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االســــــم  :ماهر مــفلــح احـمــد الزيادات .
الجنسيــــة :أردني.
الحالة االجتماعية :متزوج
عـــدد األطفال)3( :
مكان وتاريخ الوالدة :األردن /محافظة البلقاء  /السلط  /عيرا 1971/2/14 /م.
الهاتف0799601608 - 0777261605 -:
البريد االلكتروني:
maher@aabu.edu.jo
maher5606@yahoo.com
العنوان البريدي :األردن  /محافظة المفرق/جامعة آل البيت  /كلية العلوم التربوية  /قسم المناهج والتدريس.
التخصص العام :دكتوراه فلسفة التربية /مناهج الدراسات االجتماعية .
التخصص الدقيق :مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها.
االهتمامات البحثية :تعليم وتعلم مناهج الدراسات االجتماعية وطرائق واستراتيجيات تدريسها.
الرتبة األكاديمية :أستاذ.
 -1بكالوريوس -:علم اجتماع  /كلية اآلداب  /الجامعة األردنية.1993 ،تقدير جيد.
 -2ماجستير  -:مناهج الدراسات االجتماعيـة وأساليـــــــب تدريسها
كلية العلوم التربوية /جامعة اليرموك .1996 ،تقدير ممتاز
*عنوان الرسالة (( -:العالقة بين مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية في األردن لمهارات التفكير الناقد ومددى اكتسداب طلبدتهم لهدا فدي المرحلدة
نفسها )) .
 -3الدكتوراه :فلسفة التربية  /مناهـــج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها جامعة اليرموك2003،م .تقدير ممتاز
عنوان األطروحة:
"أثر استخدام إستراتيجية التدريس فوق المعرفية والنموذج االستقصائي في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافية".
(الدكتوراه والماجستير وفقا ً لمسار الشامل +الرسالة)
الرتب والخبرات األكاديمية:
 -1محاضر غير متفرغ  /جامعة الحسين بن طالل  /كلية العلوم التربوية  /قسم المناهج 1990.م.
 -2محاضر غير متفرغ  /الجامعة األردنية  /كلية العلوم التربوية /قسم المناهج والتدريس2008/2007م.
 -3محاضر متفرغ /جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية /قسم المناهج 2005/9/20 – 2004/9/20 /م.
 -4أستاذ مساعد /جامعة آل البيت  /كلية العلوم التربوية  /قسم المناهج .2010/9/13 – 2005/9/20
 -5ق.أ رئيس قسم المناهج والتدريس /كلية العلوم التربوية  /قسم المناهج  –2009/9/13حتى تاريخ 2011 /9/20م.
 -6أستاذ مشارك /قسم المناهج والتدريس /كلية العلوم التربوية /جامعة آل البيت منذ تاريخ 2010/1/4م .الى 2011/9/20م.
 -7ا ستاذ مشارك وعضو هيئة تدريس  /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية /الرياض /كلية العلوم االجتماعية /قسم المناهج من  2011/9/20ولغاية 2013/8/1م.
 -8أستاذ مشارك /قسم المناهج والتدريس /كلية العلوم التربوية /جامعة آل البيت منذ تاريخ 2013/8/15م2015/11/4 -م.
 -9أستاذ من 2015/11/2م.
األبحاث العلمية المنشورة:
 -1فاعلية برنامج تعليمي مقترح في اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي للمفاهيم الديمقراطية في مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردن .مجلة الجامعة اإلسالمية غزة/
سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد السادس عشر،العدد الثاني ،ص  ،553 -533يونيو2008،م.
 -2أثر استخدام دورة التعلم في تغيير الفهدم الخطدل لددى طلبدة الصدف الثدامن األساسدي فدي األردن  .مجلدة جامعدة الشدارقة للعلدوم اإلنسدانية والشدرعية ،المجلدد الخدامس ،عددد
خاص.2008 ،276-247،
" -3أثر استخدام إستراتيجية التدريس فوق المعرفية والنموذج اال ستقصائي في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصدف التاسدع فدي مبحدث الجغرافيدة ".مجلدة جامعدة
تعز.العدد الحادي عشر.2008 ،
 -4أثدر اسدتخدام طريقدة العصدف الدذهني فددي تنميدة مهدارة اتخداذ القدرار لددى طلبددة الصدف التاسدع األساسدي فدي مبحدث التربيددة الوطنيدة والمدنيدة فدي األردن .مجلدة الجامعددة
اإلسالمية غزة /سلسلة الدراسات اإلنسانية .العدد السابع عشر ،العدد الثاني2009 ،م.490-465 ،
 -5درجددة تمثيددل األسددس الفلسددفية للمنهدداج فددي كتددب التربيددة الوطنيددة والمدنيددة فددي المرحلددة األساسددية العليددا فددي األردن .مجلددة جامعددة النجدداح الوطنيددة ،سلسددلة العلددوم
اإلنسانية 2009،المجلد  ،23العدد (. 193-214 ،)1
 -6مستوى معرفة طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت لمفاهيم التربية السدكانية .مجلدة جامعدة أم القدرى للعلدوم التربويدة واالجتماعية.المجلدد األول  /العددد الثداني/
2009م ،ص ص.135-102
-7مدى امتالك معلمي التاريخ لمهارات التفكير الناقد في مديرية تربية السلط  /.مجلة المنارة للبحوث والدراسات /العدد الثالث ،المجلد الخامس عشر ،ص ص ،201 -180
2009م.
-8واقع العنف المدرسي في المدارس الثانوية في األردن /مجلة علوم إنسانية ،العدد /44،كانون الثاني2010 ،م.
-9مستوى المعرفة السياسية ل دى معلمي الدراسات االجتماعية في األردن وعالقته ببعض المتغيرات / /مجلة الجامعدة اإلسدالمية.المجلد الثدامن عشدر ،العددد الثداني ،ص ص
.2010 ،428 -329
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 -10تقييم فاعلية البرامج التدريبية إلعداد معلمي الدراسات االجتماعية فدي األردن مدن وجهدة نظدر المتددربين وعالقتهدا بدبعض المتغيدرات /مجلدة الجامعدة اإلسدالمية ،المجلدد
التاسع عشر ،العدد األول ،ص ص 2011 ،397 -373م.
 -11فاعلية التدريس باستخدام النموذج المنظومي المعرفي الشامل في التحصيل الفوري والمؤجل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي فدي مبحدث التداريخ/
مجلة المنارة للب حوث والدراسات ،المجلد السادس عشر ،العدد( ،)5ص ص 2010 ،294 -267م.
 -12األفكار الالعقالنية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت وعالقتها ببعض المتغيرات  /بحث مقبول للنشر /مجلة كلية العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية
 /جامعة الملك سعود 2011 ،545-567 ،)3/23(،م.
-13أثر برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعية ومفهوم الذات األكاديمي والثقة بالنفس لدى عينة من الطالبات ذوات صعووبات العتو م فعي األردن ،مج عة الو عوم التريويعة

والنفسية ،البحرين.المجلد( ،)13العدد(،)4ص ص 2012 ،362-333م.
 -14مسددتوى الددوعي البيئددي لددد ى معلمددي الدراسددات االجتماعيددة فددي األردن وعالقتدده بددبعض المتغيددرات ،مجلددة دراسددات العلددوم التربويددة -الجامعددة األردنيددة -المجلددد()40
ملحق(،)4ص ص 2013 ،1351-1334م.
 -15أثر استخدام استراتيجية( )SQ4Rفي تنمية وعي طالبات الصف األول الثانوي بأنفسهن كقارئهات مهاهرات ،فهي مبثها الثقافهة اسسهيمية فهي األرد  .مجلهة جامةهة
المنارة  ،جامةة ال البيت ،المجلد( )20العدد ( )2ص ص(2015، ،)178 -165م.
 -16درجة امتيك مةلمي الكشافة في مديرية تربيهة صصهبة المفهرم لمبهادح الثركهة الكشهفية واةرشهادية .مجلهة دراسهات الةلهوم التربويهة ،الجامةهة األردنيهة ،المجلهد ،43
الةدد (2016 .281-294 ،)1م.
 -17فاعلية برنامج تةليمي مقترح صائم على األفيم والمصورات التاريخية في تثصيل طيب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ في الةرام /مجلة دراسات الجامةة
األردنية ،الةلوم التربوية .المجلد  ،43الملثق 2016 ،1336 -1323 ،3م.
الكتب المنشورة:
الدراسات االجتماعية طبيعتها وطرائق تعليمها وتعلمها ،2014 ،دار الثقافة :عمان(.كتاب علمي محكم)
المساقات التي درستها في الجامعة:
مرحلة البكالوريوس :
 -1المناهج التربوية.
 -2طرائق التدريس العامة.
 -3مناهج التربية االجتماعية والوطنية والمدنية وأساليب تدريسها.
 -4التربية الوطنية والمدنية وأساليب تدريسها
 -5التربية المهنية وأساليب تدريسها
 -6مبادئ العلوم االجتماعية .
 -7مناهج رياض األطفال.
 -8المدخل الى رياض األطفال.
 -9تصميم الوسائل التعليمية.
 -10استخدام الحاسوب في التعليم.
 -11التربية الوطنية.
 -12البيئة والتربية البيئية.
 -13طرائق التدريس للصفوف األولى.
 -14مناهج التربية االجتماعية وأساليب تدريسها.
 -15القياس والتقويم التربوي /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
 -16أساسيات المناهج /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
مرحلة الدبلوم:
 -1مناهج الدراسات االجتماعية :البنية والتحليل /لطلبة الدبلوم الجامعة األردنية.
 -2الحاسوب في التعليم /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
 -3صعوبات التعلم االكاديمية وبرامجها التربوية /جامعة ال البيت.
مرحلة الماجستير :
 -1نظرية المنهاج وتصميمه.
 -2تخطيط المناهج وتطويرها.
 -3أساليب تدريس الدراسات االجتماعية(.)1
 -4أساليب تدريس الدراسات االجتماعية(.)2
 -5طرائق في تدريس الدراسات االجتماعية.
 -6التربية السكانية.
 -7االتجاهات الحديثة في المناهج /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
 -8التقويم التربوي /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
 -9استخدام الحاسوب في التعليم وتطبيقاته التربوية /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
 -10المناهج بين النظرية والتطبيق.
 -11حلقة بحث في مناهج الدراسات االجتماعية.
 -12التقويم في تدريس الدراسات االجتماعية.
 -13قضايا ومشكالت معاصرة في مناهج الدراسات االجتماعية وتدريسها.
 -14حلقة بحث في المناهج العامة.
 -15مناهج البحث العلمي في المناهج والتدريس.
 -16طرائق في تدريس الدراسات االجتماعية
مرحلة الدكتوراه :
* طرائق التدريس الخاصة  /جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
*اإلشراف على رسائل الماجستير وعضوية مناقشة مخططات ورسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات وعلى النحو اآلتي:
أوالً :جامعة آل البيت.
أ -األشراف على رسائل الماجستير:
 " -1مدى امتالك معلمات رياض األطفال في مديرية تربية لواء الرمثا للمهارات االجتماعية من وجهة نظرهن" ،للطالبة رشا سامي إسماعيل خابور2008.م.
 -2درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية في محافظة المفرق لسمات المواطن الصالح كما يتضمنها كتاب الثقافة العامة" للطالبة رابعة نصار أحمد زغير2010.م".
 " -3أثر برنامج تدريبي في المهارات االجتماعية في تنمية مفهوم الذات األكاديمي والثقة بالنفس لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم فدي محافظدة المفدرق" ،للطالبدة نهدال أمجدد
فرحان حداد2011.م.
 -4فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية الوعي البيئي لدى طلبة الصف السادس في مبحث الجغرافيا .للطالب عويد الزيادنة2011.م.
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 -5عزوف طلبة المرحلة الثانوية عن اختيار مبحث التاريخ من وجهة نظر الطلبة ومعلمي المبحث في محافظة اربد .للطالب لؤي مقدادي2011.م.
 -6درجة امتالك مدرسي الجغرافية لكفايات تقنية نظم المعلومات الجغرافية ) (GISوممارستهم لها في المدارس الثانوية في العراق .للطالب مصطفى محمد خلف الجبوري.
2014م.
 -7واقع أستخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة الجغرافية بالمرحلة المتوسطة في العراق من وجهة نظر مدرسيها .للطالب حسن خليبص عبادي2014 .م.
 -8معايي ر الجودة الشاملة الالزم توافرها لدى مدرسدي المدواد االجتماعيدة مدن وجهدة نظدر مدديري ومدرسدي المددارس الثانويدة فدي العدراق" للطالدب :شدريف ضداري خلدف
الجبوري2014 .م.
 -9أثر تدريس التاريخ باستخدام نموذج التعلم البنائي في تحصيل طالب الصف الخامس االعددادي األدبدي للمفداهيم التاريخيدة واالحتفداظ بهدا فدي العراق.للطالدب حيددر طعمدة
جبار سلمان2014 .م.
 -10درجة ممارسة مدرسي الجغرافيا لكفايات التعليم االلكتروني بالمرحلة المتوسطة من وجهدة نظدر مدديري المددارس والمشدرفين فدي محافظدة االنبدار .للطالدب :عبددالحليم
محمد عبيد2014 .م.
 -11فاعلية برنامج تعل يمي مقترح قائم على االفالم والمصورات التاريخية في تحصيل في طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ في العراق .للطالب :غسان صاحب
الجوهري2014 .م.
 -12أثر استخدام الطريقة التاريخية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف الثداني المتوسدط فدي مدادة التداريخ فدي محافظدة كركدوك .للطالدب :غسدان محمدد مبدارك
اللهيبي2014 .م.
 -13مدى اشتمال كتاب الجغرافيا للصف السادس االبتدائي على مفاهيم التربية السكانية من وجهة نظر المعلمين في العراق .للطالب :مروان خلف محمد حمد2014 .م.
-14تقويم كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في ضوء م عدايير الجدودة الشداملة مدن وجعدة نظدر المعلمدين والمشدرفين فدي محافظدة المفدرق .للطالدب :خيدري محمدد خلدف
خلف2014.م.
 -15صورة المرأة في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا في األردن .للطالبة :منى صامد مرزوق القالب2014.م.
 -16واقع استخدام تقنيات التعليم لدى معلمي الجغرافيا في المرحلتين األساسية والثانوية مدن وجهدة نظدر معلميهدا ومدديري المددارس واتجاهداتهم نحوهدا فدي األردن.للطالدب:
فيصل مسير صالح الزويحم الركابي.
 -17درجة ا ستخدام معلمي مادة التاريخ ألدوات التقويم الواقعي في مدارس محافظة اربد .للطالب :حمود موحان فالح2015.م.
 -18المنظومة القيمية السائدة لدى معلمي مادة التاريخ في مدارس مديرية تربية اربد األولى .للطالب :اثير عمران مزعل2015.م.
 -19درجة امتالك مدرسي مادة الجغرافيا في المرحلة المتوسطة في العراق للوعي السياحي .للطالب :صالح حميد عودة2015.م.
 -20درجة ممارسة معلمي الجغرافيا لمهارات الخرائط في مديرية تربية اربد األولى .للطالب :احمد حسين عبود2015،م.
 -21درجة امتالك معلمي االجتماعيات للوعي السياسي بمنطقة االحمدي التعليمية في دولة الكويت .للطالب :محمد علي راشد العجمي2015 ،م.
 -22درجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعي ة في محافظة المفرق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعيقات التي تواجههم .للطالب :يعمر محمد علوان2015.م.
 -23درجة اكتساب طلبة أقسام الجغرافيا في الجامعات األردنية لمفاهيم الوعي البيئي .للطالب :قحطان عدنان عودة2015.م.
 -24درجة مراعاة كتب االجتماعيات في الم رح ة المتوسعطة فعي دولعة الكويعت ل م عكجت االجتماعيعة معن وجهعة نمعر المو معين فعي منطقعة األحمعدل التو يميعة .ل طالعب محسعن

حسن غ وم د تي2016 ،م.

 -25أثعر اسعتادام نمعوذع تو عم بنععاتي فعي تحصعيص طعجب الصعش الحععادل ع عر لمعادة ع عم العنفس فععي منطقعة الواصعمة التو يميعة فعي دولععة الكويعت ،ل طالعب عبعدالرحمن جععابر
محمد المطيرل2016 ،م.
 -26درجة مراعاة كتاب الجغرافيا للصف الثاني عشر في الكويت للقضايا والمشكالت البيئية من وجهة نظر المعلمين .للطالب :تركي الحميدي المطيري2016.م.
 -27درجة ممارسة معلمي التربية االجتماعية الستراتيجيات التدريس الواقعي في دولة الكويت،عبدهللا علي حسين المويل2016،م.
 -28تقويم كتاب الجرافيا للصف الحادي عشر في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في ضوء المعايير العالمية ،جراح محمد عبدهللا العتيبي2016 ،م.
 -29درجة تضمين كتب االجتماعيات في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت ل مشروعات التعلم الخدمي ،محمد فرحي وراد صنيدح الشمري2016،م.
 -30تقويم أداء معلمي المرحلة المتوسطة في دولة الكويت في ضوء المعايير العالمية للتعليم ،سالم فالح غضيان سلطان الدوسري2016 ،م.
 -31تقويم برنامج التربية العملية في جامعة جابر األحمد من وجهة نظر المعلمين والمشرفين ،فهد شجاع متعب العدواني2016 ،م.
 -32أثر استخدام طريقة المناظرة في تحصيل طلبة الصف الثاني عشر في مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة في دولة الكويت ،فواز بردي عوض السعيدي2016 ،م.
 -33درجة ممارسة معلمي الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم في األردن ،أركان انور خلف الونداوي2016 ،م.
 -34تحليل محتوى كتاب التاريخ للصف الثامن األساسي في األردن في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة ،سعد حبيب غضبان الجبوري2016 ،م.
 -35درجة ممارسة معلمي التربية المهنية لالنشطة التعليمية في دولة الكويت ،سعد تركي المجاوب2016 ،م.
 -36أثر إستخدام الفيديو التفاعلي في تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة تاريخ الكويت بدولة الكويت ،فهد منشد الخالدي2016 ،م.
ب  -عضوية لجنة مناقشة رسائل الماجستير:
 -1أثر طريقة الدراما التعليمية في تحصيل طالب الصف الخامس واالحتفاظ بالتعلم في مبحث التربية االجتماعية والوطنية" ،للطالبة رانيا عيسى الرشدان2005.م.
 -2أثر استخدام طريقة التدريس المعزز بالحاسوب ) (CATفي تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في لواء الكورة في مبحث التربيدة االجتماعيدة والوطنيدة" .للطالبدة الندا
محمد علي ذيابات2008.م.
 " -3مدى تلثير مادة الثقافة اإلسالمية في الحد من الظواهر السلبية الدخيلة في جامعة الكويت من وجهة نظر الطلبة" ،للطالب غانم بنيا غنيم السليماني2009.م.
 " -4تقويم كتابي اللغة العربية للصف العاشر األساسي في األردن من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق" للطالبة ناديدة لطفدي
عبداللطيف الحميدي2009.م.
 " -5مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية لقيم المحبة في المرحلة األساسية العليا في األردن" للطالب محمود علي موسى فتيحة2010.م.
 -6المفاهيم المرورية في كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة األساسية في األردن" للطالبة غزوة سليمان النوفل.
 -7فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على الخرائط والصور الجوية والفضائية في تحصيل طلبة الصف السابع في مبحث الجغرافيا ،للطالب أيمن الزيود2013.م.
 -8مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لالنترنت في مديرية قصبة المفرق واتجاهاتهم نحوها .للطالب :ممدوح منصور السرحان2013 ،م.
 -9مدى تضمين مفاهيم التربية البيئية في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا في ضوء معايير االقتصاد المعرفي .للطالبة سلوى عايد السليحي2013،م.
 -10درجة ممارسة الطلبة الدارسين لمادة الترب ية الوطنية في جامعة ال البيت للقيم الوطنية من وجهة نظرهم .للطالب :احمد محمد الخزاعلة2013 .م.
 -11مدى مراعاة كتاب التربية الوطنية للصف السابع األساسي لمبادئ االنتماء والوالء من وجهة نظر معلمي التربية الوطنيدة فدي الباديدة الشدمالية الغربيدة .للطالدب :عدوض
جبر الشرعة2014 ،م.
 -12درجة تضمين مناهج المواد االجتماعية للمرحلة المتوسطة في دولة الكويت لمفاهيم األمن االجتماعي .للطالب :خالد دغيم العدواني2014 ،م.
 -13معيقات اسدتخدام الوسدائل التعليميدة فدي تددريس مدادة الجغرافيدا مدن وجهدة نظدر معلميهدا ومدديري المددارس فدي مديريدة تربيدة الزرقداء الثانيدة .للطالدب :مرتضدى سدعيد
جاسم2014،م.
 -14درجدة ممارسددة معلمددي مددادة التدداريخ فددي المرحلددة األساسددية لمبددادئ الددتعلم النشدط مددن وجهددة نظددر المعلمددين والمشددرفين التربددويين فددي األردن .للطالددب :عاصددم يوسددف
هالل2014.م.
 -15أثر استخدام اسدتراتيجية بدالن فدي تنميدة مهدارات التفك يدر االبدداعي لددى طدالب الصدف الثداني المتوسدط فدي مدادة التداريخ االسدالمي فدي العدراق .للطالدب :علدي كشدي
شالل2014.م.
 -16أثدر اسدتخدام نمدوذجين مدن خدرائط المفدداهيم فدي تحصديل طدالب الصدف الخدامس العلمددي فدي مدادة التربيدة االسدالمية فدي محافظددة صدالح الددين .للطالدب :اندوار مجددول
سبع2014.م.
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 -17دراسة تقويمية لمحتوى كتاب التاريخ للصف الثاني المتوسط من وجهة نظدر المعلمدين فدي محافظدة كركدوك وريفهدا فدي ضدوء معدايير الجدودة الشداملة .للطالدب :فدارس
وشاح أحمد محمود2014.م.
 -18درجة ممارسة معلمي التاريخ في المرحلة األساسية للكفايات التعليمية من وجهة نظر مدير ي المددارس والمشدرفين التربدويين فدي األردن .للطالدب :يحيدى محمدد حميدد،
2014م.
 -19أثر استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طلبة الصف الثاني المتوسط لمادة التاريخ االسالمي بمحافظة كركوك .للطالدب :سدعدون أحمدد
الجبوري2014.م.
 -20أ ثر استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على التفكير االنتقائي في اكتساب طالب الصف الرابع االعدادي المفاهيم التاريخية في محافظة كركوك .للطالب :عددنان
جاسم الجبوري2014 ،م.
 -21معوقدات االداء االبدداعي لددى معلمدي مدادة الجغرافيدا فدي المرحلدة الثانويدة فدي األردن مددن وجهدة نظدر معلميهدا والمشدرفين التربدويين .للطالدب :عدز الددين علدي جددابر.
2014م.
 -22أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في التحصيل واالحتفاظ بالمفاهيم التاريخية لدى طلبة الصف السادس االبتدائي بمحافظة كركوك .للطالب  :سبهان عجدم عبدد الجبدوري.
2014م.
 -23أثر استخدام استرات يجية الخرائط المفاهيمية في تنمية مهدارات التفكيدر االبدداعي فدي مدادة التربيدة االسدالمية لددى طلبدة الصدف السدادس االبتددائي فدي محافظدة كركدوك.
للطالب :سامي محمد عبدهللا الجبوري2014 ،م.
 -24تقويم كتاب التاريخ للصف األول المتوسط في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر المدرسين في العراق .للطالب :محمد يوسف عالوي2014 ،م.
 -25درجة امتالك مدرسي الجغرافيا للكفايات التعليمية ودرجة ممارستهم لها في المدارس االسالمية لمحافظة بابل .للطالب :رائد حامد علوان القيسي2014 .م.
 -26معوقات استخدام مدرسدي التداريخ للحاسدوب فدي تدريسدهم بالمرحلدة المتوسدطة مدن وجهدة نظدر المدرسدين والمشدرفين فدي محافظدة االنبدار .للطالدب :نداظم جدواد علدي،
2014م.
 -27مدى استخدام معلمي التربية االسالمية لألساليب التربوية المستنبطة من السنة النبوية في محافظة اربد .للطالب :أحمد داود سلمان المحمدي2015،م.
 -28االحتياجات التدريبية ا لالزمة لمعلمي التاريخ في المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين ومديري المدارس في األردن" للطالب :يونس عودة عرم 2015،م.
 -29مشكالت البيئة التعليمية لتدريس مبحث الجغرافيا للمرحلة األساسية في األردن من وجهة نظر المعلمين .للطالب :أحمد صكب غالي2015،م.
 -30درجة معرفة وممارسة مدرسي مادة التاريخ في المرحلة االعدادية في العراق لمبادئ وافتراضات نموذج التعلم البنائي .للطالب :اثير فاضل عبدهللا.2015،
 -31درجة توافر مهارت التفكير التاريخي في كتاب التاريخ للصف العاشر األساسي في األردن .للطالب  :سلوان محمد حسين2015،م.
 -32مدى تضمين كتب التربية الوطنية للمفاهيم والقديم الوطنيدة فدي المرحلدة األساسدية العليدا مدن وجهدة نظدر المعلمدين فدي مديريدة تربيدة أربدد األولدى .للطالدب :مؤيدد محمدد
علي2015،م.
 -33مستوى مقروئية كتاب الجغرافيا وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشدر األساسدي فدي مديريد ة التربيدة والتعليدة لقصدبة اربدد .للطالدب :عمداد حمداد علدي،
.2015م.
 -34درجة ممارسة معلمي التاريخ للمرحلة األساسية العليا في األردن لمهارات التفكير التاريخي .للطالب :عادل عبيد زكري2015 ،م.
 -35درجة ممارسة معلمي السراج المنير لاللعاب التعليمية في تدريس المفاهيم ا لدينية في دولة الكويت .للطالب  :سعود محمد الضليعي2015 .م.
 -36تقويم كتب الجغرافيا في المرحلة الثانوية في األردن في ضوء معايير الجمعية الجغرافية االمريكية ،للطالب :شاكرمحمود حسن2015 ،م.
 -37اتجاهات المعلمين نحو تعليم مادة التاريخ باستخدام تكنولوجيا المعلومات في محافظة المفرق .للطالب :عالء خلف حسن محمود2015 ،م.
 -38درجة توافر معايير الجودة العالمية في كتاب التاريخ للصف الثامن األساسي من وجهة نظر المعلمين في األردن .للطالب  :وليد عدنان محمود2015 ،م.
 -39درجة مساهمة معلمي الدراسات االجتماعية في ترسيخ القيم االج تماعية لددى طلبدة التعلديم األساسدي مدن وجهدة نظدر المعلمدين والطلبدة فدي ليبيدا ،للطالدب :ابدراهيم علدي
أحميد فرج2015 ،م.
 -40دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم الوسدطية واالعتددال وتطبيقاتهدا التربويدة فدي منداهج التربيدة االسدالمية (الفديس بدوك :انموذجدا) .للطالدب :خالدد ذيدب محمدد
الخزاعلة2015 ،م.
 -41مدى تضمين دليل المعلم لكتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية للصف التاسع األساسي الستراتيجيات التقويم في األردن ،للطالب :عبدالحميد تيم خلف2015 ،م.
 -42درجة معرفة معلمي التاريخ في مديرية تربية قصبة المفرق لألحداث الجارية ودرجة مما رستهم لها من وجهة نظرهم ،للطالب :بليغ حمدي حنظل2015 ،م.
 -43الكفايات التقنية الالزمة لمعلمي المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية والتصور المقترح لتطويرها في دولة الكويت ،عايد خليف عايد العازمي2015 ،م.
 -44تصددميم برنددامج تدددريبي مقتددرح قددائم علددى معددايير الجددودة الشدداملة لتحسددين مهددارات التدددريس لدددى معلمددي مددادة التدداريخ فددي المرحلددة الثانويددة ،للطالددب :مزهددر عبيددد
حمد2015،م.
 -45درجة امتالك معلمي المرحلة الثانوية في منطقة األحمدي التعليمية للكفايات النفسية واالجتماعية،محمد سلمان اسحيم الميع العازمي2015 ،م.
 -46مدى تضمين كتب الترب ية االسالمية لقيم الوسطية واالعتدالل في المرحلة األساسية العليا في األردن من وجهة نظر المعلمين ،سعدون عبدهللا نجم2015 ،م.
 -47الكفايات التدريسية االزمة لمعلمي مادة التاريخ في األردن من وجهة نظر المعلمين ومدراء المدارس ،سعيد محمد سعيد حنتاوي2015 ،م.
 -48مدى امتالك معلمي اللغة االنجليزية للكفايات التكنولوجية ودرجة ممارستهم لها في مدارس لواء قصبة المفرق م وجهة نظرهم ،رغدة علي برقاوي2015 ،م.
 -49درجة امتالك طلبة الصف السادس األساسي للمفاهيم الزمنية في مادة التاريخ وأثرها في تنمية عادات العقل والتعداطف التداريخي لدديهم فدي األردن ،للطالدب عدالء نعديم
الحطاب2015 ،م.
 -50تحليل محتوى كتاب التاريخ للصف الثامن األساسي في األردن في ضوء المعايير العالمية ،عبدالرحمن عالوي فرحان2015،م.
 -51مدى توافر مهارات التفكير التلملي في كتاب التاريخ للصف الثاني المتوسط في العراق من وجهة نظر المدرسين ،عماد حماد رمضان حسن2015 ،م.
 -52تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف السابع األساسي في األردن في ضوء معايير الجودة العالمية ،رأفت خلف شرموط2015 ،م.
 -53آراء واتجاهات معلمي التربية االسالمية حول استخدام التقنيدات التعليميدة االبداعيدة فدي تددريس طلبدة المرحلدة األساسدية فدي محافظدة العاصدمة عمان،زيدد أحمدد فاضدل
عبدالعزيز2016 ،م.
 -54القيم االخالقية المتضمنة في كتب السراج المنير للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت ،جابر مبارك العتيبي2016 ،م.
 -55دور معلمي السراج المنير في تعزيز قيم الوسطية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في دولة الكويت ،عبيد منصور العجمي2016،م.
 -56درجة ممارسة معلمي التربية المهنية لكفايات االقتصاد المعرفي في دولة الكويت ،حسن حسن الصانع2016 ،م.
 -57المفاهيم البيئية ومدى توافرها في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة المتوسطة في الكويت من وجهة نظر المعلمين ،مساعد ردن المطيري2016 ،م.
 -58مدى مراعاة كتب التربية االجتماعية للمرحلة المتوسطة في دولة الكويت لمفاهيم األحداث الجارية من خالل تحليل محتواها .للطالب :وحيد عبدهللا القطان2016 ،م.
 -59أثر األحداث الجارية في أداء معلمي المواد االجتماعية في دولة الكويت ،للطالب :نايف خالد عايض المطيري2016 ،م.
 -60أداء معلمي االجتماعيات للمرحلة المتوسطة في ضوء معايير الجودة وعالقته باتجاههم نحو المادة في دولة الكويت ،للطالب عبدهللا عيسى عبدهللا كلمد2016 ،م.
ثانيا ً  :الجامعة األردنية.
أ -عضوية لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه:
 " -1درجة م راعاة كتب الدراسات االجتماعية لمبادئ االقتصاد المعرفي لمرحلة التعليم الثانوي في األردن وتطدوير وحددة تعليميدة فدي ضدوء تلدك المبدادئ"  ،للطالدب محمدد
محمود ساري حمادنة2010.م.
 -2درجة امتالك وممارسة معلمي الدراسات االجتماعية فدي األردن السدتراتيجيات التددريس والتقدويم المسدتندة إلدى منحدى االقتصداد المعرفدي" للطالدب عدوني صدادق خليدل
خليل2010.م.
 " -3أثر برمجية تعليمية قائمة على انموذج التعلم البنائي في تنمية مهارة التفكير االسدتداللي والتحصديل واالتجاهدات لددى طلبدة الصدف الثالدث ثدانوي فدي مدادة الجغرافيدا فدي
محافظة رفحاء /المملكة العربية السعودية" للطالب هزاع بن عامر بن منيس الشمري.2011،
 -4فاعلية تنظيم وحدة دراسية وفق نظرية رايجلوث التوسعية في تنمية مهارتي التفكير التاريخي والتخيل لدى طالبات الصف التاسع األساسدي فدي األردن .احتدرام سدليم
اللصاصمة 2016 ،م.
ب  -عضوية لجنة مناقشة رسائل الماجستير:
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 " -1أثر استخدام األسلوب القصصي في تدريس مادة التربية االجتماعية والوطنية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول في مديرية التربية والتعليم لعمان الثالثة
" للطالبة سهير احمد جمعة الصرايرة.
 " -2أثر التعلم المتمازج في التحصيل وفهم الخرائط التوضيحية في مادة الجغرافيا لدى طلبة المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية " للطالبة تهاني فهد العنزي.
 -3المشكالت التي تواجه معلمي التربية الوطنية في المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية" للطالب طراد بن سالم النماصي.
 -4صور ة الذات وصورة اآلخر في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في األردن" للطالبة هدى صبحي أحمد أبو عمر.
 -5دور مناهج التربية الوطنية في تطوير الكفاءات النوعية لطلبة المرحلة األساسية العليا في األردن من وجهة نظر المعلمين" للطالب طارق علي الطرودي.
 "-6أثر استخدام إستر اتيجية حل المشكالت في تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية مهارات اتخاذ القدرار لددى طلبدة الصدف العاشدر األساسدي فدي األردن" للطالبدة ياسدمين
داود محمد السمارات.
 -7انماط الشخصية الثقافية المتضمنة في محتوى كتاب الثقافة العامة للصف الثاني الثانوي في األردن ،حسام محمد محمود ابو سريس2015 ،م.
 -8ضغوط العمل وعالقتها بالكفايات التدريسية لدى معلمي التربية الرياضية من وجهة نظرهم في دولة الكويت ،حمد ستار جابر العنزي2016 ،م.
ثالثا ً :جامعة البلقاء:
 كلية األميرة عالية الجامعية-أ -عضوية لجنة مناقشة رسائل الماجستير:
 "-1فاعلي ة إستراتيجية حل المشكالت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة التربية االجتماعيدة والوطنيدة لددى طلبدة الصدف الرابدع األساسدي"  ،للطالبدة عبيدر عبيدد هللا
عبدهللا البريقي.
 " . 2أثر التعلم بااللعاب اللغوية على تنمية الطالقة اللفظية في مادة اللغة االنجليزية لدى طل بة الصف الثامن في مدارس لدواء عدين الباشدا فدي األردن" .للطالبدة أسدماء محمدد
رأفت صالح.
" -3تقييم أبعاد التدريس الفعال لدى معلمي الطالب الموهوبين في مدارس منطقة تبوك من وجهة نظرهم" ،للطالب سالم فريج سالم العطوي 2001،م.
" -5اتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى الطلبة الموهوبين في المرحلة المتوسطة في محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية" ،للطالب سمير
عبدالوارث محمد عبدالرزاق 2011 ،م.
 -6درجة ممارسة معلمين الطلبة الموهوبين للمبادئ الديمقراطية وعالقتها بالسمات الشخصية لديهم في دولة الكويت ،للطالب خالد هزاع العتيبي2016 ،م.
رابعا ً  :جامعة عمان العربية للدراسات العليا:
عضوية لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه:

 " -1فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على اكتساب طلبة المرحلة األساسية العليدا فدي األردن لمهدارات التفكيدر التداريخي وتنميدة اتجاهداتهم نحدو المبحدث" للطالدب
سيف سامي المجالي.2011 ،
 " -2أثر برنامج تعليمي مطور قائم على نموذجي دورة التعلم الخماسدي والدتعلم المتمركدز حدول المشدكلة فدي التحصديل وتنميدة مهدارات التفكيدر االبدداعي" للطالدب
ذياب صالح ذياب الحسيني.2011،
خامسا ً  :الجامعة الهاشمية:
أ -عضوية لجنة مناقشة رسائل الماجستير:
 -1مدى م راعاة كتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة األولى في األردن لخصائص المتعلمين ،للطالب خلدون ابراهيم الدبابي2010 ،م.
 -2واقع استخدام طلبة الجامعة الهاشمية لمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بالمنظومة القيمية .للطالبة :سناء عبدربه ابو عيشه2014 ،م.
 -3أثر ال تدريس بالسرد القصصي المتبوع باألسئلة السابرة في تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي فدي مدادة التربيدة االسدالمية فدي محافظدة الزرقداء ،أسديل محمدد
صالح الدين أسعد عبده2016 ،م.
سادسا ً :جامعة اليرموك:
أ -االشراف على أطروحات الدكتوراه:
 " .1تطوير كتب الدراسات االجتماعية للمرح لة األساسية العليا في األردن في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة للسكان وقياس فاعليتهدا واتجاهدات الطلبدة نحدو التربيدة
السكانية" للطالب :طارق علي محمد الطرودي2011/م .إشراف مشترك.
ب -عضوية لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه:
 -1تطوير وحدة تعليمية من كتداب الجغرافيدا للصدف العا شدر األساسدي فدي ضدوء نظدم المعلومدات الجغرافيدة واختبدار أثرهدا فدي تحصديل واتجاهدات الطلبدة نحوهدا.
للطالبة :مجد فيصل صالح التوبات.2014 ،
 -2ظاهرة عمالة األطفال في األردن ودور كتب التربية الوطنية والمدنية في الحد منها ،للطالبة ،رابعة نصار احمد زغير.2015 ،
سابعا :جامعة العلوم األسالمية العالمية
 -1مناقشة اطروحة دكتوراه بعنوان :أثر استخدام التعليم المتمازج في تحسين الربط بين المفاهيم الجغرافية والتاريخية وتحسين مهارات رسم الخرائط لددى طالبدات
المرحلة األساسية العليا في األردن .للطالبة  :ايمان نايف النجادات2015.م.
ثامنا :جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
أ -االشراف على رسائل الماجستير:
 " -1تقويم أداء معلميي العليوم فيي المرحلية المتوسيطة فيي المعاهيد العلميية التابعية لجامعية اإلميام محميد بين سيعود اإلسيالمية بالمملكية العربيية السيعودية فيي ضيوء
متطلبات االقتصاد المعرفي" ،للطالب :عبدالرحمن بن حمد بن عبدهللا الحليلة2012.م.
 -2واقع استخدام معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة للمختبرات المدرسية من وجهة نظر المختصين بمنطقة جازان" للطالب :سمير بن عزالدين حكمي2012.م.
 -3معايير الجودة الشاملة الالزم توافرها في معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس" للطالب :محمد بدن مصدلح القحطداني،
2013م.
 -4واقع استخدام تقنيات التعليم في تدريس القران الكريم بالمرحلة الثانوية في مدينة الرياض ومعوقات استخدامها" للطالب عيسى بن أحمد الفيفي2013 ،م.
ب -عضوية لجنة مناقشة اطروحات الدكتوراه:
 -1فاعلية برنامج مقترح على نظري ات الذكاءات المتعددة في التحصيل وتنمية بعض المهارات الجغرافية لدى طالب الصف الثالث الثانوي" للطالب :علي بن يحيى
ال سالم2013 ،م.
ج -عضوية لجنة مناقشة رسائل الماجستير:
 -1تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي في ضوء متطلبات التربية الوقائية" للطالب :مبارك بن محمد بن سعيد الشهري2012.م.
 -2أثر استخدام الشبكات االجتماعية في تدريس قواعد اللغة االنجليزية على تحصيل طالبات جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية .للطالبة مشاعل بنت مبارك بن
علي القحطاني2013.م.
 -3معوقددات اسددتخدام معلددم المكتبددة والبحددث لمركددز مصددادر الددتعلم مددن وج هددة نظددر المعلمددين والمشددرفين التربددويين بالمرحلددة الثانويددة .للطالددب ابددراهيم بددن عيددد
السلمي2013.م.
 -4تصددور مقتددرح لتفعيددل دور األنشددطة المدرسددية بالمرحلددة الثانويددة فددي ضددوء حاجددات الطددالب وميددولهم بمدينددة الريدداض .للطالددب عددادل بددن محمددد بددن عب ددهللا
النقيب2013.م.
تاسعا :جامعة الشرق األوسط :
عضوية لجنة مناقشة رسائل الماجستير:

 -1درجة تطبيق مديري املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة العاصمة عمان للشفافية اإلدارية وعالقتها بدرجة التمكني اإلداري للمعلمني من وجهة نظرهم .للطالبة :اميان عثمان حسني املصري،
2016م.
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اللجان:
* جامعة ال البيت
* عضو في اللجان اآلتية:
 عضو لجنة الخطة 2006/2005م. عضو لجنة الدراسات العليا  /القسم 2009/2008م. عضو لجنة الدراسات العليا  /الكلية2009/2008 .م. ممثل قسم المناهج والتدريس في مجلس الكلية 2009/2008م. االمتحانات والجدول الدراسي2008-2006.م. عضو لجنة االمتحان الشامل2008/2007.م.* مقرر لجنة معايير الجودة في الكلية.2008/2007
* عضو لجنة المسح االقتصادي واالجتماعي في الجامعة .2008/2007
* رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم المناهج 2010/2009م.
* عضو مجلس الكلية 2010/2009م.
* عضو لجنة الدراسات العليا  /الكلية 2010/2009م.
* رئيس لجنة االمتحان الشامل2010/2009م.
رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم المناهج 2011/2010م.
* عضو مجلس الكلية 2011/2010م.
* عضو لجنة الدراسات العليا  /الكلية 2011/2010م.
* رئيس لجنة االمتحان الشامل2011/2010م.
*عضو لجنة الدراسات العليا في قسم المناهج 2014/2013م.
*عضو مجلس تأديب الطلبة في الجامعة 2014/2013م.
*عضو لجنة االمتحانات 2014/2013م.
* عضو مجلس وحدة الدراسات العمانية 2016/2015م.
* عضو لجنة الدراسات العليا  /القسم 2016/2015م.
* عضو لجنة التعيين والترقية  /القسم 2016/2015م.
* جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية:
 عضو لجنة العلوم االجتماعية للدراسات العليا 2013-2011عضو لجنة الجودة 2012/2011م.
 عضو لجنة الجودة 2013/2012م.الدورات في الجامعة -:
دورة تطوير االختبارات وحوسبتها .

التعليم االلكتروني عبر االنترنت باستخدام برمجية ).(BLACK BOARD

محادثة (لغة انجليزية).

التحليل اإلحصائي )(SPSS

تحكيم األبحاث والدراسات والترقية:
مقيم ومحكم أبحاث لبعض مجالت العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية األردنية والعربية.

تقييم االنتاج العلمي للترقية في بعض الجامعات العربية.

الندوات والمؤتمرات:
 -1ندوة  :أبن خلدون عالما ً  /الجامعة األردنية2006/3 ،م.
 -2مؤتمر " The Current State of Social Sciences in the Arab World " :
DAAD Cairo Office, 30 May to 1 June 2010, in Cairo, Egypt
)(The Social Situation in Jordan: Reality and the Future Challenges

1-

(2-)Social Sciences: Sociology at higher education in Jordan
-2
-3

المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي ،األردن ،فندق الرويال2010/6/17-15م.
الملتقى الةلمي الدولي الثاني عشر خصوصية المصطلح ومنابةه في الموروا الثضاري الةُماني /وثدة الدراسات الةُمانية – جامةة آل البيت وسهفارة
سلطنة عُما وجامةة السلطا صابوس2016 /م.

المقاالت المنشورة:
التربية المرورية2009/9/22 .م .مجلة أمننا  /مديرية األمن العام ،األردن.
األمن االجتماعي 2009/10/9م /مجلة أمننا  /مديرية األمن العام ،األردن.
التربية المرورية  /2014/6مجلة الدفاع الدفاع المدني /المديرية العامة للدفاع المدني.
النشاطات األكاديمية األخرى:

 -1عضو مشارك في مبادرة ومشروع  /دكتور لكل مدرسة /بالتعاون مع المجلـدـس األعلدى للعلــدـوم والتكنولوجيـدـا ( (The Higher Council for Science and
Technologyو وزارة التربية و التعليم ،ومنسق المشروع في محافظة المفرق2010/1/16 -2009/9/3 ،م.
 -2عضو الفريق الوطني لتطوير أساليب التعلم والتعليم الجامعي بالتعاون مع مركز جامعة كولمبيا ).2011.(Columbia University Middle East Center
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