دائرة الموارد البشرية
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التاريخ 2021-10-13

جهاد علي توفيق المومني
المعلومات الشخصية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :استاذ مشارك
تاريخ الوالدة ومكانها :اربد 1977-10-25
الجنسية :أردني
العنوان :محافظة اربد -منطقة ايدون
رقم الهاتف0777442861 :
البريد اإللكترونيjmomani@aau.edu.jo :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة
دكتوراة
ماجستير
بكالوريوس

التخصص الدقيق
مناهج واساليب تدريس
العلوم
مناهج واساليب تدريس
العلوم
معلم مجال علوم

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

2008-2006

اليرموك

االردن

2002-2000

اليرموك

االردن

1999-1995م

آل البيت

االردن

(من-الى)
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بكالو

الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

 7سنوات

استاذ مساعد

جامعة الملك سعود

السنة التحضيرية

السعودية

سنتان

استاذ مشارك

جامعة الملك سعود

السنة التحضيرية

السعودية

معلم

وزارة التربية

مديرية تربية عجلون

االردن

مدة العمل

 10سنوات

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

 5سنوات

مستشار تدريب

خبراء التربية

شركة خاصة

السعودية
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
Almomani,jehad (2019). Preferred Cognitive Learning Patterns (VAK) Among Secondary Students
Admitted to King Saud University and its Effect on their Academic Achievement in Physics ",Acceptable
search for publication, International Education studies, Canada. 12 )6(,108-119
moen alnasraween, &nusaibah almosa, Jehad ali almomani, (2020).Psychometric properties of the
attitudes Scale towards Electronic Tests among Graduate Students, Universal Journal of educational
Research,8 (12B): 8262-8273.
Alsabbah, Saher, Fares, Najwan ,james Barnes, and almomani jehad (2021).Biopsychosocial
Factors Linked with Overall well- being of students and educators during the COVID-19 Pandemic
,Cogent Psychology.(2021), 8: 1875550, 1-19.
Jehad ali almomani,moen alnasraween, &nusaibah almosa, (2020).Evaluating the Distance University
Education Experience after Using the Zoom Application in Jordan from the Students Point of View,
6 (AJET).(2020), 8(11B).6239-6247
Almomani,Jehad Ali,Alsabbah, Saher, Fares, Najwan ;and, Alrababah, Ayshah.(2020), The Effect of
Using Prezi Presentations in Science Teaching: Achievement and Attitudes, INTERNATIONAL
JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY and CHANGE, (2020), United Kingdome, 14 (5).10061020.

 أثر استخدام االختبار اإللكتروني بالباركود عبر الهاتف الذكي في.)2020(  معين،  جهاد؛ نصراويين،المومني
 مجلة البلقاء للبحوث،"تحصيل طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بجامعة عمان العربية واتجاهاتهم نحوه
67-57 ،)1( 23 ،والدراسات
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نصراويين ،معين؛ المومني ،جهاد؛ أبوحسين ،الحارث  .تقييم أداء الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية في ضوء
مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا ،مقبول للنشر(، (2020المجلة االردنية للعلوم
التطبيقية ،االردن
الطعاني ،سالم ؛ المومني ،جهاد علي .أثر استراتيجية تدريس قائمة على الوسائط المتعددة في تحصيل العلوم لدى
طلبة الرابع األساسي ودافعيتهم نحو التعلم في االردن ،.مقبول للنشر( ،)2019مجلة المشكاة للعلوم االنسانية
واالجتماعية ،جامعة العلوم االسالمية .
زيد  ،آية؛ المومني ،جهاد علي .فاعلية موقع  StarFallلتعليم اللغة اإلنجليزية في تنمية مهارتي التحدث والقراءة
لدى أطفال الروضة في األردن ،مقبول للنشر ( ،)2019مجلة المشكاة للعلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة العلوم
االسالمية .
السوالمة ،خلدون؛ المومني ،جهاد ( .)2021فاعلية تدريس العلوم وفق برنامج التكامل بين مجاالت العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات في تنمية مهارات تصميم المجسمات واالتجاهات العلمية لدى طالب المرحلة الثانوية في
االردن ،مجلة عمان العربية لالبحاث ،جامعة عمان العربية.310 -286 ،)2( 6 ،
خشاشنة ،سليمان؛ المومني ،جهاد علي ( .)2021فاعلية تدريس التربية الوطنية وفق استراتيجية القصص الرقمية
في تنمية مفهوم المواطنة والدافعية نحو التعلم لدى طلبة السادس األساسي في األردن ،مجلة عمان العربية لالبحاث،
جامعة عمان العربية.304-283 ،)2( 6 ،
داود ،عقيل؛ المومني ،جهاد علي (.)2021أثر تدريس مادة الجغرافيا وفق استراتيجية الذكاءات المتعددة في تحصيل
طلبة الصف الثاني متوسط في العراق واتجاهاتهم نحوه " ،مجلة جامعة عمان العربية لألبحاث ،جامعة عمان العربية،
.282-263 ،)2( 6
شناق  ،الماجد ؛ المومني  ،جهاد علي .درجة ممارسة معلمي الكيمياء الستراتيجيات التدريس المتعلقة بالتفكير ما
وراء المعرفي في المرحلة الثانوية في محافظة العاصمة عمان وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس المجلة
العربية للعلوم ونشر األبحاث.94-73 ،5(3) ، ،
الدليمي ،هشام؛ المومني جهاد علي .فاعلية استراتيجية مراقبة النمو المعرفي  KWLHفي تنمية المفاهيم الفيزيائية لدى
طالب الصف الثاني متوسط في العراق واتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء ،مقبول للنشر( ،)2020مجلة دراسات للعلوم
التربوية ،الجامعة االردنية.
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المومني ،جهاد علي ( .)2018تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه معلم العلوم في المدارس الحكومية
بمحافظة عجلون ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات المحكمة.197-186 ،)43( 1 ،

المومني ،جهاد علي(  .)2017واقع استخدام استراتيجية التعلم القائم على حل المشكالت في التدريس الجامعي من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة ،مجلة جامعة جازان للعلوم االنسانية33 -21 ،)1( 6 ،
المومني  ،جهاد علي ( .)2015سمات معلم العلوم المتميز في المرحلة الثانوية من وجهه نظر طالب وطالبات السنة
التحضيرية في جامعة الملك سعود  ،مجلة كلية التربية  ،جامعة األزهر.532-511 ،)166 ( ،
المومني ،جهاد علي ( . ) 2015فعالية إستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس العلوم على تحصيل طلبة
الصف التاسع األساسي وإتجاهاتهم نحوه ،مجلة كلية التربية ،جامعة كفر الشيخ 169-135 ،)2( 1 ،
المومني  ،جهاد علي؛ بني ياسين  ،صالح ( .)2014مدى امتالك طلبة الصف الثالث متوسط في المدارس العالمية
بالرياض للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم ،مجلة جامعة جنان ،طرابلس ،لبنان.121-97 ،)5( ،
السباح  ،ساهر ؛ المومني  ،جهاد علي ( .(2013تقييم التدريس القائم على المحاكاة للمفاهيم الفيزيائية وأثرة في
تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي وتعديل األخطاء المفاهيمية واتجاهاتهم نحوه ،مجلة تطوير االداء29-،)2(2 ،

.44
المؤتمرات
المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)

المؤتمر

د.جهاد المومني دور مقرر مهارات االتصال في السنة التحضيرية بجامعة
الملك سعود في تهيئة الطالب لمتطلبات سوق العمل
د.عالم علي

المؤتمر الوطني الثاني للسنة
التحضيرية في الجامعات السعودية

البلد/المدينة التاريخ
السعودية

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

جهاد المومني (مترجم )

العنوان

الناشر

الطبعة

تدريس العلوم لألطفال
(ترجمة )

درا جامعة
الملك سعود
للنشر

األولى
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التاريخ
2020م

2017م
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عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المركز الوطني لتطوير المناهج

عضو لجنة تاليف مناهج العلوم التابعة لوزارة التربية
والتعليم
عضو لجنة مدربين التعليم عن بعد في الجامعة

2020-2019م

جامعة عمان العربية

2020م

رئيس لجنة التعليم اإللكتروني بكلية العلوم التربوية،
ومنسق التعليم اإللكتروني في الكلية

جامعة عمان العربية

مقرر لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية

جامعة عمان العربية

2020م

المشاركة كعضو في معظم لجان كلية العلوم التربوية

جامعة عمان العربية

2019-2018م

عضو اللجنة االستشارية في المجلة االكاديمية للبحوث
والدراسات
رئيس لجنة تأليف وتطوير وإنتاج المحتوى الرقمي
والورقي لمقرر مهارات االتصال .

المجلة االكاديمية للبحوث والدراسات -فلسطين
عمادة التعليم اإللكتروني ،جامعة الملك سعود

 -2018اآلن

-2017اآلن
2016-2015م

عضو لجنة تحكيم جائزة التميز اإلداري

وزارة التعليم ،الرياض

2015م

عضو لجنة تقييم إختبارات الموهوبين .

مركز الملك عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

2011م

خبراء التربية للتعليم والتدريب

عضو لجنة مراجعة وتحكيم لمقررات وحقائب تدريبية
جامعية .

2011

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكان انعقادها

السنة

موضوع الدورة
برنامج مهارات االشراف على رسائل طالب الدراسات العليا

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2017م

برنامج مهارات مناقشة الرسائل الجامعية لطالب الدراسات العليا

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2017م

برنامج توصيف وتقرير المقرر الدراسي

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2017م
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جامعة الملك سعود ،تحت إشراف وزارة التعليم
ومركز التميز في التعلم والتعليم

2016م

عمادة التطوير والجودة ،الملك سعود

2016م

Electronic Performance Management System Training

King Saud University

م2016

Course Design in the Active Classroom

King Saud University

م2015

Curricular Strategies for Active Learning

King Saud University

م2015

ورشة عمل تحكيم الكتب المترجمة (تطوير اآلليات)

مركز الترجمة ،جامعة الملك سعود.

2015م

برنامج تصميم المقرر في الفصول النشطة

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2015م

(التحليل اإلحصائي باستخدام ) SAS

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2014م

(انتاج المحتوى الرقمي باستخدام ) Course Lab

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2014م

التعليم المصغر (،)Micro- Teaching

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2014م

(مهارات العرض الفعال)

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

2014م

برنامج " تنمية اإلبداع في العملية التعليمية " بواقع  36ساعة.
ورشة تدريبية (مهارات التعليم الجامعي)

عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود

(دمج التقنية بالتدريس الجامعي)،

جامعة الملك سعود ،عمادة تطوير المهارات

البودكاست والجوال التعليمي.

جامعة الملك سعود ،عمادة تطوير المهارات

Teaching with Problem Solving

المدرب اإلبداعي المحترف ( ،)PCTدورة معتمدة

معهد أكاديمية آل ابراهيم ،الرياض

من مركز الرقم واحد للتدريب.
المدرب اإلبداعي المحترف ( ، )PCTدورة معتمدة
المركز االستشاري العالمي للتدريب.
دورة (تدريب المدربين ) بواقع  30ساعة تدريبية
دورة تصميم بالفوتوشوب()Adobe Photoshop cs5
استخدام السبورات الذكية Smart Board

2014م
2014م
2013م

معهد أكاديمية آل ابراهيم ،الرياض

2013م

معهد أكاديمية آل ابراهيم ،الرياض

2013م

Mkcl Arabic Ltd, Riyadh

2013م

كلية المجتمع،جامعة الملك سعود
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2014م

2012م

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
دورة "إدارة الفصول االفتراضية".

كلية المجتمع،جامعة الملك سعود

2012م

دورة التحليل اإلحصائي . SPSS

كلية المجتمع ،جامعة الملك سعود

2012م

كلية المجتمع،جامعة الملك سعود

دورة"استخدام القاعات الذكية " Smart Classroom

دورة " التقييم واإلختبارات اإللكترونية في نظام إدارة التعلم
االلكتروني " Blackboard
دورة متقدمة في Microsoft Excel

2012م

كلية المجتمع ،جامعة الملك سعود

2012م

Mkcl Arabic Ltd, Riyadh

2012م

الدورة التوعوية ألمن المعلومات " "Salem

جامعة الملك سعود

2012م

برنامج التنمية المهنية لمنسوبي عمادة السنة األولى المشتركة.

جامعة الملك سعود

2011

المدرب المعتمد في الخرائط الذهنية من المركز الكندي لتطوير
العقل البشري CCHD

الرياض

2011م

المدرب المعتمد في الخرائط الذهنية من المركز العالمي
لالستشارات

الرياض

2011م

دورة في مهارات التفكير للمدرب جون سوارت.

الرياض

2010م

دورة القبعات الست من مركز ديبونو لتعليم التفكير.

جامعة الملك سعود

2010م

بناء قادة المستقبل للمدرب طارق سويدان.

جامعة الملك سعود

2010م

القيادة الفرق الذي يصنع الفرق للمدرب رشاد فقيها.

جامعة الملك سعود

2010م

الرياض – مركز شمول للتدريب

2009م

الرياض -شركة خبراء التربية

2008م

جامعة فيالدلفيا  /األردن

2002م

التعليم للمستقبل (  /) Intelبواقع  160ساعة تدريبية

وزارة التربية والتعلم /األردن

2004م

إجازة في قراءة القرآن على رواية حفص عن عامر

مركز صالح الدين  -األردن

2001م

دورة طباعة كمبيوتر لمدة شهرين

المركز البريطاني -األردن

2000م

دورة كمبيوتر شاملة

المركز البريطاني – األردن

2001م

دورات تطويرية متنوعة السلوك التوكيدي ،الكورت ،التخطيط
للحياة ،فن إدارة العالقات  ،قوانين النجاح ،تطوير الذات.
دورات في فن ومهارات التدريب
دورة الرخصة الدولية للكمبيوتر( ) ICDLبواقع  120ساعة
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دورة األنشطة التعليمية في مناهج العلوم لمدة سنة

وزارة التربية والتعليم

2000م

دورة التطوير التربوي لمدة سنة

وزارة التربية والتعليم

1999م

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع الدورة

مكان انعقادها

السنة

برنامج تدريبي إعداد االختبارات االلكترونية لطلبة الدراسات
العليا

جامعة عمان العربية -كلية العلوم التربوية

2019م

برنامج تأهيل المقبلين على الزواج التابع لدائرة قاضي القضاة

االصالح األسري -دائرة قاضي القضاة

2020م

برنامج " عادات الذكاء الثمانية" للطالب المتفوقين ،وكيفية جعل
التعلم والتفكير عادة .
برنامج " مهارات االتصال غير اللفظي" لمعلمي التعليم العام

جامعة الملك سعود

2017م

مدارس الفرسان األهلية  ،الرياض

2017م

مدرسة زيد بن عمر االبتدائية

برنامج "التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة" للمعلمين.

مدرسة يحيى بن معين المتوسطة

مهارات التواصل األسري لطالب السنة األولى المشتركة
برنامج (انتاج المحتوى الرقمي باستخدام ) Course Lab
ألعضاء هيئة التدريس.

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود (عمادة السنة األولى
المشتركة  -كلية المجتمع)

برنامج مهارات التدريس الجامعي الفعال ألعضاء هيئة
التدريس.

جامعة المجمعة  ،جامعة الملك سعود

تدريب أعضاء هيئة التدريس على برنامج التدريس وفق نظرية
الذكاءات المتعددة ()Multiple Intelligences

2017م
2018-2014م
2014م
2018-2013م

جامعة المجمعة

2013م

مدرب في مهارات اإللقاء والعرض (فن االلقاء) للعاملين في
مدارس تعليم وتحفيظ القرآن الكريم .

المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم

2013م

برنامج التخطيط وإدارة الوقت.

المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم

2013م

مركز ابن خلدون للتدريب

2012م

تدريب المعلمين الجدد على اساليب التخطيط التربوي.
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تدريب العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس على
إستراتيجية التعليم المبني على حل المشكالت  15 BPLساعة

جامعة المجمعة

2012م

تدريب وكالء العمادات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس
على استراتيجيات دمج التقنية في التدريس  15ساعة

جامعة المجمعة

2012م

تدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب على حوسبة الخرائط
الذهنية واستخدامها في التدريس بواقع  12ساعة تدريبية.

جامعة الملك سعود(عمادة السنة األولى

المشتركة وكلية المجتمع )

دورات في التنمية اإلدارية في مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف

أكاديمية خبراء اإلدارة – الرياض

لمؤسسة آل إبراهيم الخيرية.
أكاديمية خبراء اإلدارة -الرياض

برامج تدريبية في مهارات الحوار واالتصال الفعال .
مهارات تطوير الذات  /برنامج بوابة المستقبل .

2012-2010
2011-2010
2011-2010

مركز حي االزدهار

2010م

مدارس الرواد

2010م

عمادة السنة االولى المشتركة

2010م

الثقة بالنفس لطالب السنة التحضيرية.

كلية المجتمع بالملز

2012م

القيادة  /برنامج رواد المستقبل.

جامعة الملك سعود

2009م

مهارات البحث العلمي  /برنامج رواد المستقبل.

جامعة الملك سعود

2010م

برامج تدريبية متنوعة في مهارات التعلم والبحث والتفكير.

جامعة الملك سعود

عجلة الحياة  /البرنامج التدريبي الصيفي.
دورة بناء الثقة بالنفس لمدربي مهارات التعلم والتفكير والبحث.

2010-2008

االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة العربية ( اللغة الرسمية )
اللغة االنجليزية جيد ( محادثة )

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاصل على جائزة أفضل مشروع إبداعي في التدريس الجامعي ضمن برنامج اإلبداع في العملية التعليمية ،عمادة تطوير
المهارات ،جامعة الملك سعود2016 ،م.

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان

اسم الطالب

" -1فاعلية موقع  StarFallلتعليم اللغة اإلنجليزية في تنمية مهارتي
التحدث والقراءة لدى أطفال الروضة في األردن" ،رسالة ماجستير.

آية الكيالني

 "-2أثر إستراتيجية تدريس قائمة على الوسائط المتعددة في تحصيل
العلوم لدى طلبة الرابع األساسي ودافعيتهم نحو التعلم في األردن" ،رسالة
ماجستير.

سالم الطعاني

2019-7-16م

2019-7-22م

"-3فاعلية تدريس العلوم وفق برنامج التكامل بين مجاالت العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات في تنمية مهارات تصميم المجسمات واالتجاهات
العلمية لدى طالب المرحلة الثانوية في االردن"  ،رسالة ماجستير.

خلدون السوالمة

 "-4فاعلية تدريس التربية الوطنية وفق استراتيجية القصص الرقمية في
تنمية مفهوم المواطنة والدافعية نحو التعلم لدى طلبة السادس األساسي في
األردن" ،رسالة ماجستير.

سليمان الخشاشنة

-5أثر تدريس مادة الجغرافيا وفق استراتيجية الذكاءات المتعددة في
تحصيل طلبة الصف الثاني متوسط في العراق واتجاهاتهم نحوه  .رسالة
ماجستير
 -6فاعلية استراتيجية مراقبة النمو المعرفي  KWLHفي تنمية المفاهيم
الفيزيائية لدى طالب الصف الثاني متوسط في العراق واتجاهاتهم نحو
تعلم الفيزياء  .رسالة ماجستير

عقيل داود

2019م

هشام الدليمي

2020م

ماجد الشناق

2020م

 -7درجة ممارسة معلمي الكيمياء الستراتيجيات التدريس المتعلقة
بالتفكير ما وراء المعرفي في المرحلة الثانوية في محافظة العاصمة عمان
وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس  .رسالة ماجستير.

2019-8-7م
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2019-8-5م

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
أثر تطبيق برنامج تعليمي تفاعلي محوسب في تدريس اللغة العربية في تنمية الطالقة

2020م

رنا البدوي

اللغوية واالستيعاب القرائي لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في محافظة البلقاء

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1
-2
-3
-4

د.هيام التاج
د.رامي الشقران
د  .وليد صوافطة
د.عمر الهويميل

عميد كلية العلوم التربوية
رئيس قسم المناهج والتدريس واالدارة
نائب وكيل عمادة الشؤون االكاديمية
رئيس قسم المناهج والتدريس

جامعة عمان العربية
جامعة عمان العربية
جامعة الملك سعود
جامعة مؤته
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