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 طلبة حصيلت في الذكي الهاتف عبر بالباركود اإللكتروني االختبار استخدام أثر(. 2020المومني، جهاد؛ نصراويين ، معين )

 67-57، (1) 23لدراسات، ، مجلة البلقاء للبحوث وا"نحوه واتجاهاتهم العربية عمان بجامعة التربوية العلوم كلية في العليا الدراسات

  هارات القرنمي ضوء ريسية في جامعة عمان العربية فين ،معين؛ المومني، جهاد؛ أبوحسين ،الحارث . تقييم أداء الهيئة التدينصراو

 ة، االردن،المجلة االردنية للعلوم التطبيقي )2020الحادي والعشرين من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا، مقبول للنشر)

 دى طلبة الرابعلوم لعلي. أثر استراتيجية تدريس قائمة على الوسائط المتعددة في تحصيل الع  الطعاني، سالم ؛ المومني، جهاد

مية ة، جامعة العلوم االسال(،  مجلة المشكاة للعلوم االنسانية واالجتماعي2019األساسي ودافعيتهم نحو التعلم في االردن.، مقبول للنشر)

. 

ضة ءة لدى أطفال الرولقرالتعليم اللغة اإلنجليزية في تنمية مهارتي التحدث وا StarFall فاعلية موقع  علي.  زيد ، آية؛ المومني، جهاد

 (،  مجلة المشكاة للعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة العلوم االسالمية .2019) ، مقبول للنشرفي األردن

 في والرياضيات والهندسة والتقنية العلوم مجاالت بين التكامل برنامج وفق العلوم تدريس السوالمة، خلدون؛ المومني، جهاد. فاعلية

(، مجلة عمان 2019االردن، مقبول للنشر)  في الثانوية المرحلة طالب لدى العلمية واالتجاهات المجسمات صميمت مهارات تنمية
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 .العربية لالبحاث، جامعة عمان العربية

المواطنة  ة مفهومفاعلية تدريس التربية الوطنية وفق استراتيجية القصص الرقمية في تنميخشاشنة، سليمان؛ المومني، جهاد علي. 

اث، جامعة عمان (، مجلة عمان العربية لالبح2019)  ، مقبول للنشرالدافعية نحو التعلم لدى طلبة السادس األساسي في األردنو

 العربية.

صف الثاني لبة الداود، عقيل؛ المومني، جهاد علي . أثر تدريس مادة الجغرافيا وفق استراتيجية الذكاءات المتعددة في تحصيل ط

 لعربية.ا(، مجلة جامعة عمان العربية لألبحاث، جامعة عمان 2020واتجاهاتهم نحوه "، مقبول للنشر ) متوسط في العراق 

رفي في ير ما وراء المععلي. درجة ممارسة معلمي الكيمياء الستراتيجيات التدريس المتعلقة بالتفك  شناق ، الماجد ؛ المومني ، جهاد

، المجلة العربية (3)5(، 2020وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ، مقبول للنشر  )المرحلة الثانوية في محافظة العاصمة عمان 

 للعلوم ونشر األبحاث، غزة، فلسطين

ائية لدى طالب الصف في تنمية المفاهيم الفيزي KWLHالدليمي، هشام؛ المومني جهاد علي. فاعلية استراتيجية مراقبة النمو المعرفي 

 .ردنيةالجامعة اال (، مجلة دراسات للعلوم التربوية،2020ق واتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء، مقبول للنشر)الثاني متوسط في العرا

، حافظة عجلون(. تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه معلم العلوم في المدارس الحكومية بم2018المومني، جهاد علي )

 .197-186، (43) 1المحكمة، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات 

عضاء أن وجهة نظر (. واقع استخدام استراتيجية التعلم القائم على حل المشكالت في التدريس الجامعي م2017المومني، جهاد علي) 

 33 -21(، 1) 6هيئة التدريس في جامعة المجمعة، مجلة جامعة جازان للعلوم االنسانية، 

ة في سنة التحضيريمعلم العلوم المتميز في المرحلة الثانوية  من وجهه نظر طالب وطالبات ال سمات(. 2015المومني ، جهاد علي )

 .532-511(، 166)  جامعة الملك سعود ، مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر،

 لصف التاسعا ( . فعالية إستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس العلوم على تحصيل طلبة2015المومني، جهاد علي )

 169-135(، 2) 1األساسي وإتجاهاتهم نحوه، مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ ، 

الرياض للمهارات مدى امتالك طلبة الصف الثالث متوسط في المدارس العالمية ب(. 2014المومني ، جهاد علي؛ بني ياسين ، صالح )

 .121-97(، 5طرابلس، لبنان، )، مجلة جامعة جنان، الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم

تقييم التدريس القائم على المحاكاة للمفاهيم الفيزيائية وأثرة في تحصيل طلبة الصف . )2013السباح ، ساهر ؛  المومني ، جهاد علي )
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  .44-29(،2)2، مجلة تطوير االداء، التاسع األساسي وتعديل األخطاء المفاهيمية واتجاهاتهم نحوه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

دور مقرر مهارات االتصال في 

السنة التحضيرية بجامعة الملك 

سعود في تهيئة الطالب لمتطلبات 

سوق العمل

المؤتمر الوطني الثاني للسنة 

التحضيرية في الجامعات السعودية
2017

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 بيةعضو لجنة تاليف مناهج العلوم التابعة لوزارة التر

 والتعليم 

 المركز الوطني لتطوير المناهج
 م2019-2020

 م2020 جامعة عمان العربية  عضو لجنة مدربين التعليم عن بعد في الجامعة 

، ويةكلية العلوم التربرئيس لجنة التعليم اإللكتروني ب

 ومنسق التعليم اإللكتروني في الكلية 

 جامعة عمان العربية 
 اآلن -2018

 م2020 جامعة عمان العربية  ية مقرر لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم التربو
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 م2019-2018 جامعة عمان العربية   المشاركة كعضو في معظم لجان كلية العلوم التربوية

جنة االستشارية في المجلة االكاديمية عضو الل

 للبحوث والدراسات 

 لسطينف -المجلة االكاديمية للبحوث والدراسات
 اآلن-2017

رئيس لجنة تأليف وتطوير وإنتاج المحتوى الرقمي 

 والورقي لمقرر مهارات االتصال .

 عمادة التعليم اإللكتروني، جامعة الملك سعود
 م2015-2016

 م2015 وزارة التعليم، الرياض ئزة التميز اإلداريعضو لجنة تحكيم جا

 م2011 مركز الملك عبدالعزيز للموهبة واإلبداع عضو لجنة تقييم إختبارات الموهوبين .

وحقائب تدريبية عضو لجنة مراجعة وتحكيم لمقررات 

  جامعية .

 خبراء التربية للتعليم والتدريب
2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 السنة مكان انعقادها موضوع الدورة

م2017 عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود برنامج مهارات االشراف على رسائل طالب الدراسات العليا  

ر المهارات، جامعة الملك سعودعمادة تطوي ليابرنامج مهارات مناقشة الرسائل الجامعية لطالب الدراسات الع م2017   

م2017 عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود برنامج توصيف وتقرير المقرر الدراسي  

 اعة.س 36برنامج " تنمية اإلبداع في العملية التعليمية " بواقع 
جامعة الملك سعود، تحت إشراف وزارة التعليم 

 ومركز التميز في التعلم والتعليم
م2016  

م2016 عمادة التطوير والجودة ،الملك سعود ورشة تدريبية )مهارات التعليم الجامعي(  

Electronic Performance Management System Training King Saud University 2016م 

Course Design in the Active Classroom King Saud University  2015م 

Curricular Strategies for Active Learning King Saud University  2015م 

م2015 مركز الترجمة، جامعة الملك سعود. ورشة عمل تحكيم الكتب المترجمة )تطوير اآلليات(   



 

Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018 
 

9-14 
 

م2015 عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود برنامج تصميم المقرر في الفصول النشطة   

المهارات، جامعة الملك سعود عمادة تطوير ( SASالتحليل اإلحصائي باستخدام ) م2014   

م2014 عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود (  Course Labانتاج المحتوى الرقمي باستخدام )  

م2014 عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود (،Micro- Teachingالتعليم المصغر )  

جامعة الملك سعودعمادة تطوير المهارات،  )مهارات العرض الفعال( م2014   

م2014 عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود )دمج التقنية بالتدريس الجامعي(،  

م2014 جامعة الملك سعود، عمادة تطوير المهارات البودكاست والجوال التعليمي.  

Teaching with Problem Solving م2014 جامعة الملك سعود، عمادة تطوير المهارات  

 (، دورة معتمدةPCTرب اإلبداعي المحترف )المد

 من مركز الرقم واحد للتدريب.
م2013 معهد أكاديمية آل ابراهيم ،الرياض  

 ( ، دورة معتمدةPCTالمدرب اإلبداعي المحترف )

 المركز االستشاري العالمي للتدريب.
م2013 معهد أكاديمية آل ابراهيم ،الرياض  

م2013 معهد أكاديمية آل ابراهيم ،الرياض ساعة تدريبية 30دورة )تدريب المدربين ( بواقع   

مMkcl Arabic Ltd, Riyadh 2013 (Adobe Photoshop cs5دورة تصميم بالفوتوشوب)  

م2012 كلية المجتمع،جامعة الملك سعود Smart Boardاستخدام السبورات الذكية   

لك سعودكلية المجتمع،جامعة الم دورة "إدارة الفصول االفتراضية".  م2012   

م2012 كلية المجتمع ،جامعة الملك سعود . SPSSدورة التحليل اإلحصائي   

م2012 كلية المجتمع،جامعة الملك سعود  Smart Classroom "دورة"استخدام القاعات الذكية  

علم دورة " التقييم واإلختبارات اإللكترونية في نظام إدارة الت

 "  Blackboardااللكتروني 
لمجتمع، جامعة الملك سعودكلية ا م2012   

مMicrosoft Excel Mkcl Arabic Ltd, Riyadh 2012دورة متقدمة في   
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م2012 جامعة الملك سعود "Salemالدورة التوعوية ألمن المعلومات "   

 2011 جامعة الملك سعود كة.برنامج التنمية المهنية لمنسوبي عمادة السنة األولى المشتر

ر في الخرائط الذهنية من المركز الكندي لتطويالمدرب المعتمد 

 CCHDالعقل البشري 
م2011 الرياض  

المدرب المعتمد في الخرائط الذهنية من المركز العالمي 

 لالستشارات 
م2011 الرياض  

م2010 الرياض دورة في مهارات التفكير للمدرب جون سوارت.  

م2010 جامعة الملك سعود دورة القبعات الست من مركز ديبونو لتعليم التفكير.  

م2010 جامعة الملك سعود بناء قادة المستقبل للمدرب طارق سويدان.  

م2010 جامعة الملك سعود القيادة الفرق الذي يصنع الفرق للمدرب رشاد فقيها.  

دورات تطويرية متنوعة السلوك التوكيدي، الكورت، التخطيط 

 ، تطوير الذات. للحياة، فن إدارة العالقات ، قوانين النجاح
مركز شمول للتدريب –الرياض  م 2009   

ركة خبراء التربيةش -الرياض دورات في فن ومهارات التدريب م2008   

م2002 جامعة فيالدلفيا / األردن ساعة  120( بواقع  ICDLدورة الرخصة الدولية للكمبيوتر)  

التربية والتعلم/ األردنوزارة  ساعة تدريبية  160(/ بواقع  Intelالتعليم للمستقبل )  م2004   

ألردنا -مركز صالح الدين  إجازة في قراءة القرآن على رواية حفص عن عامر م2001   

ألردنا -المركز البريطاني دورة طباعة كمبيوتر لمدة شهرين م2000   

األردن –المركز البريطاني  دورة كمبيوتر شاملة م2001   

م2000 وزارة التربية والتعليم لوم لمدة سنةدورة األنشطة التعليمية في مناهج الع  

م1999 وزارة التربية والتعليم دورة التطوير التربوي لمدة سنة  
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 السنة مكان انعقادها موضوع الدورة
ات رونية لطلبة الدراسبرنامج تدريبي إعداد االختبارات االلكت

 م2019 لية العلوم التربويةك -جامعة عمان العربية العليا

 م2020 ائرة قاضي القضاةد -االصالح األسري  ضاةبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج التابع لدائرة قاضي الق
عل ة جبرنامج " عادات الذكاء الثمانية" للطالب المتفوقين، وكيفي

 م2017 جامعة الملك سعود  ة .التعلم والتفكير عاد

 م2017 مدارس الفرسان األهلية ، الرياض امبرنامج " مهارات االتصال غير اللفظي"  لمعلمي التعليم الع

 مدرسة زيد بن عمر االبتدائية  برنامج "التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة" للمعلمين.
 مدرسة يحيى بن معين المتوسطة

 م2017

 م2018-2014 جامعة الملك سعود صل األسري لطالب السنة األولى المشتركةمهارات التوا
(  Course Labانتاج المحتوى الرقمي باستخدام )برنامج 

 ألعضاء هيئة التدريس.
عمادة السنة األولى جامعة الملك سعود )

 م2014 كلية المجتمع( -المشتركة 

ة برنامج مهارات التدريس  الجامعي الفعال ألعضاء هيئ

 م2018-2013 جامعة المجمعة ، جامعة الملك سعود التدريس.

برنامج التدريس وفق نظرية  تدريب أعضاء هيئة التدريس على

 م2013 جامعة المجمعة (Multiple Intelligencesالذكاءات المتعددة )

مدرب في مهارات اإللقاء والعرض )فن االلقاء( للعاملين في 

 م2013 المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم الكريم .مدارس تعليم  وتحفيظ القرآن 

 م2013 المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم برنامج التخطيط وإدارة الوقت.
 م2012 مركز ابن خلدون للتدريب تدريب المعلمين الجدد على اساليب التخطيط التربوي.

تدريب العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس على 

 م2012 جامعة المجمعة ساعة  BPL 15تراتيجية التعليم المبني على حل المشكالت إس

 تدريب وكالء العمادات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس

 م2012 جامعة المجمعة ساعة  15على استراتيجيات دمج التقنية في التدريس  
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تدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب على حوسبة الخرائط 

 ساعة تدريبية. 12ية واستخدامها في التدريس بواقع الذهن
جامعة الملك سعود)عمادة السنة األولى 

 المشتركة وكلية المجتمع (
2010-2012 

 دورات في التنمية اإلدارية في مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف
 لمؤسسة آل إبراهيم الخيرية.

 الرياض –أكاديمية خبراء اإلدارة 
2010-2011 

 2011-2010 لرياضا -أكاديمية خبراء اإلدارة تدريبية في مهارات  الحوار واالتصال الفعال .برامج 
 م2010 مركز حي االزدهار مهارات تطوير الذات /  برنامج بوابة المستقبل .

 م2010 مدارس الرواد عجلة الحياة / البرنامج التدريبي الصيفي.
 م2010 عمادة السنة االولى المشتركة ث.تعلم والتفكير والبحدورة  بناء الثقة بالنفس لمدربي مهارات ال

 م2012 كلية المجتمع بالملز الثقة بالنفس لطالب السنة التحضيرية.
 م2009 جامعة الملك سعود القيادة / برنامج رواد المستقبل.

 م2010 جامعة الملك سعود مهارات البحث العلمي /  برنامج رواد المستقبل.
 2010-2008 جامعة الملك سعود ية متنوعة  في  مهارات التعلم والبحث والتفكير.برامج تدريب

 

 

 

 

 المناهج وطرق التدريس ، استراتيجيات دمج التقنية في التدريس، استراتيجيات التدريس الحديثة .

 
 

 

 اللغة العربية ) اللغة الرسمية ( 

 اللغة االنجليزية  جيد ) محادثة ( 
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ة تطوير ، عمادجامعي ضمن برنامج اإلبداع في العملية التعليميةحاصل على جائزة أفضل مشروع إبداعي في التدريس ال

 م.  2016المهارات، جامعة الملك سعود، 
 

 

 اسم الطالب العنوان
 

ي تنمية مهارت لتعليم اللغة اإلنجليزية فيStarFall فاعلية موقع " -1

 ن"، رسالة ماجستير.التحدث والقراءة لدى أطفال الروضة في األرد

 آية الكيالني

 م16-7-2019

في تحصيل  على الوسائط المتعددة مةتدريس قائ إستراتيجيةأثر " -2

، "دنالعلوم لدى طلبة الرابع األساسي ودافعيتهم نحو التعلم في األر

 رسالة ماجستير.

 سالم الطعاني

 

 

م22-7-2019   

 العلوم مجاالت بين التكامل برنامج وفق العلوم تدريس فاعلية"-3

 المجسمات تصميم مهارات تنمية في والرياضيات والهندسة والتقنية

الة االردن" ، رس في الثانوية المرحلة طالب لدى العلمية واالتجاهات

 ماجستير.

 

 خلدون السوالمة 

 

م5-8-2019  

 

 فق استراتيجية القصص الرقميةفاعلية تدريس التربية الوطنية و "-4

س في تنمية مفهوم المواطنة والدافعية نحو التعلم لدى طلبة الساد

 األساسي في األردن"، رسالة ماجستير.

  سليمان الخشاشنة 

م7-8-2019  

ي دة الجغرافيا وفق استراتيجية الذكاءات المتعددة فأثر تدريس ما-5

اتجاهاتهم نحوه . تحصيل طلبة الصف الثاني متوسط في العراق و

 رسالة ماجستير

م2019 عقيل داود  

في تنمية  KWLHاعلية استراتيجية مراقبة النمو المعرفي ف -6

المفاهيم الفيزيائية لدى طالب الصف الثاني متوسط في العراق 

 واتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء . رسالة ماجستير

م2020 هشام الدليمي  

الستراتيجيات التدريس المتعلقة رجة ممارسة معلمي الكيمياء د -7

 صمةبالتفكير ما وراء المعرفي في المرحلة الثانوية في محافظة العا

 عمان وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس . رسالة ماجستير.

م2020 ماجد الشناق  
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 أثر تطبيق برنامج تعليمي تفاعلي محوسب في تدريس اللغة العربية في تنمية
فظة ي محافواالستيعاب القرائي لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا الطالقة اللغوية 

 البلقاء

م 2020 رنا البدوي  

 

  

1-  

2-  

3-  

4- 
 


