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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (C.V)السيرة الذاتية 

      بيانات شخصية:
                 بسام محمد حامد القضاة   االسم:

 20/6/1965تاريخ الميالد 
 مكان الوالدة: عجلون  

                     الجنسية :أردني
 .لديانة: اإلسالم

 الحالة االجتماعية: متزوج
 العملية: تمؤهال

 التقدير الجامعة تاريخ الحصول عليها شهادةنوع ال
 جيد جدا عمـان  العربية 2006 دكتوراه مناهج وأساليب تدريس الدراسات االجتماعية

 جيد جدا اليرموك 1996 ماجستير مناهج وأساليب تدريس الدراسات االجتماعية
 جيد جدا اليرموك 1992 دبلوم مناهج وأساليب تدريس الدراسات االجتماعية

 جيد اليرموك 1988 بكالوريوس تاريخ
 

 :الخبرات العملية
, للتربيـــة العمليـــة   معلـــم  ـــ( وتربيـــة م ـــرب كليـــة العلـــوم التربويـــة مدرســـا -1

 .ولغاية االن ب 2003  الجامعة األردنية, من

الجامعـة  ,كلية العلوم التربويـة ,للتربية العملية "دراسات اجتماعية"  مدرسًا  -2
 .ب2003  ولغاية 7/9/1997األردنية من 

 محاضر غير مت رغ في الجامعة العربية الم توحة. -3

مــن قســم المنــاهج والتــدريس  /كليــة العلــوم التربويــةفــي مــدرس فــي الجامعــة األردنيــة  -4
 .م ولغاية اآلن7/9/2012

 :تدريس مجموعة مساقات كلية العلوم التربوية الجامعة األردنية منها  -5
 تدريس الدراسات االجتماعية. أساليب   
  مرق تدريس عامة 
   مدخر إلى تربية الم ر 
 تنظيم بيئة التعلم 
  .مقدمة في المناهج  
    مناهج رياض األم ار 
 .األسرة وتربية الم ر 

 ية والمدنية وأساليب تدريسها.التربية الومن 

 مهارات دراسية. 

  روتربية الم اللعب . 

 .جغرافية الومن العربي وأساليب تدريسها 

 

mailto:bassam_m_6_2006@yahoo.com


bassam_m_6_2006@yahoo.commail: -E   2الصفحة 
 

  :يةالدورات التدريب
 خارج االردن:

 الجهة المنفذة  الفترة الزمنية  مكان انعقاد الدورة اسم الدورة  الرقم
البرنــــامج األوروبــــي إلعــــداد وتــــدريب  2/10/1999 –18/9 إيماليا إعداد المعلمين وتدريبهم  1

 مجموعة خبراء. –المعلمين 
 داخل األردن:

 الجهة المنفذة  زمنيةالفترة ال  مكان انعقاد الدورة اسم الدورة  الرقم
 المعهد الومني للتدريب 3/2009-5/ 2-20 المعهد الومني للتدريب. تأسيسيةتدريب مدربين  1
البرنامج اإلشرافي   2

 لتدريب المدربين
 المعهد الومني للتدريب 21/5/2009-17 المعهد الومني للتدريب.

 معهد الومني للتدريبال 18/6/2009-7 المعهد الومني للتدريب. إدارة التدريب  3
 المعهد الومني للتدريب ICDL - 2004قيادة الحاسوب  4
توجهات حديثة في  5

 مرائق التدريس
البرنامج األوروبي إلعداد  12/6/1999-4 الجامعة األردنية

وتدريب المعلمين, د. منير 
 فرح

وبي إلعداد البرنامج األور  23/4/2001-15 الجامعة األردنية تنمية الم ولة المبكرة 6
مجموعة  –وتدريب المعلمين

 خبراء
الحاسوب التعليمي  7

 وتمبيقاته
البرنامج األوروبي إلعداد  14/3/1999-2 الجامعة األردنية

 Drوتدريب المعلمين . 

Hoerter 
المركز الومني لتنمية  التربية العملية 8

 الموارد البشرية
البرنامج األوروبي إلعداد  17-25/4/1999

 .Drمعلمين . لوتدريب ا

Hoerter 

أساليب وتقنيات اإلشرا(  9
 الميداني

البرنامج األوروبي إلعداد  19/5/1999-2 الجامعة األردنية
 .Drوتدريب المعلمين 

Jeuthe 

استخدام الحاسوب  10
 واإلنترنت

مركز االستشارات الجامعية  6/6/1999-5 الجامعة األردنية
 األردنية.
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 :المنشورة  األبحاث
 

أثــر إســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي تنميــة الت كيــر اإلبــداعي عنــد ملبــة ال ــ( التاســ  األساســي فــي مبحــ   -1
 .م2009ملحق  /36دراسات الجامعة األردنية / مجلد  مجلة –التاريخ . بح  منشور 

ممارسـتهم  تحديد درجة معرفة الك ايات التدريسية الالزمة لمعلمي مبحـ  التـاريخ فـي المرحلـة الثانويـة ومـد  -2
   م.2011ب 2ب. العدد  38مجلد   مجلة دراسات العلوم التربية / الجامعة األردنية   – بح  منشورلها. 

التوجيهــات البحثيــة لرســائر الماجســتير والــدكتوراه فــي الدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســالمية بالجامعــات  -3
 ي الجامعة األردنية.األردنية   قيد التحكيمب, بدعم من عمادة البح  العلمي ف

 

 المؤلفات:
 ب.م2012التربية العملية   معلم  (  دار ال كر للنشر والتوزي    -1
 .بم2012 ب.  دار ال كر للنشر والتوزي  التربية العملية   تربية م ردلير  -2
 .بم2014    مقدمة في المناهج التربوية الحديثة .دار وائر للنشر والتوزي  -3
 .(م2015 دار وائر للنشر والتوزي   ه العملية.التعلم التعاوني وتمبيقات -4
  .بم2015 وائر للنشر والتوزي  دار .التربية االجتماعية وأساليب تدريسها -5
 .(م1998)  عين جنا األرض والسكان" ر د تاريخي. دار كنعان للنشر والتوزي"  -6

 
   المجتمعية: األنشطة

 

 بالعبد اهلللة الملكة رانيا  برئاسة جالممثر للجامعة األردنية في مبادرة مدرستي. -1
  برئاسة سمو األمير رعد بن زيدبممثر للجامعة األردنية في جميعة الشلر الدماغي. -2
 المرورية العليا في أمانة عمان الكبر . العلميةفي اللجنة  ممثر للجامعة األردنية -3
 عضو في جمعية المحافظة على البيئة. -4

 
 الندوات والدورات

 منها: عقد مجموعة من الدورات
 تدريبية في أنمام الت كير تضمنت ما يلي: دورة -1

 .استراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية الذكاءات المتعددة. 
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 إستراتيجية القبعات الست. 

 .إستراتيجية لكورت 

 

 .م2006دنية ,ر, مركز االستشارات, الجامعة األر دورة تدريبية في مهارات االت ا -2

بداعي" لمجموعة من معلمات وزارة التربية والتعلـيم فـي مدرسـة ضـاحية الرشـيد/ " الت كير اإلدورة تدريبية في  -3
 .م1998 تربية عمان الثانية 

 .م1999 تقييم برامج إعداد المعلمين في الجامعات األردنية", الجامعة األردنية/ المشاركة في ندوة بعنوان " -4

 .م2001ين " الجامعة الهاشمية, برامج إعداد المعلم هيكليةالمشاركة في ندوة بعنوان " إعادة  -5

مدراء معلمـي المـدارس  وبمشاركةالمشاركة في ندوة حور تموير برنامج التربية العملية في الجامعة األردنية  -6
 المتعاونة م  الجامعة األردنية.

 .م2001المشاركة في ندوة بعنوان " االتجاهات الحديثة في التدريس", الجامعة األردنية /   -7

 م1997ندوات والمؤتمرات التي عقدة في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية منذ عام حضور معظم ال -8
 ولغاية اآلن. –

 
 عنوان البريدي:
 .قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية/  -الجامعة األردنية

 ب.24502فرعي    5355000: مكتب تل ون
  0777622434خلوي : 

bassam_m_6_2006@yahoo.com mail:-E 

 

mailto:bassam_m_6_2006@yahoo.com
mailto:bassam_m_6_2006@yahoo.com

