدن  . يم  "ةسخة العربٌ  والعشرٌن: الن   الواحدالمرن 
"مناهج بواكٌر ئنس في ودوة مداعس المطاع الخا ، محاضعة بعووان ع  ال  المتحد   -

 .2014، ان، األعدن  ان، يم  . فودق حناة يم  وممارسة" : شعارالمالئمة تطورًٌا
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.  اجحي ويائلته الخنعن  حمن الع  س  يبد الع  مؤس   -فول   في ملتم  مشاعنع الط  متحد   -
 ، عودن    الس  الدمام، المملك  الععبن   .ة: منهج وممارسات"مائٌ  "المالءمة الن  محاضعة بعووان 

2013. 
 ، محاضعة بعووان: علنم العماون    لوزاعة الت  عبون  منادات الت  ئنس في ملتم  ال  الع  المتحد   -

 .2013، مسمط، سلطو  ي مان، ة: منهج وممارسات"مائٌ  "المالءمة الن  
"المالءمة للتعلنم، محاضعة بعووان  ولي  والموتدى الد   ولي    عئنس في المععض الد  متحد   -
 .2013 ، عودن    الس  بن  ناض، المملك  العع. الع  ة: منهج وممارسات"مائٌ  الن  
ة: مائٌ  "المالءمة الن    عئنس في ودوة مداعس المطاع الخا ، محاضعة بعووان المتحد   -

 .2013، ان، األعدن  وناا، يم  . فودق الع  منهج وممارسات"
نة من سنن نوع س  "الت  ا. محاضعة بعووان   عئنس في ملتم  عناض األطفاا األو  متحد   -

 .2012عنن، . الموام ، البحالخلك"
ً  "المعل  علنم. محاضعة بعووان للت   ولي    عئنس في المععض والموتدى الد  متحد   -  م االستراتٌج

 ، عودن    الس  ناض، المملك  الععبن  . الع  ة"سخة العربٌ  لتربٌة المرن الواحد والعشرٌن: الن  
2012. 

وعل   .عبوي  ز الت  من  ونا للت    جائزة الملك  عاوا لجمعن  األ عبوي    عئنس في المؤتمع الت  متحد   -
ً  المعل  "بعووان:  ، العمب . "ةسخة العربٌ  والعشرٌن: الن   الواحدلتربٌة المرن  م االستراتٌج
 .2010، األعدن  

 الط لبة"وعل  بعووان:  .اشدا لحضاو  يبد العزنز الع  األو     عئنس في المؤتمعمتحد   -
 .2007الكونت،  "ولعاتأسرى الت  


