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 حامد طالفحه أ.د. السيرة الذاتية
 Hamed abdulla ali talafha    : حـــامد عبد اهلل علي طالفحه .        االسم

 :  االردنّية  الجنسية
 الدراسات األجتماعية التحصص: مناهج وطرق تدريس

  أستاذالرتبة العلمية: 
 سم المناهج والتدريسق -كلية العلوم التربوية -:   الجامعة االردنية العنوان الدائم

 عمان. 24459 فرعي  535500-6-962هاتف مكتب:    
 (             00962772107599هاتف خلوي:االردن: )  

      oafha@ju.edu.jh.tala      h.talaafha@yahoo.com البريد االلكتروني:
 المؤهالت العلمية : 

جامعة  -: دكتوراة الفلسفة في التربية/ مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 1999 -
 العراق. -بغداد

 -جامعة اليرموك ،: ماجستير تربية / مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  1995 -
 اربد.

جامعة اليرموك،  -الدراسات االجتماعية : دبلوم عالي تربية / مناهج وطرق تدريس 1993 -
 االردن.-اربد

 االردن. -اربد –جامعة اليرموك  -كلية االداب  -: بكالوريوس تاريخ  1988   -
 اربدالردن. -مدرسة اليرموك الوطنية  -الفرع االدبي  -: الثانوية العامة  1984   -
 

 الخبرات العملية الجامعية والتربوية:
 قسم المناهج  -كلية العلوم التربوية -الجامعة االردنية -تاذ مساعدم( اس2007 -2000) -   

 والتدريس.        
 قسم  -كلية العلوم التربوية -الجامعة االردنية -م( استاذ مشارك2008-2012) -

 والتدريس.  المناهج            

mailto:h.talaafha@ju.edu.j
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ق التدريس، قسم المناهج وطر  –جامعة ام القرى، كلية التربية تفرغ علمي م( 2015 -2012) -
 مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

 قسم  -كلية العلوم التربوية -الجامعة االردنية - مشارك )أ( ( استاذ2015)  -
 والتدريس.  المناهج            

 قسم  -كلية العلوم التربوية -الجامعة االردنية -( استاذ 2016) -
 والتدريس.  المناهج            

 مادة التربية  -( مدرس في كلية ومدارس المعارف االهلية الخاصة 1995-1997) -
 االجتماعية والوطنية لمرحلتي التعليم االساسي والثانوي عمان.         

 ( مدرس في مدارس وزارة التربية والتعليم لمادة التربية االجتماعية 1990-1994) -
 والوطنية لمرحلتي التعليم االساسي والثانوي.        

 المؤلفات العلمية:
 الكتب المنشورة وغير المنشورة : -أ

، دار البهجة للنشر 1(،ط2002كتاب تاريخ االردن الحديث واساليب تدريسه) .1
 والتوزيع،اربد،االردن 

، دار البهجة للنشر والتوزيع،  2(،ط2005كتاب تاريخ االردن الحديث واساليب تدريسه ) .2
 اربد، االردن.

( دار ومكتبة الفجر للنشر    2002عربي واساليب تدريسها )كتاب جغرافية الوطن ال  .3
 اربد، االردن.  -والتوزيع

عمان ، مطابع الجامعة االردنية  ( 2010مناهج الدراسات االجتماعية وطرائق تدريسها،) .4
 االردن.

، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان 1(. ط2013المناهج تخطيطها وتطويرها وتنفيذها،) .5
 ،االردن.

 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر  : -ب
 (.أثر استخدام كل من الطريقة التاريخية 2000حامد والخريشا، علي ) طالفحة، -1
       والطريقة  التقليدية في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طلبة الصف العاشر االساس      

  2000(السنة1(،العدد)23المجلد) في االردن بحث منشور، مجلة دراسات،الجامعة االردنية، 
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 (. تقصي مالمح التحديث في كتب التربية االجتماعية  2005طالفحة ، حامد عبداهلل ) -2
 والوطنية للصف العاشر األساسي في األردن. بحث منشور: المجلة األردنية في العلوم      
 وك،اربد، المجلداألول، التربوية: عماده البحث العلمي والدراسات العليا/جامعة اليرم     
                                                                                                            .م 2005العدداألول. لسنة     

 (. أثر توظيف الخرائط الصماء في 2005والوحيدي جمال )طالفحة ، حامد عبداهلل،  -3
 لصف الخامس األساسي في مدارس وكالة الغوث للحقائق والمفاهيم   اكتساب طلبة ا       
 والمهارات الجغرافية في مادة التربية االجتماعية والوطنية. بحث منشور: مجلة جامعة        
 .م2005،العدد الثاني، لسنة 21دمشق: المجلد        

 جدلية السائدة في (.أهمية تضمين القضايا ال2006طالفحة ،حامد وأبو إصبع عمر ) -4
 المجتمع األردني في منهاج التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية. بحث منشور:       
 33مجلة دراسات،العلوم التربوية، عماده البحث العلمي، الجامعة األردنية، عمان. المجلد       

 .م 2006، العدد األول. لسنة  
 (. الموضوعات العالمية في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية 2007طالفحة ، حامد عبداهلل )  -5

 في األردن. بحث منشور: مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم  النفس، كلية        
                                                                        م.2007التربية ،جامعة دمشق،المجلد الخامس  العدد الثاني، لسنة       

 (. مدى ممارسة مشرفي مادة التربية اإلسالمية  2007القطابري، خالد وطالفحة، حامد ) -6
 للمرحلة الثانوية في دولة قطر ألساليب األشراف التربوي من وجهة نظر المعلمين.        
 م                                                                           2007( لسنة  13العدد ) بحث منشور ، مجلة  العلوم التربوية، جامعة قطر.      

 . المفاهيم الصحية في كتب التربية الوطنية (2007طالفحة حامد  وأبو حسان سائدة ) -7
 بحث منشور.  والمدنية للصفوف الثالث العليا من مرحلة التعليم األساسي في األردن.      
 م. 2007( لسنة 24لية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة،العدد )مجلة ك      

 (. أثر استخدام الجداول والرسوم البيانية في 2008عمر) وأبو إصبع، حامد ، طالفحة،  -8
 تحصيل طلبة الصف العاشر  األساسي في  مادة الجغرافية في مدارس تربية اربد       
 المجلد التاسع. .جلة التربوية والنفسية، جامعة البحرين، البحريناألولى. بحث منشور، الم      
 م. 2008العدد الثاني لسنة       

 ( مستوى وعي معلمي التربية االجتماعية والوطنية الثانوية 2008طالفحة حامد عبداهلل ) - 9
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 ن شمس، في األردن بمفاهيم األمن الوطني. بحث منشور، مجلة كلية التربية، جامعة عي       
                                                                                                                                                  ( جمهورية مصر العربية. 1( الجزء)32العدد)       

 لتربية االجتماعية والوطنية ممارسة معلمي ا  .(2008)حامد والخوالدة ناصر  طالفحه، -10
 لمرحلة التعليم األساسي في األردن إلستراتيجيات تنمية مهارات التفكير وتقديرهم لها       
 بحث  منشور، مجلة  جامعة الملك  سعود، العلوم  والصعوبات التي يواجهونها.      
 . 466-437 .ص ص 3العدد 22مجلد .التربوية  والدراسات اإلسالمية       

 منظومة القيم األخالقية المتضمنة في كتب  (2009) هدى وطالفحه، حامد منصور، -11
 التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية في األردن. بحث منشور، مجلة دراسات،       
 33العلوم التربوية، عماده البحث العلمي، الجامعة  األردنية،  عمان. المجلد       

 ..م2009 ، العدد األول. لسنة  
 .القيم المرتبطة بالعمل المهني (2009السعايدة منعم، وطالفحه حامد، والحمايدة عال ) -12

 بحث منشور،   في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا في األردن.       
 23لد لالبحاث والعلوم اإلنسانية. نابلس المج مجلة التربية، جامعة النجاح الوطنية    
  .م2009، العدد الثاني. لسنة  

 ( القيم البيئية في كتب التربية االجتماعية  والوطنية  2011طالفحة،حامد والعدوان، زيد ) -13
 للصفوف الثالثة االولى من مرحلة التعليم االساسي في االردن بحث منشور،المجلة           
  .م2011الثاني. لسنة ( الجزء 99التربوية، جامعة الكويت، العدد )     
 (. ضغوط العمل عند معلمي الدراسات االجتماعية  2013طالفحة حامد عبداهلل ) -14

 للمرحلة االساسية في االردن والمشكالت الناجمة عنها. بحث منشور. مجلة الجامعة          
 االسالمية، غزة.    (، العدد االول، الجامعة21االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، مجلد)       
 (. أثر استخدام إستراتيجية التخيل في تدريس التاريخ في 2012طالفحة حامد عبداهلل ) -15

 بحث منشور: مجلة  تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة  المرحلة األساسية في األردن.        
 ي، الجامعة األردنية،  ( عماده البحث العلم1( مجلد)39دراسات، العلوم التربوية، العدد)       
 أثر استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم في التحصيل (. 2012طالفحة حامد عبداهلل ) -16

 بحث منشور:   المباشر والمؤجل لطالب الصف السابع األساسي في مبحث الجغرافيا      
 ، الجامعة  ( عماده البحث العلمي2( مجلد)39مجلة دراسات، العلوم التربوية، العدد)      
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                   األردنية،  عمان.       
 (. أهمية تضمين مشاريع التعلم الخدمي في كتب   2012طالفحة حامد عبداهلل ) -17 

 التربية الوطنية والمدنية بالمرحلة األساسية العليا في األردن من وجهة نظر    
 ( 4( العدد)8ية في العلوم التربوية، مجلد)المشرفين والمعلمين بحث منشور: المجلة األردن       
 عماده البحث العلمي والدراسات العليا/جامعة اليرموك،اربد، االردن.       

18. Talaafha ,Hamed & Hammad, Ibrahim&ALsaida ,Monam. (2013). 
Influence of Metacongitive Teaching Strategy on Critical Thinking Skills for 
the Tenth Grade Students in Jordan. Eurpean Journal of Social 
Sciences.ISSN 450-2267 VOL. 40 NO 3 NOVEMBER, 2013,PP330-
345.    

 (. درجة معرفة معلمي الدراسات االجتماعية وطلبتهم في 2013طالفحة حامد عبداهلل ) -19
 -(26ث منشور. مجلة دراسات،العدد)المدارس الثانوية في االردن لمفهوم االرهاب، بح        
 م جامعة عمار ثليجي باالغواط، الجزائر. 2013-جوان        

 الذكاءات المتعددة الشائعة بين طلبة الصف العاشر (. 2014طالفحة حامد عبداهلل ) -20
 األساسي في مدارس تربية اربد األولى وعالقتها بمتغيري الجنس والمستوى التحصيلي         

 . بحث مقبول للنشر. مجلة العلوم التربوية والنفسية،جامعة ام )دراسة وصفية مسحية(        
 القرى ، مكة المكرمة.       

 (.مستوى الذكاء االجتماعي لدى معلمي الدراسات 2014طالفحة حامد عبداهلل )  -21
 بحث منشور      االجتماعية في محافظة الزرقاء، وعالقته بأنماط التفاعل الصفي.           
 (  عماده البحث العلمي، الجامعة   2( العدد)41مجلة دراسات، العلوم التربوية، مجلد)          
 األردنية، عمان.          

 نموذج مقترح (. 2015طالفحة حامد عبداهلل، وعبيدات هاني حتمل ) -22
 طنية في صفوف المرحلةلمهارات الحياة االجتماعية لكتب التربية االجتماعية والو       
  ( 42مجلد)نشور مجلة دراسات، العلوم التربوية، م األساسية الثالثة األولى في االردن بحث      
 الجامعة األردنية، عمان. (3العدد)      

   درجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية في محافظة  (. 2015طالفحة حامد عبداهلل،) -23



 6 

 بحث مقبول للنشر مجلة األداب والتربية جامعة الطائف   التفكير المكانيالمفرق لكفايات       
 ،المملكة العربية السعودية.     

 المؤتمرات والندوات:
 .4/1999 17-19 -عمان األردن مؤتمر معلم األلفية الثالثة: كلية التربية الجامعة األردنية -1

-10-9ة اليرموك/ األردن التعليم الجامعي : نماذج وتطبيقات تربوية/ جامعمؤتمر  -2
/11/2003 . 

 .4/2005/ 19-17 -عمان األردن المؤتمر العلمي الثالث كلية التربية الجامعة األردنية -3

 .3/2006/ 21ندوة الجودة في التعليم: الجامعة األردنية/ عمان األردن -4

 .25/10/2007–23/10مؤتمر المنهاج والقضايا المعاصرة: جامعة اليرموك/األردن،  -5

 2009 -5 -28ر  مؤسسة التعلم. الجامعة األردنية  مؤتم -6
 .4/2010/ 22 – 20/4مؤتمر التربية في عصر البدائل: جامعة اليرموك/األردن،  -7

مؤتمر التربية في عالم متغير" كلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع كلية  -8
في الجامعة  4/2010/ 8 -7الملكة رانيا للطفولة. وقد عقد المؤتمر ولمدة يومين 

 الهاشمية.

". كلية التربية جامعة أم رؤية تربوية متجددة في ضوء المتغيراتالندوة العلمية بعنوان " -9
 .2015 / 15/4القرى،

 :والورش التدريبيةالدورات 
 م1995وزارة التربية والتعليم االردن  الجدد دورة تدريب المعلمين -1
 م.1998العراق  -جامعة بغداد  - اسيةالدر   دورة في بناء وتطوير المناهج -2
 م.1998جامعة بغداد العراق  -دورة في اعداد وبناء االختبارات التحصيلية  -3
 .1995 -عمان، األردن -معهد االدارة العامة -الجديد يندورة توجيه الموظف -4
  1997/ 18/2دورة تهيئة أعضاء هيئة التدريس المنعقدة في جامعة اليرموك من  -5

 .1997/ 20/5ولغاية             
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، والتي  1998 – 1996المشاركة في الدورات التدريبية لمشرفي التربية العملية في الفترة من  -6
عقدت من قبل االتحاد األوروبي ضمن مشروع تطوير برامج إعداد المعلمين في الجامعات 

 األردنية وهي كما يلي :

  1996اليرموك التربية االبتدائية الحديثة/  كلية التربية / جامعة 

  1998-1997تدريس /  كلية التربية / جامعة اليرموك الأساليب حديثة في 

  1998التربية البيئية /  كلية التربية / جامعة اليرموك 

  1997تدريب المعلمين /  كلية التربية / جامعة اليرموك 

برنامج  إعداد نماذج متعددة من االمتحانات التحصيلية في المساقات الجامعية باستخدام -7
Expro- 2005-األردن-جامعة األردنيةلا. 

 م. 2004الجامعة االردنية  (ICDL)دورة الـ  -8
 .Web-Path Course  2006إعداد المساق الشبكي ) المساق على النترنت (  -9

 .2005-األردن-جامعة اليرموك - (APA)كتابة تقرير البحث ودليل النشر العلمي  -10

 .2005-األردن-جامعة األردنيةال -SPSSتحليل البيانات باستخدام  -11

 (.2012) الجامعة األردنية  – E-Learning  التعلم االلكتروني  -12

 : خارج الجامعة المشارك فيها واالعمال لجانال
 م2007-2004 الجامعة االردنية عضو اللجنة الفنية المدرسة النموذجية -1
 .2008-2005نوزارة التربية والتعليم االرد -عضو لجان تطوير المناهج الدراسية -2
وزارة  -م مديرية المناهج2008االساسي  الثامنب التاريخ للصف اتأليف كتلجنة  رئيس -3

 التربية والتعليم االردن.
 م2004/2007وزارة التربية والتعليم  -عضو لجنة ترقية المعلمين -4
 م.2017خبير مناهج وزارة التربية والتعليم االردن   -5
 م.2009/2010زارة التربية والتعليم االردن تقويم المناهج المدرسية، و لجنة عضو  -6
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وزارة الترالبية والتعليم االردن  –رئيس لجنة تطوير المناهج  والكتب المدرسية -7
 م.2016/2017

 م.2016/2017 عضو مقيمي جائزة الملكة رانية العبداهلل للمعلم المتميز -8
الجامعة  -ربويةقسم المناهج والتدريس كلية العلوم الت -عضو مجلس الدراسات العليا  -9

 م.2011/2012 األردنية.
 م.2016/2017عضو مجلس كلية العلوم التربوية الجامعة االردنية -10
مركز البحوث  -عضو في معهد البحوث العلمية واحياء التراث األسالمي  -11

 م2015-2014التربوية والنفسية/ جامعة ام القرى 
 م2008/2010 وزارة التربية والتعليم االردن -خبير مناهج  -12
  م.2004/2007مشرف تربوي في المدرسة النموذجية الجامعة االردنية  -13
 في االردن.التابعة لوزارة الشباب تقديم محاضرات في المراكز واالندية الشبابية   -14

 م2010
 م2014تقديم دورة تدريبية لمنسوبي شركة اعمار الماسة بمكة المكرمة-15
 م2015عن القيم والمبادئ االسالمية تقديم دورة تدريبية للعاملين بالحرم المكي-16

 م2015تقديم دورة تدريبية لمنسوبي شركة اعمار الماسة بمكة المكرمة-17     
   تقديم دورة تدريبية للعاملين بفندق دار التوحيد االنتركونتينينتال بمكة المكرمة لرفع -18    

 م.2014ن ونزالء الفندقالقدرة الذاتية في كيفية التعامل مع الحجاج والمعتمري        
 

 اللجان المشارك فيها على مستوى القسم والكلية :
 م.  2004لجان تطوير الكلية  - 
 م2004لجنة تطويرالخطط الدراسية معلم صف قسم المناهج  رئيس - 
 م2005-2004لجنة تطويرالخطط الدراسية للدبلوم العالي ومعلم الصف قسم المناهج رئيس  - 
 م2008 -2005 الجتماعية في الكليةاللجنة ا رئيس - 
 م2010لجنة تطويرالخطط الدراسية للدبلوم العالي ومعلم الصف قسم المناهج و ضع - 
 م2011لجنة تطوير برنامج الدراسات العليا في قسم المناهج رئيس   - 
 م2011مرشد لطلبة الماجستير والدراسات العليا في قسم المناهج  - 
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 م2012امج الماجستير في الدراسات االجتماعية قسم المناهج رئيس لجنة تطوير برن - 
 م2012مرشد لطلبة البكالوريوس معلم صف في قسم المناهج  - 
 م.2012لجنة السالمة العامة في الكلية - 
 م2011/ - 2009الطلبة كلية التربية الجامعة االردنية لجان التحقيق في قضايا رئيس - 

 م2016
 م5015/2016لشامل لطلبة الماجستير الجامعة االردنية.عضو لجنة االمتحان ا -
 م2016/2017عضو لجنة امتحان الكفاءة لطلبة الدكتوراة الجامعة االردنية  -
 2016/2017 األردنيةجامعة العضو لجنة التحويالت والمعادالت في قسم المناهج والتدريس  -
جامعة أم  ناهج وطرق التدريساختبار قبول طلبة الماجستير والدكتوراه في قسم الم عضو لجنة -

 .2015 القرى لعام

مقابالت قبول طلبة الماجستير والدكتوراة في قسم المناهج الجامعة االردنية  لجنة عضو -
2010. 

مقابالت تعيين اعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج الجامعة األردنية  لجنةعضو  -
2009/2010. 

عضو لجنة تقويم برنامج الماجستير في المناهج العامة ومناهج الدراسات االجتماعية الجامعة   -
 م2015األردنية 

عضو لجنة تحكيم رسائل الدكتوراة لمعلي وزارة التربية والتعليم في االردن الغراض الترقية  -
 م.2015

ردنية كلية العلوم عضو لجنة تطوير برنامج معلم الصف قسم المناهج والتدريس الجامعة اال -
 م.2016التربوية 

الجامعة االردنية كلية العلوم التربوية  عضو لجنة تطوير برامج الدكتوراة في المناهج والتدريس -
 م.2017

عضو لجنة تحديد نتاجات التعلم في برنامج الماجستير تخصص اساليب تدريس التربية  -
 م.2016وية الجامعة االرنيةاالجتماعية قسم المناهج والتدريس  كلية العلوم الترب

 م.2017الجامعة األردنية –عضو مجلس كلية العلوم التربوية  -
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 استشارية: خبرات
مصر  –عضو المجلس االستشاري في المؤسسة العربية للتربية والعلوم واالداب القاهرة  .1

 م2017العربية 

 -2008ة اليرموكعضو لجنة تقييم األداء األكاديمي والمؤسسي في المدرسة النموذجية بجامع .2
2010. 

 م2008/ 2004ردنية ي المدرسة النموذجية الجامعة االعضو لجنة تقييم معلم .3

عضو لجنة تحكيم بحوث مؤتمر كلية التربية السابع )المنهاج التربوي وقضايا العصر( الذي  .4
 .2007تشرين أول  25 - 23من  الجامعة األردنيةنظمته كلية التربية 

ع المقدمة من الجامعات الفلسطينية إلى هيئة مؤسسات التعليم تقييم المشاريعضو لجنة  .5
العالي الفلسطينية حول )تحسين جودة برنامج إعداد المعلم قبل الخدمة للمرحلة األساسية 

 .2010( 4-1الدنيا )الصفوف 

 محكم في مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات.  .6

 بويةمحكم في مجلة دراسات الجامعة األردنية العلوم التر  .7

 األردن–في المجلة األردنية في العلوم التربوية جامعة اليرموك ومستشار  محكم  .8

 محكم في مجلة جامعة القدس المفتوحة التربوية فلسطين. .9

 غزة –العلوم االنسانية  محكم في مجلة جامعة النجاح .10

 محكم في المجلة التربوية جامعة الكويت. .11

 ة السعودية .محكم في مجلة  جامعة طيبة المدينة المنور  .12

 .االردن مجلة التربوية والنفسيةالمحكم في  .13

 .ترقية اعضاء هيئة التدريس الجامعات العربية .14

 



 11 

 الدورات التدريبية التي تم عقدها:
 ق وأساليب التدريس الحديثة للمعلمين في المدرسة ائعقد دورات تدريبية في طر  -1

 2005-2004النموذجية في الجامعة االردنية                
 عقد دورة تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء في طرائق التدريس  -2

 م2006-2005الحديثة    
 

 الخبرات االدارية:
 م.2008مدير برنامج التربية العملية للعام الدراسي -1
 م2016/2015  األردنية جامعةالية و الترب العلوم كليةعميد  مساعد  -2

 :التدريسيةالخبرات 

 توى البكالوريوس تدريس المساقات االتية :مس -1

   الجامعة األردنية جغرافية الوطن العربي واساليب تدريسها          -1
   الجامعة األردنية         تاريخ االردن الحديث واساليب تدريسه   -2
 الجامعة األردنية التربية الوطنية والمدنية واساليب تدريسها     -3
 الجامعة األردنية                      طرق تدريس الجغرافية       -4
 الجامعة األردنية   التربية الوطنية               طرق تدريس  -5
 الجامعة األردنية    يس التاريخ                     طرق تدر  -6
 مقدمة في المناهج                           الجامعة األردنية -7
 الجامعة األردنية      قياس وتقويم تعلم الطلبة                -8
 الجامعة األردنية   المهارات الدراسية                         -9

 الجامعة األردنية  االسرة وتربية الطفل                        -10
 الجامعة األردنية  مناهج رياض االطفال                      -11
 ردنيةمناهج الدراسات االجتماعية واساليب تدريسها  الجامعة األ -12

 جامعة ام القرى    أسس المناهج وتنظيماتها.                  -13

 جامعة ام القرى                              ادارة النشاط     -14
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 جامعة ام القرى   طرق تدريس التربية الخاصة                -15

 جامعة ام القرى    طرق تدريس المواد االجتماعية             -16

 جامعة ام القرى  لتعليمية                    بناء الوحدات ا -17

 جامعة ام القرى  تصميم النشاط المدرسي                   -18

 جامعة ام القرى      مدخل الى المناهج والتدريس           -19

 جامعة ام القرى        اسس المناهج وتنظيماتها             -20

 جامعة ام القرى       تقويم المناهج الدراسية                 -21

 جامعة ام القرى      التربية العملية                          -22

 على مستوى الدبلوم العالي تدريس المساقات االتية : -2

 الجامعة األردنية          المناهج المدرسية بناؤها وتطويرها -1
 الجامعة األردنية (1اساليب تدريس الدراسات االجتماعية وتطبيقها ) -2
     ( الجامعة األردنية2ليب تدريس الدراسات االجتماعية وتطبيقها )اسا  -3
      الجامعة األردنية  مناهج الدراسات االجتماعية البنية والتحليل -4
 الجامعة األردنية         تقويم تعلم الدراسات االجتماعية           -5
 عبداهلل كلية الملك              تصميم التدريس                         -6
 كلية الملك عبدهلل                                   2طرائق التدريس   -7
 كلية الملك عبداهلل              الحاسوب في االدارة المدرسية.          -8
 جامعة ام القرى                  علم المكتبات                        -9

 جامعة ام القرى             مقدمة في االدارة التربوية             -10

 على مستوى الماجستير تدريس المساقات االتية : -2

 تحليل المناهج.                    الجامعة األردنية -1
 الجامعة األردنية                        تخطيط المناهج -2
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 الجامعة األردنية     النظرية في البحث في التدريس -3
 الجامعة األردنية    صنع السياسات المنهجية       -4
 الجامعة االسالمية          الفلسفة في التربية -5
 الجامعة االسالمية   تصميم المناهج                  -6

            على مستوى الدكتوراة تدريس المساقات االتية : -4

                       الجامعة األردنية المنهاج والتدريس    قضايا معاصره في  -1
 الجامعة األردنيةه المعلمين                تربي -2
 الجامعة األردنية    السياسات المنهجية        -3
 الجامعة األردنية       المنهج االخالقي        -4
 نماذج في تقويم المناهج       الجامعة األردنية -5
  الجامعة األردنيةالمنهاج والمعرفة              -6

                             طروحات دكتوراه االشراف على رسائل ماجستير وأ 
 ( رسالة ماجستير ودكتوراة في قسم المناهج والتدريس   40) مايزيد عنمناقشة   -1

 جامعة ام القرى.و  وجامعة اليرموك وعمان العربية وال البيتكلية العلوم التربوية الجامعة االردنية     
  والتدريس قسم المناهج في دكتوراةير و ماجست رسالة (30أكثر من) االشراف على -2

 .وجامعة اليرموك ،ية الجامعة االردنيةو الترب العلوم كلية في        
 التي اشرفت عليها واألطروحاتالرسائل     

 منها
أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس مادة التربية اإلسالمية على تنمية مهارات   " -1

ات المرحلة األساسية في مدارس وكالة الغوث الدولية التفكير اإلبداعي لدى طالب
 2013المؤلف: مثلى إبراهيم أحمد حمودة     دكتوراه اطروحةواتجاهاتهن نحوها "     

"تصميم وحدة تعليمية مستندة الى القيم االخالقية االسالمية و قياس اثرها في تنمية  -2
ية لدى طالب الصف االول الثانوي"   التفكير الناقد و الدافعية في مبحث الثقافة االسالم

 2013المؤلف: رامي نعيم مصطفى عطية     دكتوراه اطروحة
أثر برنامج تعليمي قائم على استخدام جوجل ايرث في القدرات المكانية والتحصيل في  " -3
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   دكتوراه اطروحةالجغرافيا لدى طالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحوها"     
 2013منزل عوض الشراري    المؤلف:سالمة 

درجة توافر مفاهيم حقوق الطفل في كتب التربية اإلسالمية واالجتماعية لمرحلة التعليم " -4
 عليا عطيوي المؤلف:  دكتوراه اطروحة" . األساسي في األردن ودرجة استيعاب الطلبة

 2012علي العازمي 
طني لدى طلبة الحلقة الثانية مساهمة منهاج المهارات الحياتية في تنمية االنتماء الو " -5

المؤلف:خليل    رسالة ماجستيربسلطنة عمان من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميها"  
 2011محمد سعيد الخالدي      

"مشكالت طلبة الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المعلمين والمرشدين في مدارس  -6
المؤلف:اماني     سالة ماجستيرر مديرية التربية والتعليم الخاص في محافظة عمان"  

 2011عبدالرحمن تيم    
"أثر برمجية تعليمية قائمة على أنموذج التعلم البنائي في تنمية مهارات التفكير  -7

 اطروحة  في السعودية السادس االبتدائياالستداللي والتحصيل واالتجاهات لدى طالب 
  2011      الشمري المؤلف:  هزاع عامر منيس     دكتوراه

"درجة امتالك وممارسة معلمي الدراسات االجتماعية في األردن الستراتيجيات التدريس  -8
عوني  المؤلف :  دكتوراه اطروحة". والتقويم المستندة إلى منحى االقتصاد المعرفي

 .2010   صادق خليل
 

مملكة استخدامات التعلم اإللكتروني لمبحث التربية اإلسالمية في المدارس األهلية في ال" -9
المؤلف:تركي محمد    رسالة ماجستيرالعربية السعودية واتجاهات الطلبة نحوه" .   

 .2010الحربي  
 

"درجة معرفة المعلمين في المرحلة الثانوية بمدينة تبوك بالمملكة العربية  -10
المؤلف:ناصر    رسالة ماجستيرالسعودية بالبرامج التعليمية المحوسبة واستخدامهم لها"  

 2010نصور البلوي  خلف م
"أنموذج مقترح لتطوير مقررات تكنولوجيا التعليم في الجامعات اليمنية في ضوء  -11

المؤلف:علي سرحان غالب    دكتوراه اطروحةالمعايير العالمية لتكنولوجيا التعليم"   
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 2010المخالفي   
درجة تضمين كتاب القراءة والمحفوظات للصف السادس االبتدائي لمهارات " -12

المؤلف: حسن     رسالة ماجستيرتصال اللغوي في المملكة العربية السعودية".     اإل
 2009   .محمد العمري

"المشكالت التي تواجه المعلمين في تدريس التربية الوطنية للمرحلة الثانوية في   -13
المؤلف: طراد بن سالم    رسالة ماجستيرمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية".  

 2008ماصي.    الن
"دور مناهج التربية الوطنية في تطوير الكفاءات النوعية لطلبة المرحلة األساسية  -14

المؤلف: طارق علي   رسالة ماجستيرالعليا في األردن من وجهة نظر المعلمين" .  
 2008الطرودي   

صورة الذات وصورة اآلخر في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في األردن".   " -15
  2008المؤلف: هدى صبحي أحمد أبو عمر.   ماجستير رسالة

"مدى تقدير معلموا مادة الجغرافيا في المدارس الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية  -16
المؤلف: هزاع  رسالة ماجستيرمن المملكة العربية السعودية لممارساتهم المهني".   

 2007  .عامر الشمري
يس مادة التربية االجتماعية والوطنية أثر استخدام األسلوب القصصي في تدر "  -17

 رسالة ماجستيرفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي".  
 2007    .المؤلف: سهير أحمد جمعة الصرايرة

"مدى ممارسة مشرفي مادة التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة قطر  -18
المؤلف: خالد   رسالة ماجستيرة نظر المعلمين" . ألساليب اإلشراف التربوي من وجه

 2006   .محمد القطابري
"المفاهيم الصحية في كتب التربية الوطنية للصفوف الثالثة العليا من مرحلة  -19

  .المؤلف: سائدة أحمد أبو حسان   رسالة ماجستيرالتعليم األساسي في األردن" .
2006.  

نميـــة االنتمـــاء الـــوطني لـــدى طلبـــة مســـاهمة منهـــاج المهـــارات الحياتيـــة فـــي ت -20
رسااااالة . الحلقــــة الثانيــــة بســــلطنة عمــــان مــــن وجهــــة نظــــر مشــــرفي المــــادة ومعلميهــــا

 .2011  .علياء محمد سعيد الخالديالمؤلف:    ماجستير
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تطــوير كتــاب الجغرافيــة للصــف العاشــر األساســي فــي ضــوء معــايير التربيــة  -21
طلبــة الصــف واتجاهــاتهم نحــو  االقتصــادية واثــرة فــي تنميــة الــوعي االقتصــادي لــدى

 .2011  .علي نايل الشويفينالمؤلف:    دكتوراة .اطروحة التربية االقتصادية.
اثر استخدام استراتيجية حل المشـكالت فـي تـدريس مـادة التربيـة الوطنيـة فـي  -22

رسااالة تنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى طلبــة الصــف العاشــر االساســي فــي االردن.
 م2009مين داود محمد السمرات.. المؤلف ياسماجستير

 
 

 الرسائل التي تم مناقشتها:
 منها:

اثـــر التـــدريس باالستقصـــاء فـــي تنميـــة قـــدرة طلبـــة الصـــف الثـــامن االساســـي فـــي  -1
للطالـب  اطروحة دكتوراة:االردن على قراءة التوضيحات البصرية في الجغرافيـا 

 الجامعة االردنية.م 2009شاكر شتيوي الفقير

 فـــي ضـــوء يـــة الوطنيـــة والمدنيـــة للصـــف العاشـــر االساســـي تطـــوير منهـــاج الترب -2
المفـــاهيم االقتصـــادية وقيـــاس اثـــرة فــــي الـــوعي االقتصـــادي والقـــدرة علـــى اتخــــاذ 

م جامعة 2009. للطالبة :هيفاء عبد الهادي الدالبيح .اطروحة دكتوراةاالقرار. 
 اليرموك.

نظـر الطلبـة عزوف طلبة المرحلة الثانوية عن اختبار مبحث التاريخ مـن وجهـة  -3
للطالــب لـــؤي اســـماعيل  رساااالة ماجساااتيرومعلمــي المبحـــث فــي محافظـــة اربــد. 

 م جامعة ال البيت. 2012مقداد.

اثر طريقة لعب الـدور فـي تحصـيل طلبـة المرحلـة االساسـية فـي مبحـث التربيـة   -4
. للطالــب ذيــاب رسااالة ماجسااتيراالجتماعيــة والوطنيــة ومســتوى احتفــاظهم بهــا.

 جامعة اليرموك. م2004احمد الشطرات 

اثــر التــدريس باســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد فــي  -5
مبحـــــــث الدراســـــــات االجتماعيـــــــة لـــــــدى طلبـــــــة الصـــــــف التاســـــــع االساســـــــي فـــــــي 

م. الجامعــــة 2009للطالبــــة ايــــات محمــــد ابــــو رمــــان. رسااااالة ماجسااااتيراالردن.
 االردنية.

االساســــية فــــي االردن فــــي ضــــوء تطــــوير كتــــب الدراســــات االجتماعيــــة للمرحلــــة  -6
مؤشــرات التنميــة المســتدامة للســكان وقيــاس فاعليتهــا فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو 



 17 

ـــة الســـكانية.  ـــي طـــرودي. اطروحاااة دكتاااوراةالتربي ـــب طـــارق عل م  2011.للطال
 جامعة اليرموك.

اســـتراتيجيات التـــدريس والتقـــويم التـــي يســـتخدمها مدرســـو الجغرافيـــة فـــي المعاهـــد  -7
. للطالـب خالـد رساالة ماجساتيرالمعلمين اثناء الخدمة في اليمن.  العليا لتدريب

 م الجامعة االردنية.2009قاسم راجح عاليه. 

تصميم موقع على االنترنت وقياس اثرة على تحصيل طلبـة الصـف العاشـر فـي  -8
. للطالــب علــي اطروحااة دكتااوراةمــادة الجغرافيــا فــي االردن واتجاهــاتهم نحوهــا. 

 م الجامعة االردنية.2006عبدالكريم الكساب. 

 

دراســــة تحليليــــة لمجــــاالت الفــــن االســــالمي المتضــــمنة فــــي كتــــب التربيــــة الفنيــــة  -9
للمرحلــة االساســية العليــا فــي االردن والمشــكالت التــي تواجــه المعلمــين فــي تنفيــذ 

. للطالبـــة ناريمـــان محمـــد شـــفيق  رساااالة ماجساااتيرالمنهـــاج مـــن وجهـــة نظـــرهم .
 الجامعة االردنية. 2010عطية.

تصميم برنامج تعليمي محوسب مستند الى الوسائط المتعددة وقياس اثرة فـي  -10
تحصيل طلبة الصف العاشر االساسي فـي التربيـة الوطنيـة والمدنيـة واتجاهـاتهم 

.للطالــب  اطروحااة دكتااوراةنحــو البرنــامج فــي المــدارس االستكشــافية فــي عمــان. 
 م الجامعة االردنية.2011علي مفلح الصوالحة.

امج تعليمي محوسب في التربية االجتماعية والوطنية ودراسة اثـرة تصميم برن -11
اطروحاة  في تحصيل طلبة الصف الخامس االساسـي واتجاهـاتهم نحـو البرنـامج

 م الجامعة االردنية.2006.للطالب زيد سليمان العدوان.دكتوراة 

حقوق  درجة تضمين منهاج التربية المدنية الفلسطيني للمرحلة االساسية العليا لقيم  -12
.للطالب  اطروحة دكتوراةاالنسان وواقع تعلمها ودرجة اكتساب الطلبة لهذة القيم. 

 .م الجامعة االردنية2012عماد عمر ابو الرب.

مدى تضمين دليل المعلم لكتاب تاريخ الحضارة العربية واالسالمية للصف  -13
لب . للطارسالة ماجستيرالتاسع االساسي الستراتيجيات التقويم في االردن. 

 . جامعة ال البيت.2015عبدالحميد تميم خلف.
داث الجارية في مديرية تربية قصبة المفرق لألح درجة معرفة معلمي التاريخ -14

للطالب بليغ حمدي  رسالة ماجستير ودرجة ممارسته لها من وجهة نظرهم
 . جامعة ال البيت.2015حنظل
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لمطورة بالمرحلة التربية المدنية في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية ا  -15
رسالة  المتوسطة في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة وطبيعة المجتمع السعودي

 .جامعة أم القرى. 2014. للطالب احمد بن على بن محمد الدغريري. ماجستير
درجة تضمين المفاهيم المرورية في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية   -16

رسالة  مفاهيم التربية المرورية الدولية المطورة بالتعليم العام السعودي في ضوء
 .جامعة أم القرى. 2015للطالب حسن بن جابر بن ختيم السيري ماجستير

 

 الخدمة االجتماعية: 

المحاضـــرات فـــي الجامعـــات األردنيـــة، المشـــاركات االذاعيـــة والتلفزيونيـــة و  مجموعـــة مـــنالقيـــام ب *
ـــيم فـــي األردن شـــ ـــدة والمـــدارس، ومـــديريات التربيـــة والتعل ـــيم  ملت مواضـــيع عدي منـــاهج المنهـــا تقي

والمراهقـة وطـرق  مشـكالت الطفولـةاعداد المعلمين، القضايا االسـرية،  ،تطوير المناهج، المدرسية
 الطالق واثارة على الزوج  واالبناء .ة المثالية، معالجتها، األسر 

ــــــدعم المــــــالي والمســــــاعدا ــــــديم ال ــــــة عمــــــان وتق ــــــة فــــــي مدين ــــــة * زيــــــارة الجمعيــــــات الخيري ت العيني
 م2015-2013والمعنوية

  ) جمعيــة األســماء الحســنى الخيريــة( * كفالــة مجموعــة مــن االيتــام مــن خــالل الجمعيــات الخيريــة
 م2015- 2010من عمان .

من خالل) جمعية األسماء  يتيم 130الكثر من  2015* تقديم وجبات افطار في شهر رمضان 
 الحسنى الخيرية(. عمان 

 

 الجمعيات العلمية :

 اربد . -جامعة اليرموك  -عضو جمعية الدراسات االجتماعية  -1
 العراق. -بغداد  -عضو الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية  -2
 مكة المكرمة –عضو ملتقى الدراسات األجتماعية في الوطن العربي  -3

 
 
 

 االهتمامات :
 المطالعة. -
 .ربيةفي مجالت الت متابعة المستجدات والتطورات العلمية -
 عمل ورشة تدريبية للمدرسين في طرائق التدريس الحديثة. -
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 واقبلوا فائق االحترام،،،،


