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 الجامعة األردنية. - 71/77/8002من  أستاذ: ةالعلمي رتبةال 
 دكتوراه فلسفة الدرجة العلمية :Ph.D 
 ية العلوم –كلية العلوم التربوية  –أستاذ في قسم المناهج والتدريس  :الوظيفة الحالية
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 الشهادات العلمية:  ثالثًا:
 

 سنة التخرج التخصص مكانتها اسم الشهادة
 دكتوراه -1
 
 
 ماجستير -0
 دبلوم -3
 بكالوريوس -4

جامعــــــــــة نبراســــــــــكا  لنكــــــــــولن 
Lincoln  الواليــات المتحــدة  

 األمريكية
 الجامعة األردنية  عمان

 كلية المجتمع العربي  عمان
 الجامعة األردنية  عمان

المناهج والتدريس )أساليب تـدريس 
 (التربية اإلسالمية

 
 تدريس التربية اإلسالمية أساليب

 إدارة أعمال 
 شريعة   تربية 

1991 
 

 
1999 
1991 
1993 

 

 

 

 :الدكتوراه ورسالة الماجستير أطروحة: رابعاً 

 :الدكتوراه أطروحةعنوان  -7
"Assessment of the program for preparing Islamic Education Teachers 

in Jordanian Public Universities". -Ph.D Dissertation Univ. of Nebraska-

Lincoln/USA. 

 

"تقويم برنامج إعداد معلمي التربية اإلسالمية في الجامعات األردنية الحكومية"، جامعة نبراسكا 
 .الواليات المتحدة األمريكية  –لنكولن 

 :عنوان رسالة الماجستير -8

التحصيل  فيبين أثر التعلم بطريقة االكتشاف الموجه والتعلم بالطريقة التقليدية  "مقارنة
واالحتفاظ بالتعلم في مادة التربية اإلسالمية للصف األول الثانوي في األردن"، الجامعة 

 .األردنية عمان
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 :خامسًا:  الخبرات الوظيفية

ــدريس مــن  .1 ــاهج والت ــة   قســم المن ــوم التربوي ــة العل ــة   كلي أســتاذ فــي الجامعــة األردني
1 9 0211 . 

أســتاذ فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة   أبــو ظبــي   العــين   كليــة التربيــة مــن  .0
1 9 0211-1 9 0211. 

ـــة    عمـــان .3 ـــوم اإلســـالمية العالمي ـــة العل ـــيس جامع -0214 9 11  األردن مـــن  رئ
11 9 0211. 

ــدريس مــن  .4 ــاهج والت ــة   قســم المن ــوم التربوي ــة العل ــة   كلي أســتاذ فــي الجامعــة األردني
1 9 0213-11 9 0214 . 

ــوم  .1 ــة العل ــيس جامع ــب رئ ــة اآ اإلســالميةنائ ــد كي ــة عمــان   وعمي داب والعلــوم العالمي
  .م0213 9 1حتى و  م0210 9 1إلنسانية والتربوية من ا

 إلىىىى  8070 9 9 مــــن اإلنســــانيةالبيــــت لشــــيون الكليــــات  آلئــــب رئــــيس جامعــــة نا .1
 (.)سنتان2/9/8078

جامعىىة العلىىوم اإلسىىالمية العالميىىة / عمىىان عميــد كليــة الدراســات اإلنســانية والتربويــة    .1
 (.)سنتان 1/9/8070- 71/9/8002للعام الجامعي 

مــدير مركــو تطــوير أعضــال هيئــة التــدريس فــي جامعــة العلــوم اإلســالمية العالميــة    .2
 .8009عمان للعام الجامعي 

عمىىىىان  / / كليىىىة العلىىىوم التربويىىىة / الجامعىىىة األردنيىىىةرئـــيس قســـم المنـــاهج والتـــدريس .9
 م لغاية اآلن.9/9/8001

 27/2/8002-7/9/8002العىىين  / جامعىىة اإلمىىارات العربيىة المت ىىد    أسـتاذ مشــار  .12
 .تدريس مر لة البكالوريوس -

التىىىىدريس فىىىىي مرا ىىىى   -2/2/8002 - عمىىىىان / الجامعىىىىة األردنيىىىىة    أســــتاذ مشــــار  .77
 .البكالوريوس والدبلوم والماجستير

التىىىدريس فىىىي  8/2/8002-82/6/96 - عمىىىان / الجامعىىىة األردنيىىىة / أســـتاذ مســـاعد .10
 .مرا   البكالوريوس والدبلوم والماجستير

 .1/9/8000–1/9/91 - الجامعىىىة األردنيىىىة / عمىىىان مـــدير برنـــامج التربيـــة العمليـــة  .13
 .)مد  ثالث سنوات( إدار  برنامج التربية العملية
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ىىى التىىدريس فىىي 2/9/7992–2/9/7998 /عمىىان  / الجامعىىة األردنيىىة  محاضــر متفــر   .14
 مر لة البكالوريوس. 

التىىىدريس فىىىي مر لتىىىي . 7/9/7998-2/8/7998 - اربىىىد جامعىىىة اليرمىىىو /  مـــدرس  .11
 البكالوريوس والدبلوم. 

ـــر   .11 ىىىى التىىىدريس فىىىي 2/8/7998-7/8/7990 - اربىىىد جامعىىىة اليرمىىىو /  محاضـــر متف
 مر لتي البكالوريوس والدبلوم . 

ــــم .71 التىىىىدريس فىىىىي  -80/7/7990-77/9/7922-م /عمىىىىان وزار  التربيىىىىة والتعلىىىىي   معل
 .المر لتين الثانوية واألساسية

 

 

 :الخبرات التدريسيةسادسًا:  

 :أسمال المواد )المساقات( الجامعية التي درستها

1. Family, Culture & Community, (B.A) Unite Arab Emirates 
University, College of Education 2015/2016. 

2. Assessment of the Early Childhood Education (B.A), Unite 
Arab Emirates University, College of Education 
2015/2016. 

3.  Assessment of the Primary Education (B.A), Unite Arab 
Emirates University, College of Education 2015/2016. 

4. Principles of Curriculum & Instruction (B.A), Unite Arab 
Emirates University, College of Education 2015/2016. 

تنمية المفاهيم الدينية واالجتماعية )بكالوريوس(، جامعة اإلمارات العربيـة المتحـدة،  .1
 .0211 0211كلية التربية 

( / الجامعىة األردنيىة 8071+8072) التغير في مناهج التعليم األساسـي )ماجسـتير( .6
 / كلية العلوم التربوية / عمان.
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( / الجامعىىة األردنيىىة / كليىىة العلىىوم 8071) البحــف فــي المنــاهج والتــدريس )دكتــوراه( .1
 التربوية / عمان.

كاديميىىىة الفي/ىىى  / ( / أ8077+8070) (تصـــميم المنـــاهج االلكترونيـــة )ماجســـتير .2
 .  البيتآجامعة 

ــــا .9 ــــاهج وتنظيماته ــــوراه)أســــس المن  اإلسىىىىالميةجامعىىىىة العلىىىىوم  -8009/8070( دكت
 .والتربوية اإلنسانيةية الدراسات كل –العالمية عمان 

ـــوراه) اإلســـالميةفـــي التربيـــة  نظريـــة المنهـــاج .70 جامعىىىة العلىىىوم  -8009/8070( دكت
 .والتربوية اإلنسانيةية الدراسات كل –العالمية عمان  اإلسالمية

العالميىة عمىان  اإلسىالميةجامعة العلوم  -8009/8070 (ماجستيرتخطيط المناهج ) .77
 .والتربوية اإلنسانيةية الدراسات كل –

العالميىة عمىان  اإلسىالميةجامعىة العلىوم  -8009/8070 (ماجسـتيرالمنـاهج )تحليل  .78
 والتربوية. اإلنسانيةكلية الدراسات  –

 .جامعة آ  البيتأكاديمية الفي/  /  - 8009/8070أساسيات المناهج )دبلوم(  .72
 .البيت آ جامعة  أكاديمية الفي/  / 8070/8077تصميم التدريس )ماجستير(  .71
 .البيت آ أكاديمية الفي/  /جامعة )دبلوم عالي(  8070/8077تصميم التدريس  .72
        أكاديميىىىىىة الفي/ىىىىى  /جامعىىىىىة )ماجســـــتير(  8070/8077أســـــاليب البحـــــف العلمـــــي  .76

 .  البيتآ
/ كليىىىة العلىىىوم التربويىىىة /  (8009+  8002) األســـرة وتربيـــة الطفـــل )بكـــالوريوس ( .71

 / عمان. األردنيةالجامعة 
الجامعىة  (8002) ( بكـالوريوس) الشريف والسيرة والفقه وأسـاليب تدريسـها الحديف .72

 كلية العلوم التربوية. –األردنية 
 –الجامعة األردنية  (8002)( بكالوريوس)القرآن الكريم والعقيدة وأساليب تدريسهما  .79

 كلية العلوم التربوية.
جامعىىة اإلمىىارات العربيىىة المت د ىىى  (8002)( دبلــوم)طــرت تــدريس التربيــة اإلســالمية  .80

 كلية التربية.
جامعىىة اإلمىىىارات  (8002 ) بكىىىالوريوس()مبتىىدنين  طــرت تـــدريس التربيــة اإلســـالمية .87

 العربية المت د  ى كلية التربية.



 
 

 د. ناصر اخلوالدةأ.السرية الذاتية ـ 

6 

جامعىىىة اإلمىىىارات العربيىىىة ( 8002)( بكـــالوريوس)طـــرت تـــدريس التربيـــة اإلســـالمية  .88
 .ربيةالمت د  ى كلية الت

جامعة اإلمارات العربية  (8002)( بكالوريوس)التربية اللغوية في المرحلة االبتدائية  .82
 المت د  ى كلية التربية.

جامعىىىة اإلمىىىارات  (8002)( بكـــالوريوس)تطـــور وتنميـــة المفـــاهيم الدينيـــة واللغويـــة  .81
 العربية المت د  ى كلية التربية.

ليىىىىة . كالعربيىىىىة المت ىىىىد  جامعىىىىة اإلمىىىىارات( 8002)( بكــــالوريوس) التفاعــــل الصــــفي .82
 .التربية

جامعىة اإلمىارات العربيىة المت ىد  ى كليىة  (8002) (بكـالوريوس)لغة عربية للمبتـدئين  .86
  التربية.

جامعىىىة عمىىىان العربيىىىة  (8008) (دكتـــوراه)تحليـــل كتـــب التربيـــة اإلســـالمية وأدلتهـــا  .81
 للدراسات العليا.

 التربوية/ الجامعة األردنية.( العلوم 8008) (ماجستير) تحليل المناهج وتقويمها .82
89. Islamic Culture (8008( )بكالوريوس) كلية الشريعة / الجامعة األردنية . 
 جامعة اليرمو . ( كلية الشريعة/8008) أساليب تدريس علوم الشريعة )ماجستير( .20
جامعىة عمىىان العربيىىة للدراسىىات  (8007) (دكتــوراه) طــرت تــدريس التربيــة اإلســالمية .27

 العليا. 
 العلوم التربوية/ الجامعة األردنية. (8007) (بكالوريوسالتربية اإلسالمية ) مناهج .28
 كلية الشريعة/ جامعة اليرمو . (8007)( ماجستير)أسس التربية اإلسالمية  .22
 قسم التربية/ جامعة البتراء . (7999)( بكالوريوس)التربية الدينية  .21
 .التربوية / الجامعة األردنيةالعلوم  (7999)( بكالوريوس) مهارات دراسية وبحثية .22
 لعلوم التربوية/الجامعة األردنية.ا(7991) (جستيرما) النظرية التربوية اإلسالمية .26
ـــة اإلســـالمية .21 ـــدريس التربي ـــم صـــف( أســـاليب ت ـــالوريوس) )معل العلىىىوم  (7991)( بك

 التربوية /الجامعة األردنية .
 العلوم التربوية (7991)( بكالوريوس) أساليب تدريس التربية اإلسالمية)معلم مجال( .22

 الجامعة األردنية. /
/ الجامعىىة  علىىوم التربويىىةال(7991)( بكــالوريوس)أســاليب تــدريس التربيــة اإلســالمية  .29

 .األردنية
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  العلوم التربوية/الجامعة األردنية. (7996)( بكالوريوس) تربية عملية   عملي .10
/ الجامعىىىىة  التربويىىىىةالعلىىىىوم  (7996)( بكــــالوريوس) أســــاليب تــــدريس االجتماعيــــات .17

 األردنية.
 الجامعة األردنية. / العلوم التربوية( 7996)( بكالوريوس) علم النفس التربوي .18
العلىىوم التربويىىة الجامعىىة  (7996)( دبلــوم عــالي) أســاليب تــدريس التربيــة اإلســالمية .12

 األردنية.
 األردنية./ الجامعة  العلوم التربوية (7998)( بكالوريوس) مدخل إلى التربية .11
ــة األساســية .12 ــي المرحل ــالوريوس) أســاليب التــدريس ف  / العلىىوم التربويىىة (7998)( بك

 .الجامعة األردنية
/  العلىوم التربويىىة (7997)( بكــالوريوس) القـرآن الكــريم والعقيــدة وأسـاليب تدريســهما .16

 جامعة اليرمو  + الجامعة األردنية.
العلىىوم  (7997)( بكــالوريوس) الحــديف الشــريف والســيرة والفقــه وأســاليب تدريســها .11

 الجامعة األردنية. التربوية / جامعة اليرمو  +
العلىوم التربويىة /  (7997)( بكـالوريوس) مناهج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها .12

 جامعة اليرمو .
 العلوم التربوية / جامعة اليرمو . (7990)( بكالوريوس) طرت التدريس العامة .19
/  العلىىىوم التربويىىىة (7990)( دبلـــوم عـــالي) التربيـــة اإلســـالميةتحليـــل منـــاهج وكتـــب  .12

 .جامعة اليرمو 
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 :سابعًا:  الخبرات األخرى

من مركز التدريب واالستشارات واالت/ا  المجتمعىي   (TOT)شهاد  تدريب المعلمين  .7
 (.8072جامعة مؤته  )

ت ريىىىر مجلىىىة الثاافىىىة والتنميىىىة فىىىي جامعىىىة سىىىوهاة  جمهوريىىىة م/ىىىر العربيىىىة  مستشىىىار .8
(8072.) 

  أكاديميىة إراد  الدوليىة لتنميىة (TOT & PCT)الىدبلوم التىدريبي فىي تىدريب المىدربين  .2
 .8/2/8072-7/1/8072الموارد البشرية  

العالميىة  رنيس مجلىس العمىداء  رنىيس لجنىة التعيىين والترقيىة  جامعىة العلىوم اإلسىالمية .1
8071/8072. 

عضىىو لجنىىة اعتمىىاد كليىىة التربيىىة فىىي جامعىىة اإلمىىارات العربيىىة المت ىىد  / العىىين / أبىىو  .2
 .8072/8076في الواليات المت د  األمريكية  (CAPE)ظبي / لجنة 

 .سنتان( 8078-8070البيت ) آ رنيس لجنة الخطة الدراسية عل  مستوى جامعة  .6
 (.8077تموز ) 89-80هنجاريا    –دور  في الاياد  واإلدار  للنزاهة في بودابست  .1
رنىىيس لجنىىة شىىؤون المىىوظفين  عضىىو مجلىىس جامعىىة آ  البيىىت  رنىىيس مجلىىس مركىىز  .2

تطىىوير أعضىىاء الهينىىة التدريسىىية  عضىىو لجنىىة التعيىىين والترقيىىة  رنىىيس مجلىىس إ يىىاء 
العالم اإلسالمي في جامعىة آ  البيىت / التراث اإلسالمي  رنيس مجلس مركز دراسات 

 (.8077-8070المفرق / األردن )
ــة اإلســالميةم كمىىار رنيسىىار وأ ىىد مستشىىاري ) .9 ــة للتربي ــة العربي ( التىىي ت/ىىدر فىىي المجل

 (.8070/ جمهورية م/ر العربية ) / كلية التربية جامعة سوهاة
 (.8009ت )عضو مجلس المعهد العالمي للدراسات اإلسالمية في جامعة آ  البي .70
فىىي كليىىة العلىىوم التربويىىة / قسىىم  (8002-8001)عضىىو اللجىىان التاليىىة للعىىام الدراسىىي  .77

 :/ عمان األردنيةالمناهج والتدريس / الجامعة 
 عضو مجلس القسم.  - 
 عضو مجلس الدراسات العليا في القسم.  - 
 عضو مجلس الدراسات العليا في الكلية.  - 
 عضو مجلس الكلية.  - 
 لجنة اليوم العلمي للكلية. عضو  - 
 عضو اللجنة الفنية للمدرسة النموذجية )اإلشراف التربوي(. - 
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عضىىو لجنىىة الىىدعم الفنىىي والتعليمىىي فىىي مديريىىة التربيىىة والتعلىىيم لمنطاىىة عمىىان األولىى   .78
 م.(8006/8001)

 .(8006)عضو في جانز  الملكة رانيا للمعلم المتميز   .72
لجنة اإلشراف والتأليف عل  كتب التربية اإلسالمية في وزار  التربية والتعليم في  عضو .71

 .(8006-8002)األردن اعتبارار من العام الدراسي 
 .(8001-8002)  عضو لجنة الترقية في مديرية التربية عّمان األول  .72
فىىىي  عضىىىو لجنىىىة الدراسىىىات العليىىىا فىىىي قسىىىم المنىىىاهج والتىىىدريس  كليىىىة العلىىىوم التربويىىىة .76

 .(8006-8002)  الجامعة األردنية  للعام الدراسي
مىىىىدير التوجيىىىىه بجىىىىانز   مىىىىدان بىىىىن راشىىىىد آ  مكتىىىىوم لىىىى داء التعليمىىىىي المتميىىىىز  دبىىىىي  .71

(8002-8001) 
عضىىو لجنىىىة ت كىىىيم جىىانز   مىىىدان بىىىن راشىىد آ  مكتىىىوم لىىى داء العلمىىي المتميىىىز  دبىىىي   .72

 .(8001-8002)  اإلمارات العربية المت د 
( العتمىىاد كليىىة التربيىىة فىىي جامعىىة اإلمىىارات العربيىىة Diversityالتنىىو) )عضىىو لجنىىة  .79

 .(8002)(   NCATEالمت د  )
( العتمىاد كليىة التربيىة فىي Outcomes assessmentعضو لجنة تاويم المخرجىات ) .80

 .(8002)  (NCATEجامعة اإلمارات العربية المت د  )
عضىىىو لجنىىىة ت كىىىيم الكفايىىىات التعليميىىىة لمعلمىىىي دو  مجلىىىس التعىىىاون الخليجىىىي  وزار   .87

 .(8002)التربية والتعليم والشباب في دولة اإلمارات العربية المت د   
  / الجامعىىىة األردنيىىىة عضىىىو اللجنىىىة الفنيىىىة لرشىىىراف التربىىىوي فىىىي المدرسىىىة النمو جيىىىة .88

(7996–8008). 
ي التربيىىة اإلسىىالمية والاىىرآن الكىىريم وعلومىىه وكتبهمىىا منىىاهج مىىادتوتطىىوير خبيىىر تىىأليف  .82

 -علىىىىى  الن ىىىىىو اآلتىىىىىي: (7999+7992)للمر لىىىىىة األساسىىىىىية فىىىىىي الجمهوريىىىىىة اليمنيىىىىىة 
  )سنتان(

 كتاب التربية اإلسالمية ودلي  المعلم لنفس الكتاب.الصف األول األساسي : 
 كتاب التربية اإلسالمية ودلي  المعلم لنفس الكتاب. الصف الثاني األساسي : 
 كتاب التربية اإلسالمية ودلي  المعلم لنفس الكتاب. الصف الثالف األساسي : 
 كتىىاب التربيىىىة اإلسىىىالمية ودليىى  المعلىىىم لىىىنفس الكتىىىابالصـــف الرابـــع األساســـي :. 

 كتاب الارآن الكريم وعلومه ودلي  المعلم لنفس الكتاب.
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 كتىاب التربيىة اإلسىالمية ودليى  المعلىم لىنفس الكتىاب.األساسـي الصف الخـامس : 
 كتاب الارآن الكريم وعلومه ودلي  المعلم لنفس الكتاب.

 كتىاب التربيىة اإلسىالمية ودليى  المعلىم لىنفس الكتىاب.الصف السـادس األساسـي : 
 كتاب الارآن الكريم وعلومه ودلي  المعلم لنفس الكتاب.

عىداد المعلمىين فىي –ممث  الجامعة األردنيىة فىي المشىرو) األوروبىي  .81  األردنىي لتأهيى  واد
  (.8000–7991الجامعات األردنية )

 .(7991)  / الجامعة األردنية عضو مجلس كلية العلوم التربوية .82
عىىداد منىىاهج المىىوا .86 معلىىم /ىىف د الدراسىىية لمر لىىة البكىىالوريوس )عضىىو لجنىىة تطىىوير واد

ومعلىىىم مجىىىا ( فىىىي قسىىىم المنىىىاهج والتىىىدريس كليىىىة العلىىىوم التربويىىىة / الجامعىىىة األردنيىىىة 
(7991). 

 .و ت  اآلن (7996)زمي  المعهد العالمي للفكر اإلسالمي / عمان من  عام  .81
عضىىىىو لجنىىىىة الدراسىىىىات العليىىىىا فىىىىي قسىىىىم المنىىىىاهج والتىىىىدريس / كليىىىىة العلىىىىوم التربويىىىىة /  .82

 . (8007)  الجامعة األردنية
ثىالث  (8072-8070) عمىان  األردن. عضو مجلس أمناء جامعىة العلىوم التطبيايىة  .89

 سنوات.
 ( في الجامعات اآلتية: تخ/ص المناهج والتدريستاويم ب وث علمية في ) .20

 الجامعة األردنية، عمان، األردن. -
 جامعة اليرمو ، اربد، األردن.  -
 جامعة ميتة، ميتة، األردن.  -
 البحرين، البحرين.  جامعة -
 جامعة النجاح، نابلس. -
 جامعة آل البيت، المفرت، األردن.  -
 جامعة السلطان قابوس، ُعمان. -
 فلسطين. ،جامعة القدس المفتوحة -
 فلسطين. ،جامعة األقصى -
 السعودية. ،سعودجامعة المل   -
 جامعة تبو ، السعودية. -
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 :ثامنًا:   اإلنتاج العلمي 

 الكتب: - أ

 دار األيام للنشر  عمان  األردن.(، 0211الغوالي )الفكر التربوي عند  .1

 دار األيام للنشر  عمان  األردن.(، 0211د الفارابي )الفكر التربوي عن .0

ـــدون ) .2 ـــن خل ـــد اب ـــوي عن كتىىىاب منشىىىور  دار فضىىىاءات للنشىىىر  ، (0214الفكـــر الترب
 .)مع أ.د. /الح الداهري( عمان  األردن

ــة .1 ــراف العربــي اإلســالمي التربي ــنفس فــي الت ــم ال ــة – وعل  (،0211) األســس والنظري
 .)مع أ.د. /الح الداهري( كتاب منشور  دار اإلع/ار العلمي  عمان  األردن

حليـــل المحتـــوى فـــي المنـــاهج والكتـــب الدراســـية، الـــدليل والمرشـــد النظـــري والعملـــي ت .2
 .ي ي  عيد( )مع زمزم ناشرون وموزعون  عمان(. 0213والمعايير )

ــاهج .6 ــادن بنائهــا ونمــاذج تطويرهــا( المن ــة وتصــميمها ومب  )أسســها ومــداخلها الفكري
 .)مع ي ي  عيد( األردن  عمان  ( زمزم ناشرون وموزعون0211)

   عمىىان  (،0229المرجــع فــي تــدريس التربيــة اإلســالمية لمرحلــة التعلــيم األساســي ) .1
 .)مؤلف مشار ( دار الفكر

ــاهج التربيــة اإلســالمية وكتبهــا )تحليــل المحتــوى فــي  .2 والنشىىر   دار وانىى  (0221من
 .)مع ي ي  عيد( األردن-والتوزيع  عمان

  المركىىىز العربىىىي للنشىىىر والتوزيىىىع  (0221تقـــويم التـــدريس فـــي التربيـــة اإلســـالمية ) .9
 .)مع ي ي  عيد( األردن  عمان

)مىىع  العىىين     جامعىىة اإلمىىارات العربيىىة المت ىىد (0221تــدريس التربيــة اإلســالمية ) .70
 .أ.د. ماجد الجالد(
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، الفــروت الفرديــة وتطبيقاتهــا العمليــة فــي تــدريس التربيــة اإلســالمية مبــادنمراعــاة  .77
  دار وانىىى  للنشىىىىر والتوزيىىىىع  (8002) م كىىىىم مىىىن الجامعىىىىة األردنيىىىىة كتىىىاب متميىىىىز

 .)مع ي ي  عيد( األردن  عمان

دار  نىين  ،(0223العمليـة )طرائت تدريس التربية اإلسالمية وأسـاليبها وتطبيقاتهـا  .78
 .)مع ي ي  عيد( للنشر والتوزيع  عمان

وزار    مديرية المناهج  (0221التربية اإلسالمية للصف األول األساسي في األردن ) .72
 . )نا/ر الخوالد  وزمالؤه( األردن  التربية والتعليم

  (1999)دليــل المعلــم إلــى كتــاب العلــوم اإلســالمية للصــف الثــاني الثــانوي األدبــي  .71
 .)مؤلف مشار ( األردن  وزار  التربية والتعليم  مديرية المناهج

جمــال الــدين األفغــاني: عطــايه الفكــري ومنهجــه اإلصــالحي، ميلــف فصــل "فلســفة  .72
ــــاني"، ) ــــد األفغ ــــة عن          عمىىىىان  المعهىىىىد العىىىىالمي للفكىىىىر اإلسىىىىالمي  (،1999التربي

 .829-889ص 

ميلف فصل " التخطيط لدروس التربية ، (1991)المرجع في تدريس علوم الشريعة  .76
 .الرياض  "اإلسالمية

 األردن  عمىان  دار الفرقىان ،(1991مدخل إلى التربية اإلسالمية وطـرت تدريسـها ) .71
 .)مؤلف مشار (
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 البحوف:-ب 

تطىىىىوير و ىىىىدتين مىىىىن كتىىىىاب الجغرافيىىىىا لل/ىىىىف العاشىىىىر فىىىىي ضىىىىوء مىىىىنهج االستا/ىىىىاء  .7
ــة الجغرافىىي وقيىىاس أثرهمىىا فىىي اكتسىىاب الطالبىىات للمفىىاهيم الجغرافيىىة فىىي األردن   مجل

)مىىع  (8080)  82مجلىىد   1عىىدد  ،للدراســات التربويــة والنفســيةالجامعــة اإلســالمية 
 .أم  /ندوقة(

أثر برنامج تعليمي قانم عل  النظرية البنانية في اكتساب المفىاهيم الشىرعية فىي مب ىث  .8
مجلــة جامعــة التربيىىة اإلسىىالمية لىىدى طالبىىات ال/ىىف العاشىىر األساسىىي فىىي فلسىىطين  

 ( )مع رقية عرار(.8080) 2عدد   21مجلد  النجاح لألبحاف،

طالبىىىات /ىىىف األو   أثىىىر من ىىى  الىىىنظم فىىىي اكتسىىىاب مهىىىارات التفكيىىىر اإلبىىىداعي لىىىدى .2
  1عىدد  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربويـة والنفسـية،الثانوي في الجغرافيا  

 )مع لبن  الايمري(. (8080)  82مجلد 

الاىىيم اإلسىىالمية المتضىىمنة فىىي كتىىاب اللغىىة العربيىىة لل/ىىف األو  الثىىانوي فىىي األردن   .1
جامعة غز   غز   مابو  للنشر مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

 .)مع إيمان قويدر( (8080)(  8  العدد )82)مجلد 

أثر استراتيجيتي تنا  الامر والع/ف ال هني في تنمية مهىارات التفكيىر اإلبىداعي لىدى  .2
ــــة الجامعــــة  طلبىىىىة ال/ىىىىف السىىىىادس فىىىىي مب ىىىىث التربيىىىىة اإلسىىىىالمية فىىىىي األردن  مجل

( )مىع إسىماعي  8080)  82مجلىد   1عىدد  اإلسالمية للدراسـات التربويـة والنفسـية،
 المعيمعة(.

بايبي ومستوى الدافعية لتعلم التاريخ فىي تنميىة  استراتيجيةأثر تدريس التاريخ باستخدام  .6
الجامعىة مجلـة دراسـات،   مهارات التفكير التاريخي لدى طلبة ال/ف الثامن األساسىي

 .)مع  سن الر امنة( (8072) 1  عدد 81مجلد األردنية  عمان  األردن 

 

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/issue/view/218
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بىىىايبي ومسىىىتوى الدافعيىىىة لىىىتعلم التىىىاريخ فىىىي  اسىىىتراتيجيةأثىىىر تىىىدريس التىىىاريخ باسىىىتخدام  .1
ــة اإلســالمية للدراســات   لىىدى طلبىىة ال/ىىف الثىىامن األساسىىي الت /ىىي  ــة الجامع مجل

 .)مع  سن الر امنة(  ( 8072) جامعة غز   غز التربوية والنفسية، 

اكتساب الطلبة لمفاهيم الوعي األمني في مناهج أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم  مستوى .2
عمىىان  األردن  8  عىدد 1مجلىد  المجلـة التربويـة األردنيـة،األمنيىة فىي دولىة الكويىت  

 ( )مع  سين جرخي(. 8079)

أثر استخدام استراتيجيتي السرد الا//ي واللعب باألدوار في اكتساب الايم األخالقيىة  .9
مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية فىىي مب ىىىث التربيىىة اإلسىىىالمية لل/ىىف السىىىادس االبتىىداني  

 ( )مع إبراهيم دراوشة(.8072  )86  مجلد 2عدد  للدراسات التربوية والنفسية،

أثىىىر اسىىىتخدام اسىىىتراتيجيتي الجىىىدو  الىىى اتي وخىىىرانط العاىىى  فىىىي اكتسىىىاب مفىىىاهيم التربيىىىة  .70
البىىىات ال/ىىىف العاشىىىر األساسىىىي فىىىي األردن  الوطنيىىىة ومهىىىارات التفكيىىىر الناقىىىد لىىىدى ط

 .)مع عفراء المطارنة( (8072عمان  األردن ) المجلة التربوية األردنية،

دراسىة تاييميىىة لكتىىب التربيىىة اإلسىىالمية ودرجىىة ممارسىىة المعلمىىين لمهىىارات تدريسىىها فىىي  .77
المجلـــة التربويـــة ضىىىوء معىىىايير منظمىىىة اليونسىىىكو بدولىىىة اإلمىىىارات العربيىىىة المت ىىىد   

 ( )مع م مد الزعابي(.8072عمان  األردن ) األردنية،

أثىىر اسىىتخدام اسىىتراتيجية  ىى  المشىىكالت فىىي تنميىىة اتخىىا  الاىىرار لىىدى طالبىىات التربيىىة  .78
المجلــــة الدوليـــــة للعلـــــوم اإلسىىىىالمية فىىىىي جامعىىىىىة  فىىىىر البىىىىاطن واتجاهىىىىىاتهم ن وهىىىىا  

 (.8071) والتكنولوجيا والتربية،

فىىىىي تىىىىدريس التربيىىىىىة  (TRIZ)داعي للمشىىىىكالت أثىىىىر توظيىىىىف اسىىىىتراتيجية ال ىىىى  اإلبىىىى .72
دراســــات الجامعــــة مجلــــة اإلسىىىىالمية فىىىىي ت /ىىىىي  طلبىىىىة ال/ىىىىف العاشىىىىر األساسىىىىي  

 ( )مع م مد ال/ال ين(.8071الجامعة األردنية  )، األردنية

ت ليىىىى  م تىىىىوى كتىىىىب التربيىىىىة اإلسىىىىالمية للمر لىىىىة األساسىىىىية العليىىىىا فىىىىي ضىىىىوء مبىىىىاد   .71
الجامعىة األردنيىة  عمىان  األردن   دراسـات، العلـوم التربويـةمجلة االقت/اد المعرفي  

(8071.) 
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درجىىىىة تىىىىوافر مفىىىىاهيم التربيىىىىة األمنيىىىىة فىىىىي كتىىىىب التربيىىىىة اإلسىىىىالمية وكتىىىىاب الدراسىىىىات  .72
مجلـــة   االجتماعيىىىة والوطنيىىىة لل/ىىىف الثالىىىث المتوسىىىط فىىىي المملكىىىة العربيىىىة السىىىعودية

 (.8071عمان  األردن )الجامعة األردنية    دراسات، العلوم التربوية

أثىىىىر اسىىىىتخدام التاىىىىويم ال اياىىىىي فىىىىي اكتسىىىىاب طىىىىالب ال/ىىىىف األو  الثىىىىانوي للمفىىىىاهيم  .76
 (.8071الجامعة األردنية  عمان  األردن )  مجلة دراسات، العلوم التربويةالشرعية  

التعلم النشط في تنمية مهارات الاىراء  والكتابىة لىدى طلبىة ال/ىف الثالىث األساسىي  أثر .71
جامعىىة العلىىوم اإلسىىالمية  مجلــة المشــكاة للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة،فىىي األردن  

 ( )مع د. سعد  أبو  مد (.8071العالمية  عمان )

دى طالبىىىىات فىىىىي تنميىىىىة عىىىىادات العاىىىى  لىىىى (Marzano)أثىىىىر اسىىىىتخدام نمىىىىو ة مىىىىارزانو  .72
  مجلــة دراســات، العلــوم التربويــةال/ىىف األو  الثىىانوي فىىي مب ىىث الثاافىىة اإلسىىالمية  

 .)مع أ الم البطوش( (8076  )نالجامعة األردنية  عمان  األرد

مفىىىاهيم التربيىىىة ال/ىىى ية المتضىىىمنة فىىىي كتىىىب الثاافىىىة اإلسىىىالمية للمر لىىىة الثانويىىىة فىىىي  .79
الجامعىىىىة  مجلــــة دراســــات، العلــــوم التربويــــة،األردن ودرجىىىىة اكتسىىىىاب الطالبىىىىات لهىىىىا  

 .)مع لبن  عبود( (8076األردنية  عمان  األردن  )

( 88  مجلىد )مجلة كلية التربية األساسية   العلـوم اإلنسـانيةابن سينا عالمار ومفكرار   .80
 (.8076(  )91عدد )

لىىىيم المعرفىىىي لمر لىىىة التع االقت/ىىىادلمبىىىاد   االجتماعيىىىةدرجىىىة مراعىىىا  كتىىىب الدراسىىىات  .87
مجلـة كليـة التربيـة   و ىد  تعليميىة فىي ضىوء تلى  المبىاد الثانوي في األردن وتطىوير 

 (.8076جامعة باب   ) األساسية  

درجة ممارسة مشرفي التربية اإلسالمية ألدوارهم في تنفي  األنشطة المدرسية وتطويرها  .88
ـــة الدوليـــة لألبحـــاف التربويـــة،مىىىن وجهىىىة نظىىىر معلمىىىي المب ىىىث   (  29)عىىىدد  المجل

 (.8076جامعة اإلمارات العربية المت د   أبو ظبي  العين )
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للبحوف  مجلة المنارةالجوزي في كتابه "/يد الخاطر"   نظرية النمو المعرفي عند ابن .82
جامعىىة آ  البيىىت  المفىىىرق    8عىىدد   87مجلىىد  ،والدراســات )سلســلة العلــوم التربويــة(

 (.8076)األردن 

برنامج تدريسي مبنىي على  التاىويم ال اياىي فىي ت /ىي  طلبىة ال/ىف العاشىر فىي  أثر .81
الجامعىة األردنيىة  عمىىان  األردن   مجلـة دراسـات، العلــوم التربويـة،مىاد  الرياضىيات  

 .)مع د. فر ان المشاقبة( (8076)

25. Emotional Intelligence and Its Relation with the Social Skills and 

Religious Behavior of Female Students at Dammam 

University, International Education Studies Journal. (2015) 

(With Eman Al-Tamimi). 

بناء برنامج تدريبي لمعلمات رياض األطفا  قانم عل  نظرية االهتمامات واختبار أثره  .86
الجامعة مجلة دراسات، في تنمية كفايتهن التعليمية ومهارات التوا/  لدى طلبتهن  

 .)مع د. راند الكريمين( (8072)األردنية  

 مجلة الثقافة والتنمية، العدالة االجتماعية في التربية والتعليم عند اإلمام الغزالي   .81
 (.8072  )72  السنة 97عدد 

تطوير برنامج تعليمي لتدريس كتاب التربية الوطنيىة فىي ضىوء مبىاد  اقت/ىاد المعرفىة  .82
وقياس أثره في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة ال/ف العاشر األساسي فىي 

 (.8072الجامعة األردنية  عمان  األردن  ) مجلة دراسات، العلوم التربوية،األردن  

العلوم مجلة اه اإلسالمي: وسانلها وأسسها وآثارها   اوق الطف  التربوية في الف .89
 .)مؤلف مشار ( (8072) 8  عدد 2مجلد   جامعة الا/يم  السعودية ،الشرعية

مجلة كلية التربية دور التربية اإلسالمية في رعاية المسنين  دراسة و/فية ت ليلية   .20
 (.8072(  )21(  عدد )87مجلد ) األساسية   العلوم اإلنسانية،

أثىىر التىىدريس باسىىتخدام الوسىىانط المتعىىدد  فىىي تنميىىة مهىىارات التفكيىىر الناقىىد فىىي مب ىىث  .27
 .(8071)  الجامعة األردنية مجلة دراسات،التربية اإلسالمية للمر لة األساسية  
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ت ليىى  م تىىىوى كتىىىب التربيىىىة اإلسىىىالمية للمر لىىة الثانويىىىة فىىىي األردن فىىىي ضىىىوء نظريىىىة  .28
عىدد   70مجلىد   جامعىة اليرمىو   العلـوم التربويـةالمجلة األردنيـة فـي ال كاءات  

 .)مع أسماء الشبو ( (8071)  70

سىىيكولوجية المرتكىىزات األساسىىية األمنيىىة واالقت/ىىادية والنفسىىية واالجتماعيىىة فىىي سىىور   .22
ســالمية، يوسىىف عليىىه السىىالم   سىىنة ال(  70م/ىىر  عىىدد )مجلــة دراســات عربيــة وا،

 .)مع أ.د. /الح الداهري( (8071)(  2)

أثىىر  /ىىو  معلمىىي التربيىىة اإلسىىالمية علىى  شىىهاد  الرخ/ىىة الدوليىىة لايىىاد  ال اسىىوب  .21
(ICDL)   مجلـة الدراسـات التربويـة في التطبياات ال اسوبية في المدارس بىاألردن

 (8071)(  7(  عىدد)2مجلىد ) ُعمىان  سىلطنة ان قىابوس طجامعة السىلوالنفسية، 
 .)مع د. إيمان التميمي(

المجلــــة األردنيــــة فــــي رؤيىىىىة إسىىىىالمية للتعىىىىايش بىىىىين أ/ىىىى اب المعتاىىىىدات المختلفىىىىة   .22
)مىىع إيمىىان  (8071) 2  عىىدد 70مجلىىد    جامعىىة آ  البيىىت الدراســات اإلســالمية

 .التميمي(

مجلة المنارة للبحوف نظرية النمو المعرفي عند ابن الجوزي في كتابه "/يد الخاطر"   .26
 (.8071جامعة آ  البيت ) والدراسات،

أثر استخدام  ايبة تعلمية م وسبة )انت ( في الت /ي  الفوري والمؤج  للمفاهيم  .21
المجلة األردنية في العلوم الفاهية لطلبة ال/ف السادس األساسي في األردن  

)مع د. إيمان  (8072)  7عدد   9مجلد   األردن  جامعة اليرمو  التربوية،
 .التميمي(

، مجلـة الثاافة اإلسالمية للمر لة الثانوية في ضوء معايير الجود  الشىاملةكتابي تاويم  .22
)مىىىىىع د. إيمىىىىىان  (8072)(  79(  مجلىىىىىد )7جامعىىىىىة آ  البيىىىىىت  عىىىىىدد ) المنـــــارة،
  .التميمي(
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المرتكىىزات األساسىىية لتعىىدي  السىىلو  فىىي العىىالة السىىلوكي النفسىىي والتربيىىة اإلسىىالمية   .29
)مىىىىع أ.د.  (8072)(  72(  السىىىنة )66م/ىىىر  عىىىىدد )مجلـــة الثقافــــة والتنميــــة، 

 ./الح الداهري(

مجلـة سيكولوجية ابن طفي  في التىراث العربىي اإلسىالمي دراسىة نفسىية تربويىة ماارنىة   .10
سالمية،  (. 8078)(  8(  السنة )6عدد )م/ر   دراسات عربية وا،

  البيىىىىتجامعىىىىة آ   ،مجلــــة المنــــارة إسىىىىالمي تعىىىىدي  السىىىىلو  اإلنسىىىىاني مىىىىن منظىىىىور  .17
 .)مع د. عبدالروؤف بني عيس ( (8078)(  72مجلد )  (2)عدد

مفهومىىات  اىىوق اإلنسىىان فىىي اإلسىىالم المتضىىمنة فىىي كتىىب التربيىىة اإلسىىالمية للمر لىىة  .18
مجلة العلوم التربوية، اتحـاد الجامعـات األساسية العليا في األردن :دراسة ميدانية  

 .)مع د. ياسين الماوسي( (8078)  70مجلد (  2  دمشق. عدد )العربية
أثىىر اسىىتخدام التاىىويم ال اياىىي وأدواتىىه فىىي ت /ىىي  المفىىاهيم الفاهيىىة فىىي مب ىىث الثاافىىة  .12

 (.8078) ،مجلة جامعة دمشت للعلوم التربوية والنفسية ،اإلسالمية

النفسىىىىىىية السىىىىىىلوكية تشخي/ىىىىىىها وعالجهىىىىىىا فىىىىىىي الاىىىىىىرآن الكىىىىىىريم والتربيىىىىىىة  االضىىىىىىطرابات .11
سـالميةدراسات مجلة اإلسىالمية   )مىع أ.د. /ىالح  (8077) ( 1) عىدد  عربيـة وا،
 .الداهري(

العىىدد  ،مجلــة الثقافـة والتنميــة  بىوي الشىىريفسىيكولوجية دوافىع السىىلو  فىي ال ىىديث الن .12
 .)مع أ.د. /الح الداهري( (8077)  77( السنة 10)

 مجلة  قضايا المرأ  في كتب التربية اإلسالمية للمر لة األساسية العليا في األردن .16
)مع د. إيمان  (8077) ( 22( مجلد )2  عدد )دراسات )العلوم التربوية(

 .التميمي(

سىىىىىىىىيكولوجية التنشىىىىىىىىنة االجتماعيىىىىىىىىة لرعايىىىىىىىىة األيتىىىىىىىىام وطىىىىىىىىرق تىىىىىىىىربيتهم فىىىىىىىىي اإلسىىىىىىىىالم             .11
)مىىع  (8070)(  28عىىدد )( 8  مجلىىد )مجلــة الثقافــة والتنميــة)دراسىىة ت ليليىىة(  

 . أ.د. /الح الداهري(
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والوطنية لمر لة التعليم األساسي في األردن  االجتماعيةممارسة معلمي التربية  .12
تنمية مهارات التفكير وتاديرهم لها وال/عوبات التي يواجهونها   الستراتيجيات

)مع د.  امد  (8070) الرياض  (2  عدد )88جلد م ،مجلة جامعة المل  سعود
 .طالف ة(

واقع األسنلة التاويمية في كتب التربية اإلسالمية للمر لتين األساسية والثانوية  ت لي  .19
( الجامعة 8عدد )  (22مجلد )  مجلة دراسات )العلوم التربوية(في األردن  

 .)مع د. خالد عطية( (8009)األردنية  

 ،والنفسـيةمجلـة العلـوم التربويـة كفايات معلمي التربيىة اإلسىالمية للىتعلم اإللكترونىي   .20
 .)مع د. مجدي المشاعلة( (8009)(  1عدد )(  70مجلد ) جامعة الب رين 

أثر العولمة في منظومة الايم واألخالق اإلسالمية من وجهة نظر عينة من طلبة كليىة  .27
ــة التربيــةالشىىريعة فىىي الجامعىىة األردنيىىة    الجىىزء (721  جامعىىة األزهىىر عىىدد )مجل

 .)مؤلف مشار ( (8002)  (1)

ن و المفاهيم األخالقية المتضمنة في كتب  اإلسالميةاتجاه معلمي التربية  مدى .28
جامعة عين مجلة كلية التربية، التربية اإلسالمية للمر لة األساسية في األردن  

 .)مؤلف مشار ( (8002) 7  الجزء (28شمس  العدد )

ماياس لتاويم مواقع التعلم اإللكتروني في مب ث التربية اإلسالمية للمر لة  بناء .22
الجامعة األردنية     (7)عدد(  21مجلد ) العلوم التربوية   مجلة دراساتالثانوية  
 .)مع د. مجدي المشاعلة( (8001) عمان

مب ث  دراسة تاويمية ألسنلة امت انات شهاد  الدراسة الثانوية العامة األردنية في .21
مجلة في ضوء المستويات المعرفية   8002-7991 العلوم اإلسالمية لالستخدام
(  جامعة النجاح الوطنية  8)87مجلدالعلوم اإلنسانية   ،جامعة النجاح لألبحاف

  .مشاعلة ود. م مد الاضا (ال)مع د. مجدي  (8001)  طينفلس -نابلس
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دلي  المعلم لمبا ث التربية اإلسالمية للمر لة الثانوية في ت سين أداء المعلمين  دور .22
 (81عدد )(  88  سنة )مجلة كلية التربيةالتعليمي من وجهة نظر المعلمين مع  

 .)مع د. مجدي المشاعلة( م(8001)جامعة اإلمارات العربية المت د   

 وسبة وغير الم وسبة في اكتساب طلبة أثر التدريس باستخدام الخرانط المفاهيمية الم .26
 ،مجلة جامعة المل  سعودالمر لة الثانوية لمفاهيم علوم ال ديث النبوي الشريف  

)مع  (8006)(  79  مجلد )كلية التربية – ،العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية
 .د. مجدي مشاعلة(

درجة ممارسة طلبة المر لة الثانوية للنشاطات اإلثرانية غير ال/فية لفرو) مب ث  .21
التربية اإلسالمية وال/عوبات التي يواجهونها من وجهة نظر معلمي المب ث في 

الجامعة األردنية     (8)عدد(  22مجلد )  العلوم التربوية ،مجلة دراساتاألردن  
  .(8006) عمان

تطوير أدا  لتاويم برمجية تعليمية م وسبة في تعليم التربية اإلسالمية للمر لة  .22
(  جامعة الب رين  7عدد)(  1مجلد) مجلة العلوم التربوية والنفسية،األساسية  
  .)مع د. مجدي مشاعلة( (8006)الب رين  

العلوم  ،دراساتمجلة االتجاهات الدينية والتربوية للفتا  الجامعية في اختيارها لزوجها   .29
)مع د. م مد  (8006)  (  الجامعة األردنية  عمان 7(  عدد )22مجلد) التربوية 
  .الاضا (

دور معلمي التربية اإلسالمية ومعلمي التربية االجتماعية والوطنية في التربية المدنية  .60
    جامعة آ  البيت  المفرقمجلة المنارةلطلبتهم من وجهة نظر المعلمين أنفسهم  

 .)مع د. م مد الزيود( (8002)

دراسة تاويمية للمهارات التدريسية الالزمة للطالبة المعلمة ومعلمة التربية اإلسالمية  .67
مجلة دراسات في المناهج وطرت بمر لة التعليم األساسي بدولة اإلمارات  

  .(8002)  كلية التربية  جامعة عين شمس  الااهر  ( 702  العدد )التدريس
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المجلة ت لي  الايم اإلسالمية المتضمنة في أناشيد رياض األطفا  في األردن   .68
كانون   جامعة اليرمو   اربد  (1)عدد (  7  مجلد)األردنية في العلوم التربوية

  .)مع د. رمزي هارون( (8002)األو  

معلمي التربية اإلسالمية في اكتساب طلبة التعليم الثانوي للايم االجتماعية  إسهام .62
جامعة  ( 88عدد )  80  السنة مجلة كلية التربيةبدولة اإلمارات العربية المت د   
  .(8002)اإلمارات العربية المت د  العين. 

المنظم المتادم في تعليم مفاهيم التربية اإلسالمية واال تفاظ بها لدى طلبة ال/ف  أثر .61
جامعة آ    (70( مجلد )1عدد )  مجلة المنارةالعاشر األساسي في األردن  

 .(8001)  البيت  المفرق

مجلة ميتة للبحوف اآلثار التربوية لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في التربية اإلسالمية   .62
 .(8002) ( 7عدد)(  72جامعة مؤتة   مجلد)راسات، والد

درجة ممارسة الطالب/المعلم في برنامج التربية العملية للكفايات التعليمية الالزمة  .66
، مجلة ميتة للبحوف لتعليم ماد  التربية اإلسالمية في المر لة األساسية

(  عدد 72) جامعة مؤتة  سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  مجلد والدراسات،
(7 ) (8002).  

أثر استخدام أسلوب    المشكلة في الت /ي  واال تفاظ بالتعلم في و د  الفاه في  .61
الجامعة األردنية  مجلد  مجلة دراسات )العلوم التربوية(،ماد  التربية اإلسالمية  

  .(8002)(  7(   عدد )20)

مشىىىرف التربيىىىة اإلسىىىالمية فىىىي ت سىىىين أداء معلمىىىي مىىىاد  التربيىىىة اإلسىىىالمية فىىىي  دور .62
العلىىىىوم  ،مجلــــة دراســــاتالمىىىىدارس األساسىىىىية مىىىىن وجهىىىىة نظىىىىر المعلمىىىىين أنفسىىىىهم  

  .(8008)الجامعة األردنية   ( 8(  عدد )89مجلد ) التربوية 

جامعة  العلوم التربوية، مجلة ماياس االتجاهات ن و الايم األسرية في اإلسالم  .69
 .)مع د. عبدالر من /الح( (7992) يناير(  9الااهر   عدد )
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70. The Impact Of Pre-service Teacher Education Program At The 

University of Jordan On Pedagogical Thinking Of Its 

Students, ICET Conference, Amman.  Teacher Education 

and School Reform (1996) (Co Author) . 

 
 
 

 :العمل اتتاسعًا:   الميتمرات وورش

 (.8072نيسان ) 86-82  نظام تعليمي متميز" "ن ومؤتمر التعليم في الوطن العربي  .7

المؤتمر العلمي العربي التاسع )الدولي السادس( التعليم والعدالة االجتماعية  ب ث ماىدم  .8
بعنىىوان "العدالىىة االجتماعيىىة والتربيىىة والتعلىىيم عنىىد اإلمىىام الغزالىىي" / جامعىىة سىىوهاة  

 (. 8072أبري  ) 82-86

 ضىىىار  وسىىىالم )فىىىي ظىىىال  رسىىىالة عمىىىان( بورقىىىة بعنىىىوان مشىىىاركة فىىىي مىىىؤتمر اإلسىىىالم  .2
 (.8072)إلسالم وت ديات العولمة"  جاكارتا  أندونسيا  نيسان "ا

أيىىار  1-6المىىؤتمر العىىالمي للمشىىاك  االعتااديىىة فىىي المجتمعىىات اإلسىىالمية المعا/ىىر    .1
(8077.) 

نامىىه أوليىىا جلبىىي"   المىىؤتمر الىىدولي بعنىىوان: "/ىىور  العىىالم اإلسىىالمي فىىي كتىىاب سىىيا ت .2
 (.8077كانون أو   جامعة آ  البيت ) 72-80

مؤتمر التكام  المعرفي ودوره في تمكين التعليم الجامعي من اإلسهام في جهود  .6
مؤتمر دولي  منعاد في الجزانر بدعو  من   النهوض ال ضاري في العالم اإلسالمي

نانية التعليم الجامعي وآثاره المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  ورقة ب ثية بعنوان " ث
 (.8070) 76-71 نيسان  في البالد اإلسالمية

واقع مناهج التربية اإلسالمية في األردن  ب ث مادم إل  مؤتمر الواقع الديني في  .1
 (.8070كانون األو  ) 78-77األردن المنعاد في عمان / األردن 
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المشىىىاركة فىىىي نىىىدو  فىىىي مؤسسىىىة عبىىىد ال ميىىىد شىىىومان  ورقىىىة ب ثيىىىة بعنىىىوان "آراء وأفكىىىار  .2
  عبىىىد ال ميىىىد شىىىومان الثاىىىافياألسىىىتا  علىىىي م افظىىىة فىىىي التربيىىىة والتعلىىىيم"  منتىىىدى 

 .(8009)  األردن  عمان

مؤتمر اإل/الح المدرسي: ت ديات وطمو ات  ورقة ب ثية بعنوان "دور معلمي التربية  .9
في اإل/الح الايمي المدرسي  كلية التربية  جامعة اإلمارات العربية اإلسالمية 
  (.8001إبري   79-71)  المت د "

10. Conference: Religious Education in Muslim World and Teaching 

Islam in Schools in Europe, November 16-18 (2007) 

11. Conference: Integrating concepts of Human Rights in 

Curriculum, Textbooks & Teacher Training. Lebanese 

American University in Cooperation with Colombia 

University, Sept., (2002).  

المعلمىىىىين فىىىىي الجامعىىىىات األردنيىىىىة" فىىىىي الجامعىىىىة  إعىىىىدادهيكلىىىىة بىىىىرامج  إعىىىىاد مىىىىؤتمر "  .78
ورقىىىة عمىىى  بعنىىىوان "تجربىىىة التربيىىىة العمليىىىة فىىىي الجامعىىىة   األردن  الزرقىىىاء  الهاشىىىمية
 .(8007)األردنية" 

جامعىىىىة  -" اإلسىىىىالميةفىىىىي "الب ىىىىث التربىىىىوي الموجىىىىه لخدمىىىىة الدراسىىىىات  اإلقليميىىىىةالنىىىىدو   .72
"منهجية الب ث العلمي وتطبيااته التربويىة  ورقة عم  بعنوان -اليرمو   اربد/ األردن

 .(8007)" اإلسالميةفي الدراسات 

فىىىي المجلىىىس   8080األردن الثاافيىىىة  لسىىىيناريوهاتلمشىىىاركة فىىىي " النىىىدو  االسىىىتهاللية ا .71
 . (8007) لرعالمياتكلية األمير  سمية  –األعل  للعلوم والتكنولوجيا 

 م.7999التأهي  التربوي بين الواقع والطموح " جامعة اليرمو  "مشاركة في مؤتمر  .72

 -في ألمانيا (Munster)مشاركة في ورشة عم  في تطوير المناهج في جامعة منستر  .76
  (.7992)عام 

 مشىىىىاركة فىىىىي ورشىىىىة عمىىىى  فىىىىي أسىىىىاليب التىىىىدريس والتربيىىىىة العمليىىىىة فىىىىي جامعىىىىة اليىىىىدن .71
(Lieden) (.7992عام )  في هولندا 
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 :الرسائل العلمية ) الماجستير والدكتوراه(و األطروحات :  عاشرًا 

( رســالة 01و) ( أطروحــة دكتــوراه49) علــى مــا يويــد علــى)مشــرف منفــرد( أشــرفت  -أ
 ماجستير، في الجامعات اآتية:

 عمان.  الجامعة األردنية أ 

 المفرق.  جامعة آ  البيت ب 

 عمان.  جامعة عمان العربية للدراسات العليا  ة 

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  عمان  األردن. د 

 

 لجنة مناقشة وحكم: عضو-ب 

 أطروحــة (158) تجــاوو عــدد الرســائل التــي شــاركت فيهــا عضــوًا فــي لجنــة المناقشــة
 الجامعات اآتية:  في ماجستيررسالة دكتوراة و 

 عمان.  الجامعة األردنية 

 دمشق.  جامعة دمشق 

  مساط.  جامعة السلطان قابوس 

  إربد.  جامعة اليرمو 

 الزرقاء.  الجامعة الهاشمية 

  المفرق.  جامعة آ  البيت 

  عمان.  جامعة عمان العربية للدراسات العليا 

 . جامعة مؤته  الكر 

 .جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  عمان  األردن 

 


