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 سيرة ذاتية
 الدكتور منعم عبد الكريم عبد القادر السعايدة: إلسما

 . م 10/3/1969: تاريخ الميالد
 . األردن – السمط –يرقا : مكان الميالد

 . ولي أربعة أطفال –متزوج : الحالة االجتماعية
 .العربية : المغة األم 

 المغة االنجميزية : المغة الثانية
  .13845ب .ص / 11942 – عمان –األردن : العنوان

  .أرقام الهواتف
  .24408فرعي  / 00962-5355000: هاتف العمل -
  00962777635252: موبايل -

   monimsaideh@yahoo.com: البريد اإللكتروني -
 :المؤهالت العممية

تاريخ  البمد الجهة المانحة الدرجة والتخصص
 الحصول

 التقدير

 مناهج –فمسفة التربية : دكتوراة
 التربية المهنية وتدريب معمميها

جامعة 
 هدرزفميمد

 ال يوجد 2002 بريطانيا

الجامعة  الهندسة الصناعية: ماجستير
 األردنية

 جيد جدا 1997 األردن

الجامعة  الهندسة الميكانيكية: بكالوريوس
 األردنية

 جيد  1993 األردن 

مدرسة السمط  الفرع عممي: الثانوية العامة
 الثانوية

 ممتاز 1988 األردن

 
 
 

 :الخبرات العممية
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 مكان العمل ( الوظائف)الوظيفة  الفترة
 أستاذ مساعد في كمية العموم التربوية-   اآلن– 22/7/2002

مساعد العميد لشؤون برامج الدبموم - 
 . اآلن – 1/9/2006والتأهيل التربوي 

مدير مركز التقنيات التعميمية في - 
  18/9/2005- 19/9/2003الجامعة  

 
 

 الجامعة األردنية
 

العام الدراسي 
2006/2008 

  جائزة الممكة رانيا العبداهلل مقوم لممعمم المتميز لفئة التعميم المهني
 لممعمم المتميز

تنفيذ : خبير تطوير مناهج التربية المهنية 2007-2008
األعمال التدريبية واالستشارية لمشروع 
 تطوير مناهج التربية المهنية في األردن

 وزارة التربية والتعميم

: تطوير مناهج التربية المهنية في األردن 2003/2004العام 
العمل عمى إعداد الخطوط العريضة 

لمنهاج التربية المهنية بهدف التطوير، 
ومناقشة الوثيقة المنتجة ضمن فريق من 

الخبراء بهدف تنقيحها سعيا إلقراراها 
 لتعتمد أساسا لبناء المقررات الدراسية

 وزارة التربية والتعميم

6/1/1997-
21/9/1998 

محاضر في قسم + مدرب تربية عممية 
 المناهج والتدريس

 الجامعة األردنية

1/10/1995-
5/1/1997 

 وزارة التربية والتعميم  التعميم الصناعي : معمم

1/10/1994-
30/9/1995 

مهندس متدرب في قسم اإلشراف عمى 
 مشاريع األبنيه

وزارة األشغال العامة 
 األردن- واإلسكان 

14/7/1993-
30/9/1994  

عمل في مصنع + مهندس تنفيذ مشاريع 
 لتجميع األدوات الكهربائية

 األردن ( ELCO)إلكو 

 :اإلهتمامات البحثية
 التربية المهنية وتطوير مناهجها -
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 حاجات سوق العملوالتعميم المهني  -

 التعميم العالي وحاجات سوق العمل -

 التعميم المهني ومناهجه، واستخدام تكنولوجيا التعميم فيه -
 .إعداد المعممين المهنيين وتدريبهم  -

 التربية البيئية وعالقتها بمناهج التعميم المهني -

 القضايا الجندرية وعالقتها بمناهج التعميم المهني -

 استراتيجيات التدريس لمتعميم المهني والتربية المهنية -

 تكنولوجيا التعميم والتعميم المهني -

 
 :البحوث

 .أساسياته، تصميمه، وما له وما عميه: التدريب والتأهيل القائم عمى الكفاية -

عداد المعمم المهني -  البحث العممي وا 

مناهجها ومتطمبات إعداد المعممين وتدريبهم أثناء الخدمة : التربية المهنية في األردن -
  .(أطروحة دكتوراة)

فائقة المدونة في تصنيع القالب  ( الرصاص–القصدير )دراسة إمكانية استخدام شبيكة  -
  .( هندسة–رسالة ماجستير )األنثى لعممية إنتاج األغفال 

 .في التربية المهنية في األردن (Team Teaching)التدريس من قبل فريق معممين  -

 .(تصورات المتعممين)االختالفات الجندرية وأثرها في محتوى مناهج التربية المهنية  -

في مناهج ميكانيك  (بالمركبة النظيفة بيئيا)درجة تناول المفاهيم والمتطمبات ذات العالقة  -
 .دراسة مقارنة بين األردن وألمانيا: المركبات

 درجة الروح المعنوية لدى معممي التربية المهنية والعوامل المؤثرة فيها -

 العوامل المؤدية لالتجاهات السمبية نحو المواد الدراسية لدى طمبة الجامعات األردنية -

 .قيم العمل المهني ودرجة توفرها في مناهج المرحمة األساسية العميا في األردن -

المشكالت التي تواجه تدريس التربية المهنية والفنية في المرحمة المتوسطة في المممكة  -
 .العربية السعودية

فوائد اإلنترنت في التعميم المهني والتقتي ومدى استخدام طمبة كميات التقنية لها في  -
 .منطقة جدة في المممكة العربية السعودية
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 .درجة التركيز عمى المهارة العممية في تدريس التربية المهنية في مدارس محافظة البمقاء -

 الظروف التي تدفع معممي التربية المهنية لتدريسها نظريا في األردن -

 الرسائل التي تم اإلشراف عميها
درجة تركيز المعممين عمى تدريس المهارة العممية في مبحث التربية المهنية في األردن  -

  .(دكتوراة)وميعيقاته وعالقته ببعض المتغيرات 

في األردن عمى  (عائمة التكييف واألنظمة الحية)درجة تركيز مناهج التعميم المهني في  -
 (دكتوراة)متطمبات سوق العمل ومدى إتقان الخريجين لتمك المتطمبات 

درجة ونوعية توافر التقنيات التعميمية والدعم التكنولوجي في جامعة طيبة في المممكة  -
 (ماجستير)العربية السعودية 

أثر حوسبة مهارات حركية رياضية مختارة عمى اتجاهات طمبة الصف التاسع نحو  -
  .(ماجستير)استخدام الحاسوب في تدريس التربية الرياضية 

تقصي مجاالت استخدام الحاسوب في التدريس الصفي في مدارس المرحمة الثانوية  -
 .(ماجستير)التابعة لمديرية عمان الثانية 

درجة استيعاب المعممين لمفهوم مراكز مصادر التعميم ، ودورها في تحسين التدريس  -
 (ماجستير)الصفي في منطقة تبوك بالمممكة العربية السعودية 

دور برامج التدريب التكنولوجية في رفع الكفاية المهنية لممعممين في سمطنة عمان      -
  .(ماجستير)

 تقويم تجربة استخدام التقنيات التعميمية في التعميم في سمطنة عمان -

أثر برمجية حاسوبية لتدريس مهارات التالوة والتجويد عمى تحصيل طمبة الصف  -
 السادس األساسي

 درجة معرفة المعممين بخصائص الطمبة في مرحمة المراهقة وعالقتها بتصميم التدريس -

 التغيرات التي أحدثتها المناهج المحوسبة في المدرسة األردنية -

 
 

 :عضوية المجان والهيئات
  .(  MOST)لجنة اليونسكو إلدارة التغير اإلجتماعي واإلقتصادي  -
  األردن–وزارة التربية والتعميم - لجنة البعثات المركزية لدرجة البكالوريوس -

  – وزارة التربية والتعميم –لجنة تطوير الخطوط العريضة لمناهج التربية المهنية  -
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     األردن

 .جمعية البحث العممي األردنية -
 . المجنة الفنية لممدرسة النموذجية لمجامعة األردنية  -

 .نقابة المهندسين األردنيين  -

 .جمعية المهندسين الصناعيين األردنيين -

 
  .الموضوعات التي أدرسها

 تصميم التدريس -

 .مقدمة في المناهج والتدريس -
 .البنية والتحميل: المناهج -

 التربية المهنية -

 .أساليب التدريس العامة وتطبيقاتها -

 أساليب التعميم الصناعي -

 أساليب التعميم الزراعي -

 تصميم واستخدام المواد التعميمية -

 .القياس والتقويم  -

 .المهارات الدراسية والبحثية  -

 .اإلدارة الصفية  -

 .أساليب التعميم المهني  -

 .المفاهيم العممية وأساليب تدريسها -

 .البحث اإلجرائي  -

 .الهندسة وأساليب تدريسها  -

 .بنية األعداد  -

 .التربية المهنية -

 التربية العممية -

  القدرة عمى استخدام البرامج اآلتية، :مهارات الحاسوب
Windows Xp, Word, Excel, Powerpoint,  Internet, publisher, Blackboard,  
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