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 18/10/2021. التاريخ

 

 

 خليل عبد الرحمن الفيومي
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 د. خليل عبد الرحمن الفيومي المسمى الوظيفي:

 أستاذ مشارك الرتبة األكاديمية:

 عّمان، األردن. ها:تاريخ الوالدة ومكان

 األردنية الجنسية:

 عّمان، األردن. العنوان:

 00962799888411 رقم الهاتف:

 fayyoumik@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 األردن الجامعة األردنية 2006 مناهج وطرق التدريس درجة الدكتوراه

 الماجستير
مناهج وأساليب تدريس 

 اللغة العربية
 األردن الجامعة األردنية 2002

 األردن  1997 لغة عربية البكالوريوس

 دبلوم
اللغة العربية وأساليب 

 تدريسها
 

جامعة البلقاء 

 التطبيقية
 األردن
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

15/9/2020-

now 

عضو هيئة تدريس / أستاذ 

 مشارك

جامعة عمان 

 العربية
 

جامعة عمان 

 العربية

17/9/2014-

12/1/2017 

 

 رئيس قسم معلم الصف

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

 األردن -األنروا /

 

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

 -األنروا /

 األردن

1/9/2015-

1/2/2018 

عضو لجنة اإلشراف على 

تأليف كتب اللغة العربية في 

األردن، المرحلة األساسية 

وزارة  –العاشر(  –)األول

 ية والتعليم، األردن.الترب

مديرية المناهج 

والكتب 

المدرسية، وزارة 

 -التربية والتعليم 

 األردن

 

مديرية المناهج 

والكتب 

المدرسية، وزارة 

 -التربية والتعليم 

 األردن

27/4/2018-

8/5/2018 

ورشة فنيات كتالبة األسئلة، 

www.qiyas.sa   

تم اعتماد جميع األسئلة التي 

قدمتها للمركز الوطني 

للقياس لمقابالت المعلمين 

 ( 193وعددها )

المركز الوطني 

للقياس، المملكة 

 العربية السعودية

 

المركز الوطني 

للقياس، المملكة 

 العربية السعودية

8/9/2013-

17/9/2014 

رئيس قسم المناهج 

 والتدريس

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 
 

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

http://www.qiyas.sa/
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األنروا،  –

 األردن

األنروا،  –

 األردن

2013-2014 
اإلشراف على برامج 

 اختبارات الكفاءة الجامعية.

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

األنروا،  –

 األردن

 

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

األنروا،  –

 األردن

2016-2020 

تصميم وتطوير خطة 

البكالوريوس، تخصص: 

 معلم صف

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

األنروا،  –

 األردن

 

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

األنروا،  –

 األردن

1/9/2012-

8/9/2013 

نائب رئيس قسم التربية 

 وعلم النفس.

كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

 األردن -

 

كلية العلوم 

واآلداب التربوية 

 األردن -

6/9/2011-

7/9/2013 

ممثل قسم التربية وعلم 

النفس في مجلس: كلية العلوم 

 التربوية واآلداب الجامعية. 

جامعة كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

 األردن -

 

جامعة كلية 

العلوم التربوية 

 -واآلداب 

 األردن

24/6/2012-

3/2/2019 

أستاذ مشارك، مناهج 

اللغة وأساليب تدريس 

 العربية.

جامعة كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

 األردن -

 

جامعة كلية 

العلوم التربوية 

 -واآلداب 

 األردن

2019-now 

فريق جائزة الملكة رانيا 

العبدهللا للتميز التربوي 

 )التقويم(

جمعية الملكة 

رانيا للتميز 

 التربوي

 

جمعية الملكة 

رانيا للتميز 

 التربوي
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11/9/2006-

23/6/2012 

أستاذ مساعد، مناهج 

وأساليب تدريس اللغة 

 العربية

جامعة كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

 األردن -

 

جامعة كلية 

العلوم التربوية 

 -واآلداب 

 األردن

14/8/2006-

3/2/2019 

مشرف على تنفيذ برامج 

التربية العملية الميدانية 

كلية   –لطلبة الجامعة  

 ربوية واآلداب.العلوم الت

جامعة كلية العلوم 

التربوية واآلداب 

 األردن -

 

جامعة كلية 

العلوم التربوية 

 -واآلداب 

 األردن

2006-now 

( 40مناقشة ما يزيد عن )

رسالة دكتوراه وماجستير 

 في عدة جامعات أردنية.

الجامعات 

 األردنية
 

الجامعات 

 األردنية

2012-now 

محكم في المجالت التربوية: 

مجلة العلوم االنسانية، 

جامعة النجاح، مجلة اتحاد 

الجامعات العربية، مجلة 

العلوم التربوية والنفسية، 

 Theالبحرين،   

International 

Institute for Science, 

Technology and 

Education (IISTE) ،

مجلة جامعة تبوك للعلوم 

 االنسانية واالجتماعية.
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17/9/2006-

3/2/2019 

مرشد أكاديمي لطلبة كلية 

 العلوم التربوية واآلداب.

جامعة كلية العلوم 

 -التربوية اآلداب 

 األردن

 

جامعة كلية 

العلوم التربوية 

 األردن -اآلداب 

2010-2011 

مشرف على برنامج الدبلوم 

المهني في كلية العلوم 

 التربوية واآلداب / األنروا.

 

العلوم جامعة كلية 

 -التربوية اآلداب 

 األردن

 

جامعة كلية 

العلوم التربوية 

 األردن -اآلداب 

1/3/2005-

16/9/2006 

خبير تربوي: اللغة العربية؛ 

اإلشراف على تدريس 

مباحث اللغة العربية 

 لصفوف المرحلة األساسية. 

الزرقاء التعليمية 

 األردن -
 

الزرقاء التعليمية 

 األردن -

2000-

2004 
 مساعد مدير مدرسة . 

منطقة جنوب 

 -عمان التعليمية 

 األردن

 

منطقة جنوب 

 -عمان التعليمية 

 األردن

2004-

2005 
 مدير مدرسة . 

منطقة جنوب 

 -عمان التعليمية 

 األردن

 

منطقة جنوب 

 -عمان التعليمية 

 األردن

1981-2000 

معلم لغة عربية / جميع 

 المستويات.

 

 األردن  األردن

3/3/2012-

14/3/2020 

تدريب المعلمين عن بعد / 

Online. 

 

جامعة حمدان بن 

 محمد الذكية

 

 

جامعة حمدان بن 

 محمد الذكية
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1992-now 

مدرب معتمد، تقديم دورات 

( ساعة في 75-50تدريبيّة )

 مجاالت:

  

تطوير الذات:  -

تدريب المدربين 

((Training of 

Trainers. TOT. 

أفانين الَخطابة   -

وعلومها، مهارات 

 اإللقاء والتأثير.

مهارات خطي:  -

 النسخ والرقعة.

فنون الكتابة  -

 والتعبير.

 

جنوب عمان، 

شمال عمان، كلية 

العلوم التربوية 

 واآلداب

 

جنوب عمان، 

شمال عمان، 

كلية العلوم 

 التربوية واآلداب

1/9/2021-

now 

عضو مجلس كلية العلوم 

التربوية والنفسية، جامعة 

 ربيةعمان الع

جامعة عمان 

 العربية
 

جامعة عمان 

 العربية

1/9/2020-

now 
 لجنة الجودة

جامعة عمان 

 العربية
 

جامعة عمان 

 العربية

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل
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 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 خليل الفيومي

 

طرائق التدريس التي 

يستخدمها معلمو 

اللغة العربية في 

تدريس القراءة لطلبة 

الثالث في الصف 

 –مدارس األونروا 

 األردن.

 

مجلة جامعة 

النجاح 

لألبحاث، 

 نابلس

23( .4 .)

2009 
2/6/2009  

 أمين الكخن؛ وخليل والفيومي 

 

أساليب التدريس التي 

يستخدمها معلمو 

اللغة العربية في 

تدريس الشعر 

العمودي للصف 

الثامن األساسي في 

 األردن.

مجلة جامعة 

 إربد، األردن

13,  (2 .)

2010 
10/6/2009  

 خليل الفيومي

 

تطبيقات اللغة 

الوظيفية في كتب 

اللغة العربية 

)مهارات االتصال( 

للمرحلة األساسية 

 العليا في األردن.

 

المجلة 

التربوية، 

جامعة الكويت 

 الكويت –

25 ،(89) ،2 ،

2011 
5/7/2009  

 خليل الفيومي

أثر أنشطة االتصال 

اللغوية في تنمية 

التعبير  مهارات

الشفوي لدى طالب 

الصف التاسع 

األساسي في مدارس 

مديرية التربية 

 

 مجلة العلوم 

النفسية 

والتربوية، 

جامعة 

البحرين، 

 البحرين

13 ،2 ،2012 

451-484 
8/2/2011 



 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

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

9-20 
 

والتعليم لمنطقة عمان 

 الثانية في األردن.

 خليل الفيومي

تقويم تدريبات اللغة 

الحياتية في كتب 

العربية( )لغتنا 

للمرحلة األساسية 

 األولى في األردن.

 

مجلة جامعة 

النجاح 

لألبحاث، 

 نابلس

25 .3 .2011 3/4/2011  

 خليل الفيومي

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

30, (1), 

2011 
17/2/2011  

 خليل الفيومي

أثر إستراتيجية 

التنظيم الهرمي 

لمبحث عروض 

الشعر العربي على 

التحصيل الفوري 

لطلبة  والمؤجل

الصف العاشر في 

 األردن.

 

مجلة دراسات، 

الجامعة 

 -األردنية 

 األردن

 

، 6، ملحق 38

2012 

2037-2052 

3/7/2011 

 خليل الفيومي

أثر إستخدام 

إستراتيجية التمثيل 

الدرامي للنصوص 

الشعرية على 

اإلستيعاب القرائي 

لطالب المرحلة 

األساسية العليا في 

مدارس وكالة الغوث 

 في األردن.

مجلة الجامعة 

اإلسالمية، 

سلسلة 

الدراسات 

 اإلنسانية: غزة

20 ،1 ،2012 26/2/2011 

 الفيومي خليل

صعوبات البحث 

األكاديمي في أقسام 

المناهج وأساليب 

التدريس في 

الجامعات األردنية 

من وجهة نظر 

المجلة 

التربوية، 

 جامعة الكويت 

 الكويت -

27 ،105 ،1 ،

2012 

 

2/9/2011 
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أعضاء هيئة 

 التدريس.

 الفيومي، خليل

 

درجة تمثيل كتب 

اللغة العربية في 

 المرحلة األساسية في

األردن لألسس 

المعرفية واإلجتماعية  

 للمنهاج.

مجلة الجامعة 

الخليجية، 

 البحرين

9, (2), 2012 2/01/2012 

 خليل الفيومي

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

31, (1), 

2012 
5/7/2012 

 خليل الفيومي

درجة تمثيل كتب 

اللغة العربية في 

المرحلة األساسية في 

األردن لألسس 

المعرفية واإلجتماعية  

 للمنهاج.

 

مجلة الجامعة 

الخليجية، 

 البحرين

11, (2), 

2012 
2/01/2012 

 الفيوميخليل 

مستوى تمثيل كتب 

اللغة العربية في 

المرحلة األساسية 

العليا في األردن 

لألسس الفلسفية 

 والنفسية للمنهاج.

 

مجلة الجامعة 

اإلسالمية، 

 غزة

21 ،1 ،

2013 ،125-

158 

 

17/03/ 

2013 

 خليل الفيومي

اتجاهات طلبة 

الجامعات األردنية 

نحو دراسة مساق 

مناهج وأساليب 

 العربية. تدريس اللغة

مجلة اتحاد 

الجامعات 

 العربية

33 ،2 ،2013 

101-126 

حزيران، 

2013 

Fayyoumi, Khalil    16/7/2017 
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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 

8, (17), 

2017 

116-132. 

 خليل الفيومي

اضطرابات النطق 

والكالم لدى طلبة 

المرحلة األساسية في 

في ضوء  األردن

عالقتها ببعض 

 المتغيرات

 

 

المجلة األردنية 

في العلوم 

التربوية / 

جامعة 

 اليرموك

13 , (2 ،)

2017 ،209-

 م 221

1  /12  /

2016 

Fayyoumi, Khalil 

 

The 

Effectiveness of 

the Conceptual 

Maps Strategy 

in Improving 

Conversational 

Skills of the 

Upper Basic 

Stage Students 

in Jordan. 

 

 

Journal of 

Education 

and 

Practice 

 

(8), 21, 

2017 

135-150 

 

2017 

 

 خليل الفيومي

الكفايات البحثية 

لطلبة الماجستير في 

أقسام المناهج 

والتدريس في 

الجامعات األردنية، 

 دراسة ظاهراتية.

 

مجلة اتحاد 

الجامعات 

 العربية

 

37( ،1 ،)

2017 ،137-

155 

2017 
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Fayyoumi, Khalil 

The Effect of 

Foreign 

Language 

Teaching on 

Mother 

Language in 

Amman – 

Jordan. 

Modern 

research 

Studies 

 

(4), (3), 

2017 

269-308. 

22/07/2016 

Fayyoumi, Khalil 

The Effect of 

Teaching 

Strategies on 

Learning Arabic 

Language in  

Jordan. 

Modern 

research 

Studies 

 

(4), (4), 

2017 

484-523. 

2018 

Fayyoumi, Khalil 

The Influence 

of Social Media 

on Arabic 

Writing Skills 

among 

Jordanian 10th 

Graders' 

Journal of 

Education 

and 

Practice  

11, (36), 

2020 

164-178 

2019 

 خليل الفيومي

درجة تضمن كتب 

اللغة العربية لألسس 

المعرفية واالجتماعية 

 للمنهاج في األردن

دراسات، 

العلوم 

التربوية، 

الجامعة 

 األردنية

 2021 مقبول للنشر

 خليل الفيومي، وهيام التاج

االتصال أثر أنشطة 

اللغوي في تنمية 

مهارات التعبير 

الشفوي لدى طلبة 

مرحلة البكالوريوس 

في الجامعات 

األردنية عبر 

منصات التعلّم 

 .المتزامن

مجلة جامعة 

عمان العربية 

 للبحوث

 2021 مقبول للنشر
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 إياد السعايدة، وخليل الفيومي

فاعلية استخدام 

استراتيجية الرؤوس 

المرقمة في تنمية قيم 

المواطنة خالل 

تدريس مادة التربية 

الوطنية من وجهة 

نظر المعلمين 

 واتجاهاتهم نحوها.

مجلة جامعة 

عمان العربية 

 للبحوث

 2021 مقبول للنشر

 آمال الديات، وخليل الفيومي

مهارات التفكيِر 

المنتجِ المتضمنِة في 

محتوى كتِب العلوم 

المطّورة للمرحلِة 

 األساسيِّة في األردّن.

جامعة  مجلة

عمان العربية 

 للبحوث

 2021 مقبول للنشر

 خليل الفيومي

معّوقات البحث 

العلمي في أقسام 

المناهج وطرائق 

في  التدريس

الجامعات األردنية 

من وجهة نظر طلبة 

 .الدراسات العليا

 

دراسات، 

العلوم 

التربوية، 

الجامعة 

 األردنية

 2021 مقبول للنشر

 

 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 محو األمية،  حرية  

 

 األردن –عمان 

 

07  /09  /2002 

 2002/  12/ 13 – 11 األردن -عمان  مؤتمر: األطفال والمدينة  

  

 

ملتقى: التعليم اإللكتروني 

 .األردني

 2003/  12/  28 األردن -عمان 

  

 

في تطوير المناهج الدراسية 

 العراق.

 2004/  03/  21 – 20 األردن -عمان 

 2004/  05/  21 – 19 األردن -عمان  التعليم في حاالت الطوارئ.   
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التربية األسرية في مرحلة 

 الطفولة المبكرة

 2004/  06/  09 األردن -عمان 

  

 

 مؤتمر: حماية حقوق الطفل. 

 

 2004/  11/  23/  22 األردن -عمان 

 2007/  02/  20 األردن -عمان  التعليم العالي للمرأة.  

  

 

ورشة عمل حول تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت من 

في  (ICT4D) أجل التنمية

 الشرق األوسط.

 2007/  11/  26 – 24 األردن -عمان 

  

 

 الطفولة المبكرة.

 

 2008/  06/  08 األردن -عمان 

  

التعليم الجامع في مدارس 

وزارة التربية والتعليم )خمس 

 األردن . -مدارس( 

 2009/  02/ 04 األردن -عمان 

  

 

ضمان الجودة والتخطيط 

المؤسسي في الجامعات 

 العربية.

 2009/  03/  03 األردن -عمان 

  

 

المؤتمر الدولي للتربية 

 والتعليم: الواقع والتطلعات.

 2010/  05/  20 – 09 األردن -عمان 

  

 

اجتماع أصحاب المصلحة في 

البنية التحتية للجودة في الشرق 

 األوسط وشمال إفريقيا. 

 

 2010/  06/  22 – 21 عمان األردن

  
 :ورشة عمل إقليمية حول

 أبحاث حقوق اإلنسان.
 2010/  11/  03 – 02 األردن -عمان 

  

 

ندوة: اللغات األوروبية 

 وعلومها.

 2011/  10/  02 األردن -عمان 

 2012/  04/  04 األردن -عمان    
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العنف  -حماية حقوق الطفل 

 القائم على الجنوسة

  

 

ورشة عمل: تدريب المدربين 

(TOT) (8 )أيام 

 2012/  09/  10 – 02 األردن -عمان 

  

 

حماية حقوق  الطفل والعنف 

 القائم على النوع االجتماعي.

 2012/  11/  05 األردن -عمان 

  

 

الشرق األوسط التعليم في 

 وشمال إفريقيا.

 2012/  09/  26 – 24 األردن -عمان 

  

The 20th Panarab 

Orthopaedic 

Association 

Conference  

Jordan. Le ROYAL 

November 1 – 

4, 

2017, the conference has 

been accredited 18 hours 

(CME) by the Jordan 

Medical Council. 

  

استراتيجيتّيِ حّلِ أثر 

المشكالِت والتعليِم البصرّيِ 

 في التحصيِل واالحتفاظِ 

بمهاراِت الفهم القرائّيِ للشعِر 

لدى طلبة الصّفِ الثاني 

 .الثانوي العلمي

08-09/2021 

ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر: 

التكنولوجيا لجودة التعليم، والذي 

 نظمته جامعة الطفيلة التقنية

  

االتصال اللغوي في أثر أنشطة 

تنمية مهارات التعبير الشفوي 

لدى طلبة البكالوريوس في 

الجامعات األردنية عبر 

 منصات التعليم المتزامن.

05-06/2021 

ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر: 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

لعمادة البحث العلمي والدراسات 

العليا، والذي نظمته جامعة عمان 

 العربية

  

مقرر جلسة علمية في: 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

لعمادة البحث العلمي 

والدراسات العليا في جامعة 

عمان العربية، بعنوان: البحث 

 العلمي في العصر الرقمي.

 2021، حزيران، 05-06

المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

لعمادة البحث العلمي والدراسات 

العليا في جامعة عمان العربية، 

بعنوان: البحث العلمي في العصر 

 الرقمي.

  

 Participation in the 

conference 

successfully in all its 

12 March 2021 

Academic Center for 

Conferences and 

Scientific Publishing - 
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activities, which was 

held in Malaysia via 

the Zoom platform 

entitled: “The 

International 

Workshop on 

Successful 

International 

Experiences of Online 

Education and 

Challenges in Light of 

the COVID-19” which 

was held on, via 

ZOOM.  

Malaysia (ACCSPM) 

Hold by MUTAMD 

EVENTS SDN. BHD. 

(1085353 H). 

 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 

األجننننننننننناس األدبنننننينننننة 

 وطرائق تدريسها

 

دار الضياء 

 للنشر
 2011 

 

لغنننة العربينننة  ل كتنننب ا

المننندرسننننننينننة للمرحلنننة 

( في 10-1األسننناسنننية )

 األردن.

 

وزارة التربية 

 والتعليم
 2015 - 2018 
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 
 

1 
 

اآلن  - 2005 عضو فاعل في: جمعية علم النفس األردنية  

2 
 

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

3 
 

 عضو في: جمعية التربويين 
اآلن - 2008  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 
 

 

عضو مجلس كلية العلوم التربوية 

 والنفسية، جامعة عمان العربية
01/09/2021  جامعة عمان العربية اآلن 

01/09/2020 لجنة الجودة  جامعة عمان العربية اآلن 
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
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 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .تصميم وتطوير برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجال تخصص المناهج والتدريس 

 عربية.إجراء البحوث العلمية في مجاالت: المناهج والتدريس، وأساليب تدريس اللغة ال 

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

المستوى النمائي والتعليمي، لرفع قدرات الطلبة في مجال مهارات االتصال )القراءة، والكتابة، 

 واالستماع، والمحادثة(.

 تقديم االستشارات المنهجية في مجال تصميم برامج ومناهج األطفال. 

  تقديم دورات متخصصة في مجاالت: فنون الَخطابة وعلومها، مهارات اإللقاء والتأثير، وإتقان

 .Training of Trainers)مهارات خطي النسخ والرقعة، وتطوير الذات: تدريب المدربين: )

TOT. 

 

 
 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسم الطالب الرسالة عنوان

 

 

 

 
 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 د. هيام التاج

 التربية الخاصة

عميد كلية العلوم 

التربوية والنفسية، 

 جامعة عمان العربية

 0796404236 جامعة عمان العربية

 ا. د خميس نجم
مناهج وأساليب تدريس 

 الرياضيات
 0795046244 جامعة آل البيت

 0795112280 جامعة آل البيت قياس وتقويم ا. د. عبد الحافظ الشايب

 د راتب عاشور .أ
مناهج وأساليب تدريس 

 اللغة العربية
 0777498823 جامعة اليرموك

 


