دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ 2021-10-12:
صورة
شخصية

د .عبدالعزيز جمعه بري الفواعرة
المعلومات الشخصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :مدرس
الرتبة األكاديمية :استاذ مساعد
تاريخ الوالدة ومكانها1977-10-20:
الجنسية :األردنية
العنوان :الرابية – المفرق  -األردن
رقم الهاتف0777007879 :
البريد اإللكترونيAbdalaziz @aau.edu.jo :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة
بكالوريوس
ماجستير
الدكتوراه

التخصص الدقيق
اللغة االنجليزية وآدابها
اللغة االنجليزية وآدابها
االدب االنجليزي

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

2003-1999

جامعة جرش

األردن

2010-2007

جامعة موباي

الهند

2012-2010

جامعة JNVU

الهند

(من-الى)
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2015-2013

الرتبة
األكاديمية
استاذ مساعد

جامعة االسراء

2019-2017

استاذ مساعد

جامعة جرش

 -2020االن

استاذ مساعد

مدة العمل

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

اآلداب

األردن

اآلداب

االردن

اآلداب والعلوم

االردن

جامعة عمان
العربية

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

2007 -2003

مدرس

المؤسسة

القسم/الكلية

وزارة التربية
والتعليم
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البلد
االردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشبكة العربية األوروبية لتدريب القيادات الجامعية

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضو مجلس قسم اللغة االنجليزية والترجمة

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





نظام وتعليمات الهيئة التدريسية المعمول به بالجامعة في جامعة عمان العربية

التعامل مع الطلبة واإلرشاد األكاديمي في جامعة عمان العربية
تصميم محتوى المساقات اإللكتروني في جامعة عمان العربية



دليل الدراسات العليا واإلشراف على الرسائل الجامعية في جامعة عمان العربية



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



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



الترقيات األكاديمية والنشر وأخالقيات البحث العلمي في جامعة عمان العربية

جامعة عمان العربية


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



صياغة أهداف ومخرجات البرامج األكاديمية والمساقات في جامعة عمان العربية




التحليل اإلحصائي للبحوث في جامعة عمان العربية

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




ضمان جودة البرامج األكاديمية في جامعة عمان العربية

التصنيفات األكاديمية في جامعة عمان العربية
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدب االنجليزي  ,اللغة االنجليزية

اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة العربية
اللغة االنجليزية

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د .عصام كايد

جامعة االسراء 0795284826

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
4-4

