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 16/12/2020التاريخ 

 

 

 خليل عبد الرحمن محمد الفيومي

 

 

 

 الشخصية المعلومات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ريسعضو هيئة تد المسمى الوظيفي:

 أستاذ مشارك الرتبة األكاديمية:

 13/11/1958عمان،  ها:تاريخ الوالدة ومكان

 األردنية الجنسية:

 مرج الحمام، عمان، األردن العنوان:

 0799888411 رقم الهاتف:

 k.Fayyoumi@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1995-1992 اللغة العربية البكالوريوس
كلية العلوم التربوية 

 واآلداب
 األردن

 األردن الجامعة األردنية 2000-1997 المناهج والتدريس الماجستير

     

 راهالدكتو

المناهج والتدريس، مناهج 

وأساليب تدريس اللغة 

 العربية

 األردن الجامعة األردنية 2002-2005

 األردنجامعة البلقاء  1979-1977 اللغة العربية اعداد معلمين /دبلوم 
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 التطبيقية
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 التدريسية اتالخبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

2006-2019 
أستاذ أستاذ مساعد، و

 مشارك

كلية العلوم التربوية 

 واآلداب
 األردن كلية العلوم التربوية

 ردناأل قسم المناهج والتدريس جامعة عمان العربية أستاذ مشارك 15/09/2020

     

     

     

     

     

 

 

 أخرى خبرات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أستاذ مشارك 2012-2015
كلية العلوم التربوية 

 ابواآلد
 األردن قسم المناهج والتدريس

     

 أستاذ مشارك  2015-2018
كلية العلوم التربوية 

 واآلداب
 األردن رئيس قسم معلم صف
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 والمؤلفات المنشورات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجالت

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 سنة النشر العدد المجلة العنوان

     

 خليل الفيومي

. 

 

طرائق التدريس التي 

يستخدمها معلمو اللغة 

العربية في تدريس 

القراءة لطلبة الصف 

الثالث في مدارس 

 ألردنا –األونروا 

مجلة جامعة 

النجاح لألبحاث، 

 نابلس

.4 ع. 23 مج  2009 

 الكخن، أمين

 فيومي، خليل

. 

أساليب التدريس التي 

يستخدمها معلمو اللغة 

العربية في تدريس 

الشعر العمودي للصف 

الثامن األساسي في 

 األردن

مجلة جامعة 

 إربد، األردن

. العدد 13المجلد 

 الثاني
2010 

 فيومي، خليل

. 

 

اللغة الوظيفية  تطبيقات

في كتب اللغة العربية 

)مهارات االتصال( 

للمرحلة األساسية العليا 

 في األردن

المجلة التربوية، 

 –جامعة الكويت 

 الكويت

98،ع 25مج   2011 

 فيومي، خليل

 

أثر أنشطة االتصال 

اللغوية في تنمية 

مهارات التعبير الشفوي 

لدى طالب الصف التاسع 

األساسي في مدارس 

ية التربية والتعليم مدير

 مجلة العلوم

النفسية 

والتربوية، جامعة 

البحرين، 

 البحرين

،2، ع 13مج   

451-484  
2011 
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لمنطقة عمان الثانية في 

 األردن

 

 فيومي، خليل

 

تقويم تدريبات اللغة 

الحياتية في كتب )لغتنا 

العربية( للمرحلة 

األساسية األولى في 

 األردن

مجلة جامعة 

 النجاح لألبحاث،

 نابلس

.3. ع 25مج   2011 

 الفيومي، خليل

طرائق التدريس التي 

يستخدمها معلمو 

المرحلة األساسية في 

تدريس نصـوص القراءة 

لطلبة الصف الرابع في 

مدارس األونروا في 

 األردن

المجلة العربية 

للتربية، المنظمة 

العربية للتربية 

والثقافة والعلوم، 

 تونس

1، ع 30مج   2011 

خليلالفيومي،   

 

أثر إستراتيجية التنظيم 

الهرمي لمبحث عروض 

الشعر العربي على 

التحصيل الفوري 

لطلبة الصف  والمؤجل

 العاشر في األردن

 

مجلة دراسات، 

الجامعة األردنية 

األردن -  

،6، ملحق 38مج   

2037-2052  
2012 

 الفيومي، خليل

أثر إستخدام إستراتيجية 

التمثيل الدرامي 

ى للنصوص الشعرية عل

اإلستيعاب القرائي 

لطالب المرحلة 

األساسية العليا في 

مدارس وكالة الغوث في 

 األردن.

مجلة الجامعة 

اإلسالمية، 

سلسلة الدراسات 

 اإلنسانية: غزة

،1، ع 20 جم  2012 

 الفيومي، خليل

صعوبات البحث 

األكاديمي في أقسام 

المناهج وأساليب 

التدريس في الجامعات 

 األردنية من وجهة نظر

 أعضاء هيئة التدريس.

المجلة التربوية، 

 جامعة الكويت

الكويت -  

105، ع 1مج   2012 
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 الفيومي، خليل

أثر استخدام إستراتيجية 

التمثيل الدرامي 

التعليمية للنصوص 

الشعرية على االستيعاب 

القرائي لطالب المرحلة 

األساسية العليا في 

 األردن

المجلة العربية 

للتربية، المنظمة 

العربية للتربية 

والثقافة والعلوم، 

 تونس

1، ع31مج   2012 

     

 الفيومي، خليل

 

مستوى تمثيل كتب اللغة 

العربية في المرحلة 

األساسية العليا في 

األردن لألسس الفلسفية 

 والنفسية للمنهاج

مجلة الجامعة 

 اإلسالمية، غزة

، 1، ع 21مج 

، ص: 2013

125-158  

 

2013 

 الفيومي، خليل

اهات طلبة الجامعات اتج

األردنية نحو دراسة 

مساق مناهج وأساليب 

 تدريس اللغة العربية

مجلة اتحاد 

 الجامعات العربية

،2، ع 33مج   

101-126  
2013 

 

Fayyoumi, Khalil 

 

The Impact of 

English Teaching 

on Arabic 

Language 

Teaching in the 

1st Basic Stage: 

From the 

Teachers' 

Perceptions in 

Jordan. 

Journal of 

Education 

and Practice 

 

Vol. (8), No. 

(17), 2017 

116-132 

2017 

 الفيومي، خليل

 

اضطرابات النطق 

والكالم لدى طلبة 

المرحلة األساسية في 

في ضوء عالقتها  األردن

 ببعض المتغيرات

 

المجلة األردنية 

في العلوم 

التربوية / جامعة 

 اليرموك

(، 2، ع )(13مج )

209-221  
2017 

Fayyoumi, Khalil 

 

 

The Effectiveness 

of the Conceptual 

 

Journal of 

Education 

 

Vol. (8), No. 
2017 
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Maps Strategy in 

Improving 

Conversational 

Skills of the 

Upper Basic 

Stage Students in 

Jordan. 

 

and Practice (21), 

135-150 

 فيومي، خليل

 

الكفايات البحثية لطلبة 

الماجستير في أقسام 

المناهج والتدريس في 

 الجامعات األردنية،

 دراسة ظاهراتية

 

مجلة اتحاد 

 الجامعات العربية

(، 1(، ع )37مج)

2017137-155  
2017 

Fayyoumi, Khalil 

The Effect of 

Foreign 

Language 

Teaching on 

Mother Language 

in Amman – 

Jordan. 

 

Modern 

research 

Studies 

Vol. (4), No. 

(3), 269-308. 
2017 

Fayyoumi, Khalil 

The Effect of 

Teaching 

Strategies on 

Learning Arabic 

Language in 

Jordan. 

 

Modern 

research 

Studies 

Vol. (4), No. 

(4), 

484-523. 

2018 

Fayyoumi, Khalil 

The Influence of 

Social Media on 

Arabic Writing 

Skills among 

Jordanian 10th 

Graders' 

Modern 

research 

Studies 

Accepted for 

publication 
2020 

 

 المؤتمرات
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 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     

     

     

     

 

 الكتب

 

 

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

     

 خليل عبد الرحمن الفيومي
األجناس األدبية وطرائق 

 تدريسها

دار الضياء 

 للنشر والتوزيع
 2011 األولى
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 وال العلمية الجمعيات عضوية

 

 

 عضو فاعل في: جمعية علم النفس األردنية 1
 اآلن  - 2005

 

 عضو في: الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واالبداع 2
 اآلن  - 2015

 

 عضو في: جمعية التربويين  3
 اآلن - 2008

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 لية العلوم التربوية والنفسسيةك -لجنة الدراسات العليا -

 لجنة الجودة، كلية العلوم التربوية والنفسية -

 ة مع االعالم والعالقات العامةضابط ارتباط الكلي -

 مكافحة التدخين، جامعة عمان العربية -

 لجنة مراجعة المساقات الجامعية، كلية العلوم التربوية واآلداب -

 لجنة اختيار أعضاء هيئة التدريس، كلية العلوم التربوية واآلداب -

 لجنة اختبارات الكفاءة الجامعية، كلية العلوم التربوية واآلداب -

 بية العملية، كلية العلوم التربوية واآلدابلجنة التر -
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 بها التحق التي التدريبية الدورات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

Introduction to Data Wise: A 

Collaborative Process to Improve 

Learning & Teaching. Learn what is 

involved in using data wisely to build a 

culture of collaborative inquiry. 

26 / 03 / 2020 – 28 28 / 05 / 2020 

HARVARD UNIVERCITY 

------------ 

 

 
 ss (HH)االشراف التربوي 

 

 سنتان دراسيتان: سنة تدريبية

 – 2004(، سنة تطبيقية )2004 – 2003)

2005،) 

 ساعة تدريبية 150
معهد التربية، مركز التطوير التربوي، 

 األردن

 
 HT (ff) المدرسية اإلدارة 

 

 – 2004سنتان دراسيتان: سنة تدريبية )

 (،2006 – 2005(، سنة تطبيقية )2005

 ساعة تدريبية 160
معهد التربية، مركز التطوير التربوي، 

 األردن

 
 ICDL رخصة قيادة برامج الحاسوب

1 

/ 4  /2007 – 30  /9  /2007 
 UNRWA ساعة تدريبية  140

 

 ين بغيرها،اللغة العربية للناطق

 تعليم الكبار ومحو األمية.
 وزارة التربية والتعليم، األردن ساعة تدريبية  180 22/5/1979 – 1/3/1979

 

 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات

 

 محو األمية،  حرية
07  /09  /2002، 

 ساعة 20

 

 ألردنا –عمان 

 

 اليونسكو
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ضمان الجودة والتخطيط 

عات المؤسسي في الجام

 العربية.

03  /03  /2009 ألردنا -عمان    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

 

 

 

 

 

 

 ألمم المتحدةا،               مركز التطوير التربوي، األردن،  برنامج 2006المدرسة وحدة تطوير                      
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 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لدراسات العليا في مجال تخصص المناهج والتدريس.تصميم وتطوير برامج البكالوريوس وا -

 إجراء البحوث العلمية في مجاالت: المناهج والتدريس، وأساليب تدريس اللغة العربية. -

ستوى تصميم أساليب تدريس لصفوف المرحلة األساسية األولى: األول، والثاني، والثالث على الم -

ع، االستمامهارات االتصال )القراءة، والكتابة، والنمائي والتعليمي، لرفع قدرات الطلبة في مجال 

 والمحادثة(.

 تقديم االستشارات المنهجية في مجال تصميم برامج ومناهج األطفال. -

ارات قان مهتقديم دورات متخصصة في مجاالت: فنون الَخطابة وعلومها، مهارات اإللقاء والتأثير، وإت -

 Training of Trainers. TOT)بين: )خطي النسخ والرقعة، وتطوير الذات: تدريب المدر

 

 اللغات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اللغة العربية

 اللغة االنجليزية

 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسم الطالب عنوان الرسالة

الجتماعية تنمية القيم االتربية االسالمية و لتعلم التعاوني على تحصيلأثر استخدام استراتيجية ا   مد الشمري       عمر فياض مح

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة في العراق

 

 اآلخر لتعامل معادرجة تضّمن كتب اللغة العربية لصفوف المرحلة األساسية الوسطى لقيم            هديل فيصل علي المشني   

 

لمواطنة وتنمية قيم ا ستخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل مادة التربية الوطنيةأثر ا      اياد جميل أحمد السعايدة  

 لدى طالب الصف العاشر في األردن

 

 جالمنت التفكير لمهارات ساسيةاأل للمرحلة المطورة العلوم كتب تضمين درجة          الديات الفتاح عبد آمال

 المعرفون

 

 

 ا. د  خميس نجم
تدريس  مناهج وأساليب

 الرياضيات
 0795046244 جامعة آل البيت

 0796818671 الجامعة الهاشمية الطفولة الميكرة أ. د   فتحي احميدة

 ا.د   راتب عاشور        
مناهج وأساليب تدريس 

 اللغة العربية
 0777498823 جامعة اليرموك

 

 


