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 ، بحوث ال وقتصييييى  ل  وبشييييمولو   الط لب هو تحسييييون ةو و   الجامعي   الت عل مهدف  أن  أؤمن 
  في القىن الحادي ىبو  للت   صهم. ومن المعىوف أن  تزوودهم بالمعاىف الالزم  في موضو ات تخص  

،  ل    في القىن المةصييييىم. فاد داد المهةي  ىبو  بات الت  بات جدودة تختلف  ن متطل  والعشييييىون متطل  
 صييييام  ومهاىات االت  خصييييو    والشيييي  جمل  من المهاىات العقلو   الط لب ب إكسيييياب طل  سييييبوم الم ام، وت

ا ىها وفىض تبةي مةاهج سيياىا الكبوى في ةمو المعىف  وت و  الت   ، فإن  الالزم  لةجاحهم في العمم. أوضيي 
وجب أن وتمىكز حوم  الجامعي   الت عل م   تسيييتجوب لهاا الوا و. ومن هةا، أ تبى أن  وأسيييالوب تدىوسيييو  

شط م م الة   الت عل مف العدود من استىاتوجوات الطالب، ال حوم األستاا أو المحتوى. و لوه، فإةةي أوظ  
عاوةي، و الت عل م لا   الت عل مالت عب األدواى، وغوىها. وأىى أن هةي  بالمشيييييييىو ات، والعصيييييييف ا ، ول
المعىفيي ، لوةطلن ةحو  الط لبيي اب ىكوز  ل  إكسييييييييوجييب أن وتجيياوز حييدود الت   دىوس الجييامعي  التيي  

ائم بحوث وصييبحوا  ادىون بفةفسييهم  ل  الوصييوم للمعىف  الد   الت عل ممسييا دتهم في اكتسيياب مهاىات 
 وتقوومها وتطبوقها ومن  م تولودها.

 

ودان الت   و  وفي م بد  للت    والت  ىب جامعي  علوم  ل  وجه الخصيييييييوّ، ال  أن وىكز  ل   علوم ال
من جه ، ووعتمد في مماىسييياته  ل  ةتائج البحث  ، الاي وةتج مهةو ا متفمال  حتىافي  اال اد داد المهةي  

م القىن معل   ق  من جه  أخىى.  الوة  ل  ما سييبن، أجد أن  أو  ل  المماىسييات الفا ل  المو    العلمي  
 م الباحث". م" و "المعل  م المتعل  والعشىون هو "المعل   الواحد

 

اتهم تعلوم طلب  الجامع  وجب أن وىكز  ل  تو وتهم بفدواىهم ومسيييييييؤولو   ، أ تقد أن  اأخوى  
 عي  طووى المجتم ووى وسيييييهمون في حىك  الت   ، كما وجب أن وىكز  ل  إ دادهم كوكالء للت  المجتمعو  

ب ال بد  من أن معاىفه ومهاىاته وإمكاةاته. ولتحقون هاا المتطل   لما تسيييييييم  به كم في مجاله، ووفق ا
  المجتمو وظىوفه واحتواجاته، مو االةفتاح المتفمم من فهم  مون لخصوصو   علوم الجامعي  لت  وةطلن ا

 والوا ي  ل  المجتمعات األخىى لإلفادة من تجاىبها وخبىاتها.
 

 ها في الجامعة:ت  س  وفيما يلي قائمة بالمساقات التي در  
 

 :هكتوراير والد  ضمن مستوى الماجست -1
 ات تةفوا المةهاج.استىاتوجو   -   .و  الت عل مالبوئ   -

 مون.تىبو  المعل   -  .الت عل معلوم وطىائن الت   -
 

 مستوى البكالوريوس: مساقات -2
 .ىبوي  فس الت   لم الة   -      . لم الةفسمدخم إل   -
 .فم  الط  بىامج تىبو   -      مةاهج ىواض األطفام. -
 فم.م الط  تةظوم بوئ  تعل   -      فم.  الط  األسىة وتىبو   -
 فم.  للط  عبوىو  الفةون الت   -      فم.  للط  حو  ىبو  الص  الت   -
   واتصام.مهاىات اجتما و   -      وض .مشكالت طفم الى   -
  .  وبح و  مهاىات دىاسو   -        .و  ف  ادداىة الص   -
  .ىبو  العملو  الت   -    وأسالوب المسا دة فوها. الط لب مشكالت  -
 .الت عل مات ةظىو   -      فكوى.تةمو  مهاىات الت   -
 فم. قاف  الط   -     .فول  بالل   االةجلوزو   ىاءات في الط   -
  لم ةفس اللعب. -    إداىة دوى الحضاة  وىواض األطفام. -
 فم.  الط  مدخم إل  تىبو   -    دىوس.م  في المةاهج وأسالوب الت  مقد   -
 .ب جامع (واصم )متطل  مهاىات الت   -

 

 دريسالت  
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 :ةباللغة االنجليزي   مساقات -3
- Psychology of Play 

- Introduction to Psychology 

- Readings in ECE. 
 

 
 

 

كبوى. ووظهى هاا  متفخى إل  حد   في الوطن العىبي   حام البحث العلمي   من المؤسيييييييف أن   
ا    ددفخى في  ل  الت   ات في موزاةو   مخصييصييات البحث العلمي  ي كان، وتدة  إل   دد السيي   الباح ون  واسيي 

ن األمى باألفكاى سيييييييواء تعل     الجهد المباوم في البحث العلمي   ،  الوة  ل  تقلودو  الحكومات العىبو  
  ، أم بطىق البحث، أم بةتائجه. البح و  

 

 للخىوج من هاا الحام وتطووىه: بمبعض الس  م   تم   اآلتو   وفي ظةي أن   
 .البحث العلمي  . زوادة ادةفاق  ل  1
  اات ي لقضييياوا بح و  صيييد  ماح لهم بالت    المتاح أمام الباح ون، والسييي  و  . توسيييوو هامل الحى  2

اأولوويي   ا Responsiveللحيياجييات"    بحوييث وكون البحييث "مسيييييييتجوبيي   من جهيي ، و "مىا ويي 
 من جه  أخىى. Contextualاق" للسو  
. الجامعي   تقاء بمسييتوى البحث العلمي   بى االى . توسييوو  ا دة العاملون في البحث العلمي  3

بون  ل  الاون وتدى   اةي  ال    ف  وبالتحدود، أىى ضيييييىوىة العمم  ل  إ داد باح ون من الصييييي  
 حام ةضجهم. لي المهم  البح و   ون لتو  أودي باح ون خبىاء، ووستعد  

 أ تقد أن   . ومن تجىبتي البسييوط  في هاا المجام   تعاوةو  تشييجوو  ل  تشييكوم فىق بح و  . 4
و  مك  و   الجما ي   العمم البح ي   وا البح  وا متباوة ، كما ن الباح ون من ىؤو  القضيييييييا   من زوا

  م الخبىة البح و  وفائدة.  الوة  ل  ما سييييبن، تتحو     و مق اوقودهم ةحو بحث أك ى شييييمولو  
   وفود مةها كم الباح ون أ ضاء الفىون.م ةمائو    إل  خبىة تعل  الجمعو  

 

 الخاص بي: لي قائمة باإلنتاج العلمي  وفيما ي
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 حوم مات ىواض األطفام في األىدن  (. "معتقدات معل  2009هاىون، ىمزي، و وشاح، هاةي ) -13
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متنظيم بيئة هارون، رمزي. )قيد النشر(.  -25 ه، والبيئة كلها: الط  الت عل   ان.. دار وائل للنشر، عم  فل كل 

طفام في حوم لعب األات واألىدةو  ات عودو  ت الس  مامعل  لةشى(. "معتقدات الا  ود) .هاىون، ىمزي -26
 .وض " مى الى  

 
 
 

 

  .وض  والمىحل  االبتدائو    في بةاء مةاهج الى  ائو  كائز الت  الى   -
  : دىاس  مقاىة .  والفلسطوةو  كاءات المتعددة في مةاهج ىواض األطفام األىدةو  الا   -
وض  ومدى اةسجامها مو األسالوب المستخدم  في لمشكالت أطفام الى  مات "مصادى  زو المعل   -
 عامم معها".الت  
ان ةحو المدىس ". بحث مد وم من  مادة طلب  مدوة   م   اتجاهات  لعوامم تشكوم "دىاس  تحلولو   -

  .في الجامع  األىدةو   البحث العلمي  
بحث مد وم  عزوز والعقاب".  دجىائي الت  الجامع  األىدةو   –  مواجو  "استخدام معلمي المدىس  الة   -

  .في الجامع  األىدةو   من  مادة البحث العلمي  
 ".ان ةحو استخدام العقاب البدةي  في مداىس مدوة   م   الط لب مون و"اتجاهات المعل   -
 

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

 
- Teachers’ and Students’ Perceptions of Effective Teaching. 

 
 
 
 
 

 هكتورا: رسائل الد  أوالً 
 

 األساسي   اةي  ال    ف    لدى طلب  الص  جتما و    االالحواتو   أ ى بىةامج مقتىح في تطووى المهاىات -1
 .2008. إومان  بد المطلب  بد هللا واغي، في األىدن  

 قيد اإلنجازبحثي ة ومؤلفات  أعمال

سائل الجامعي ة  االشراف على الر 
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.  في ضوء المعاووى العالمو   لىواض األطفام في األىدن   اةف  الم   فا لي  الت   المةهاج الوطةي  تقووم  -2
 .2008 ، الجامع  األىدةو   سامي سلومان محمد محاسوس،

    ودىاس  أ ىه  ل  دافعو    ادسالمو  ىبو  الت   سب في مبحثمحو   تصموم بىةامج تعلومي   -3
فاون . اص واتجاهاتهم ةحوه في المداىس الخ   األساسي  امن ال    ف  حصوم لدى طلب  الص  الت  

 .2009  ،الجامع  األىدةو   ،أحمد محمد الزبن
 فكوى ادبدا ي    في تةمو  مهاىات الت  ىامو  ىة مستةدة إل  األةشط  الد    مطو    استىاتوجو  فا لو   -4

 . أمجد محمد طبوقو    لدى طلب  مساق أدب األطفام في جامع  البلقاء الت  والمهاىات االجتما و  
 .2017 ، الجامع  األىدةو  اط، إبىاهوم الخو  

ته في تحسون تحصوم   و واس فا لو    البةائو  ظىو  سب مستةد إل  الة  محو   تطووى بىةامج تعلومي   -5
مها. أحمد تهم ةحو تعل  ة العلوم وفي دافعو    في الكووت في ماد  معو  اوي اد ا   الس   الط لب 

 .2017 ، الصلولي، الجامع  األىدةو  مباىك وتود حدىان 
ة في تحسين الممارسات قمي  رة مستندة إلى معايير المواطنة الر  ة مطو  أثر تطبيق وحدة دراسي   -6

. ضحى في األردن   اسع األساسي  الت   ف  ة واكتساب مفاهيم المواطنة لدى طلبة الص  كنولوجي  الت  

 .2018ة، إبراهيم عبدهللا الطراونة، الجامعة األردني  

غذية ة في الت  ة مستندة إلى المعايير العالمي  ة المهني  ربي  ة في منهاج الت  تطوير وحدة دراسي    -7

امن الث   ف  لدى طالبات الص   ات الجسمي  تها في تحسين مفهوم الذ  ياضة، وفحص فاعلي  والر  

 لي . ىوم سلومان أحمد ياضي  شاط الر  وفي اتجاهاتهن نحو ممارسة الن   في األردن   األساسي  
 .2018 ، صال ، الجامع  األىدةو  

تطوير وحدة دراسي ة في مبحث اللغة العربي ة مستندة إلى الوعي األدبي  واختبار فاعليتها  -8

ق األدبي  لدى طالبات الص ف  الث اني عشر العلمي  في األردن   . منال في تنمية مهارات الت ذو 

 .2022أبو شنان، الجامعة األردني ة، 
 

 الماجستير : رسائلاثانيً 
 

جوود للقىآن الوة والت  امن في مقىى الت  ال    ف  الص   سب في تحصوم طلب محو   أ ى بىةامج تعلومي   -1
 .2001 ، الجامع  األىدةو  أحمد  زت جبى محمود، . الكىوم

ةجوى .  في حصّ الل   العىبو   األكادومي   الت عل م ىة في و ت  للعوامم المؤ   دىاس  تحلولو   -2
 .2001 الجامع  األىدةو ، لطفي أحمد محمد،

 ف  صوّ الواىدة في كتاب الفقه  ةد طالب الص  الة   ستقصاء في فهمستخدام طىوق  االاأ ى  -3
 وض زىوبان  وده الزاودي .  عودو    الس  المملك  العىبو   ىة فيفي المدوة  المةو   اةوي  م ال   األو  

 .2001  ،الجامع  األىدةو   ،الجهةي
الجامع  ،  بد هللا توسوى الحواجىي.  بالقىح  الهضمو     واالصاب فسو  العال   بون الض وط الة   -4

 .2004 ، األىدةو  
  بدول  ادماىات علومو    بمةطق  أبو ظبي الت  اةوو  ال    في المداىس الت عل متقووم مىاكز مصادى  -5

 .2005  ،الجامع  األىدةو    مى مزاحم سعود مزاحم،. حدة  المت  العىبو  
ابو الس   ف  في معالج  المفاهوم البدول  لدى طالب الص   الت عل م  دوىة استىاتوجو    استخدام فا لو   -6

 .2005  ،الجامع  األىدةو   وسام صوتان الصالحات، . الفوزوائو   ىات و  في وحدة الت   األساسي  
م األو   ف  مات الص  ساؤم  ةد معل  مهاىة الت   في تطووى استخدام مةهجو  البحث ادجىائي   -7

 .2006  ،الجامع  األىدةو   ت ىود محمد مصطف ،.  األساسي  
لىواض  فا لي  الت   ة  في المةهاج الوطةي    المتضم  واضو  الى   اتالعملو    للمفاهوم ودىاس  تحلولو   -8

 .2007  ،الجامع  األىدةو   ةبول  حسون دبوس،. ىدن  األطفام في األ
ة الل   اسو في ماد  الت   ف   ل  تحصوم طلب  الص   سب و  واس أ ىهمحو   تصموم بىةامج تعلومي   -9

  ،الجامع  األىدةو   فواز  اود الظفوىي،. الكووت اتجاهاتهم ةحوه في مدوة   وادةجلوزو  
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2007. 
مون من وجه  ةظى المعل   الت عل مفي مىاكز مصادى  عاوةيالت   الت عل م  وا و تطبون استىاتوجو   -10

.   جةوب في سلطة   مانى و  في المةطق  الش   األساسي   علوماةو  من الت  في مداىس الحلق  ال   
 .2008 ، الجامع  األىدةو   ةاصى بن ىاشد الىاسبي،

ل  في المداىس ال   األو  فوف ال     لطلب  الص    الفةو  ىبو  الت    مون واآلباء ألهمو  إدىاكات المعل   -11
 .2010  ،الجامع  األىدةو   اط،أمجد محمد إبىاهوم الخو  . لطالس      تىبو  ابع  لمدوىو  الت  
 ابع األساسي  الس   ف  ة لدى طالبات الص  اتي  ة الذ  المعكوس في الفاعلي   الت عل مأثر استراتجية   -12

 .2017 ،الجامع  األىدةو  . أمل إبداح، ات في األردن  ياضي  ة الر  وتحصيلهن في ماد  

،   )الو ي الصحي  المهاىات الحواتو      في تةمو  أ ى بىةامج مستةد إل  الفلسف  االجتما و   -13
الجامع   وض . واسمون محمود أحمد  ىوقات،( والمبادىة لطفم الى  التواصم االجتما ي  

 .2017  ،األىدةو  
في المداىس  الث األساسي  ال    ف    لدى طلب  الص  في الل   العىبو   مستوى األداء القىائي   -14

 .2018 ، الحالحل ، الجامع  األىدةو  مةصوى جزاا . شوىون   في األىدن  الحكومو  
 ف  ماغ في تحصوم طلب  الص  ىة مستةدة إل  ةتائج أبحاث الد    مطو    تدىوسو    استىاتوجو  فا لو   -15

 ، تهم ةحوها. أحالم وجوه  بد اللطوف حمدون، الجامع  األىدةو  ة العلوم ودافعو  ابو في ماد  الس  
2018. 

في  الت عل م  المشكالت ودافعو     في تةمو  مهاىات حم  الخماسو   الت عل م  دوىة   استىاتوجو  فا لو   -16
 ، . هوا محمد جابى  قوم، الجامع  األىدةو  الث األساسي  ال    ف  ة العلوم لدى طلب  الص  ماد  

2018. 
ات واضو  ة الى  حصوم في ماد    والت  افعو  باللعب في تةمو  الد   الت عل م  فا لو  استخدام استىاتوجو   -17

. حمدة  بدهللا السلومان الوىوكات، الجامع  في األىدن   األساسي   اةي  ال    ف  لدى طلب  الص  
 .2018 ، األىدةو  

دىج  توافى مهاىات الت فكوى الت فملي  في ةشاطات كتاب الل   العىبو   للص ف  ال  اةي المتوسط  -18
 .2022في العىاق.  توب  البواتي، 

الت عل م  ن بعد في تةمو  المهاىات االجتما و   الالزم  للت عل م األكادومي تقووم دىج  مساهم   -19
ان. شاى البو،   .2022لدى طلب  الص فوف ال  ال   األول  من وجه  ةظى معل ماتهم في  م 

ىهن  -20 ان للمماىسات الت فملو   ودىج  إسهامها في تطو  دىج  توظوف ةعل مات الص ف  في  م 
 .2022ظىهن. أماةي األحمد، المهةي  من وجه  ة

 
 

 
 

 

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. 

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

Education for Teachers of Primary, Secondary and Vocational 

 المؤتـمرات
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Schools, Educational Reform: The Issues for Human Rights and 

Democracy. Geneva, 6-12 July 1997. 
 

 .1998/  11/  5-3األردن  -ة: إىل أين؟ اجلامعة األردنيّ يف الوطن العرّب  بويّ مؤتـمر البحث التّ  -5
مات موح". تقدمي ورقة عمل بعنوان "تقييم برانمج إعداد معلّ ورشة عمل "تربية طفل ما قبل املدرسة: الواقع والطّ  -6
 .13/11/2001األردن  -ةة". اجلامعة األردنيّ ة يف اجلامعة األردنيّ بويّ ة العلوم التّ وضة يف كليّ الرّ 
 .2005 الزرقاء، األردنّ  ة،ل، اجلامعة اهلامشيّ فولة واألسرة األوّ مؤمتر الطّ  -7
 .2005ة يف الفيوم، جامعة القاهرة، الفيوم، مصر بيّ ة التّ ادس لكليّ السّ  املؤمتر العلميّ  -8

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

17- 2009, Charlotte, North Carolina. 

 .2009، كانون األول العقبة، األردنّ  -بويّ ز التّ ميّ جائزة امللكة رانيا للتّ  ةل جلمعيّ األوّ  بويّ املؤمتر التّ  -10
 .2016 ،حدةة املتّ اإلمارات العربيّ  -ة، دبة اخلوانيج اخلرييّ ". مجعيّ فكري اإلجيابّ مؤمتر "ثقافة التّ -15
 .2018ة، ة، اجلامعة األردنيّ بويّ ة العلوم التّ ز" كليّ متميّ  ، حنو نظام تعليميّ عليم يف الوطن العربّ مؤمتر "التّ -16

 .2018ة، عوديّ ة السّ ايض، اململكة العربيّ عليم، الرّ عليم". وزارة التّ ادس للتّ ويل السّ "امللتقى الدّ  -17
 

 
 
 

 اريخالت   البلد ةي  الكل   سةاملؤس   الوظيفة
 2002 -2001 األردن   ةبوي  العلوم الت   ةاألردني  اجلامعة  ةراسات املسائي  ة للد  بوي  ة العلوم الت  ي  مساعد عميد كل  

 حىت اآلن -2021 األردن   ةبوي  العلوم الت   ةاجلامعة األردني   رئيس قسم املناهج والت دريس
 إلعداد وأتهيل املعل مني قبل بلوم املهن  قائد فريق الد  

 حىت اآلن -2021 األردن   ةبوي  العلوم الت   ةاجلامعة األردني   اخلدمة

بوي ة لشؤون اجلودة واالعتماد  انئب عميد كلي ة العلوم الت 
 حىت اآلن -2022 األردن   ةبوي  العلوم الت   ةاجلامعة األردني   الد ويل

 
  

 اإلداري ةالخبرات 



10 

 

 
 

 

 اريخالت   البلد سةاملؤس   املشروع الوظيفة

 فريق رئيس
بناء وتأليف منهاج رياض األطفال 

ري   ، ووضع البرنامج الت طو 

وضة  الت دريبي  لمعل مات الر 
 2022-2020 األردن   لمةاهجتطووى االمىكز الوطةي  ل

 2018 األردن   الجامع  األىدةو   تطوير مساق مهارات الت واصل فريق رئيس
وضع وثيقة اإلطار العام للمنهاج  عضو فريق

 األردني   الوطني  
 2018 األردن   لمةاهجتطووى ال المىكز الوطةي  

 عضو فريق
برنامج تأهيل وتدريب وتأليف بناء 

ة الحاضنات في المملكة العربي  

 ة "ُحضن"عودي  الس  

شىك  تطووى المةب ق   ن مشىوا 

 علوم العامالملك  بدهللا لتطووى الت  
 2015 ةعودي  الس  

مات ة لمعل  وضع المعايير المهني   فريق رئيس

 رياض األطفال
 2013 ةعودي  الس   اسللقو   المىكز الوطةي  

تطوير حضانة وروضة مدينة  رئيس الفريق

 ةالملك فهد الطبي  

  وشىك  مدوة  الملك فهد الطبو  
 2015 -2013 ةعودي  الس    فول  العالمو  الط  

مطور املناهج 
ورئيس فريق 

 املشروع

مناهج بواكير وتأليف بناء 

 6-3ة من ة للمرحلة العمري  عليمي  الت  

ليا سنوات، ورئيس اللجنة العُ 

 على تأليف المناهجلإلشراف 

 2015 -2010 ةعودي  الس    فول  العالمو  شىك  الط  

مطور املناهج 
ورئيس فريق 

 املشروع

مناهج بواكير وتأليف بناء 

 9-6ة من ة للمرحلة العمري  عليمي  الت  

م القرن الواحد سنوات )منهاج متعل  

 والعشرين(

 2015 -2011 ةعودي  الس    فول  العالمو  شىك  الط  

 الفريقرئيس 
برنامج تدريب وتأهيل وتأليف بناء 

فولة المبكرة مات مرحلة الط  معل  

 ة(وضة والمرحلة االبتدائي  )الر  

 2015 -2011 ةعودي  الس    فول  العالمو  شىك  الط  

رئيس الفريق 
 واملستشار الفن

مين مشروع "تمكين" إلعداد المعل  

 قبل الخدمة

  للمواىد البشىو   المىكز الوطةي  

   وشىك  طوفاألموىة سمو   وجامع 
 2010 -2006 األردن

 

  

 المشاريع
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 اريخالت   البلد سةاملؤس   اللجنة أو املشروع الوظيفة
 2021 األردن   مدرسة اجلامعة األردني ة/ اجلامعة األردني ة اللجنة الفني ة رئيس اللجنة

 2019 األردن   عليم العايلملؤسسات الت   تمادهيئة االع جامعة البتا -اآلدابجلنة تقييم برامج كلية  عضو
 2020 -2018 األردن   املركز الوطن للمناهج ةدني  ة األر تطوير املناهج الوطني   مستشار

فولة ة الط  جلنة تطوير برانمج املاجستري يف تربي   ُمَقرِر
 املبكرة

 -التبويةكلية العلوم   -قسم املناهج والتدريس
 2017 األردن   ةاجلامعة األردني  

)مساق مهارات  ب جامعي  جلنة تطوير متطل   ُمَقرِر
 2018-2017 األردن   ةاجلامعة األردني   واصل( املشكلة من رائسة اجلامعةالت  

 اآلنحىت  -2009 ةعودي  الس   ةشركة الطفولة العاملي   مجيع مشاريع االنتاج العلمي يف الشركة مستشار فن  

 حىت اآلن -2014 ةعودي  الس   دريب واالستشاراترواد املعرفة للت   منيتطوير برامج تدريب وأتهيل املعل   مستشار فن  

شركة تطوير املنبثقة عن مشروع امللك عبدهللا  شاريعاملاستشاري يف عدد من  مستشار فن  
 2016 -2013 ةعودي  الس   عليم العاملتطوير الت  

 2015-2013 ةعودي  الس   اساملركز الوطن للقي   منية للمعل  اختبارات الكفاءة املهني  وضع  عضو

م ة املشرفة على اجلائزة/ جائزة املعل  اللجنة الفني   عضو
 2010-2009 األردن   بوي  ز الت  مي  ة جائزة امللكة رانيا للت  مجعي   زز وجائزة املدير املتمي  املتمي  

 وخبري تطوير عضو
ة برامج الطفولة املبكرة يف اجلامعة األردني  تطوير 

 ةة وجامعة يوات األمريكي  اجلامعة األردني   وجامعة البتاء
 األردن  

والوالايت 
 حدةاملت  

2009- 2011 

 2010 -2006 األردن   ةعليمي  شركة طيف للخدمات الت   مجيع مشاريع االنتاج العلمي يف الشركة مستشار فن  

 عضو
عليم بية والت  بني وزارة الت  اللجنة املشتكة 

مني ة لتطوير برامج إعداد املعل  واجلامعة األردني  
 يف األردن  

 األردن   عليمة والت  بي  ة ووزارة الت  اجلامعة األردني  
 وكندا

2005- 2006 

 ُمَقرِر
فل يف جلنة وضع معايري اعتماد برانمج تربية الط  

 2005 األردن   عليمة والت  بي  وزارة الت   ةاجلامعات األردني  

 عضو
دريس العاملني يف جلنة تطوير أعضاء هيئة الت  

 2008 -2004 األردن   ةاجلامعة األردني   ةاجلامعة األردني  

مة رايض األطفال يف جلنة برانمج إعداد معل   ُمَقرِر
 2005 -2004 األردن   عليمة والت  بي  وزارة الت   ةاجلامعات األردني  

ة فل يف كلي  ة الط  اجلودة لربانمج تربي  جلنة ضبط  ُمَقرِر
 2004 األردن   ةاجلامعة األردني   ةبوي  العلوم الت  

 ُمَقرِر
ة جلنة إعداد تقرير ضبط اجلودة لربانمج تربي  

 2004 األردن   ةاجلامعة األردني   -ةبوي  ة العلوم الت  كلي   UNDPم لـ ة واملقد  فل يف اجلامعة األردني  الط  

شاطات الجتماع اخلرباء عليم والن  جلنة الت   عضو
 1999 األردن   ةاجلامعة األردني   -ةبوي  ة العلوم الت  ي  كل   األردن   بوي  طوير الت  ملؤتـمر الت   حضريي  الت  

 

 

 اللجان الع ليا واالستشارات الفني ة

 الت حكيم العلمي  
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 اريخالت   البلد سةاملؤس   حكيمجمال الت  
 2019 األردن   عليمبية والت  وزارة الت   -للمناهجة العامة املديري   دليل دمج مهارات القرن الواحد والعشرين

 حىت اآلن -2018 األردن   للمناهج املركز الوطن   مة للمركزاألعمال واالنتاجات املقد  

 حىت اآلن -2018 الكويت ةي  فولة العربالط  ة جمل   شرمة للن  األحباث املقد  

 حىت اآلن -2014 ةعودي  الس   للتدريب واالستشاراترواد املعرفة  منيتطوير املعل  ة لبرامج وحقائب تدريبي  

ضمن مشروع  ةعدد من املؤلفات العملي  
 تطوير رايض األطفال

شركة تطوير املنبثقة عن مشروع امللك عبدهللا 
 2016 -2013 ةعودي  الس   عليم العاملتطوير الت  

 منية للمعل  ختبارات الكفاءة املهني  عدد من ا
فوف مات الص  ملعل   ةووثيقة املعايري املهني  

 الثة األوىلالث  
 2015-2013 ةعودي  الس   للقياس املركز الوطن  

 حىت اآلن -2014 ةعودي  الس   ة/ جامعة امللك سعودي  و بالت   العلومجملة  شرمة للن  األحباث املقد  

 2013 ةعودي  الس   جائزة امللك عبدهللا للتمجة املتمجةوالكتب األعمال 
دريس هيئة الت   تقييم ملفات أعضاء

 حىت اآلن -2012 ةعودي  الس   جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات ةمني لنيل رخصة الكفاءة املهني  املتقد  

جامعة  /ةفسي  ة والن  بوي  راسات الت  جملة الد   شرمة للن  األحباث املقد  
 حىت اآلن -2012 سلطنة ُعمان لطان قابوسالس  

 حىت اآلن -2011 البحرين ة/ جامعة البحرينبي  ة الت  ي  ة كل  جمل   شرمة للن  األحباث املقد  

جامعة االمارات  /ةبوي  ة لألحباث الت  ولي  ة الد  اجملل   شرمة للن  األحباث املقد  
 حىت اآلن -2010 اإلمارات حدةة املت  العربي  

 حىت اآلن -2009 األردن   راسات/ جامعة مؤتةمؤتة للبحوث والد   شرمة للن  األحباث املقد  
 2009 سوراي ة جامعة دمشقجمل   مة للنشراألحباث املقد  
هائيني للفوز جبائزة حني الن  مقابلة املرش  

 2010-2009 األردن   بوي  ز الت  ة جائزة امللكة رانيا للتمي  مجعي   مني واملدراءمن املعل   بوي  ز الت  مي  الت  

 حىت اآلن -2008 األردن   ةاجلامعة األردني   /ةبوي  ة دراسات/ العلوم الت  جمل   شرمة للن  األحباث املقد  
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 نبذة عامة

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

  جامع  الملك سعود/ المملك  العىبو   -في  مادة تطووى المهاىات مستشار وخبير تدريب -
 .2016 -2011  عودو  الس  

 الفئات التي تم  تدريبها:  -
في الوطن  علوم  والت  ىبو    من وزاىات الت  خصصات/  وادات تىبوو  أساتاة جامعات من جموو الت  

  علومو  مون من المىاحم الت  مات ومعل  معل   /بونبات ومدى  مشىفون تىبووون/ باح ون/ مدى   /العىبي  
 .، طلب  مداىس، آباء وأمهاتالمختلف 

 :لتاريخه 1997من العام بين مجموع عدد المتدر  
 ب.متدى  وب  متدى   خمس  شىة ألفوةاهز 

 دريب:فيها الت   البلدان التي ن فذ   -
  ادماىات العىبو  ، سلطة    مان، الكووت، البحىون،  طى ، عودو    الس  المملك  العىبو   ،األىدن  
 تةزاةوا.حدة، المت  

 

 
 

 جة والمنشورةنت  الم   دريبية  الحقائب الت  

 اريخالت   البلد سةاملؤس   عنوان احلقيبة
 2015 ةعودي  الس   اد املعرفة للتدريب واالستشاراترو   ة الفاعلةي  ف  اإلدارة الص  

 2015 ةعودي  الس   اد املعرفة للتدريب واالستشاراترو   القرن الواحد والعشرينة شط لتبي  الن   الت عل م
 2015 ةعودي  الس   اد املعرفة للتدريب واالستشاراترو   اإلشراف اإلكلينيكي  

شركة تطوير/ مشروع امللك عبدهللا  فلعالقة احلاضنة ابألم والط  
 2015 ةعودي  الس   عليم العاملتطوير الت  

 2016 ةعودي  الس   اد املعرفة للتدريب واالستشاراترو   )قيد اإلجناز( العلمي  مهارات البحث 
 حتت التنفيذ األردن   اجلامعة األردني ة مهارات الت واصل

 
 

   ة، انظر دريبي  دوات والورش الت  فاصيل حول موضوعات المحاضرات والن  لمزيد من الت
 .ةيرة المهني  الملحق المرفق في نهاية الس  

  

 المحاضرات والورش الت دريبي ةدوات والن  
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 ة:اللغة اإلنجليزي   -1
 (ممتاز) كتابة  )ممتاز( محادثة  )ممتاز( استماع  )ممتاز( قراءة

 

 استخدام الحاسوب: -2
Word/ PowerPoint/ Internet/ Excel. 

 

 
 

 العنوان االلكتروني   رقم الهاتف طبيعة العالقة البلد االسم
 

 /أمحد جمدوبةأ.د 
 اجلامعة األردنية

 األردنّ 
زميل، ورئيس يف العمل/ 
وانئب رئيس اجلامعة 
 لشؤون الكّلّيات اإلنسانّية

00962777490229 amajduba@ju.edu.jo 

 
اجلامعة  /الزبون أ.د

 األردنية
 األردنّ 

ورئيس يف العمل/ ، زميل
 m.alzboon@ju.edu.jo 00962777641256 ة بويّ ة العلوم التّ عميد كليّ 

د. سارة عبد الكرمي/ 
 جامعة امللك سعود

 ةعوديّ السّ 
شريكة يف مشروع عمل 

 skarim_edu@hotmail.com 00966500507061 وزميلة مهنّ 

Dr. Vonda 

Jump/ Utah 

State 

University 

الوالايت 

 حدةاملتّ 

شريكة يف مشروع تطوير، 
 وزميلة

001843226580 Vonda@eiri.usu.edu 

Dr. Agneta 

Flink/ Lund 

University 

 Agneta.Flink@pedagog.lu.se 0046708146140 أستاذة سابقة، وزميلة ويدالسّ 

 

 ساندةالمهارات الم  

فين عر   أسماء م 

mailto:skarim_edu@hotmail.com
mailto:Vonda@eiri.usu.edu
mailto:Agneta.Flink@pedagog.lu.se


15 

 

 ةدريبي  دوات والورش الت  ملحق بالمحاضرات والن  
 

 ةربوي  والقيادات الت   على المستوى الجامعي  : أوالً 
 

 ، الجامع  األىدةو   وىش  تدىوبو   أل ضاء هوئ  الت دىوس الجدد.الن شط: -أ. الت عل م البنائي  
2022. 

 

، 2021ز االتسشاىات والت دىوب، الجامع  األىدةو  ، مىكب. ممارسة العمل األكاديمي: 
2022. 

 
، 2021 ، الجامع  األىدةو   كلو   الت مىوض.استراتيجي ات تحفيزالط لبة وجذب انتباههم: ج. 

 .2022مىكز اال تماد وضمان الجودة، الجمع  األىدةو  ، 
 
 :دريس الجامعي  الت   . طرائقد

جامع   /2015حمن، جامع  األموىة ةوىة بةت  بد الى   /2016 -2012جامع  الملك سعود، 
 ، ان األهلو  جامع   م   /2008-2004 ، الجامع  األىدةو   /2009 ، ادسالمو  العلوم 
2003. 

 

 . مهارات الت واصل:هـ
الجامع   / /2014حمن، جامع  األموىة ةوىة بةت  بد الى   /2016 -2012جامع  الملك سعود، 

 .2021-2016 ، األىدةو  
 

 .2016 -2012سعود، جامع  الملك غذية الراجعة: والت   قويم البنائي  . الت  و
 

 .2015 -2012جامع  الملك سعود، اآلمنة:  الت عل مبيئة  -ز
 

 :الجامعي   ف  . إدارة الص  ح
 /2008-2004الجامع  األىدةو ،  /2009 ، جامع  العلوم ادسالمو   /2021الجامع  األىدةو  ، 

 ./2007 ، جامع   مان األهلو  
 

 .2016 -2012مع  الملك سعود، جار: عليم الم صغ  الت   -ط
 

 :مهارات البحث العلمي   -ي
. المجلس األ ل  لمشىفي  سم البحث العلمي   ""مهارات البحث العلمي  م  في وىش  متقد   -
 .2015وح ،  طى، علوم. الد  للت  
لمةسقي إداىات  ة: المقابلة والمالحظة""مهارات أساليب جمع المعلومات البحثي  وىش  في  -
 ، جامع  الملك ىبو    الت  و  ات. كل  واضو  في العلوم والى   ى البح ي  مو  مىكز الت  دوق  في علوم الص  الت  

 .2012 ، عودو    الس  سعود، المملك  العىبو  
وح ،  طى، الد   -. المجلس األ ل  لألسىة"بين على مهارات البحث العلمي  "إعداد مدر  وىش   -

2011. 
 

مشاريع شركة ة "ح ضن". أحد عودي  ة الس  العربي  . برنامج تأهيل وتدريب الحاضنات في المملكة ك
 عليم.تطوير المنبثقة عن مشروع الملك عبدهللا لتطوير الت  

واض، فم". الى  بعةوان "العال   مو األم والط   بات  ل  تةفوا بىةامج تدىوبي  وىش  إ داد مدى   -
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 .2015 ، عودو    الس  المملك  العىبو  
واض، فم والبىةامج". الى  بعةوان "تقووم الط   بىةامج تدىوبي  بات  ل  تةفوا وىش  إ داد مدى   -

 .2015 ، عودو    الس  المملك  العىبو  
 

 ، عودو    الس  واض، المملك  العىبو   ، الى  واد العالمو  دات مدىس  الى  م  لقواقد  م  بات: ورشة إعداد مدر   .ل
2015. 

 

 ، جامع  إماىاتو   22طالبات من م  لقد  م  ة لإلرهاب: ة واالجتماعي  فسي  ة والن  ورشة األسس الفكري   .م
 .2016حدة،   المت  دبي، ادماىات العىبو  

 

 :ربوي  كفايات اإلشراف الت  و اإلشراف اإلكلينيكي   -ن
 /2017، 2010الفىوى،   و  مدىس  كل   /2017 ، ولو  مداىس مواى الد   /2018 ، ولو  واد الد    الى  أكادومو   -

 .2006 ، األى ودكسو    المدىس  الوطةو  
 .2013 ، عودو    الس  واض، المملك  العىبو  مدىس  ابن خلدون/ معهد ابن خلدون للتدىوب. الى   -
 

 .2016 -2012جامع  الملك سعود، راسي وتصميمه: بناء المقرر الد   -س
 
 داخل األردن   -لى المستوى المدرسي  : عاثانيً 

 

 :ةي  ف  اإلدارة الص   -أ
ى اء،  ان والز  بةاة ال د،   أكادومو   /2019 ، ولو  حالف الد    الت  أكادومو   /2022المداىس العمىو  /  م 

 /2014  مداىس المعاىف، و  كل   /2017  الفىوى، و  مداىس كل   /2017 ، ولو  مداىس مواى الد   /2018
اد و    الى  أكادومو   /2016، 2014، ، 2010، 2008، 2007، 2006 ،   األى ودكسو  المدىس  الوطةو  

  الملك  ىاةوا العبدهللا لتدىوب أكادومو   /2011 ، مداىس ىاهبات الوىدو   /2013 ،2007  ،ولو  الد  
مدىس  الفىوى،  /2009 ، المدىس  المعمداةو   /2010 ، ولو    الد  المداىس األىدةو   /2010مون، المعل  

المدىس   /2008  للبةات، المدىس  األهلو   /2008 ، للمداىس الخاص   ىبوي  الملتق  الت   /2009
 /2006ىاساةط ، مدىس  الت   /2007مداىس المشىق،  /2008 ، صىو  المدىس  الع /2008 ، االةجلوزو  

مداىس  /2005 ، مداىس المةهم العالمو   /2005، ان م    أكادومو  مدىس   /2006حضاة  دىب العلم، 
 .1998 ، و    العىبمواجو  لمدىس  الة  ا /2002ضوان، الى  
 .2008 ، ولو  اد الد  و    الى  . أكادومو  ب في ورشة عمل بعنوان "إدارة سلوك األطفال"مدر   -
المدىس   /2018 ، ولو  اد الد  و    الى  أكادومو  . "الط لبةب في ورشة عمل بعنوان "تعديل سلوك مدر   -

 .2007 ، ولو  اد الد  و    الى  أكادومو   /2009 ،   األى ودكسو  الوطةو  
 

 شط:والن   عاوني  الت   الت عل مأساليب  -ب
مداىس  /2017 ، ولو  مداىس مواى الد   /2018اصىة، دة الة  مدىس سو   /2018، ائد العىبي  مداىس الى  

مدىس  المطىان،  /2017، 2013 ، فىا األشىفو   -   األى ودكسو  المدىس  الوطةو   /2017  الفىوى، و  كل  
  و  مدىس  كل   /2012  الحفاظ، أكادومو   /2012، 2011مون، لتدىوب المعل    الملك  ىاةوا أكادومو   /2013

، فىا الشموساةي -   األى ودكسو  المدىس  الوطةو   /2009،  المدىس  العصىو   /2010 ، ىاهبات الوىدو  
 .2008ان،  م   - ولو    الد  األكادومو   /2008، 2007

 

 :اقدفكير الن  تعليم المفاهيم باستخدام مهارات الت   -ج
 .2012مون،   الملك  ىاةوا العبدهللا لتدىوب المعل  أكادومو   -
مداىس  /2009، 2007  ،   األى ودكسو  المدىس  الوطةو   /2011 ،   ىاهبات الوىدو  و  مدىس  كل   -

 .2008 ، ولو  اد الد  و    الى  أكادومو  
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 عصبي   -؛ منظور نفسالت عل مة ودافعي   ي  ف  تحسين االنتباه الص   -د
 .2017اصىة، دة الة  مدىس  سو   .2017، ائد العىبي  مداىس الى   -
 
 :رةفولة المبك  تربية الط   -هـ

 :وضة وتقويمهمتنمية أطفال الر   -
 .2010 ، ولو    الد  ىوض  المداىس األىدةو   /2010 ، ىوض  المداىس العصىو  

 :نمائيًاالممارسات المالئمة المناهج و -
 .2013  الحفاظ، أكادومو   /2014تقاىب،  مداىس ا/2014ضوان، مداىس الى  

 
 :فلالمتمركز حول الط   الت عل م -

 .2017 ،   األى ودكسو  المدىس  الوطةو   -ىوض  وهب  تماىي
 ة:وضة والمرحلة االبتدائي  ة في تعليم أطفال الر  ائي  كائز الت  ر  ال -
 .2017، ائد العىبي  مداىس الى    /2018  بةاة ال د، أكادومو   -

 

 مهارات الت واصل: و.
 /2014، ، فىا الشموساةي -   األى ودكسو  المدىس  الوطةو   /2010، ائد العىبي  مداىس الى  
 .2015 مان،  - ولو    الد  األكادومو  
 
 :ةعاية الوالدي  ربية والر  الت   -ز

 /2002الكبىى، ان أماة   م   /1997، الملكي   قافي  القصى ال    /2019، 2018 ، ولو  حالف الد    الت  أكادومو  
 ،حضاة  دىب العلم /2007، 2006،  ىوض  وهب  تماىي /2009 ،  ومداىسهاىوض  المعمداةو  

 .2007-2005ىاساةط  الت    مدىس /2005 ،   مانأكادومو    مدىس /2006
 

 -2013 /2011 -2005 األىدن   ان، م   اصة.للمدارس الخ   ربوي  محاضر رئيس في الملتقى الت   -ح
2014 ،2016. 

 ة:في الموضوعات اآلتي  وورش عمل محاضرات 
 االةقالب األبوض. -

 احاى: أةت في غاب  العوون. -

 و عات.أسىى الت   الط لب  -

 م بون مطى   االحتىاف وسةدان األةسة .المعل   -

  م واحد.  الى  أهمو   -

 اا الىؤوس،  م  لَّن الجىس.ا تم  ط   -

 .ي  كامم الحس    والت  و  ات الحس  العملو   -

 .م  تطوىو االمالئالمماىسات  -

 .ف    ل ىف  الص  ادداىة االستبا و   -
 

ة وذلك من خالل عملي كعضو في موذجي  مي المدرسة الن  ب في سلسلة من ورش العمل لمعل  مدر   -ط
 .2017، 2004 -1999ان  م   - الجامع  األىدةو   ة.موذجي  ة للمدرسة الن  اللجنة الفني  

 

" للمرشدين العاملين في مدارس القطاع الخاص الجمعي  ب في ورشة عمل بعنوان "اإلرشاد مدر   -ي
 .1993 ، الجامع  األىدةو   - مواجو  المدىس  الة  ان. في مدينة عم  
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 خارج األردن   -على المستوى المدرسي  : الثً ثا
 

 :ةي  ف  اإلدارة الص   -أ
 ة:ة وذلك في المدارس اآلتي  ي  ف  ب في عدد من ورش العمل في موضوع اإلدارة الص  مدر   -

 ، عودو    الس  واض، المملك  العىبو   ، الى  اد العالمو  و  مداىس الى   /2019مداىس القدس، اسطةبوم 
واض، مداىس بواكوى، الى   /2014 ، عودو    الس  ة، المملك  العىبو   ، جد  صى األهلو  مداىس الة   /2014

 /2011 ،وح ،  طى  للبةات، الد    المستقل  اةوو  مدىس  ادومان ال    /2011 ، عودو    الس  المملك  العىبو  
 .2010 ،وح ،  طى ، الد  اةوو  مدىس  خلوف  المستقل  ال   

  للبةون،   المستقل  اةوو  مدىس  خالد بن الولود ال    ".الط لبةب في ورشة بعنوان "تقويم سلوك مدر   -
 /   المستقل  االبتدائو      للبةات/ مدىس  حفص  المستقل  اةوو  مام ال   مدىس  الش   /2012وح ،  طى، الد  

 .2012وح ،  طى،   للبةات. الد    اد دادو  مدىس  خدوج  بةت خوولد المستقل  
 .2008اشد، الكووت، حضاة   بد العزوز الى   ب في ورشة عمل بعنوان "إدارة سلوك األطفال".مدر   -
 

 :شطعاوني والن  الت   الت عل مأساليب  -ب
 .2014 ، عودو    الس  المملك  العىبو  ة،  ، جد  صى األهلو  مداىس الة   -
 .2012 ، عودو    الس  واض، المملك  العىبو  مداىس بواكوى، الى   -
 .2012 ،وح ،  طى  للبةات، الد    المستقل  اةوو  مدىس  سكوة  ال    -
 .2011 ، عودو    الس  الم، الدمام، المملك  العىبو  مداىس الس   -
 .2009 ،وح ،  طى ، الد   ، مدىس  الوكىة المستقل    المستقل  مدىس  ابن سوةا االبتدائو   -
 .2006 ، عودو    الس  ة، المملك  العىبو  مداىس األةدلس، جد   -
 .2004 ، عودو    الس  ة، المملك  العىبو  مداىس داى الفكى، جد   -
 

 :اقدفكير الن  تعليم المفاهيم باستخدام مهارات الت   -ج
 .2012وح ،  طى،   للبةون. الد  المستقل    اةوو  مدىس  مصعب بن  موى ال    -
 

 :ماغالصديق للد   الت عل م -د
 .2012وح ،  طى،   للبةات. الد    المستقل  اةوو  مدىس  أىوى ال    -
 

 :رةفولة المبك  ة الط  تربي   -هـ
م، المةام ، . ملتق  ىواض األطفام األو  ""الممارسات المالئمة نمائيًا وىش   مم بعةوان -

 .2012البحىون، مملك  
  ىواض األطفام، جامع  األموىة ةوىة بةت  بد و  . كل  ة"ة الوالدي  ربي  "الت  وىش   مم بعةوان  -
 .2012 ، عودو    الس  واض، المملك  العىبو  حمن، الى  الى  
. ىوض  ومدىس  أبي حةوف  رة"فولة المبك  ة الط  شط في تربي  "المنحى الن  وىش   مم بعةوان  -

 .2012وح ،  طى،   للبةون. الد  ىوض  جو ان بن جاسم المستقل   / المستقل  
. ىوض  وضة"في مرحلة الر   فاعل االجتماعي  "المبادرة وتشجيع الت  وىش   مم بعةوان  -

 .2012وح ،  طى،  . الد    المستقل  ومدىس  الشحاةو  
اشد، الكووت، حضاة   بد العزوز الى   "وضة وتقويمهمتنمية أطفال الر  وىش   مم بعةوان: " -

2008. 
 

 ة وعامةة خاص  ث رئيس في ملتقيات ومنتديات تربوي  متحد   -و
ئوس في محاضىة بعةوان  - . كل و   العلوم "العالم األزرق، عامان من االحتكاك"المتحد ث الى 

،  -الت ىبوو    .2022الجامع  األىدةو  ، األىدن 
ئوس في محاضىة بعةوان  -  -. كل و   العلوم الت ىبوو  "والقشرةصراع اللوزة "المتحد ث الى 
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 ،  .2022الجامع  األىدةو  ، األىدن 
،  ، األىدن  ب، الجامع  األىدةو    الط  و  . كل  "العالج بالحديث"ئوس في ملتق  ث الى  المتحد   -

2019. 
.فةدق "ة في المدرسةة واالنفعالي  العافية والمهارات االجتماعي  "ئوس في ملتق  ث الى  المتحد   -

 .2019، ان، األىدن  جىاسا،  م  
 ، الجامع  األىدةو   - ىبوو    العلوم الت  و  . كل  "العقل زينةً "ئوس في محاضىة بعةوان ث الى  المتحد   -

 .2019، األىدن  
  و  . كل  "هماغ كل  فل كل ه والد  مولي: الط  طور الش  الت   "ئوس في محاضىة بعةوان ث الى  المتحد   -

 .2019، البتىا، األىدن  جامع   -العلوم واآلداب
 ، الجامع  األىدةو   - ىبوو    العلوم الت  و  . كل  "صنع أثراً "أئوس في محاضىة بعةوان ث الى  المتحد   -

 .2019، األىدن  
علوم، فةدق للت   . واجه  األىدن  ماغ"ديق للد  المعتبر لسنن الكون والص   الت عل م"وىش  بعةوان:  -

 .2018ان، هولودي ان،  م  
ة القرن الواحد والعشرين: لتربي   المعل م االستراتيجي  "ئوس في محاضىة بعةوان ث الى  المتحد   -
 .2018،  ، األىدن  الجامع  األىدةو   - ىبوو    العلوم الت  و  . كل  "ةسخة العربي  الن  
 فلمولي: الط  طور الش  "الت  علوم. وى   بعةوان: ادس للت  الس   ولي  ث ىئوس في الملتق  الد  متحد   -

 .2018 ، عودو    الس  واض، المملك  العىبو  علوم، الى  . وزاىة الت  ه"ماغ كل  كل ه والد  
ة في تطوير ائي  كائز الت  "الر  علوم. وى   بعةوان: ادس للت  الس   ولي  ث ىئوس في المتلق  الد  متحد   -

  ،عودو  لس    اواض، المملك  العىبو  علوم، الى  . وزاىة الت  ة"وضة والمرحلة االبتدائي  مناهج الر  
2018. 

دىوس الت   :   ادسالمو    العلمو  و  لمداىس الكل   الخامس ىبوي  ث ىئوس في المؤتمى الت  متحد   -
 .2017، ان، األىدن  .  م  "ماغديق للد  الص   الت عل م". وى   بعةوان: اتفىّ وتحدو   المتماوز.

  و  . كل  "المعتبر لس نن الكون، عود على بدء الت عل م"ئوس في محاضىة بعةوان ث الى  المتحد   -
 .2017،  ، األىدن  الجامع  األىدةو   - ىبوو  العلوم الت  

الجامع   - ىبوو    العلوم الت  و  . كل  "انهض دواؤك فيك"ئوس في محاضىة بعةوان ث الى  المتحد   -
 .2016،  ، األىدن  األىدةو  

ات من منظور اشتهيت اشتريت؛ ضبط الذ  "أوكلما ئوس في محاضىة بعةوان ث الى  المتحد   -
 .2016،  ، األىدن  الجامع  األىدةو   - ىبوو    العلوم الت  و  . كل  نيروسيكولوجي"

ة فسي  ة والن  األسس الفكري  ". وى   بعةوان: فكوى ادوجابي   قاف  الت  مؤتمى ث ىئوس في متحد   -
 .2016، ة  المتحد  ماىات العىبو  ، اددبي. "ة لإلرهابواالجتماعي  

علوم بالتمكون، الت   :   ادسالمو    العلمو  و  لمداىس الكل   ابوالى   ىبوي  ث ىئوس في المؤتمى الت  متحد   -
. "المعتبر لسنن الكون؛ عود على بدء الت عل م". وى   بعةوان:  علومو    الت  ى ىائد للعملو  ومةظ
 .2016، ان، األىدن   م  
 شر العلمي  ما بعد ملتقى الن  ". وى   بعةوان: زالمتمو   شى العلمي  ملتق  الة  ث ىئوس في متحد   -

  المملك  العىبو  ، واضالى  حمن، جامع  األموىة ةوىة بةت  بد الى  . "اتعات وتوصي  ز، تطل  المتمي  
 .2016،  عودو  الس  
علوم بون  : تمو ز الت    ادسالمو    العلمو  و  اةي لمداىس الكل  ال    ىبوي  ث ىئوس في المؤتمى الت  متحد   -

لتربية القرن  م االستراتيجي  المعل  "مواكب  العصى والحفاظ  ل  مةظوم  القوم. وى   بعةوان: 
 .2014، ان، األىدن  .  م  "ةسخة العربي  والعشرين: الن   الواحد

"مناهج بواكير المالئمة ئوس في ةدوة مداىس القطاا الخاّ، محاضىة بعةوان ى  الث المتحد   -
 .2014، ان، األىدن  ان،  م  . فةدق حواة  م  وممارسة": شعار تطوريًا

محاضىة .  اجحي و ائلته الخوىو  حمن الى  س   بد الى  مؤس   -فول ث في ملتق  مشاىوو الط  متحد   -
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 .2013 ، عودو    الس  الدمام، المملك  العىبو   .ة: منهج وممارسات"مائي  "المالءمة الن  بعةوان 
 ، محاضىة بعةوان: علوم العماةو    لوزاىة الت  ىبوو  وادات الت  ئوس في ملتق  القث الى  المتحد   -

 .2013، مسقط، سلطة    مان، ة: منهج وممارسات"مائي  "المالءمة الن  
"المالءمة للتعلوم، محاضىة بعةوان  ولي  والمةتدى الد   ولي  ث ىئوس في المعىض الد  متحد   -
 .2013 ، عودو    الس  العىبو  واض، المملك  . الى  ة: منهج وممارسات"مائي  الن  
ة: منهج مائي  "المالءمة الن  ث ىئوس في ةدوة مداىس القطاا الخاّ، محاضىة بعةوان المتحد   -

 .2013، ان، األىدن  ووام،  م  . فةدق الى  وممارسات"
نة من سنن نوع س  "الت  م. محاضىة بعةوان ث ىئوس في ملتق  ىواض األطفام األو  متحد   -

 .2012البحىون، . المةام ، الخلق"
 م االستراتيجي  "المعل  علوم. محاضىة بعةوان للت   ولي  ث ىئوس في المعىض والمةتدى الد  متحد   -

 .2012 ، عودو    الس  واض، المملك  العىبو  . الى  ة"سخة العربي  لتربية القرن الواحد والعشرين: الن  
وى    .ىبوي  ز الت  مو  الملك  ىاةوا للت    جائزة وم لجمعو  األ ىبوي  ث ىئوس في المؤتمى الت  متحد   -

، العقب . "ةسخة العربي  والعشرين: الن   الواحدلتربية القرن  م االستراتيجي  المعل  "بعةوان: 
 .2010، األىدن  

أسرى  الط لبة"وى   بعةوان:  .اشدم لحضاة   بد العزوز الى  األو   ث ىئوس في المؤتمىمتحد   -
 .2007الكووت،  "وقعاتالت  


