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المؤهالت العلمية
 حاصل على درجة البكالوريوس في علم النفس ،من الجامعة األردنية عاام 1993م ،بتقاديرجيد جدا.
ُّ
 حاصل على درجة الماجستير في علم النفس التربوي /تعلم وتعليم من الجامعة األردنية عام1995م ،بتقدير جيد جداً.

 حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي /التتعلم المعرفتي والتفكيتر،من جامعة بيرمنغهام /بريطانيا عام 2002م.
 عنوان الرسالةThe Relationship Between Meaningful Learning, Cognitive Style and
Intelligence.

الجوائز والمنح
 فاازز بجاااززب عباد الحميااد ااومان للبااحيين العاارب ال اابان فاي مجااال البحااو
التربويااة والنفسااية لعااام  2011عاان مجماال األعمااال التااي ن اار بااين عااامي
(.)2011- 2009
 الحصااول علااى منحااة لدراسااة الاادكتوراب ماان الجامعااة األردنيااة فااي جامعااة
بيرمنغهام البريطانية في الفترب ما بين (.)2002/11- 1999/4
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الخبرات العملية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عمل محاضرا متفرغا في قسم علم النفس التربوي /كلية التربية في الجامعة األردنية
من 1998/9/19م وحتى 1999/4/1م واستقل من العمل إلكمال الدكتوراه.
عمل منذ 2002/12/1م –  2003/3/22محاضرا متفرغا في الجامعة األردنية.
عملا أساتاذا مسااعدا مناذ  2003/3/23وحتااى  2011/8/14فاي قسام علام الاانفس
التربوي في كلية التربية في الجامعة األردنية.
أعمل أستاذا م اركا منذ  2011/8/15وحتى اآلن في قسم علام الانفس الترباوي فاي
كلية التربية في الجامعة األردنية.
عمل مديرا لبرنامج البح التربوي ،في كلية العلاوم التربوياة ،فاي الجامعاة األردنياة
منذ  2011/ 9/18وحتى .2012/9/17
عمل رزيسا لقسم علم النفس التربوي ،في كلية العلوم التربوية ،فاي الجامعاة األردنياة
منذ  2013/ 9/10وحتى .2014/9/10
أعماال أسااتاذا م اااركا فااي كليااة التربيااة فااي جامعااة اليرمااوي ااالل العااام الجااامعي
 2016/2015الل إجازب تفرغ علمي تم قضازها في جامعة اليرموي.

التدريب المستمر
التدريبية التي ساهم

ارك في العديد من الدورا
والكفايا  ،من هذه الدورا .
 حصاال علااى عاادب دورا فااي اساات دام الحاسااوب و اابكة االنترن ا وبرنااامج SPSSوبرنامج  Excelفي جامعة بيرمنغهام عام  ،1999وتال ها أن طة مكيفاة مان الاتعلم الاذاتي
اصاة فاي مجاال ( Excellكيفيااة رسام التمييال البيااني للبيانااا البحيياة) وتحليال البيانااا
باست دام برمجية .SPSS
 دورب فاااي التحليااال اإلحصاااازي المتقااادم باسااات دام حزماااة  SPSSعقاااد ماااا باااين -1/29 2014/2/6في كلية الملي عباد اليااني لتكنولوجياا المعلوماا  ،ونمما مان قبال مركاز
االعتماد وضمان الجودب في الجامعة األردنية.
 دورب مدربين في مجال تعليم مهارا التفكير لديبونو ،تتضمن برامج ال  CoRTو Six Thinking Hatsللماادارس منحاا فااي  2001/10/4ماان قباال م سسااة Cavendish
. information Products Oxford, UK
 دورب  ICDLالت اي تاام عقااده ا فااي كليااة الملااي عبااد الياااني لتكنولوجيااا المعلومااا  ،فاايالجامعة األردنية سنة .2004
 دورب  Blackboardالتي تم عقده ا في كلياة الملاي عباد اليااني لتكنولوجياا المعلوماا ،في الجامعة األردنية عقد سنة .2005
 دورب تصميم وتطوير المحتوى التعلمي الكتر ونيا /تم عقدها في مركز تنمية القوى الب رية/الجامعة األردنية .2013/1/24-16
 ور ة عمل حول االستراتيجية الوطنية لألسرب األردنية عقد فاي الجامعاة األردنياة /4/52005
 أُتقاان القاارااب والكتابااة والمحاديااة باااللغتين العربيااة واإلنجليزيااة ،حاصاال علااى ااهادتي ال TOFELو ال . IELTS
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في تزويدي بالكيير من المهارا

المهارات والكفايات
أوال :المهارات البحثية
صياغة الم كال البحيية واألسزلة المنبيقة عنها ب كل علمي ،سليم ،وأصيل.تصميم المقاييس وأدوا البح والتحقق من صدقها ويباتها ودراسة صازص فقراتها وفقاإلجرااا العلمية المناسبة.
تطبيق وتنفيذ البح العلمي وفق اإلجرااا التي تقتضيها طبيعة المنهج المست دم.المعرفة بالمفاهيم واال تبارا اإلحصازية الوصفية والتحليلية والمعرفة الدقيقة ب روطهاوافتراضاتها.
ا تيار العينة بالطرق العلمية التي تتناسب وأهداف البح .تحليل البيانا باست دام برمجية  SPSSباست دام م تلف اال تبارا اإلحصازية الوصفيةوالتحليلية ،وتفسير هذه النتازج تفسيرا علميا ً سليماً.
عرض النتازج بم تلف أ كال العرض البيانية باست دام برمجيا  Excelو .SPSSالمعرفة بالعوامل التي تهدد الصدق الدا لي وال ارجي في األبحا العلمية وضبط هذهالعوامل ضبطا علميا مناسبا.
-مناق ة نتازج األبحا العلمية مناق ة علمية ،منطقية ،أصيلة.

ثانياً :المهارات العلمية /األكاديمية
المعرفة العميقة بم تلف مفاهيم ونمريا وقضايا الت صص.تطبيق وتوميف المعرفة العلمية توميفا علميا ً في م تلف المواقف التربوية.تصميم المواد التعلمية وفق مبادئ نمريا التعلم ذو المعنى.تصميم المواد التعلمية وفق مبادئ نمريا التلعم متعدد الوسازط.القدرب الفازقة على تبسيط المفاهيم العلمية للطلبة الجامعيين.التدريس الجامعي باست دام استراتيجيا متعددب منها المحاضرب والمناق ة والعمل ضمنمجموعا واست دام المنمما المتقدمة.
استيارب م تلف أنواع التفكير لدى الطلبة ،سواا التحليلي ،واالستداللي ،والناقد ،واإلبداعي،وحل الم كال .
استيارب الدافعية الدا لية وال ارجية لدى المتعلمين.ثالثا :مهارات اإلتصال
مهارب القرااب والكتابة والمحادية باللغتين العربية واالنجليزية.مهارب احترام وتقدير م اعر وأفكار اآل رين.مهارا است دام الحاسوب وال نبكة العنكبوتية.مهارب االستماع.مهارب التعبير عن األفكار بوضوح.-مهارب تقديم األفكار والحلول األصيلة والبنااب.
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المواد التي تم تدريسها
أوال ،مواد البكلوريوس :علم النفس العام ،علم النفس الترباوي ،ار ااد الموهاوبين والمتفاوقين،
اساسيا البح التربوي ،تنمية مهارا التفكيار ،نماو الطفال ،النماو اللغاوي والمعرفاي ،تعاديل
السلوي ،مبادئ القياس النفسي والتربوي ،األحصاا في التربية.
ثانيا ،مواد الدبلوم :نماذج التعلم والتعليم الصفي.
ثالثتا ،متواد الماجستتير :علام الانفس الترباوي (متقادم) ،تعلايم التفكيار ،النماو المعرفاي واللغااوي،
نمريا التعلم والتعليم.
رابعا ،مواد الدكتوراه :نماذج واستراتيجيا

التعلم والتعليم الصفي.

الدورات التدريبية:
ارك في إعداد وتقديم دورتان تربويتان تم عقدهما في الجامعة األردنية وفي كلياة الملكاة
علياا ،وفيما يلي بيانا هذه الدورا .

أسم الدورة

المكان

المستفيدون

تنمية الدافعية

كلية امللكة علياء

طالبات ومدرسات

اخلرائط الذهنية

مركز تنمية املوارد
البشرية

التخصصات الرتبوية
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أعضاء هيئة التدريس يف كلية
الشريعة

البحوث
عمل على إجراا أو الم اركة في أحد ع ر بحيا ،وهي من ورب ومحكمة (هناي بحيان في
التحكيم) ،وتم تنفيذ هذه البحو باست دام مناهج متعددب؛ تجريبية ،و اب تجريبياة ،وارتباطياة،
ووصفية ،وهذه البحو هي:
الزق ،أحمد يحيى ( .)2009الكفااب الذاتية األكاديمياة المدركاة لادى طلباة الجامعاة األردنياة فاي
ضوا متغير الجنس والكلية والمستوى الدراسي ،مجلة العلوم التربويتة والنفستية،10 ،
.58-37
الاازق ،أحمااد يحيااى ( .)2011فاعليااة برنااامج للتاادريب علااى العاازو السااببي فااي رف ا مسااتوى
التحصايل لاادى الطلباة الجااامعيين ،دراستتات :العلتوم التربويتتة( 38 ،ملحااق -526( ،)2
.)538
الزق ،أحمد يحيى والسويري ،عبدالعزيز ( .)2010الم كال المتعلقة باللغاة االساتقبالية واللغاة
التعبيرية للطلبة ذوي صعوبا الاتعلم اللغوياة فاي مديناة الريااض ،المجلتة األردنيتة فتي
العلوم التربوية. 52-41 )1( ،6 ،
الزق ،أحمد يحيى ( .)2010أير ال رازط المفاهيمية ومساتوى المعرفاة الساابقة لادى الماتعلم فاي
التحصاايل فااي كاال ماان مجاااال المعرفااة واالسااتيعاب والتطبيااق ،مجلتتة مؤتتتة للبحتتوث
والدراسات.)66-35( ،)5(25 ،
الزق ،أحمد يحيى ( .)2010أير است دام ال رازط المفاهيمية في التحصيل في كل من مستويا
المعرفااة واالسااات يعاب والتطبياااق لاادى الطالباااا الموهوباااا والعاديااا  ،مجلتتتة العلتتتوم
التربوية والنفسية.)304-277( ،)4( 11 ،
الزق ،أحمد يحيى ( .)2011أير النوع االجتماعي والمستوى الدراسي في مهارا التفكير الناقد
لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنياة ،مجلتة مؤتتة للبحتوث والدراستات،
.)240- 209( ،)5( 26
الازق ،أحماد يحياى ( .)2011أيار التادريب علااى العازو الساببي ومساتوى التحصايل فاي الكفااااب
الذاتية األكاديمية المدركة للطلباة والموامباة علاى الدراساة ،دراستات :العلتوم التربويتة،
.)2432-2416( )2( 38
الز ز أحمد يز زز(م

ز ز م )2012ميسز ززالتمالا ا ز ز مال زز(ملز زز( تمالطلبز ززمماليلن ززلب ممدا ( ي ز ز ملالطلبز ززمم

العز ز ( محملي زز(تمال ز ز لأمب ز ز اتما ززسماليا ز ز الماقس سز ز ممللا ا ز ز مال زز(حممجلةةةلعلوملةةةة ع

لوترب يلع لونفسيلحم)2 13حم .)364- 339

الز أحمد يزز(م

ز حماللبزز(رحم ز ا حمل ي ز (حم بز ان تم )2012مالقاادرب التنب يااة للمعاادل فااي اليانويااة

العامة وللمعدل الت راكمي الجامعي وللفرع في اليانوية العامة ولمصدرها في القدرب على
التفكير الناقد ،مجلة اتحاد الجامعات العربية.)61-41( ،)2(60 ،
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الحجاحجة ،صالح ليل والزق ،أحمد يحيى (مقبول للن ر) .أير التدريب على التفكير
الماهر في تطوير مهارا

حل الم كال

لدى طالب مرحلة المراهقة

المبكرب ،دراسات :العلوم التربوية.
الحجاحجة ،صالح ليل والزق ،أحمد يحياى (مقباول للن ار) .فاعليّاة التادريب علاى التفكيار
الماهر في تطوير مهارا

ات اذ القرار لدى طالب مرحلة المراهقاة المبكارب،

المجلة األردنية في العلوم التربوية.
ملحوماة :أقااوم أنااا بنفسااي بافجراا كافا ة التحالياال اإلحصااازية وجاداول وأ ااكال عاارض البيانااا
الالزمة للبحو التي أنفذها.

المؤلفات
الزق ،أحمد يحيى ( .)2006علم النفس .عمان :دار وازل للن ر.
الزق ،أحمد يحيى ( .)2009علم النفس (اإلصدار الياني) .عمان :دار وازل للن ر.
الااازق ،أحماااد يحياااى ( )2012علتتتم التتتنفس :متتتدخل ذو معنتتتى .عماااان :دار زمااازم ،نا ااارون
وموزعون.

اإلشراف

أ رف على إعداد مجموعة من الرسازل على مستوى الماجستير والدكتوراه التي اس ُت دم فيها
العديااد ماان المناااهج الوصاافية ،واالرتباطيااة ،و ااب التجريبيااة ،وفيمااا يلااي قازمااة بعناااوين هااذه
الرسازل:
عنوان الرسالة

اسم الطالب

واق واستراتيجيا التعلم والدراسة لدى طلبة المدارس في
مدينة عمان وا تالفها تبعا لعدد من المتغيرا
أير برنامج تدريبي في التعلم المنطم ذاتيا على التفكير النافد
وحل الم كال لدى عينة من طلبة الصف التاس األساسي
في مدينة عمان
العالقة بين المهارا الدراسية والكفااب الذاتية لدى طلبة
الصف العا ر األساسي في مدارس منطقة مال عمان
التابعة لوكالة الغو
م كال اللغة التعبيرية و اإلستقبالية للطلبة ذوي صعوبا
التعلم في مدينة الرياض
فاعلية برنامج تدريبي مبني على المهارا المعرفية و ما
وراا المعرفية و اإلنفعالية في تنمية الدافعية للتعلم الموج

الماجستير

سيف ،إبراهيم
قاسم

الماجستير

السويري ،عبد
العزيز محمد
حروري،عماد
عطا
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المستوى
الدراسي
الماجستير الحميديين ،نجوى
عباس
الماجستير جمعة ،لي علي

الدكتوراه

ذاتيا
التفكير اإلبداعي وعالقت بأساليب التعلم ومصدر الدافعية
والجنس لدى طلبة المرحلة األساسية في مديرية التعليم
ال اص في األردن
العالقة بين مستوى تقدير الذا و مهارا حل الم كلة لدى
طلبة الصف العا ر األساسي في مديرية التربية و التعليم
لمنطقة عمان اليانية
أير مفهوم الذا و الجنس على استراتيجيا التعلم المست دمة
لدى طالب الصف العا ر في مدينة القدس
فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نموذج وارتز لتعليم التفكير
في تطوير مهارا ات اذ القرار وحل الم كال لدى طالب
الصف الساب
أير التدريب على مهارا التفكير ما وراا المعرفي في
تطوير التعلم المنمم ذاتيا وحل الم كال لدى طالبا الصف
العا ر
استراتيجيا التعامل م الضغوط النفسية التي تميز الطالب
العنيف ين عن غير العنيفين في المرحلة اليانوية وعالقتها
ببعض المتغيرا
أير برنامج تدريبي محوسب باست دام استراتيجيا الذاكرب
في االسترجاع لدى عينة من طالبا الصف الراب في
المملكة العربية السعودية
أير التريب على مهارا المذاكرب في الدافعية الدا لية
والتحصيل والمهارا الدراسية لدى طلبة الصف اليامن في
األردن
أير برنامج تدريبي مستند إلى نمرية جولمان للذكاا االنفعالي
في تنمية الكفااب الذاتية االكاديمية والهوية المنجزب لدى
طالبا مرحلة المراهقة
فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى عادا العقل لكوستا وكاليي
في تطوير مهارا حل الم كال االبداعي لدى طالبا
مرحلة المراهقة المتوسطة
أير التعلم المستند إلى الدماغ في تطوير طالقة األفكار لدى
أطفال الروضة
تفكير حل الم كال لدى طلبة الجامعة األردنية وعالقت
باالسلوب المعرفي (االندفاعي-التأملي) في ضوا بعض
المتغيرا
أير برنامج تدريبي مستند إلى نمرية بوربا في الذكاا
األ القي في الحد من التنمر وتعزيز المهارا القيادية لدى
طلبة مرحلة التعليم األساسي
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الماجستير

القطاونة ،محمد
عطا ياسين

الماجستير العقرباوي،سوزان
محمد
الماجستير عبد الرحمن،ربى
أحمد
الدكتوراه الحجاحجة ،صالح
ليل راجي
الماجستير

راز ،دعاا نمام
الدين عبد الفتاح

الماجستير

أبو سليم ،مجاهد

الماجستير

ياسين ،يماا
جعفر

الماجستير

داود ،أ رف
تيسير عمر

الدكتوراب

جمال ،ميسون
جميل محمود

ال ريسا ،
الماجستير
ميسون عبد
المجيد فياض
الرمامنة ،هيام
الماجستير
صالح مصطفى
الماجستير عبد الرحمن ،لبنى
مصطفى أحمد
الدكتوراب

مرعي ،نوال
محفوم صالح

المؤتمرات
الم تمرا التي تم حضورها هي:
الم تمر :الم تمر األول للبح العلمي في األردن
الجهة المنممة :الجمعية األردنية للبح العلمي
التاريخ2003/10 /26-25:
نوع الم اركة :الحضور والمناق ة
الم تمر :التربية ال اصة :الواق والمأمول
الجهة المنممة :الجامعة األردنية
التاريخ2005/4/27-26 :
نوع الم اركة :الحضور والمناق ة
الم تمر :م تمر العلوم التربوية والنفسية :التطبيقا والتجديدا المستقبلية
الجهة المنممة :جامعة اليرموي
التاريخ2005/11/ 24-22 :
نوع الم اركة :الحضور والم اركة
الم تمر :م سسا التعلم
الجهة المنممة :الجامعة األردنية
التاريخ2006/4/21-20:
نوع الم اركة :الحضور والمناق ة
الم تمر :الم تمر ال امس للبح العلمي في األردن
الجه ة المنممة :الجمعية األردنية للبح العلمي
التاريخ2012/11/19:
نوع الم اركة :الحضور والمناق ة
الم تمر :التربية :مهارا التعلم والتعليم
الجهة المنممة :جامعة اإلسراا
التاريخ2012/5/10-9:
نوع الم اركة :الحضور والمناق ة
الم تمر :الم تمر ال امس لكلية العلوم التربوية
الجهة المنممة :جامعة الزرقا
التاريخ2014/4/17-16 :
نوع الم اركة :تقديم ورقة بعنوان استراتيجية المنمما البيانية ودورها في التعلم والتعليم.
المؤتمر :المؤتمر الدولي األول لكلية التربية بجامعة الباحة
الجهة المنظمة :جامعة الباحة
التاريخ2015/4/15-12:
نوع المشاركة :تقديم ورقة بعنوان أثر برنامج تدريبي يستند إلى نموذج شوارتز في التفكير في
تطوير مهارات اتخاذ القرار لدى طالب الصف السابع
التحكيم والمناقشة
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ااارك فااي تحكاايم أو مناق ااة  72بحياا ً قاادم للن اار فااي مجااال أردنيااة ،هااي :دراسااا ،
المنارب ،م تة للبحو  ،ومجلة ال ليل ،ومجلة جامعة جازان ،ومجلة اآلداب والعلوم االجتماعياة
(جامعااة الساالطان قااابوس) ،ومجلااة العلااوم التطبيقيااة ،ومجلااة جامعااة الزرقاااا ،أو رسااازل تم ا
مناق ااتها فااي جامعااا هااي :الجامعااة األردنيااة ،والجامعااة الها اامية ،وجامعااة البلقاااا التطبيقيااة،
وجامعة عمان العربية.
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