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أؤمن بأن هدف التعلم الجامعي هو تحسين نوعية الطلبةة وبمةموليةب بحية  ق يرتعةى علة  
تزويدهم بالمعاىف الالزمة في موضوعات تخععهم. ومن المعىوف أن للتىبية في الرىن الحادي 

الرىن المنعةىم. فاععةداد المهنةيب علة  والعمىين متطلبات جديدة تختلف عن متطلبات التىبية في 
سةةبيا الملةةااب يتطلةةب السةةاب الطلبةةة جملةةة مةةن المهةةاىات العرليةةة والمخعةةية ومهةةاىات اقتعةةاا 
الالزمة لنجاحهم في العما. أيضاًب فإن التساىع اللبيى في نمو المعىفة وتغيىها يفىض تبني مناهج 

تبةى أن الةتعلم الجةامعي يجةب أن يتمىلةز حةوا وأساليب تدىيسية تستجيب لهذا الواقع. ومن هنةاب أع
الطالبب ق حوا األستاذ أو المحتوى. وعليهب فإنني أوظف العديد من استىاتيجيات التعلم النمط ملا 
الةةةتعلم التعةةةاونيب والةةةتعلم بالممةةةىوعاتب والععةةةف الةةةذهنيب ولعةةةب األدواىب و يىهةةةا. وأىى أن 

علةة  السةةاب الطلبةةة المعىفةةةب لينطلةة  نحةةو  التةةدىيا الجةةامعي يجةةب أن يتجةةاوز حةةدود التىليةةز
مساعدتهم في التساب مهاىات التعلم الدائم بحي  يعةبحوا قةادىين بأنفسةهم علة  الوعةوا للمعىفةة 

 وترييمها وتطبيرها ومن لم توليدها.
 

وفةةي ميةةدان التىبيةةة والتعلةةيم علةة  وجةةه الخعةةويب ق بةةدي للتعلةةيم الجةةامعي أن يىلةةز علةة  
تىافيب الذي ينتج مهنياً متأمالً من جهةب ويعتمد في مماىساته عل  نتائج البحة  اععداد المهني اقح

العلمي أو عل  المماىسات الفاعلة المولرة من جهة أخىى. عالوة عل  ما سب ب أجد أن معلم الرىن 
 والعمىين هو "المعلم المتعلم" و "المعلم الباح ".  الواحد

 

يجةب أن يىلةز علة  تةوعيتهم بةأدواىهم ومسةؤولياتهم  أخيىاًب أعترد أن تعليم طلبةة الجامعةة
عةي المجتمعيةب لما يجب أن يىلز عل  اعدادهم لولالء للتغييى يسهمون في حىلةة التطةويى المجتم

معاىفه ومهاىاته واملاناتةه. ولتحرية  هةذا المتطلةب ق بةدي مةن أن  لا في مجالهب ووفراً لما تسمح به
  لخعوعية المجتمع وظىوفه واحتياجاتهب مع اقنفتاح المتأما ينطل  التعليم الجامعي من فهم عمي

 والواعي عل  المجتمعات األخىى لإلفادة من تجاىبها وخبىاتها.
 

 وفٌما ٌلً قائمة بالمساقات التً درستاا فً الجامعة:
 

 :هٌر والدكتوراضمن مستوى الماجست -1
 استىاتيجيات تنفيذ المنهاج. -  البيئة التعلمية. -

 تىبية المعلمين. - تعليم والتعلم.طىائ  ال -
 

 مستوى البكالورٌوس: مساقات -2
 علم النفا التىبوي. -      .علم النفامدخا ال   -
 .بىامج تىبية الطفا -      مناهج ىياض األطفاا. -
 تنظيم بيئة تعلم الطفا. -      األسىة وتىبية الطفا. -
 للطفا. الفنون التعبيىية -      التىبية العحية للطفا. -
 مهاىات اجتماعية واتعاا. -      مملالت طفا الىوضة. -
 مهاىات دىاسية وبحلية. -       اعداىة العفية. -
 التىبية العملية. -    مملالت الطلبة وأساليب المساعدة فيها. -
 نظىيات التعليم. -      تنمية مهاىات التفليى. -
 لرافة الطفا. -    قىاءات في الطفولة باللغة اقنجليزية. -
 علم نفا اللعب. -    اداىة دوى الحضانة وىياض األطفاا. -
 مردمة في المناهج وأساليب التدىيا. -

 التدرٌس



4 

 

 
 

 :مساقات باللغة االنجلٌزٌة -3
- Psychology of Play 

- Introduction to Psychology 

- Readings in ECE. 
 

 
 
 

متةأخى الة  حةد لبيةى. ويظهةى هةذا  من المؤسف أن حاا البح  العلمةي فةي الةوطن العىبةي 
التأخى في قلة عدد الباحلين قياساً ال  عدد السلانب وتدني مخععات البحة  العلمةي فةي ميزانيةات 
الحلومات العىبيةب عالوة عل  ترليدية الجهد المبذوا في البح  العلمةي سةواء تعلة  األمةى باألفلةاى 

 البحليةب أم بطى  البح ب أم بنتائجه. 
 

 للخىوج من هذا الحاا وتطويىه: بعض السباأن اآلتية تملا وفي ظني  
 . زيادة اعنفا  عل  البح  العلمي.1
. توسيع هامش الحىية المتةاح أمةام البةاحلينب والسةماح لهةم بالتعةدي لرضةايا بحليةة ذات 2

مةةن جهةةةب و "مىاعيةةاً  Responsiveأولويةةة بحيةة  يلةةون البحةة  "مسةةتجيباً للحاجةةات" 
 من جهة أخىى. Contextualللسيا " 

. توسيع قاعدة العاملين في البح  العلمي عبى اقىتراء بمستوى البح  العلمةي الجةامعي. 3
وبالتحديدب أىى ضىوىة العما عل  اعداد بةاحلين مةن العةف اللةاني الةذين يتةدىبون علة  

 أيدي باحلين خبىاءب ويستعدون لتولي المهمة البحلية حاا نضجهم.
فى  بحلية تعاونية. ومن تجىبتي البسيطة في هذا المجاا أعترد أن  . التمجيع عل  تمليا4

العمةا البحلةي الجمةاعي يملةن البةةاحلين مةن ىؤيةة الرضةايا البحليةةة مةن زوايةا متباينةةب لمةةا 
يرودهم نحو بح  أللى ممولية وعمراً وفائدة. عالوة عل  مةا سةب ب تتحةوا الخبةىة البحليةة 

 د منها لا الباحلين أعضاء الفىي .الجمعية ال  خبىة تعلم نمائية يفي
 

 وفٌما ٌلً قائمة باإلنتاج العلمً الخاص بً:
 

1- Haroun, R., & O’Hanlon, C. (1997). Teachers’ Perceptions of 
Discipline Problems in a Jordanian Secondary School. Pastoral 

Care in Education, vol. 15, no. 2, pp. 29-36. 

2- Haroun, R., & O’Hanlon, C. (1997). Do Teachers and Students 
Agree in Their Perceptions of What School Discipline Is? 

Educational Review, vol. 49, no. 3, pp. 237-250. 
3- Haroun, R. (2007). Discipline Strategies that Teachers, at 

Elementary Schools In Amman, Use to Deal With Student 
Misbehaviour. Al Manarah for Research and Studies. vol. 13, no. 

3, pp. 9-33. 
4- Haroun, R., Ng, D., Al Saloli, M.,& Abdulfattah, F. (2015). 

Gender Difference in Teachers’ Mathematical Knowledge for 
Teaching in the Context of Single-Sex Classrooms. International 

Journal of Science and Math Education. 

 العلمً البحث
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(. مملالت األطفاا وطى  2001وأبو طالبب عابى. ) ؛هاىونب ىمزيو ؛حمديب نزيه -5
 . جامعة الردا المفتوحةب عمان.العالج

المفاهيم الخاعة بالعنف األسىي واعساءة لما تىاها مىائح  .(2002) .هاىونب ىمزي -6
   مردم لدائىة حماية األسىةب مديىية األمن العام.. بحالمجتمع األىدني

 داى وائا للنمىب عمان.  اعداىة العفية. .(2003) .هاىونب ىمزي -7
تحليا الريم اعسالمية المتضمنة في أناميد ىياض  .(2005الخوالدةب ناعى. )و ؛هاىونب ىمزي -8

 (.4(ب العدد )1ب المجلد )مجلة أبحا  اليىموكاألطفاا في األىدنب 
دىاسة تحليلية لـ "المنهاج الوطني التفاعلي: األسا الحديلة لتىبية  .(2005) .ىونب ىمزيها -9

 ب الجامعة الهامميةب الزىقاءب األىدن.مؤتمى الطفولة واألسىة األواوتعليمهم".  أطفاا الىوضة
"مساهمة البح  التىبوي الترليدي في التنمية المهنية للمعلم: البح   .(2005) .هاىونب ىمزي-01

ب جامعة الراهىةب المؤتمى العلمي السادا لللية التىبية في الفيوماعجىائي لىديف مرتىح". 
 الفيومب معى.

مستوى الىوح المعنوية للمعلمين في المداىا  .(2002) .هاىونب ىمزيو ؛وماحب هاني-00
(ب 6جلد )الم بمجلة اتحاد الجامعات العىبية للتىبية وعلم النفااألىدنية والعواما المؤلىة فيها. 

 (.2العدد )

ادىالات المعلمين لمناخ المدىسة األىدنية ولرافتها.  .(2002) .هاىونب ىمزيو ؛وماحب هاني -12
 (.53العدد ) .المنعوىة جامعةمجلة 

(. "معتردات معلمات ىياض األطفاا في األىدن حوا 2003هاىونب ىمزيب و وماحب هاني ) -13
 (.3(ب العدد )10المجلد )لعلوم التىبوية والنفسيةب مجلة االمماىسة المالئمة نمائياً". 

بىنةةامج ىيجيةةو اميليةةا فةةي (. "2011المةةومنيب ابةةىاهيم؛ واحميةةدة ب فتحةةي؛ وهةةاىونب ىمةةزي. ) -14
 (.32. العدد )مجلة دىاساتة". تىبية الطفولة المبلىة: الفلسفة والمبادئ والتضمينات التىبوي

فةةي األىدن حةةوا  الىوضةةة ومعلمةةات العةةف اتمةةمعل (. "توقعةةات2011) هةةاىونب ىمةةزي. -15
مجلةةة لنجةةاح الطلبةةة فةةي العةةفوف اللاللةةة األولةة ". اقنفعاليةةة الالزمةةة  -هةةاىات اقجتماعيةةةمال

 (.32العدد )دىاسات. 
. أحةد المعةنفات العلميةة لممةىوع مردمة في التىبية الوالدية الفاعلةة(. 2015هاىونب ىمزي ) -16

 الملك عبدهللا لتطويى التعليم العام.تطويى ىياض األطفاا. ممىوع 
(. "فاعلية التعليم لدى طالبات التىبية العملية في بىنامج تىبيةة الطفةا 2016هاىونب ىمزي. ) -11

 .(2(ب العدد )22المجلد ) بيةوالتىب العلوممجلة في الجامعة األىدنية وعالقتها بالتحعيا". 
مهةات السةعوديات حةوا لعةب األطفةاا فةي عمةى هاىونب ىمزي. )مربوا للنمى(. "معتردات األ -18

 .مجلة دىاساتالىوضة". 

لرافةةة . مةةؤتمى األسةا الفلىيةةة والنفسةية واقجتماعيةةة لإلىهةاب"" (.2016هةاىونب ىمةةزي. ) -13
 .ماىات العىبية المتحدةب اعدبيب جمعية الخوانيج الخيىيةب التفليى اعيجابي

داى وائا للنمىب . التعلم: الطفا لليهب والبيئة للها تنظيم بيئةهاىونب ىمزي. )قيد النمى(.  -01

 عمان.
مستوى مماىسة معلمات ىياض األطفاا في  (. "قيد النمى) بعادب خاليهاىونب ىمزيب و  -21

 ". ضواحي الردا ألساليب الترويم الحريري ومعترداتهن نحوه

 
 
 

ا لعب األطفاا في عمى معتردات طالبات للية ىياض األطفاا في جامعة األميىة نوىة حو -

 قٌد اإلنجازبحثٌة ومؤلفات  أعمال



6 

 

 الىوضة.
 الذلاءات المتعددة في مناهج ىياض األطفاا األىدنية والفلسطينية: دىاسة مراىنة. -
"معادى عزو المعلمات لمملالت أطفاا الىوضة ومدى انسجامها مع األساليب المستخدمة في  -

 التعاما معها".
ن نحو المدىسة". بح  مدعوم من عمادة طلبة مدينة عما اتجاهات"دىاسة تحليلية لعواما تمليا  -

 البح  العلمي في الجامعة األىدنية.
الجامعة األىدنية عجىائي التعزيز والعراب".  بح   –"استخدام معلمي المدىسة النموذجية  -

 مدعوم من عمادة البح  العلمي في الجامعة األىدنية.
 ستخدام العراب البدني"."اتجاهات المعلمين والطلبة في مداىا مدينة عمان نحو ا -
 

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

- Teachers’ and Students’ Perceptions of Effective Teaching. 
 

 
 
 
 

 هأوالً: رسائل الدكتورا
 

اللاني جتماعية لدى طلبة العف الحياتية اق ألى بىنامج مرتىح في تطويى المهاىات -1
 .2002األساسي في األىدن. ايمان عبد المطلب عبد هللا يا يب 

لىياض األطفاا في األىدن في ضوء المعاييى  ترويم المنهاج الوطني التفاعلي المنفذ -2
 .2002 سامي سليمان محمد محاسياب. العالمية

 التىبية اعسالمية ودىاسة ألىه عل  دافعية تعميم بىنامج تعليمي محوسب في مبح  -3
فاي  . واتجاهاتهم نحوه في المداىا الخاعة التحعيا لدى طلبة العف اللامن األساسي

 .2003ب أحمد محمد الزبن
 

 ثانٌاً: رسائل الماجستٌر
 

العف اللامن في مرىى التالوة والتجويد  ألى بىنامج تعليمي محوسب في تحعيا طلبة -1
 .2001أحمد عزت جبى محمودب . للرىآن اللىيم

. التعلم األلاديمي في حعي اللغة العىبية للعواما المؤلىة في وقت دىاسة تحليلية -2
 .2001 نجوى لطفي أحمد محمدب

النعوي الواىدة في لتاب الفره عند طالب  سترعاء في فهمستخدام طىيرة اقاألى  -3
عوض زىيبان . الممللة العىبية السعودية العف األوا اللانوي في المدينة المنوىة في

 .2001ب جهنيعوده الزايدي ال
ب عبد هللا تيسيى الحواجىي. بالرىحة الهضمية العالقة بين الضغوط النفسية واقعابة -4

2004. 
اللانوية بمنطرة أبو ظبي التعليمية بدولة  ترويم مىالز معادى التعلم في المداىا -5

 .2005 عمى مزاحم سعيد مزاحمب. اعماىات العىبية المتحدة
في معالجة المفاهيم البديلة لدى طالب العف  التعلم فاعلية استخدام استىاتيجية دوىة -6

 .2005 وسام عيتان العالحاتب .الفيزيائية السابع األساسي في وحدة التغيىات

 االمراف على الرسائل الجامعٌة
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مهاىة التساؤا عند معلمات العف األوا  استخدام منهجية البح  اعجىائي في تطويى -1
 .2006 . تغىيد محمد معطف ب األساسي

الىياضية المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي  عملياتدىاسة تحليلية للمفاهيم و ال -2
 .2001 نبيلة حسين دبواب. لىياض األطفاا في اقىدن

عل  تحعيا طلبة العف التاسع في مادة  تعميم بىنامج تعليمي محوسب و قياا ألىه -3
 .2001 فواز عايد الظفيىيب. اللويت اللغة اعنجليزية و اتجاهاتهم نحوه في مدينة

في مىالز معادى التعلم من وجهة نظى  ع تطبي  استىاتيجية التعلم التعاونيواق -10
األساسي في المنطرة المىقية جنوب في  المعلمين في مداىا الحلرة اللانية من التعليم

 .2002 ناعى بن ىامد الىاسبيب. سلطنة عمان
لة األول  في التىبية الفنية لطلبة العفوف اللال ادىالات المعلمين واآلباء ألهمية -11

 .2010أمجد محمد ابىاهيم الخياطب . السلط المداىا التابعة لمديىية تىبية
 

 
 

 

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 

Schools, Educational Reform: The Issues for Human Rights and 

Democracy. Geneva, 6-12 July 1997. 
 

 .0998/  00/  5-3األردن  -مؤتـمر البحث الرتبوي يف الوطن العريب: إىل أين؟ اجلامعة األردنية -4
ورشة عمل "تربية طفل ما قبل املدرسة: الواقع والطموح". تقدمي ورقة عمل بعنوان "تقييم برنامج إعداد  -5

 .03/00/0110األردن  -األردنية معلمات الروضة يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية". اجلامعة
 .0115مؤمتر الطفولة واألسرة األول، اجلامعة اهلامشية، الزرقاء، األردن  -7
 .0115املؤمتر العلمي السادس لكلية الرتبية يف الفيوم، جامعة القاهرة، الفيوم، مصر  -8

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

17- 2019, Charlotte, North Carolina. 

 .0119العقبة، األردن، كانون األول  -املؤمتر الرتبوي األول جلمعية جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي -08
 .0106اإلمارات العربية املتحدة  -مؤمتر "ثقافة التفكري اإلجيايب". مجعية اخلوانيج اخلريية، ديب -09

 المؤتـمرات
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 التاريخ البلد الكلية المؤسسة الوظيفة
 1111 -1110 األردن العلوم التربوية الجامعة األردنية مساعد عميد كلية العلوم التربوية للدراسات المسائية

 
 

 
 

 

 التاريخ البلد المؤسسة المشروع الوظيفة

 عضو فريق
بناء بىنامج تأهيا وتدىيب 
الحاضنات في الممللة العىبية 

 السعودية "ُحضن"

يى المنبلرة عن ممىوع مىلة تطو
 1104 السعودية لك عبدهللا لتطويى التعليم العامالم

وضع المعاييى المهنية لمعلمات  عضو فريق
 ىياض األطفاا

 1102 السعودية المىلز الوطني للرياا

تطويى حضانة وىوضة مدينة  رئيس الفريق

 الملك فهد الطبية

مدينة الملك فهد الطبية وشركة الطفولة 
 العالمية

 1104-1102 السعودية

مطور المناهج 
ورئيس فريق 

 المشروع

بناء مناهج بواليى التعليمية 
 6-3للمىحلة العمىية من 

سنواتب وىئيا اللجنة العليا 
 لإلمىاف عل  تأليف المناهج

 1104-1101 السعودية شركة الطفولة العالمية

مطور المناهج 
ورئيس فريق 

 المشروع

ية بناء مناهج بواليى التعليم
سنوات  3-6للمىحلة العمىية من 

)منهاج متعلم الرىن الواحد 
 والعمىين(

 1104-1100 السعودية شركة الطفولة العالمية

 رئيس الفريق
بناء برنامج تدريب وتأهيل معلمات 
مرحلة الطفولة المبكرة )الروضة 

 والمرحلة االبتدائية(
 1104-1100 السعودية شركة الطفولة العالمية

يق رئيس الفر 
 والمستشار الفني

مشروع "تمكين" إلعداد المعلمين قبل 
 الخدمة

المركز الوطني للموارد البشرية وجامعة 
 وشركة طيف األميرة سمية

 1101-1115 األردن

 

 الممارٌع

 اإلدارٌةالخبرات 
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 التاريخ البلد المؤسسة اللجنة أو المشروع الوظيفة
 حتى اآلن -1118 السعودية العالميةشركة الطفولة  جميع مشاريع االنتاج العلمي في الشركة يمستشار فن

 حتى اآلن -1103 السعودية رواد المعرفة للتدريب واالستشارات تطوير برامج تدريب وتأهيل المعلمين يمستشار فن

شركة تطوير المنبثقة عن مشروع الملك  مشاريعالاستشاري في عدد من  مستشار فني
 ى اآلنحت -1102 السعودية عبداهلل لتطوير التعليم العام

 1104-1102 السعودية المركز الوطني للقياس اختبارات الكفاءة المهنية للمعلمينوضع  عضو

اللجنة الفنية المشرفة على الجائزة/ جائزة  عضو
 1101-1118 األردن جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي المعلم المتميز وجائزة المدير المتميز

 وخبير تطوير عضو
مج الطفولة المبكرة في الجامعة تطوير برا

 الجامعة األردنية وجامعة يوتا األمريكية األردنية وجامعة البتراء
األردن 

والواليات 
 المتحدة

1118- 1100 

 1101 -1115 األردن شركة طيف للخدمات التعليمية جميع مشاريع االنتاج العلمي في الشركة يمستشار فن

 عضو
اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم 
والجامعة األردنية لتطوير برامج إعداد 

 المعلمين في األردن
 الجامعة األردنية ووزارة التربية والتعليم

 األردن

 وكندا
1114- 1115 

لجنة وضع معايير اعتماد برنامج تربية  ُمَقِرر
 الطفل في الجامعات األردنية

 1114 األردن يموزارة التربية والتعل

لجنة تطوير أعضاء هيئة التدريس العاملين  عضو
 في الجامعة األردنية

 1117 -1113 األردن الجامعة األردنية

لجنة برنامج إعداد معلمة رياض األطفال  ُمَقِرر
 في الجامعات األردنية

 1114 -1113 األردن وزارة التربية والتعليم

 ُمَقِرر
ربية الطفل لجنة ضبط الجودة لبرنامج ت

 1113 األردن الجامعة األردنية في كلية العلوم التربوية

 ُمَقِرر
لجنة إعداد تقرير ضبط الجودة لبرنامج 
تربية الطفل في الجامعة األردنية والمقدم 

 UNDPلـ 
 1113 األردن الجامعة األردنية -كلية العلوم التربوية

 عضو
لجنة التعليم والنشاطات الجتماع الخبراء 

ضيري لمؤتـمر التطوير التربوي التح
 األردني

 0888 األردن الجامعة األردنية -كلية العلوم التربوية

 

 اللجان الُعلٌا واالستمارات الفنٌة
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 التاريخ البلد المؤسسة مجال التحكيم
 حتى اآلن -1103 السعودية رواد المعرفة للتدريب واالستشارات تطوير المعلمينبرامج وحقائب تدريبية ل

مشروع ضمن  عدد من المؤلفات العملية
 تطوير رياض األطفال

شركة تطوير المنبثقة عن مشروع الملك عبداهلل 
 حتى اآلن -1102 السعودية لتطوير التعليم العام

ختبارات الكفاءة المهنية عدد من ا
 1104-1102 السعودية المركز الوطني للقياس للمعلمين

 1103 السعودية ية/ جامعة الملك سعودو الترب العلوممجلة  األبحاث المقدمة للنشر

 1102 السعودية جائزة الملك عبداهلل للترجمة المترجمةوالكتب األعمال 
تقييم ملفات أعضاء هيئة التدريس 

 حتى اآلن -1101 السعودية جامعة الملك سعود -عمادة تطوير المهارات المتقدمين لنيل رخصة الكفاءة المهنية

/ جامعة ية والنفسيةمجلة الدراسات التربو  األبحاث المقدمة للنشر
 1101 سلطنة ُعمان السلطان قابوس

 1100 البحرين مجلة كلية التربية/ جامعة البحرين األبحاث المقدمة للنشر

/ جامعة المجلة الدولية لألبحاث التربوية األبحاث المقدمة للنشر
 1101 اإلمارات االمارات العربية المتحدة

 1118 األردن الدراسات/ جامعة مؤتةمؤتة للبحوث و  األبحاث المقدمة للنشر

 1118 سوريا مجلة جامعة دمشق األبحاث المقدمة للنشر
مقابلة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة 

 1101-1118 األردن جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي التميز التربوي من المعلمين والمدراء

/ الجامعة وم التربويةة دراسات/ العلمجل األبحاث المقدمة للنشر

 األردنية

 حتى اآلن -1117 األردن

 

 التحكٌم العلمً
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 نبذة عامة

 من المركز الكندي العالمً مرخصمدرب محترف  -
Certified Professional Trainer- Canada Global Center 

جامعة الملك سعود/ الممللة العىبية  -في عمادة تطويى المهاىات مستمار وخبٌر تدرٌب -
 حت  اآلن. -2011 السعودية

 الفئات التً تّم تدرٌباا:  -
في الوطن  أساتذة جامعات من جميع التخععات/ قيادات تىبوية من وزاىات التىبية والتعليم

/ معلمات ومعلمين من المىاحا التعليمية / ممىفين تىبويين/ باحلين/ مدىبات ومدىبينالعىبي
 .ب طلبة مداىاب آباء وأمهاتالمختلفة

 :لتارٌخه 2117من العام د المتدربٌن مجموع عد
 متدىب.ومتدىبة يناهز عمىة آقف 

 البلدان التً ُنفذ فٌاا التدرٌب: -
اعماىات العىبية قطى ب سلطنة ُعمانب اللويتب البحىينب  بالممللة العىبية السعودية األىدنب
 تنزانيا.المتحدةب 

 

 
 

 الحقائب التدرٌبٌة المنتجة والمنمورة

 التاريخ البلد المؤسسة قيبةعنوان الح
 1104 السعودية رواد المعرفة للتدريب واالستشارات اإلدارة الصفية الفاعلة

 1104 السعودية رواد المعرفة للتدريب واالستشارات التعلم النشط لتربية القرن الواحد والعشرين
 1104 السعودية رواد المعرفة للتدريب واالستشارات اإلشراف اإلكلينيكي

شركة تطوير/ مشروع الملك عبداهلل  عالقة الحاضنة باألم والطفل
 1104 السعودية لتطوير التعليم العام

 1105 السعودية رواد المعرفة للتدريب واالستشارات مهارات البحث العلمي )قيد اإلنجاز(
 
 

  لمزٌد من التفاصٌل حول موضوعات المحاضرات والندوات والورش التدرٌبٌة، انظر
 .ق المرفق فً نااٌة السٌرة المانٌةالملح

 المحاضرات والورش التدرٌبٌةالندوات و
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 اللغة اإلنجلٌزٌة: -2
 (ممتاز) كتابة  )ممتاز( محادثة  )ممتاز( استماع  )ممتاز( قراءة

 

 استخدام الحاسوب: -1
Word/ PowerPoint/ Internet/ Excel. 

 

 
 

 العنوان االلكترونً رقم الااتف طبٌعة العالقة البلد االسم

أ.د حممد نزيه 
اجلامعة  /يمحد

 األردنية
 األردن

أستاذ ، وعميد كلية 

 العلوم الرتبوية سابقا  
00962777264093 nazhamdi@ju.edu.jo 

د. سارة عبد الكرمي/ 
 جامعة امللك سعود

 السعودية
شريكة يف مشروع 

 skarim_edu@hotmail.com 11966511517160 عمل مهين وزميلة

Dr. Vonda 

Jump/ Utah 

State 

University 

شريكة يف مشروع  الواليات املتحدة
 تطوير، وزميلة

001843226580 Vonda@eiri.usu.edu 

Dr. Agneta 

Flink/ Lund 

University 

 Agneta.Flink@pedagog.lu.se 0046708146140 تاذة سابقة، وزميلةأس السويد

 

 الماارات المساندة

 أسماء معرفٌن

mailto:nazhamdi@ju.edu.jo
mailto:nazhamdi@ju.edu.jo
mailto:skarim_edu@hotmail.com
mailto:skarim_edu@hotmail.com
mailto:Vonda@eiri.usu.edu
mailto:Vonda@eiri.usu.edu
mailto:Agneta.Flink@pedagog.lu.se
mailto:Agneta.Flink@pedagog.lu.se
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 ملحق بالمحاضرات والندوات والورش التدريبية
 

 على المستوى الجامعً والقٌادات التربوٌةأوالً: 
 

 أ. إدارة الصف الجامعً:
/ جامعة عمان األهليةب 2002-2004الجامعة األىدنيةب  /2003جامعة العلوم اعسالميةب 

2001. 
 

 ب. أسالٌب التدرٌس الجامعً:
/ الجامعة األىدنيةب 2003/ جامعة العلوم اعسالميةب 2016 -2012جامعة الملك سعودب 

2004-2002. 
 

 .2016 -2012جامعة الملك سعودب بناء المقرر الدراسً وتصمٌمه:  -ج
 

 .2015 -2012جامعة الملك سعودب نة: بٌئة التعلم اآلم -د
 

 .2016 -2012معة الملك سعودب جاهـ التعلٌم الُمصغر: 
 

 .2016 -2012جامعة الملك سعودب و. التقوٌم البنائً والتغذٌة الراجعة: 
 

 :ماارات البحث العلمً -ز
لممىفي قسم البح  العلمي. المجلا األعل   "ماارات البحث العلمً"وىمة متردمة في  -

 .2015للتعليم. الدوحةب قطىب 
لمنسري اداىات  "ماارات أسالٌب جمع المعلومات البحثٌة: المقابلة والمالحظة"وىمة في  -

التعليم العديرة في مىلز التميى البحلي في العلوم والىياضيات. للية التىبيةب جامعة الملك 
 .2012سعودب الممللة العىبية السعوديةب 

الدوحةب  -. المجلا األعل  لألسىةلى ماارات البحث العلمً""إعداد مدربٌن عوىمة  -
 .2011قطىب 

 

ممارٌع مركة . برنامج تأهٌل وتدرٌب الحاضنات فً المملكة العربٌة السعودٌة "ُحضن". أحد ح
 تطوٌر المنبثقة عن ممروع الملك عبدهللا لتطوٌر التعلٌم.

"العالقة مع األم والطفا". الىياضب وىمة اعداد مدىبات عل  تنفيذ بىنامج تدىيبي بعنوان  -
 .2015الممللة العىبية السعوديةب 

وىمة اعداد مدىبات عل  تنفيذ بىنامج تدىيبي بعنوان "ترويم الطفا والبىنامج". الىياضب  -
 .2015الممللة العىبية السعوديةب 

 

ة العىبية دات مدىسة الىواد العالميةب الىياضب الممللمردمة لرياورمة إعداد مدربات:  ط.
 .2015السعوديةب 

 

جامعة  22طالبات من مردمة لورمة األسس الفكرٌة والنفسٌة واالجتماعٌة لإلرهاب:  .ك
 .2016اماىاتيةب دبيب اعماىات العىبية المتحدةب 

 

 داخل األردن -لى المستوى المدرسًثانٌاً: ع
 

 :اإلدارة الصفٌة -أ
ب ب 2010ب 2002ب 2001ب 2006األىلودلسيةب / المدىسة الوطنية 2014للية مداىا المعاىفب 
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/ 2011/ مداىا ىاهبات الوىديةب 2013 ب2001 / ألاديمية الىواد الدوليةب2016ب 2014
/ المدىسة 2010/ المداىا األىدنية الدوليةب 2010ألاديمية المللة ىانيا العبدهللا لتدىيب المعلمينب 

المدىسة / 2002التىبوي للمداىا الخاعةب  الملتر / 2003/ مدىسة الفىيىب 2003المعمدانيةب 
/ مداىا الممى ب 2002عىيةب / المدىسة الع2002المدىسة اقنجليزيةب / 2002األهلية للبناتب 

/ 2005ب عمان ألاديميةمدىسة / 2006/ حضانة دىب العلمب 2006/ مدىسة التىاسانطةب 2001
 .1332مدىسة النموذجية العىبيةب ل/ ا2002/ مداىا الىضوانب 2005مداىا المنها العالميةب 

 .2002. ألاديمية الىواد الدوليةب مدرب فً ورمة عمل بعنوان "إدارة سلوك األطفال" -
/ 2003. المدىسة الوطنية األىلودلسيةب مدرب فً ورمة عمل بعنوان "تعدٌل سلوك الطلبة" -

 .2001ألاديمية الىواد الدوليةب 
 

 :أسالٌب التعلم التعاونً والنمط -ب
/ ألاديمية المللة 2013/ مدىسة المطىانب 2013فىع األمىفيةب  -المدىسة الوطنية األىلودلسية

مدىسة للية ىاهبات الوىديةب / 2012/ ألاديمية الحفاظب 2012ب 2011ىانيا لتدىيب المعلمينب 
ب 2001ب فىع المميساني -/ المدىسة الوطنية األىلودلسية2003ب المدىسة الععىية/ 2010
 .2002عمانب  -/ األلاديمية الدولية2002

 

 :تعلٌم المفاهٌم باستخدام ماارات التفكٌر الناقد -ج
 .2012ألاديمية المللة ىانيا العبدهللا لتدىيب المعلمينب  -
/ مداىا 2003ب 2001المدىسة الوطنية األىلودلسية ب / 2011مدىسة للية ىاهبات الوىديةب  -

 .2002ألاديمية الىواد الدوليةب 
 

 :تربٌة الطفولة المبكرة -د
 :تنمٌة أطفال الروضة وتقوٌمام -

 .2010/ ىوضة المداىا األىدنية الدوليةب 2010ىوضة المداىا الععىيةب 
 :المناهج والممارسات المالئمة نمائٌاً  -

 .2013/ ألاديمية الحفاظب 2014تراىبب  / مداىا2014مداىا الىضوانب 
 

 :اإلمراف اإلكلٌنٌكً -هـ
 .2006/ المدىسة الوطنية األىلودلسيةب 2010الفىيىب مدىسة 

 

 :التربٌة والرعاٌة الوالدٌة -و
/ 2003/ ىوضة المعمدانية ومداىسها 2002/ أمانة عمان اللبىىب 1331الرعى اللرافي الملليب 
 /2005 ألاديمية عمان ةمدىس /2006 حضانة دىب العلم /2001ب 2006ب  ىوضة وهبة تماىي

 .2001-2005طة التىاسان ةمدىس
 

 -2013/ 2011 -2005 األىدن عمانب محاضر رئٌس فً الملتقى التربوي للمدارس الخاصة. -ز
2014. 

 فً الموضوعات اآلتٌة:وورش عمل محاضرات 
 اقنرالب األبيض. -

 احذى: أنت في  ابة العيون. -

 الطلبة أسىى التوقعات. -

 م بين مطىقة اقحتىاف وسندان األنسنة.المعل -

 م واحد.أهمية الىق -

 اقتا قطاع الىؤواب لم علَّ  الجىا. -
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 العمليات الحسية والتلاما الحسي. -

 المماىسات المالئمة تطوىياً. -
 

مدرب فً سلسلة من ورش العمل لمعلمً المدرسة النموذجٌة وذلك من خالل عملً كعضو فً  -ح
 .2004 -1333عمان  -الجامعة األىدنية اللجنة الفنٌة للمدرسة النموذجٌة.

 

مدرب فً ورمة عمل بعنوان "اإلرماد الجمعً" للمرمدٌن العاملٌن فً مدارس القطاع  -ط
 .1333الجامعة األىدنيةب  -المدىسة النموذجيةالخاص فً مدٌنة عمان. 

 

 خارج األردن -على المستوى المدرسًاً: لثثا
 

 :اإلدارة الصفٌة -أ
 فً المدارس اآلتٌة: مدرب فً عدد من ورش العمل فً موضوع اإلدارة الصفٌة وذلك -

/ مداىا النعى األهليةب جدةب 2014مداىا الىواد العالميةب الىياضب الممللة العىبية السعوديةب 
/ 2011/ مداىا بواليىب الىياضب الممللة العىبية السعوديةب 2014الممللة العىبية السعودية 

ة خليفة المسترلة اللانويةب / مدىس2011مدىسة اعيمان اللانوية المسترلة للبناتب الدوحةب قطى 
 .2003الدوحةب قطى 

مدىسة خالد بن الوليد اللانوية المسترلة للبنينب  مدرب فً ورمة بعنوان "تقوٌم سلوك الطلبة". -
ة اقبتدائية المسترلة/ انوية المسترلة للبنات/ مدىسة حفع/ مدىسة المماا الل2012الدوحةب قطىب 

 .2012اععدادية للبنات. الدوحةب قطىب مدىسة خديجة بنت خويلد المسترلة 
حضانة عبد العزيز الىامدب اللويتب  مدرب فً ورمة عمل بعنوان "إدارة سلوك األطفال". -

2002. 
 

 :أسالٌب التعلم التعاونً والنمط -ب
 .2014مداىا النعى األهليةب جدةب الممللة العىبية السعودية  -
 .2012ة السعوديةب مداىا بواليىب الىياضب الممللة العىبي -
 .2012مدىسة سلينة اللانوية المسترلة للبناتب الدوحةب قطى  -
 .2011مداىا السالمب الدمامب الممللة العىبية السعوديةب  -
 .2003مدىسة ابن سينا اقبتدائية المسترلةب مدىسة الولىة المسترلةب الدوحةب قطى  -
 .2006ةب مداىا األندلاب جدةب الممللة العىبية السعودي -
 .2004مداىا داى الفلىب جدةب الممللة العىبية السعوديةب  -
 

 :تعلٌم المفاهٌم باستخدام ماارات التفكٌر الناقد -ج
 .2012مدىسة مععب بن عميى اللانوية المسترلة للبنين. الدوحةب قطىب  -
 

 :التعلّم الصدٌق للدماغ -د
 .2012قطىب مدىسة أىوى اللانوية المسترلة للبنات. الدوحةب  -
 

 :تربٌة الطفولة المبكرة -هـ
. ملتر  ىياض األطفاا األواب المنامةب "الممارسات المالئمة نمائٌاً" وىمة عما بعنوان -

 .2012ممللة البحىينب 
. للية ىياض األطفااب جامعة األميىة نوىة بنت عبد "التربٌة الوالدٌة"وىمة عما بعنوان  -

 .2012ية السعوديةب الىحمنب الىياضب الممللة العىب
. ىوضة ومدىسة أبي "المنحى النمط فً تربٌة الطفولة المبكرة"وىمة عما بعنوان  -

 .2012حنيفة المسترلة/ ىوضة جوعان بن جاسم المسترلة للبنين. الدوحةب قطىب 
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. ىوضة "المبادرة وتمجٌع التفاعل االجتماعً فً مرحلة الروضة"وىمة عما بعنوان  -
 .2012المسترلة. الدوحةب قطىب  ومدىسة المحانية

حضانة عبد العزيز الىامدب  "تنمٌة أطفال الروضة وتقوٌماموىمة عما بعنوان: " -
 .2002اللويتب 

 

 :كفاٌات اإلمراف التربوي -و
 .2013مدىسة ابن خلدون/ معهد ابن خلدون للتدىيب. الىياضب الممللة العىبية السعوديةب  -
 

 منتدٌات تربوٌة خاصة وعامةمتحدث رئٌس فً ملتقٌات و -ز
األسا الفلىية والنفسية . وىقة بعنوان: "لرافة التفليى اعيجابيمؤتمى متحد  ىئيا في  -

 .2016ب ماىات العىبية المتحدةب اعدبي". واقجتماعية لإلىهاب
التعليم لمداىا الللية العلمية اعسالمية:  الىابعمتحد  ىئيا في المؤتمى التىبوي  -

التعلّم المعتبر لسنن الكون؛ عود ". وىقة بعنوان: ى ىائد للعملية التعليميةوب منظبالتملين
 .2016. عمانب األىدنب "على بدء

ما بعد ملتقى النمر العلمً ". وىقة بعنوان: ملتر  النمى العلمي المتميزمتحد  ىئيا في  -
الممللة ب ياضالىجامعة األميىة نوىة بنت عبد الىحمنب . "المتمٌز، تطلعات وتوصٌات

 .2016ب العىبية السعودية
متحد  ىئيا في المؤتمى التىبوي اللاني لمداىا الللية العلمية اعسالمية: تمييز التعليم  -

المعلم االستراتٌجً لتربٌة "بين موالبة الععى والحفاظ عل  منظومة الريم. وىقة بعنوان: 
 .2014دنب . عمانب األى"والعمرٌن: النسخة العربٌة الواحدالقرن 

"مناهج بواكٌر ىئيا في ندوة مداىا الرطاع الخايب محاضىة بعنوان الالمتحد   -
 .2014. فند  حياة عمانب عمانب األىدنب المالئمة تطورٌاً: معار وممارسة"

. مؤسسة عبد الىحمن الىاجحي وعائلته الخيىية -متحد  في ملتر  مماىيع الطفولة -
الدمامب الممللة العىبية السعوديةب  .ئٌة: مناج وممارسات""المالءمة النمامحاضىة بعنوان 

2013. 
المتحد  الىئيا في ملتر  الريادات التىبوية لوزاىة التعليم العمانيةب محاضىة بعنوان:  -

 .2013ب مسرطب سلطنة ُعمانب "المالءمة النمائٌة: مناج وممارسات"
"المالءمة ليمب محاضىة بعنوان متحد  ىئيا في المعىض الدولي والمنتدى الدولي للتع -

 .2013. الىياضب الممللة العىبية السعوديةب النمائٌة: مناج وممارسات"
"المالءمة النمائٌة: المتحد  ىئيا في ندوة مداىا الرطاع الخايب محاضىة بعنوان  -

 .2013. فند  الىويااب عمانب األىدنب مناج وممارسات"
"التنوع سنة من سنن األوا. محاضىة بعنوان  متحد  ىئيا في ملتر  ىياض األطفاا -

 .2012. المنامةب البحىينب الخلق"
"المعلم االستراتٌجً متحد  ىئيا في المعىض والمنتدى الدولي للتعليم. محاضىة بعنوان  -

. الىياضب الممللة العىبية السعوديةب لتربٌة القرن الواحد والعمرٌن: النسخة العربٌة"
2012. 

وىقة  وا لجمعية جائزة المللة ىانيا للتميز التىبوي.ي المؤتمى التىبوي األ  ىئيا فمتحد -
ب العربة. "والعمرٌن: النسخة العربٌة الواحدالمعلم االستراتٌجً لتربٌة القرن "بعنوان: 
 .2010األىدنب 

الطلبة "وىقة بعنوان:  .األوا لحضانة عبد العزيز الىامد متحد  ىئيا في المؤتمى -
 .2001اللويتب  "اتأسرى التوقع


