نموذج السيرة الذاتية 2020
البيانات الشخصية

االســـــــم

أ .د .إسماعيل سعود حنيان العون

تاريخ ومكان الميالد

1971 - 6 – 1

الكلية

كلية العلوم التربوية

القسم

قسم التربية البدنية

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

دكتوراه

مناهج و طرق تدريس التربية البدنية

جامعة عمان العربية – األردن

2005

ماجستير
بكالوريوس
ثانوية عامة

مناهج و طرق تدريس التربية البدنية
تربية رياضية
ادبي

جامعة جوبا – السودان
جامعة اليرموك – األردن
مدرسة األمير حمزة الثانوية

2001
1994
1990

التخصص ومجاالت االهتمام

1

التخصص العام

مناهج و طرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج و طرق تدريس التربية البدنية

مـجاالت االهتمام

املناهج  /طرق التدريس  /استراتيجيات التدريس

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه (في حدود  150كلمة)

ً
دراسة تحليلية للكفايات التعليمية واقتراح برنامج تعليمي لتنمية الكفايات األقل امتالكا لدى معلمي املرحلة الثانوية في
األردن

عنوان وملخص رسالة الماجستير (في حدود  150كلمة)

الحاجات التدريبية ملعلمي الرياضية في مديرية تربية لواء البادية الشمالية الشرقية

السجل الوظيفي

الوظيفة

2

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

أستاذ

جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية  /قسم املناهج

 2018/8/28م  -حتى تاريخه .

أستاذ متميز

جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية  /قسم املناهج

 2016/10/30م2018/8/28 -م .

أستاذ مشارك

جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية  /قسم املناهج

 2014/2/8م 2016/10/30 -م.

أستاذ مساعد

جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية  /قسم املناهج

 2010/2/8م 2014/1/8 -م.

محاضر متفرغ

جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية  /قسم املناهج

 2008/9/8م –  2010/2/8م.

األعمال اإلدارية واللجان

3

مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام

التاريخ

عضو مجلس كلية العلوم التربوية جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية.

 -2020/9/1حتى تاريخه.

مخرج و معد و مقدم برنامج رياض ي في اذاعة جامعة ال البيت .

 20219/7/1 – 2018/7/1م

رئيس قسم التربية البدنية جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية.

2020/9/1 - 2017/9/1م

رئيس قسم التربية البدنية بالنابة جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية.

2016م

مساعد عميد كلية العلوم التربوية جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية.

2017 / 9/1 – 2015/9/1م

عضو مجلس كلية العلوم التربوية جامعة آل البيت/كلية العلوم التربوية .

2017/9/1 – 2015/9/1م .

 2015/9/1م .حتى تاريخه
نائب عميد شؤون الطلبة جامعة آل البيت/عمادة شؤون الطلبة .

2014/9/1-2013/9/1م.

عميد شؤون الطلبة بالنابة جامعة آل البيت/عمادة شؤون الطلبة .

2014م

نائب رئيس هيئة تحرير جريدة الشورى جامعة آل البيت/عمادة شؤون

.2014/9/1-2013/9/1

الطلبة
مساعد عميد كلية العلوم التربوية جامعة آل البيت.

 2011/9/1م2013/9/1 -م

مساعد عميد شؤون الطلبة جامعة آل البيت/عمادة شؤون الطلبة

 2009 – 2007م

مدير دائرة األنشطة الثقافية و االجتماعية و الفنية جامعة آل البيت.

2007-1996م

رئيس شعبة األنشطة الثقافية جامعة آل البيت.

 1998/ 1996م

موظف إداري في عمادة شؤون الطلبة جامعة آل البيت.

1996/1994م

رئيس لجنة انشاء املسبح االوملبي

2018

عضو مجلس كلية العلوم التربوية

2018

عضو لجنة الخطط كلية العلوم التربوية

2018

عضو مجلس كلية العلوم التربوية

2017
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لجنة تعيين أعضاء هيئة تدريس بقسم التربية البدنية

2016

اللجنة االجتماعية

2016

لجنة التحقيق مع الطلبة

2015

لجنة تأسيس كلية الرياضية

2014

لجنة الكتاب السنوي

2015-2013

لجنة املؤتمرات و الندوات

2015-2014

لجنة معادلة املواد

2015-2013

لجنة تأديب الطلبة

2015-2009

اللجنة االجتماعية

2010

لجنة االنتخابات املركزية ملجلس طلبة جامعة آل البيت

2008 -1997

لجنة تعليمات وأسس انتخابات مجلس طلبة جامعة آل البيت

1996

لجنة اللجنة الفنية العليا ملهرجان املفرق الزراعي

2006

عضو مؤسس في االتحاد الثقافي للجامعات األردنية

2007-2005

لجنة التحقيق مع املوظفين

2008-2006

لجنة استقبال الطلبة املستجدين

2008-1995

األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات

اسم الباحث
(الباحثين)
اسماعيل العون
اسماعيل العون
اسماعيل العون

ـ ـ رأي طلب ــة التربي ــة الخاص ــة ف ــي جع ــت الجامع ــات األردني ــة نح ــو األنش ــطة الرياض ــية للمع ــاقين دراس ــة
استطالعية مجلة كلية التربوية /العـدد ( )163الجـزء الثـاني  /جامعـة األ هـر  /جمهوريـة معـر العربيـة
2015 .م.
االحتياجــات التدريبيــة الال م ــة أثنــاء الخدمــة ملعلم ــي التربيــة البدني ــة فــي دولــة الكويــت ،املــؤتمر العلمــي
الــدو ي الثــامن تاالســتراتيجيات التطبيقيــة فــي التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة" ،تشــرين أول ، ،جامعــه
اليرموك  ،اربد ،امللكة األردنية الهاشمية 2016،م .
الحاجـات التدريبيـة ملدريـ ي التربيـة البدنيةالقائمـة عاـي معـايير االقتعـاد املعرفـي فـي العـراق ،املـؤتمرالرياضة جزء منتظم من نمط الحياة اليوم وفي املستقبل  ،شرم الشيخ – معر.2016،

اسماعيل العون

أثر استخدام التغذية الراجعة (اللفظية  ،البعرية) في تطوير االدراك الحـس ححركـي لـدى طـالب قسـم
التربية البدنية في جامعة ال البيت مقبول للنشور في مجلة دراسات العلوم التربوية .

اسماعيل العون

مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة التربية البدنية بجامعة آل البيت ،مقبـول للنشـور فـي مجلـة
الجمعية العلمية لكليات التربية في الجامعات العربية ،جامعة دمشق ،الجمهورية العربية السورية.

اسماعيل العون

أثـر اسـتخدام اسـتراتيجيتي التـدريس ( األمـري والتبـاد ي) فـي تحسـين األداء الحركـي وتعلـم جعـت مهــارات
كرة السلة ،مقبول للنشور في مجلة جامعت النجاح  ،فلسطين.2018
Evaluating Physical Education curriculum for the Intermediate Stage as Perceived by
Teachersin Anbar Governoratehas been ACCEPTED with content unaltered to
publish with Journal of Research on Humanitiesand Social Sciences, ISSN
(Paper)2224-5766 ISSN (Online)2225-0484, February 18, 2015

اسماعيل العون

Physical Education Teacher Attitudes towards the Effectiveness of Sport activities in
Nortern-East Badia, Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN
2222-288X (Online), Vol.6, No.13, 2015

اسماعيل العون

The Impact of the Curriculum of Physical Education on the Physical, Kinetic,
Physiological, and Skills Variables among the Northern Badia Eastern Students,
)European Scientific Journal July 2015 edition vol.11, No.19 ISSN: 1857 – 7881 (Print
e - ISSN 1857- 7431
The degree of psychological security on the part of the faculty in some sports
colleges of education in Jordanian universities in the Light of Arabic Spring Events
Research on Humanities and Social Sciences ISSN (Paper)2224-5766 ISSN
(Online)2225-0484 (Online) Vol.6, No.8, 2016

اسماعيل العون

اسماعيل العون
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عنوان البحث والناشر والتاريخ

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

اسم املؤتمر والجهة املنظمة
مؤتمر الرياضة جزء منتظم من نمط الحياة اليوم وفي املستقبل ،

نوع املشاركة

مكان وتاريخ
انعقاده –
شرم الشيخ

ورقه علمية

معر.2016،
املـ ــؤتمر العلمـ ــي الـ ــدو ي الثـ ــامن تاالسـ ــتراتيجيات التطبيقيـ ــة فـ ــي التربيـ ــة البدنيـ ــة وعلـ ــوم اربد ،االردن
.2016،
الرياضة.
ـ امل ــؤتمر العلمــي الرياضـ ـ ــي الــدو ي الح ــادي عشــر ،التكاملي ــة ف ــي العلــوم الرياض ــية  ،كليـ ــة عمان  ،األردن
.2016
الرياضية بالجامعــة األردنية،
اربد ،االردن
املؤتمر العلمي الدو ي الخامس لكلية التربية البدنية /جامعه اليرموك ،
.2015
ـ املــؤتمر العلمـي الــدو ي الســادس عشـر الرياضــة التعليميـة وتحــديات التغييــر فــي الـوطن جامعة حلوان
معر .2015
العربـي ، /املجلـس األعاـي للجامعـات املعـرية ،واالتحـاد العربـي للتربيـة البدنيـة والرياضـة
املعلمية،الدو ي الراجع الرياضة في مواجهة الجريمة).
املؤتمر
املؤتمر العلمي الدو ي الخامس لكلية التربية البدنية ،نيسان ، ،جامعه اليرموك ،

ورقه علمية
ورقه علمية
ورقه علمية
ورقه علمية

اإلمارات  2014ورقه علمية
.
ورقه علمية
اربد ،االردن
.2013،

الدورات التدريبية

اسم الدورة والجهة املنظمة
دورة تحليل إحعائي  / spss.مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس  /جامعة آل البيت
البرنامج الشامل في الحاسوب للتأهيل الوظيفي /مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس  /جامعة آل
البيت
تهيئة أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين الجدد /مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس /جامعة آل
البيت
دورة ِإدارة عليا /مركز االستشارات /جامعة آل البيت /جامعة آل البيت
دورة العالقات العامة و التعامل مع الجمهور /مركز االستشارات
دورة إسعافات أولية  /جامعة آل البيت /مركز االستشارات  /جامعة آل البيت
دورة إدارة املكاتب و حفظ امللفات  /مركز االستشارات  /جامعة آل البيت
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التاريخ
شهران 2011
شهران2009
شهران 2008
أربعة شهور 2005
شهران1994
شهران 1996
 1995م

األنشطة التدريسية

املقررات واملساقات الدراسية التي
قام بتدريسها
نظرية املنهاج وتعميمه

√

املناهج بين النظرية والتطبيق

√

قضايا ومشكالت معاصرة في املناهج

√

حلقة بحث في املناهج العامة

√

طرق التدريس وتطبيقاتها العملية ()1

√

نظرية املنهاج وتعميمه

√

أسس التربية البدنية وفلسفتها
الرياضة في حياتنا
الصحة املدرسية
علم نفس اللعب
علم نفس الطفولة
تكنولوجيا التعليم في التربية البدنية
مناهج التربية البدنية
التربية الرياضية وأساليب تدريسها
قضايا تعليمية في مرحلة الطفولة
برامج الطفولة املبكرة
املناهج التربوية
التربية املهنية و طرق تدريسها
مناهج رياض األطفال واستراتيجيات تدريسها
املواد التعليمية لألطفال
طرق التدريس للعفوف األو ي
التربية العملية ()1
التربية العملية ()2
النظام التربوي في األردن
مبادئ العلوم االجتماعية
تعميم الوسائل التعليمية وإنتاجها
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البكالوريوس

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

الدراسات
العليا

الكتب العلمية

اسم الكتاب ودار النشر ومكانها
 أسس التربية البدنية و الرياضية  ،دار شهر اد  ،للنشر و التو يع  ،عمان  ،األردن . استراتيجيات تدريس الرياضية و أدواتها املطورة  ،دار شهر اد  ،للنشر و التو يع  ،عمان  ،األردن . الكفايات التعليمية ملعلمي التربية البدنية ،دار شهر اد  ،للنشر و التو يع  ،عمان  ،األردن .الرياضة في حياتنا ،دار شهر اد  ،للنشر و التو يع  ،عمان  ،األردن .
ِ
َّ
 مناهج التربية الرياضية املطورة ،دار شهر اد  ،للنشر و التو يع  ،عمان  ،األردن . تكنولوجيا التعليم في التربية البدنية ،دار شهر اد  ،للنشر و التو يع  ،عمان  ،األردن . التربية العملية و التدريب امليداني ،دار شهر اد  ،للنشر و التو يع  ،عمان  ،األردن .المنح والجوائز التي حصل عليها
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اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة ومكانها

أستاذ متميز
سنه اقدمية بالرتبة و الراتب

جامعة آل البيت – االردن

التاريخ

2016/10/30م

