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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 

 أحمد يحيى يعقوب الزق  االســـــــم 
 2/7/1966عمان،  تاريخ ومكان الميالد 
 كلية العلوم التربوية الكلية 
 قسم علم النفس التربوي  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
جامعة  علم النفس التربوي  الدكتوراة  

 بيرمنغهام/بريطانيا
2002 

 1995 الجامعة األردنية علم النفس التربوي  الماجستير  
 1993 الجامعة األردنية علم النفس البكلوريوس 
     
     

 
  التخصص ومجاالت االهتمام

 
 علم النفس التربوي/ التعلم  التخصص العام 
 التعلم المعرفي والتفكير التخصص الدقيق 
 مهارات التفكير واإلبداع والموهوبين مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه 
 

 كلمة( 150عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  
 العالقة بين األسلوب المعرفي والذكاء والتعلم ذو المعنى 

ت من نماذج التعلم ذي المعنى في نتاجاهدفت الدراسة إلى بحث تأثير نموذجين    
، متنوعة من التعلم تشمل نتاجات من مستوى االستدعاء، ومستوى الفهم واالستيعاب

ومستوى حل المشكالت، كما هدفت إلى بحث تأثير عدد من العوامل الفردية، 
 تحديدا دور الذكاء، واألسلوب المعرفي والخبرات السابقة في هذه النتاجات.

لى الل تجربتين على طلبة الصفين التاسع والعاشر، أشارت النتائج إلى إومن خ    
ن أأن كل طريقة أو بناء تنظيمي للمادة يساعد في تحقيق نتاجات معينة، كما بينت 

 النموذج المستخدم يتفاعل مع الخصائص الفردية للمتعلم.
  
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
أستاذ مساعد/ قسم علم النفس  

 8/2011-3/2003 الجامعة األردنية التربوي

أستاذ مشارك/ قسم علم النفس  
 -8/2011 الجامعة األردنية التربوي

10/2020 
أستاذ /قسم علم النفس  

 التربوي 
 10/2020 الجامعة األردنية

 حتى اآلن
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 9/2014-9/2013 رئيس قسم علم النفس التربوي  
 9/2012-9/2011 مدير برنامج البحث التربوي  
 2/2004-9/2003 عضو مجلس الكلية لثالث سنوات  
 2014-2013 عضو لجنة دراسات عليا لكلية العلوم التربوية 
 سنوات عديدة قسم علم النفس التربوي عضو لجنة دراسات عليا في  

 
 

  األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
العساف، هناء والزق،  

 أحمد يحيى

ء مستوى المرونة المعرفية لدى طالب المرحلة الثانوية في ضو
ة اإلسالمية للدراسات التربويبعض المتغيرات، مجلة الجامعة 

 2021( 3)29والنفسية 

الحجاحجة، صالح والزق،  
 أحمد يحيى

أثر التدريب على التفكير الماهر في تطوير مهارات حل 
 لومالمشكاالت لدى طلبة مرحلة المراهقة المبكرة، دراسات: الع

 2016التربوية، 
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المعرفي ودراسة خصائصه تطوير مقياس لمهارات التفكير فوق  الزق، أحمد يحيى 

-143( )3)46مجلة دراسات: العلوم التربوية، السيكومترية، 

160 )2019. 

 

لم لتعأثر التدريب على التفكير فوق المعرفي في التعلم اآللي وا الزق، أحمد يحيى 
-181(، 4)36مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ذي المعنى، 

206( .2021) 

 فوق المعرفي لدى طلبة المرحلة المتوسطة والمرحلةالتفكير  الزق، أحمد يحيى  
الثانوية في ضوء متغيرات المستوى الدراسي والمواظبة على 

ول ، مقبالمجلة التربوية األردنيةالدراسة والنوع االجتماعي، 
 للنشر.

 

 مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية في ضوء الزق، أحمد يحيى 
 الدراسي والكلية والنوع االجتماعي، مجلةمتغيرات المستوى 

 اربد للبحوث والدراسات اإلنسانية، مقبول للنشر.

الحميديين، نجوى عباس  
 والزق، أحمد يحيى

القدرة التنبؤية الستراتيجيات التفكير فوق المعرفي ومستوى 
المعالجة في مهارات حل المشكالت لدى طالبات الصف العاشر 

-329، (4)46، ات: العلوم التربويةدراسفي لواء الجامعة، 

241. (2019) 

 

عبيدات، عالء الدين محمد  
 والزق، أحمد يحيى

العالقة بين تنظيم الذات واتخاذ القرار لدى طلبة كلية التربية في 
 ، مقبول للنشرالمجلة األردنية للعلوم التطبيقيةجامعة اليرموك، 

أبو غليون، هناء سالم  
 والزق، أحمد يحيى

هات توجالتوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة األردنية وأثر هذه ال
المجلة التربوية في استراتيجيات التعلم التي يمارسونها، 

 ، مقبول للنشر.األردنية

 

 

سالمة، ثريا والزق، أحمد  
 يحيى

 تيةأثر التدريب على التفكير اإلبداعي في تنمية الكفاءة الذا
ر الساسي في األردن، مجلة المدركة لدى طلبة الصف العاش

 العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، مقبول للنشر.

القطاونة، محمد، والزق  
 أحمد يحيى

ي ة فتنظيم االنفعاالت وعالقتها بمهارة حل المشكالت لدى الطلب
مرحلة المراهقة المتوسطة في ضوء بعض المتغيرات، المجلة 

 التربوية األردنية، مقبول للنشر.
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عبد هللا، فرح فتحي  
 والزق، أحمد يحيى 

جنس ال مستوى الكفاءة الذاتية لدى الطلبة المراهقين وفقا لمتغير
ة/ والصف في المدارس الحكومية، المجلة العلمية لكلية التربي

 (2022( )39)38جامعة أسيوط، 

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 نوع المشاركة مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة 
المؤتمر العلمي الدولي األول  

 للعلوم اإلنسانية )بابير(

امعة االنيا عالء ج13-15/4/2018
 الدين كيوكوبات/ انطاليا/ تركيا

تقديم بحث 
 علمي

المؤتمر الدولي األول لكلية  
 التربية بجامعة الباحة

معة جا 12-15/4/2015
 الباحة/ السعودية 

تقديم بحث 
 علمي

المؤتمر الخامس لكلية التربية/  
 جامعة الزرقاء

تقديم بحث  جامعة الزرقاء 16-17/4/2014
 علمي

المؤتمر الخامس للبحث العلمي في  
 األردن

 

 الجمعية األردنية للبحث العلمي
 19/11/2012التاريخ:

 
 حضور ومناقشة

 مؤسسات التعلم 

 
 الجامعة األردنية

 21/4/2006-20:التاريخ

 
 حضور ومناقشة

 التربية الخاصة: الواقع والمأمول 
 

 الجامعة األردنية 
 27/4/2005-26التاريخ: 

 
 

 حضور ومناقشة

مؤتمر العلوم التربوية والنفسية:  
 التطبيقات والتجديدات المستقبلية

 

 جامعة اليرموك
 11/2005/ 24-22التاريخ: 

 

 حضور ومناقشة

 
 
 

  التدريبيةالدورات 
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 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 Cavendishدورة مدربين في مجال تعليم مهارات التفكير لديبونو،  

information Products Oxford, UK 2001 

اني التي تم عقدها في كلية الملك عبد هللا الث  Blackboardدورة  
 لتكنولوجيا المعلومات، في الجامعة األردنية

2005 

 ورشة عمل حول االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية عقدت في 
 الجامعة األردنية

2005 

ركز مدورة تصميم وتطوير المحتوى التعلمي الكترونيا/ تم عقدها في  
 تنمية القوى البشرية/ الجامعة األردنية

2013 

 SPSS 2014التحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام حزمة  
 ICDL  جيا التي تم عقدها في كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولو

 المعلومات، في الجامعة األردنية سنة
2014 

 2019 مهارات البحث العلمي، مركز االعتماد وضمان الجودة 
 2019 تسجيل براءات االختراع والملكية الفكرية 

 
 

  األنشطة التدريسية
 

 المقررات والمواد الدراسية التي  
 بتدريسها قام

 الدراسات  البكالوريوس
 العليا

  √ علم النفس العام 
  √ علم النفس التربوي 
  √ اساسيات البحث التربوي 
  √ تنمية مهارات التفكير 
  √ نمو الطفل 
  √ تعديل السلوك 
  √ مبادئ القياس النفسي والتربوي 
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  √ األحصاء في التربية 
  √ النمو المعرفي واللغوي 
  √ إرشاد الطلبة الموهوبين 
 √  نماذج التعلم والتعليم الصفي 

 √  علم النفس التربوي )متقدم( 

 √  تعليم التفكير 

 √  النمو المعرفي واللغوي 

 √  نظريات التعلم والتعليم 

 √  التعلم والتعليم اإلبداعي 

 √  موضوعات في الدافعية 

 √  نماذج واستراتيجيات التعلم والتعليم 

 √  موضوعات في علم النفس المعرفي 

 √  موضوعات في النمو المعرفي واللغوي 

 √  موضوعات في التعلم والتعليم 

 √  التعلم والتفكير في السياقات االجتماعية 

    

 
 

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

  قاعدة البيانات الوطنية 
 Google Scholar  
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 LinkedIn  
   

 
  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 2011 مؤسسة عبد الحميد شومان جائزة عبد الحميد شومان 
منحة ألكمال الدكتوراة  

 )ابتعاث(
 2003-1999 األردنيةالجامعة 

    
    

 
 


