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 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريسالمسمى الوظيفي: 

 مساعد األكاديمية: استاذالرتبة 

 الكويت 1968-3-1ها:تاريخ الوالدة ومكان

 كويتيالجنسية: 

 7منزل رقم  13الشارع األول جادة  8صباح السالم قطعة  -العنوان: الكويت

 9659906256200 -00  962799062562-00  96264791400رقم الهاتف: 

  aau.edu.jo68dr.mutaib@البريد اإللكتروني:

                                                  dr.mutaib8@gmail.com    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة شخصية

mailto:dr.mutaib68@aau.edu.jo
mailto:dr.mutaib8@gmail.com


 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018  
2-9 

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البلد الجامعة

 -20132010 مناهج وطرق التدريس  دكتوراه

 جامعة عمان 

 العربية 
 األردن 

 -20072006 مناهج وطرق التدريس  ماجستير                

 

جامعة عمان 

 العربية

 

 االردن

 2006  علوم عسكرية ماجستير                

 

 االركان كلية

 

 االردن

عالي دبلوم دبلوم التعليم العالي                         

 تربية

 

2006 

 

                 

جامعة عمان 

 العربية    

    

 األردن

 2006                  عامة عسكريةادارة  بكالوريوس

جامعة    

 مؤتة
 األردن

 2012-2014 قانون بكالوريوس

 

جامعة 

 االسراء                             

 األردن

 1998-2002 محاسبة وتجارة عامة          بكالوريوس

 

جامعة 

بيروت 

 العربية

 

 

 لبنان
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 مساعد أستاذ 2019 - 2022

جامعة عمان 

 العربية 
 األردن  داب والعلوم اال

 

     

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

2009-2014 
 دكتور ركن عقيد

 متقاعد

وزارة الدفاع 

 الكويتية

مدرية البرمجة 

 والميزانية

 الكويت 

 

  ركنمقدم  2005 - 2009
هيئة التعليم العسكري 

 معهد االسناد القتالي
 الكويت

  د ركنرائ 2001 - 2005
 كلية علي الصباح 

 معلم /العسكري
 الكويت

2001 - 1995 
 

 نقيب
 

هيئة التعليم العسكري 

 مدرسة ضباط الصف
 الكويت

  مالزم االول 1993 - 1995
الحرس االميري 

 الحماية
 الكويت

1993 - 1988 

 

 اولمالزم 

 

وزارة الدفاع 

 الكويتية

المغاوير/ القوات 

 الخاصة
 الكويت
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 عناوين الرسائل

 النفسية لدى مدرس طلبة كلية الصباح العسكرية في دولة الكويت )ماجستير( مستوى اداء المهارات -1

مستند الى النظرية المعرفية في تدريس االمن و السالمة المهنية و قياس فاعليتة في  بناء برنامج تعليمي -2

 في دولة الكويتز )دكتورة(اكتساب المفاهيم العلمية و تنمية الدافعية  لدى طلبة  المعاهد الفنية 

     

 
 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ألبحاثا
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 العتيبي محمد متعبدكتور/ 

 اثر الرشاقة التنظيمية

االزمات  إدارة على

في شركات تكنولوجيا 

 المعلومات  في االردن

جامعة عمان 

 العربية
 2020 

     

 العتيبيمحمد متعب دكتور/ 

  الصعوبات التي تواجه  

معلم التربية اثناء تطبيق 

مناهج التربية المهنية في 

مدارس لواء بني عبيد 

 من وجهة نظرهم

مجلة   

 العربي
 2021 

 العتيبي محمد متعبدكتور/ 

 
The Teaching of 
Primary School 

Teachers 
towards 

Teaching the 
Profession in 

Light of Some 
Variables 

  2021    
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 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 المؤتمر العنوان

 مؤتمر التاسيس الكادمين و العالماء

 العرب في المملكة االردنية الهاشمية 

 التاريخ البلد/المدينة

 2018 االردن عضو في الؤتمر

     

 مؤتمر مكافحة االرهاب في المملكة مشارك في المؤتمر

 االردنية الهاشمية 

 2018 االردن

   

ض ض من قبل جامعة عمان العربية لحضور معر متعب العتيبيكتور/ تمثيل د

 في دولة الكويت الجامعات
 2007 الكويت

    

 
 ) ووجاهيا(  : حاضر2018 /16/10-15المؤتمر االول عام 

المؤتمر الدولي العلمي المحكم االول الموسوم بـ: )دوراألكاديميين والعلماء العرب في مواجهة   

مجلس الوحدة  –ألرهاب(  ال لألرهاب نعم للتنمية  بالمشاركة مع اتحاد األكاديميين والعلماء العرب 

برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وامين عام مجلس الوحدة   االقتصادية والذي اقيم 

العربية االقتصادية د.محمد الربيع اقيم بالتعاون مع مؤسسة اعمار السلط وجامعة البلقاء وجامعة 

 . عمان االهلية ايضا

 )اونالين ووجاهيا(:حاضر 2019تشرين االول //13-12المؤتمر الثاني 

لعلمي المحكم الثاني  الموسوم بـ:  "التنمية المستدامة والسلم المجتمعي  في العالم المؤتمر الدولي ا

اقيم بجامعة عمان االهلية وبرعاية رئيس مجلس االعيان االردني دولة العين فيصل  12العربي"

 الفايز االكرم  وبالشراكة مع مؤسسات اكاديمية

 حاضرم )اونالين ووجاهيا(  :15/12/2020المؤتمر الثالث 

( كورونا بين التحديات 19-المؤتمر الدولي العلمي المحكم الثالث  الموسوم بـ "جائحة) كوفيد  

والتداعيات" برعاية معالي العين الدكتور ياسين الحسبان األكرم رئيس لجنة الصحة بمجلس 

 –العرب االعيان االردني تنظم جمعية اصدقاء البرلمان االردني بالتعاون مع اتحاد األكاديميين 
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بريطانيا  وبالشراكة مع الجامعة االمريكية للعلوم االنسانية ومركز ابن خلدون للدرسات واالبحاث 

 .اقيم في  قاعة غرفة صناعة عمان _ االردن

 )اونالين ووجاهيا(: حاضر5/6/2021-3المؤتمر الرابع 

في الرواية العربية المؤتمر الدولي العلمي الرابع الموسوم بـ :"تمثيالت الشخصية اليهودية  

أنموذًجا" برعاية سفير السالم  الدكتور خلف هوشان وبالشراكة  2020-2000المعاصرة: روايات 

 . لندن -مع االتحاد العالمي لالكاديميين ورواد العلم العربي 

)اونالين ووجاهيا(: عضو لجنة تحضير في المؤتمر الدولي العلمي  16/10/2021المؤتمر الخامس 

لخامس  "التراث واالثار في الوطن العربي " برعاية وزير السياحة معالي ناف الفايز المحكم ا

احتفاال بمئوية الدولة االردنية وبمناسبة إدراج مدينة السلط "مدينة التسامح والضيافة الحضارية" 

" على قائمة التراث العالمي. اليونسكو في جامعة عمان االهلية بالشراكة مع االتحاد "العالمي 

لألكاديميين ورواد العلم العربي وبالشراكة مع  جامعة عمان االهيلة وجامعة الزيتونة االردنية 

 .وغيرهم

 
 
 

 الكتب

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان
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 الجامعات في اللجان ةالمنا لجنة عضوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 عضو مجلس الكلية االداب و العلوم 

 لجنة الكلية عضو

 لجنة المكتبة عضو

 لجنة المخاطر عضو

 لجنة شؤون الطلبة عضو

 لجنة الناقصات في وزارة الدفاع الكويتيعضو

 في الجمعيات العلمية و المهنيةعضو

 
 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 العربية عمان جامعة في بالجامعة به المعمول التدريسية الهيئة وتعليمات ظامن 

 العربية عمان جامعة في األكاديمي واإلرشاد الطلبة مع التعامل  

 العربية عمان جامعة في اإللكتروني المساقات محتوى  تصميم  

 العربية عمان جامعة في الجامعية الرسائل على واإلشراف العليا الدراسات دليل  

 العربية عمان جامعة في المرتفع التأثر معامل ذات العالمية المجالت في النشر  

 والتشاركي المعكوس التعلم ،لمشكالت وحل المشاريع على المبني التعلم استراتيجيات 
  لعربيةا عمان جامعة في المتصل

 العربية عمان جامعة في العلمي البحث وأخالقيات والنشر األكاديمية الترقيات  

 عمان جامعة في المساق خطة على وعكسها المتزامنة غير واألنشطة المدمج لتعليم 
  العربية

 العربية عمان جامعة في والمساقات األكاديمية البرامج ومخرجات أهداف صياغة  

 العربية عمان جامعة في وثللبح اإلحصائي التحليل  

 هيئة ألعضاء الوظيفي واالنتماء المهني األداء وتطوير والتنظيم التخطيط مهارات 
  العربية عمان جامعة+ في التدريس

 العربية عمان جامعة في األكاديمية البرامج جودة ضمان  
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 الكويت. جامعة التربية كلية في المعلمين إعداد في مشتركة دورة 
 الكويت. جامعة التربية كلية في والجدول المناهج إعداد في مشتركة دورة 
 العسكرية. الصباح علي كلية في المعلمين الضباط وتأهيل إعداد  
 الكيماوي. الدفاع مدرسة في ن.ب.ك الكيماوي  الدفاع مدرب  
 2020 العلمي البحث في دورة 
 2021 التدريب استراتيجيات في دورة 
 2021 االقتراحات و االحتياجات اعداد مرشة 
 2021 العربية عمان جامعة في التدريبية الدورات في المشاركة 

 
 

 

 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و المناهج و طرق التدريس التربية
 
 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لغة االم - اللغة العربية 

 مبتدأ -اللغة االنجليزية 
 
 

 أخرى نشاطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئيس مجلس ادارة جمعية السالم التعاونية 

  الكويتية الدفاع وزارة  مناقصات  لجنة في عضو

 لتلفزونيةا  اءاتالق و المبادرات و النشاطات تقديم في شارك اجتماع ناشط

 الكويتية المحامين جمعية في للمحاميين المنازعات التحكيم لجنة في عضو
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 جوائزال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 في العلمي وذلك 1991 السعودية العربية المملكة لدى الكويت دولة بسفارة العسكري االرتباط مكتب منشكر كتاب

 بالرياض. العسكري رتباطاال مكتب

 

 كلية من  حساب  دبلوم شهادة على لحصولي ذلك و 1999 عام للجيش العام ركاناال رئيس سعادة من شكر كتاب

 امتياز عام بتقدير بالكويت التجارية  الدراسات

 

 من  الصغرى  اركان دورة شهادة على لحصولي ذلك و 2002 عام للجيش العام االركان رئيس سعادة من شكر كتاب

 امتياز عام بتقدير ةكويتال البحرية القوة

 

  التربية في العالي  الدبلوم شهادة على لحصولي ذلك 2007 عام للجيش العام االركان رئيس سعادة من شكر كتاب

 امتياز عام بتقدير الهاشمية االردنية المملكة في العربية عمان جامعة من النفسية و التربوية العلوم كلية من

 
 من  التربية في الماجستير شهادة على لحصولي ذلك 2008 عام للجيش العام االركان رئيس سعادة من شكر كتاب

 امتياز عام بتقدير الهاشمية االردنية المملكة في العربية عمان جامعة من النفسية و التربوية العلوم كلية

 

 كلية من  التربية في الدكتوراة شهادة على لحصولي ذلك 2012 عام للجيش العام االركان رئيس سعادة من شكر كتاب

 امتياز عام بتقدير الهاشمية االردنية المملكة في العربية عمان جامعة من النفسية و التربوية العلوم

 

 

 


