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 ومات شخصية لمع أواًل:

    الجنسيــة:  األردنية االسم :  جهاد علي توفيق المومني

 إربد  مكان وتاريخ الوالدة:

 1977/  10/  25 في                     

 محافظة إربد. /  ردن: األدائممكان اإلقامة ال

 

 drjehadmomani@yahoo.com  البريد اإللكتروني: 

jmomani@aau.edu.jo 

 00962777442861أو  00962778482345 بيانات االتصال )جوال( :
 

 المؤهالت العلمية  :ثانيًا

 سنة التخرج التقدير التخصص الجامعة الدرجة العلمية

 م2008 ممتاز علومالتدريس  طرقمناهج و اليرموك دكتوراه

 م2002 ممتاز علومالتدريس  طرقمناهج و اليرموك ماجستير

 م1999 ( األول على الدفعة )جدًاجيد  معلم مجال علوم-تربية آل البيت بكالوريوس
 

 المشرف العنوان عنوان رسالة 

 الدكتوراه
تحصيل طلبة التدريس القائم على المحاكاة للمفاهيم الفيزيائية وأثرة في 

 .الصف التاسع األساسي وتعديل األخطاء المفاهيمية واتجاهاتهم نحوه
 أ.د محمد مقبل عليمات 

 الماجستير
واقع العمل المخبري في تدريس علوم الصف التاسع األساسي في مدارس 

 .محافظة عجلون
 أ.د أحمد سليمان عودة

 

 

 ية ل: الخبرات العم ًاثالث

 الزمنيةالمدة  المكان الوظيفة

 اآلن-2018 جامعة عمان العربية -قسم المناهج وطرق التدريس   طرق التدريسناهج وستاذ مشارك في مأ

 م2018-2010 جامعة الملك سعود  عضو هيئة تدريس 

 م2017-2014 قسم مهارات تطوير الذات/ جامعة الملك سعود  منسق مقرر مهارات االتصال

 م2013 –م 2011 عمادة السنة األولى المشتركة -جامعة الملك سعود .والدبلوم لبرنامج الموازيلالعام المشرف  

 م2017، م 2012 الملك سعود، المجمعةرس التعليم العام،جامعة مدا مدرب استراتيجيات تدريس.

 م2017-2014 جامعة الحدود الشماليةوجامعة الملك سعود، جازان،  مؤلف  ومحكم مقررات تدريسية جامعية

 اآلن -م 2008 المملكة األردنية الهاشمية ، الملكة العربية السعودية محكم ومراجع لدراسات وأبحاث علمية

 م2017-م 2010 األولى المشتركةعمادة السنة  -جامعة الملك سعود   .لقاء العلميالبحثية ل مشاركاتالمشرف 

 م2016-م2014 عبدالعزيز للحوار الوطنيمركز الملك  معد ومصمم مقررات تدريبية في الحوار.

 م2010 –م 2008 الرياض –خبراء التربية للتدريب والتعليم  مستشار تدريب.

 م2010-م 2009 كلية المجتمع -جامعة الملك سعود . أكاديمي مساعد مدير مشروع

 م2010-م 2009 الرياض -أكاديمية خبراء اإلدارة  مدرب معتمد في التنمية اإلدارية .

مدرب معتمد في حوسبة الخرائط الذهنية 

 من المركز الكندي لتطوير العقل البشري

CCDH. 

 الرياض -المملكة العربية السعودية
 اآلن-2010

  
 

 2003 األردن -وزارة التربية والتعليم  ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب  مدرب

العامة ، الفيزياء،  علوممواد المدرس 

 جميع المراحل الدراسية. الكيمياء ، األحياء،

 األردن –وزارة التربية والتعليم 
1999-2008 
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 رابعًا : اللجان اإلدارية والعلمية والعضويات 
كلية العلوم بلجان  6 كعضو فيالمشاركة 

 التربوية 

 عمان العربية جامعة 
 م2018-2019

تطوير وإنتاج المحتوى تأليف ورئيس لجنة 

 لمقرر مهارات االتصال .والورقي الرقمي 

 جامعة الملك سعود عمادة التعليم اإللكتروني،
 م2015-2016

 م2015 وزارة التعليم، الرياض عضو لجنة تحكيم جائزة التميز اإلداري

 م2011 مركز الملك عبدالعزيز للموهبة واإلبداع عضو لجنة تقييم إختبارات الموهوبين .

 2011 خبراء التربية للتعليم والتدريب لمقررات جامعية عضو لجنة مراجعة وتحكيم 
 

 والنشرالتأليف  :خامسًا
بالتعاون مع مركز الترجمة ، Teaching Children Science )  بعنوان  )  Pearsonمن اصدارات   ترجمة كتاب

 م.2019،  ، الرياضالملك سعود جامعة لتصميم للطباعة في مطابعتحت ا تم انجاز الترجمة وحاليًابجامعة الملك سعود، 

 دراسة بعنوان :

" Prefered 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.2019 

 م2017-م2016، والثاني عشر مقرر مهارات االتصال ، جامعة الملك سعود،  اإلصدار الحادي عشر أليف وتطوير ت

 ، بالتعاون مع عمادة التعليم اإللكتروني ، جامعة الملك سعود 12تطوير المحتوى الرقمي لمقرر مهارات االتصال ، االصدار 

 م.2017العام ، لمعلمي التعليم مقرر تدريبي مهارات االتصال غير اللفظي، 

 .م2014في الحوار، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الرياض،  مقرر تدريبيتنمية مهارات االتصال مع الجار/ 

 .م2014في الحوار التربوي، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الرياض، مقرر تدريبي الطالب المحاور/ 

 .م2013، المملكة العربية السعودية،عضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعةتدريبيي ألمقرر  /التدريس الفعال 

 .م2013،عضاء هئية التدريس في جامعة المجمعةذكاءات المتعددة، مقرر تدريبي الالتدريس وفق نظرية ال

 .م2012مقرر تدريبي لمعلمي ومعلمات المدارس الجدد في مدارس ابن خلدون، الرياض،   /ساليب التخطيط التربويأ

 .جامعة المجمعةبمقرر تدريبيي  لعمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس راتيجيات دمج التقنية في التدريس/است

 .جامعة المجمعةأعضاء هيئة التدريس في ورؤساء األقسام و تدريبيي لعمداءمقرر  / التعليم المبني على حل المشكالت

"،بحث عجلون بمحافظة الحكومية المدارس في العلوم معلم تواجه التي والعشرين الحادي القرن تحديات "دراسة بعنوان :

 .م 2018(، 43) 1، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات المحكمة، منشور

 أعضاء نظر وجهة من الجامعي التدريس في المشكالت حل على المبني التعلم استراتيجية استخدام واقعدراسة بعنوان:" 

 م.2016"، مقبولة للنشر، مجلة جامعة جازان للعلوم االنسانية،المجمعة جامعة في التدريس هيئة

نة التحضيرية في " سمات معلم العلوم المتميز في المرحلة الثانوية  من وجهه نظر طالب وطالبات السدراسة بعنوان :

 م2015، 166، العددزهرأل، مجلة كلية التربية ، جامعة اجامعة الملك سعود 

" فاعلية استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس العلوم على تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي  دراسة بعنوان : 

 م.2015العدد الثاني، واتجاهاتهم نحوها"،  مجلة كلية التربية ، جامعة  كفر الشيخ، 

مدى امتالك طلبة الصف الثالث متوسط في المدارس العالمية بالرياض للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر "دراسة بعنوان : 

 م.2014، العدد الخامس ، ، لبنانطرابلسجلة جامعة جنان، م بحث منشور، العلوم"،

قييم التدريس القائم على المحاكاة للمفاهيم الفيزيائية وأثرة في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي دراسة بعنوان :" ت

، ديسمبر 2، العدد2المجلد جامعة المنصورة، مجلة تطوير األداء الجامعي،، "وتعديل األخطاء المفاهيمية واتجاهاتهم نحوه 

 .م2013

 سعودحوسبة مقرر مهارات التعلم والتفكير والبحث اإلصدارين الرابع والخامس ، السنة التحضيرية ، جامعة الملك 
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  رسائل الدراسات العليا التي تم االشراف عليها :دسًاسا
لتعليم اللغة اإلنجليزية StarFall فاعلية موقع " -1

قراءة لدى أطفال في تنمية مهارتي التحدث وال

، رسالة ماجستير."نالروضة في األرد

 

 م2019-7-16 جامعة عمان العربية -المناهج والتدريسقسم 

على الوسائط  مةتدريس قائ إستراتيجيةأثر " -2

المتعددة في تحصيل العلوم لدى طلبة الرابع 

، رسالة "األساسي ودافعيتهم نحو التعلم في األردن

ماجستير.

 

 جامعة عمان العربية -المناهج والتدريسقسم 
 

  م22-7-2019

 بين التكامل برنامج وفق العلوم تدريس فاعلية"

 في والرياضيات والهندسة والتقنية العلوم مجاالت

 واالتجاهات المجسمات تصميم مهارات تنمية

،  "االردن في الثانوية المرحلة طالب لدى العلمية

رسالة ماجستير.

 

 جامعة عمان العربية -المناهج والتدريسقسم 
 

 م5-8-2019

 

فاعلية تدريس التربية الوطنية وفق " -4

استراتيجية القصص الرقمية في تنمية مفهوم 

المواطنة والدافعية نحو التعلم لدى طلبة السادس 

 ، رسالة ماجستير."ساسي في األردنألا

  جامعة عمان العربية -المناهج والتدريسقسم 

 م7-8-2019

 

 في مناقشتها.المشاركة تم  ل الدراسات العليا التيرسائ :بعًاسا
خطاء الشائعة في العلوم لدى طلبة الصف " األ-1

الثامن في اختبار دراسة التوجهات الدولية في 

، رسالة  "األردن في TIMSSالرياضيات والعلوم 

 ماجستير.

 

  اليرموكامعة ج -التربيةكلية 

 

 م28-7-2019

 

 

 Augmented" أثر تقنية الواقع المعزز )-2

(Reality   على تحصيل طالبات الصف العاشر

األساسي في مادة الكيمياء في لواء المزار 

 الجنوبي"، رسالة ماجستير

 

 جامعة مؤتة - العلوم التربويةكلية 

 

 م31-7-2019

 

 

في األنشطة الالمنهجية وعالقتها المشاركة " -3

بسلوك المخاطرة لدى الطلبة األردنيين في المدارس 

 .، رسالة ماجستير" الخاصة

 

 م2019-8-27 عمان العربيةجامعة  –العلوم التربوية لية ك

 
 

 والبرامج التدريبية المؤتمرات والندوات :ًامناث
بحث العلمي ) آفاق تطور الالخامس بعنوان  الدوليالعلمي مؤتمر لل اللجان التنظيمية واالشرافيةفي  مشارك 

 30-29 ،ن العربيةعماجامعة ، كلية العلوم التربوية والنفسية والتربية والتعليم في إطار التحديات المعاصرة(، 

 م.2019 -نيسان

المشاركة بورقة بحثية  بعنوان " دور مقرر مهارات االتصال في السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود في تهيئة 

الطالب لمتطلبات سوق العمل" ،  المؤتمر الوطني الثاني للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية، جامعة اإلمام 

  م.2017،محمد بن سعود اإلسالمية ،  الرياض

الملك  آفاق مستقبلية"،-التطور المهني  حضور فعاليات مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الثاني "

 م.2017سعود، 

" التكامل ، للجمعية السعودية للعلوم التربوية  والنفسية )جستن( السابع عشر مؤتمرالفي  مشارك بالحضور

 م.2016سعود،  جامعة الملكالتربوي بين التعليم العام والعالي"، 
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دسة لهنوالتقنية وا فعاليات مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول" توجه العلوم حضور

 م.2015(، جامعة الملك سعود، STEM)والرياضيات

 م.2015، حضور فعاليات وورشات المؤتمر الدولي األول " معلم المستقبل" إعداده وتطويره ، جامعة الملك سعود

 حضورفعاليات المؤتمرالدولي األول )العلوم اإلنسانية أكاديميًا ومهنّيًا: رؤى استشرافية(،جامعة الملك سعود،

 .م2015

عضو مشارك في برنامج الملتقى االلكتروني األول للمدربين والمدربات المعتمدين لنشر ثقافة الحوار، مركز 

 م.2014الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الرياض،

 .م2013 ،م2012للتعليم العام / الرياض الثاني والثالث المنتدى الدوليحضور فعاليات المعرض و

 .م2013العامة للملتقى السنوي الثاني للتدريس الجامعي " تقيييم مخرجات التعلم"، الملك سعود،حضور الفعاليات 

 م.2009المؤتمر الوطني لألمن الفكري، جامعة الملك سعود ،  حضور فعاليات 

 .م2011 الرياض، ،الثاني منتدى الغدعاليات حضور ف

الرسائل الجامعية ،التدريس  واإلشراف على مناقشةالبرنامج تدريبي في مجاالت ورشة و 40حضور أكثر من 

الجامعي ، التعليم اإللكتروني وتطوير الذات، ومن بينها برامج متطلبات الشهادة المهنية في جامعة الملك سعود ، 

 الرياض.

 

 مميزات إضافية :تاسعًا
 .مهارة في حوسبة المقررات والمناهج الدراسية -

التعليمية، عمادة ي ضمن برنامج اإلبداع في العملية إبداعي في التدريس الجامعحاصل على جائزة أفضل مشروع  -

 م.  2016تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، 

 من المركز االستشاري العالمي للتدريب.  PCTحاصل على شهادة المدرب اإلبداعي المحترف  -

  حل المشكالت التدريس القائم على المتعددة، وبرامج التدريس الجامعي وفق نظرية الذكاءات مهارة في تدريب  -

BPL. 

 .مهارة في حوسبة المقررات باستخدام برنامجي الخرائط الذهنية المحوسبة وبريزي -

 

********************************************* 

  


