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                                                                                            السيرة الذاتية

     البيانات الشخصية             

 بسام عمر ذياب غانم االسم

 8/11/1956ـ عمان  األردن مكان وتاريخ الميالد

 (4شقة ) -(21عمارة ) -اسكان الخزامى -يةاألردنجامعة حي ال -الجبيهة  -عمان  - األردن عنوان السكن

   009625162117 بيت  أو    00962790808927جوال   هاتف محمول )خلوي(

  العنوان البريدي

 bassamomar56@yahoo.com البريد االلكتروني

  معلومات العمل
 2012 )أصول التربية(  أستاذ مشارك    الرتبة العلمية  

 األردن -أستاذ أصول التربية المشارك، جامعة عّمان العربية الوظيفة الحالية

 سابقةالوظيفة ال

   (FESA)األونروا -أستاذ أصول التربية المشارك ، كلية العلوم التربوية واآلداب -

  .طيبة، المدينة المنورة أستاذ أصول التربية المشارك ، كلية التربية ، جامعة -

 2012 -2005العلوم التربوية واآلداب من  رئيس وحدة التربية العملية وإعداد المعلمين في كلية -

 عنوان العمل
 األردن 11953عّمان  2234جامعة عّمان العربية، شارع األردن، موبص، ص. ب 

 كلية العلوم التربوية والنفسية، قسم األصول واإلدارة

 0096264791414، فاكس  0096264791400جامعة عّمان العربية  عملهاتف ال

 
 المؤهالت العلمية والمسلكية

 التاريخ  المكان مصدر الشهادة التخصص المؤهل
 2003 األردن قسم اإلدارة واألصول -يةاألردنالجامعة  أصول التربية الدكتوراه

 1999 األردن التربية قسم أصول -يةاألردنالجامعة  أصول التربية الماجستير

 1996 األردن / األونروا الجامعية  كلية العلوم التربوية معلم صف البكالوريوس

 1978ـ 1976 األردن األونروا  (ATC) عمان  مركز تدريب تربية ابتدائية )سنتان( دبلومال

 1975 األردن وزارة التربية و التعليم الفرع األدبي الثانوية العامة

 
 لتدريبية التي حضرتهاالدورات ا

 التاريخ أو المدة المكان مصدر الشهادة العنوان
 2011ساعة   50 كندا المركز العالمي الكندي (T0T)دورة تدريب المدربين المتكاملة 

 2006 األردن اليونسكو ، من خالل كلية القدس ICDLدورة 

 2002ـ 2000 األردن نروا ـ اليونسكومعهد التربية/ األو   SS(r)تأهيل تربوي في اإلشراف التربوي 

 2000ـ 1998 األردن معهد التربية / األونروا ـ اليونسكو HT (PP)المدرسية  اإلدارةتأهيل تربوي في 

 1977  ساعة 128 األردن يةاألردنجمعية المكتبات    علـم المكتبـات و المعلومـاتدورة 

 1988، 1978، 1977 األردن يةاألردنجمعية الكشافة والمرشدات  خشبيةوالشارة ال ،الشارة تمهيدي، وقادةدورات كشفية: 

، اتيجيةالخطط االستر،مثل: دورات قصيرة وورشات عمل مختلفة خالل عملي في الجامعات، واالشراف، واإلدارة، والتعليم

، لطة في العمال السلوإساءة استعم، وإثارة الدافعية مهارات القيادة وإدارة األفراد، ومهارات التواصل والتفاوض،والتشغيلية، و

 و.. إعداد الرؤيا، والرسالة، واألهداف ، والتخطيط واالستقصاء اإليجابي و

 

 

 

mailto:bassamomar56@yahoo.com


2 

 

 عناوين رسائلي الجامعية: 
ألبناء والمؤدبين والمعلمين في العصر العباسي االتربوي في نماذج من الرسائل والوصايا الموجهة إلى  الفكر: الماجستير

 هـ(232-132) األول

 الفكر التربوي عند االمام شمس الدين الذهبي : الدكتوراه

 

 التدرج الوظيفي

 التاريخ  مكان العمل الوصف الوظيفي  العمل

 عضو هيئة تدريس التدريس الجامعي

 جامعة عّمان العربية 

 /االونروا كلية العلوم التربوية واآلداب

 طيبة جكلية التربيةـ  -قسم أصول التربية

 /االونروا لوم التربوية واآلدابكلية الع

16  /2  /2019 

2014- 3  /2  /2019 

 2014ـ 2012

 2012ـ  2003

 التدريب واعداد المعلمين
رئيس وحدة التربية 

العملية واعداد 

 المعلمين

 /االونروا كلية العلوم التربوية واآلداب

 مشرف تدريب عملي 

 2012ـ  2005

2014- 2019 

 االشراف التربوي
ربوي/ مشرف ت

 لتعليم األساسيا
 م2003 /18/10 – م15/11/2000 األردنوكالة الغوث الدولية ـ 

 م14/11/2000ـ م 15/10/1998 األردنوكالة الغوث الدولية ـ  مدير مدرسة اإلدارة

 معلم التعليم

 م14/10/1998 – م20/9/1987 وكالة الغوث الدولية ـ األردن

 / السعودية وزارة المعارف
 هـ12/1407 /29 -هـ10/11/1404

 م23/8/1987 – م7/8/1984الموافق

 م 1984 /26/8ـ م 28/8/1979 وكالة الغوث الدولية ـ األردن

 م1979ـ م 1977 الخطوط الملكية األردنية) عالية( مضيف جوي أخرى

 
 خبرات التدريس الجامعي )المساقات / المقررات  التي قمت بتدريسها(

 المستوى المساق/ المقرر الرقم  المستوى  المساق/ المقرر الرقم

 دبلوم عالي أصول التربية اإلسالمية  20 بكالوريوس مدخل إلى التربية 1

 دبلوم عالي التعليم في المملكة العربية السعودية  21 بكالوريوس تاريخ التربية و أسسها 2

 الماجستير ك(مناهج بحث )مشتر 22 بكالوريوس تاريخ الفكر والحضارة اإلنسانية 3

 الماجستير حلقة بحث في أصول التربية)مشترك( 23 بكالوريوس لنظام التربوي في فلسطين واألردنا 4

 الماجستير تاريخ التربية االسالمية )مشترك( 24 بكالوريوس الفكر والثقافة اإلسالمية 5

 الماجستير  يةأصول الترب 25 بكالوريوس يةتكنولوجيا التعليم وتصميم الوسائل التعليم 6

 الماجستير التخطيط التربوي 26 بكالوريوس إدارة الصفوف وتنظيمها 7

 الماجستير إدارة الجودة الشاملة في التربية 27 بكالوريوس المناهج التربوية 8

 الماجستير تعليم التفكير  28 بكالوريوس التربية الوطنية 9

 الماجستير ات البحث العلمي أساسي 29 بكالوريوس التربية العملية: )نظري( 10

 الماجستير إعداد المعلمين وتنميتهم 30 بكالوريوس التربية العملية )عملي(. 11

 الماجستير علم االجتماع التربوي 31 بكالوريوس التربية اإلسالمية وتنمية المجتمع 12

 الماجستير أسس التربية 32 بكالوريوس أصول التربية اإلسالمية 13

 الدكتوراة فلسفة التربية  )مشترك( 33 بكالوريوس في المملكة العربية السعودية التعليم 14

 الدكتوراة التربية الدولية )مشترك( 34 بكالوريوس التربية الفنية والرياضية وأساليب تدريسها 15

   35 بكالوريوس تصميم التدريس 16

   36 بكالوريوس مشكالت الطلبة وأساليب معالجتها 17

   37 دبلوم عالي ليم غير العاديين في المملكةتع 18

   38 دبلوم عالي التربية اإلسالمية وتنمية المجتمع 19
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 ومجالت علميةمجالس ونوادي ولجان وحدات وعضوية 

 التاريخ أو المدة العضوية  الرقم
 2017 2ت -2015ابريل  عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية  1

 2017 -2014 ألونروا ا -ابوحدة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة كلية العلوم التربوية واآلد نائب رئيس 2

 2017 -2014 األونروا -عضو وحدة البحث العلمي في كلية العلوم التربوية واآلداب 3

 2017 -2014 األونروا -عضو وحدة العالقات العامة في كلية العلوم التربوية واآلداب 4

 2019 -2014 األونروا -في كلية العلوم التربوية واآلدابوإعداد المعلمين التربية العملية عضو وحدة  5

 2017 -2014 عضو لجنة االعداد لمجلة كلية العلوم التربوية واآلداب المحكمة 6

 هـ1436 -هـ 1434 مدير تحرير مجلة طيبة في العلوم التربوية 7

 هـ 1434 لمستمرليم اة والمعامل في الكلية عن قسمي:  أصول التربية، وتعليم الكبار والتععضو لجنة االجهز 8

 هـ1434 -هـ1433 أمين قسم تعليم الكبار والتعليم المستمر في جامعة طيبة ، ومنسق خططه 9

 هـ1434 -هـ1433 ةة طيبجامع لجنة إعداد الخطة التشغيلية لقسم تعليم الكبار والتعليم المستمر فيمنسق وعضو  10

 هـ1434 -هـ1433 عضو لجان توصيف مقررات مختلفة في قسم أصول التربية في جامعة طيبة  11

 هـ1434 -هـ1433 عضو اللجنة الثقافية ، وعضو االشراف على موقع قسم االصول في جامعة طيبة  12

 ات متعددةسنو ألكثر من مرة عضو مجلس كلية العلوم التربوية واالداب/االونروا 13

 2012ـ  2005 معيةالجا وإعداد المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلدابرئيس وحدة  التربية العملية  14

 2019 -2014 في كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعيةمشرف تربية عملية وتدريب ميداني  15

 2011ـ  2007 واآلداب الجامعيةفي كلية العلوم التربوية  رئيس نادي القادة وحقوق اإلنسان 16

 2009ـ  2008 في كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية رئيس نادي الفنون الجميلة 17

 2009ـ  2008 )مشروع مشترك مع الجامعات األردنية  (فعاليات السالمة المرورية  منسق  18

 2007ـ 2006 واآلداب الجامعية في كلية العلوم التربويةعضو اللجنة التحضيرية لليوم العلمي  19

 2007ـ  2004 كلية العلوم التربوية واآلدابرئيس نادي الخط العربي في  20

 2006ـ  2005  في كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية رئيس لجنة المدرسة كوحدة تطوير 21

 2006ـ  2005 داب الجامعيةفي كلية العلوم التربوية واآل عضو لجنة الوسائل وتكنولوجيا المعلومات 22

 2006ـ  2004 ة امعيالعلوم التربوية واآلداب الج مشرف لجنة تطوير برنامج التربية العملية في كلية 23

 سنوات متعددة في الكلية  عضو تقويم الطلبة في االمتحان العملي في برنامج التربية العملية 24

 2004ـ  2003 تربوية واآلداب الجامعية في كلية العلوم ال عضو لجنة البحث العلمي 25

  2004ـ  2003  العلوم التربوية واآلداب الجامعية  رئيس اللجنة الثقافية في كلية 26

 سنويا في كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية عضو لجنة استقبال الطلبة وتخرجهم  27

28   

29   

   

 عضوية الجمعيات العلمية 
 األردن -عمان ة األردنية للبحث العلمي ، وأمين سر اللجنة الثقافية فيهاعضو الجمعي 1

 األردن -ومركزها في عمان عضو الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد 2

 األردن -. عمانعضو جمعية المكتبات األردنية 3
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 :البحث العلمي والتدريب  
عالى. تاذن هللا نشر بالبحاث المنشورة، ولدي بعض الكتب التي هي قيد االعداد لللي عدد من الكتب المحكمة علميًا، وا

 كما أني شاركت بأوراق عمل في عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية

 :البحوث والدراسات العلميةالكتب وأوالً: 

قم
لر

ا
 

 وعاء النشر العنوان

العدد والمجلد 

تاريخ القبول و

 أو النشر

موقع الباحث 

 البحثمن 
 مالحظات

1. 1 
المشكالت التي تواجه طلبة كلية العلوم 
 انيالتربوية المتدربين أثناء التطبيق الميد

 من وجهة نظر األطراف المتعاونة

مجلة جامعة 
القدس المفتوحة 

لألبحاث 
 والدراسات

العدد العاشر، 

ربيع األول 

هـ  1428

الموافق نيسان 

2007 

  مشترك/ ثاني

2.  
ئصه وأخالقياته بين المعلم المثالي: خصا

 الفكر التربوي اإلسالمي، والفكر التربوي
 المعاصر

جامعة الزرقاء 
 الخاصة

25- 27/ 3/ 

2008 
 مشترك/ أول

بحث علمي مقدم إلى 
مؤتمر" رؤى تحديثية 
لبرامج التربية العملية 

بكليات التربية في الوطن 
 "العربي خالل األلفية الثالثة

3.  
راها خريجو مشكالت المعلم المبتدئ كما ي

 غوثكلية العلوم التربوية التابعة لوكالة ال
الدولية في عمان، المعينون في قطاعات 

 .2000التعليم المختلفة في األردن بعد عام 

مجلة جامعة إربد 
للبحوث 

والدراسات ـ 
 األردن

،ذو 1، ع13م 

 1430القعدة، 

 2009 2هـ  ت
  باحث منفرد

4.  
 اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية

لة األونروا نحو تطبيق النظام الجديد لمرح/
 المشاركة الكلية في التربية العملية

مجلة اتحاد 
 الجامعات العربية

، رجب 55ع

هـ ، 1431

  2010 تموز
  باحث منفرد

درجة شيوع األفكار الخرافية بين طلبة   .5
 ةدنيكليات العلوم التربوية في الجامعات األر

مجلة جامعة 
النجاح 

لوم لألبحاث)الع
 االنسانية(

( 4) 24المجلد 

 2010نيسان 
  مشترك/ أول

6.  
 دور وسائط التربية الرسمية وغير الرسمية
في غرس مفاهيم المواطنة لدى طلبة كلية 

العلوم التربويةـ وكالة الغوث الدولية/ 
 األردن من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

المجلة العربية 
للتربية / المنظمة 

العربية للتربية 
فة والعلوم/ والثقا
 تونس

العدد الثاني من 
 30المجلد 

،2010      
  مشترك/ أول

7.  

-Scientific Research Current 

Status from Undergraduate 

Students' Perspective in Mu'tah 

and Irbid Universities in Jordan  

واقع البحث العلمي من وجهة نظر طلبة 
 البكالوريوس في جامعتي مؤتة وإربد

مجلة جامعة 
النجاح 

لألبحاث)العلوم 
 االنسانية( ، 

 ( 25المجلد )

  ، 6العدد 

2011 

 مشترك/ أول

 وتمالبحث باللغة االنجليزية، 
تقديمه أوال ضمن مؤتمر 

في جامعة العلمي  حثللب

 19/5/2010ـ  18البتراء 

8.  
و حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها معلم

كالة الدراسات االجتماعية في مدارس و
 الغوث الدولية في األردن

مجلة جامعة 
)سلسلة األقصى
العلوم 

غزة/ االنسانية(
 فلسطين

، 2، ع 15م

 2011يناير 

 33-1ص 

  مشترك/ ثاني
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9.  

Practice Education Student 

Teachers' Beliefs about 

Portfolio and its Relationship to 

Some Variables in the Faculty 

of Educational Sciences and 

Arts/UNRWA 

ية معتقدات المعلم الطالب في التربية العمل
نحو ملف االنجاز)البورتفوليو( وعالقتها 
 ببعض المتغيرات في كلية العلوم التربوية

 واآلداب/األونروا

مجلة جامعة 
الخليل للبحوث  

 فلسطين

، 1، ع 8مج 

2013 
 البحث باللغة االنجليزية مشترك/ ثاني

10.  
في التنمية الشاملة للمجتمع دور الشباب 

من وجهة نظر طلبة مؤسسات التعليم 
 نالعالي في وكالة الغوث الدولية في األرد

مجلة جامعة 
 القدس المفتوحة

لالبحاث 
 والدراسات

( 2)34العدد 

 2014 1ت
  مشترك/ أول

11.  
ا مفهوم اإلساءة للطفل وأشكالها ومؤشـراته
 من وجهة نظر طلبة كلية العلـوم التربوية

 األردن -واآلداب/ األنروا

مجلة اتحاد 
 الجامعات العربية

تم النشر 
2016  

، عدد 35مجلد 

، كانون أول 2

2015 

 مشترك/ أول
المجلة اصبحت عالمية، 

 2النشر فيها يحسب بنقطتين

العملية الفاعلة بين النظرية التربية كتاب   .12

والتطبيق في صفوف الحلقة األولى من 

 المرحلة األساسية، 

ة المجتمع مكتب

العربي ، األردن ـ 

 عمان،
 )مؤلف أول( 2008

تم تحكيم الكتاب وحصل على 

 نقطتين 

13.  

The Degree of Principals' Practice of 

Leadership Skills from the Perspective 

of UNRWA School Teachers 

 

The editorial 

board of 

international 

education 

studies 

Canadian 

center of 

science and 

education 

 

Accepted for 

publication 

on May2,2019 

Bassam O. 

Ghanem 

 

 Ferial M. 

Abu 

Awwad 

 

ERA  ،ERIC 

Google-based Impact  
Factor  6.85 

index: 34-h 

     

 ـ  الكتب والمؤلفات :  اثانيً  -

د أبو لدكتور خالاشتراك مع وف الحلقة األولى من المرحلة األساسية، باالالتربية العملية الفاعلة بين النظرية والتطبيق في صف ـ     

  2008ـ عمان،  األردننشرته مكتبة المجتمع العربي ، )مؤلف أول( شعيرة، 

 .2007 ر في عامـ دليل التربية العملية في كلية العلوم التربوية، )مشارك ( مع وحدة التربية العملية في الكلية ، صد    

لتربية المدرسية في وزارة ا الباحث( الكتاب محكم من قبل مديرية المناهج والكتب -)الناشر 2018لتربية الفنية وأساليب تدريسها، ا -   

 والتعليم، ومن وكالة الغوث الدولية، ونصح بتعميمه على المدارس.

 التربوي اإلنسان )كتاب في سيرة علم تربوي معاصر( في الطباعة  -الخطيب -

 قيد االعداد للنشر باذن هللا تعالى كتب أخرىاك هن -  
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 البحث العلمي والدراسات ـ  ثالثًا       

 .عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية -

 .جلة جامعة طيبة للعلوم التربوية ومدير التحرير فيهاعضو هيئة تحرير م -

 لمتعلقة.ا، والمهام النشر األنروا، وتقديم المقترحات لقواعد-تربوية واآلدابعضو لجنة اإلعداد لمجلة محكمة لكلية العلوم ال -

   .في جامعة طيبة اإلشراف على رسائل جامعية في مستوى الماجستير -

  عودية.)ماجستير ودكتوراة( في األردن, والس المشاركة في مناقشة رسائل جامعية في مستوى الدراسات العليا -

 .في جامعات مختلفةعلمية  تحكيم خطط أبحاث ودراسات -

 .)مخططات، ودراسات كاملة( ات سعوديةتحكيم مشاريع بحثية مدعومة لجامع -

 .ستبانات للدراسات العلمية في جامعات مختلفةعشرات االتحكيم  -

 .تقديم دراسات ومقترحات لتطوير مجالت علمية محكمة نحو العالمية -

  .حلية محكمةالمشاركة في تقديم مقترحات لتطوير مجالت علمية م -

-  

 

 الجوائز والدروع والشهادات التقديرية         
 األردن.  -من رئيس برنامج التربية والتعليم في األونروا -تور المميزكم درع الد2017 -

 المميز في الجهد السعودية على -هـ درع وشهادة التقدير من عمادة كلية التربية في جامعة طيبة/المدينة المنورة1435 -

 العمل

هد ية على الجلسعودا -ـ درع وشهادة التقدير من مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية في جامعة طيبة/المدينة المنورة1435 -

 المميز في العمل في المجلة وادارة التحرير فيها

ول حمنار يم سيى تقدالسعودية عل -هـ شهادة تقدير من قسم المناهج في كلية التربية في جامعة طيبة/المدينة المنورة1434 -

 برنامج التربية العملية واعداد المعلمين

العربية  ماراتاال -م شكر وتقدير من مؤسسة زايد العليا للرعاية االنسانية وذوي االحتياجات الخاصة، أبو ظبي2011 -

 م 2010المتحدة للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم ومراجعة منهاج ذوي االعاقات الذهنية لعام 

العربية  ماراتاال -ن مؤسسة زايد العليا للرعاية االنسانية وذوي االحتياجات الخاصة، أبو ظبيم شكر وتقدير م2011 -

ستوى ة في مالمتحدة للمشاركة في المشاركة في البحث االجرائي حول العوامل السيكولوجية والديموغرافية المرثر

 م 2011م  للعام مشاركة أسر األطفال من ذوي االعاقة في إمارة أبو ظبي في تأهيل ابنائه

عرض نفيذ مم شكر وتقدير من رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية على تخطيط وتنظيم وت2011 -

 األلعاب التربوية االبداعية لطلبة التربية العملية 

   UNRWAم درع وشهادة التميز في إدارة برنامج التربية العملية في كلية العلوم التربوية2010 – 2009 -

لفة مل مختأعوام مختلفة شهادات شكر وتقدير من مدارس، ونوادي، وجمعيات مختلفة في األردن على تنفيذ ورشات ع -

أولياء لبة، والمواضيع ألفرادها والمتعاملين معها من مشرفين ومنسقين، ومديرين، ومعلمين، والعبين، وأعضاء، وط

 أمور، وأفراد من المجتمع المحلي 

 

 

  ووسائل االعالم  واأليام العلمية، المؤتمرات والندواتالمشاركة في 
 الكلية، معة، والمشاركة والنقاشات في أكثر من ملتقى علمي، وأيام وأسابيع علمية في جامعة طيبة، على مستوى الجا

 والقسم.

 الذي "ة الثالثة أللفيا المشاركة في مؤتمر " رؤى تحديثية لبرامج التربية العملية بكليات التربية في الوطن العربي خالل

صائصه خببحث بعنوان المعلم المثالي   27/3/2008-25من   المدةفي   األردنعقدته جامعة الزرقاء الخاصة ـ 

 وأخالقياته بين الفكر التربوي اإلسالمي، والفكر التربوي المعاصر .

 ة إربد ي جامعفعمادة البحث العلمي  المشاركة في مؤتمر" استراتيجية البحث العلمي في الوطن العربي" الذي أقامته

 ةالمد في لكها" ،وذية من وجهة نظر طلبة البكالوريوس فياألردناألهلية ببحث بعنوان "واقع البحث العلمي في الجامعات 

 19/5/2010ـ  18من 

 من ة ضيميالحضور والمشاركة في ندوة االقتصاد المعرفي وحوسبة التعليم التي عقدت في منطقة جنوب عمان التعل

 . 30/11/2005توصيات مؤتمر التربية والتعليم/وكالة الغوث الدولية"نظرة مستقبلية"يوم األربعاء 
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  الحضور والمشاركة في برنامج مناظرات عمان بعنوان " هل نحن بحاجة إلى مزيد من التحضرUrbanization   في

موافق بعاء الاألمير الحسن بن طالل يوم األر" ، التي عقدتها مدرسة البكالوريا الدولية تحت رعاية سمو  األردن

25/1/2006 . 

  إلعالمياة ) ا    ية الهاشمية للمشااركة فاي برناامج "شاو مشاكلتك" الاذي تقدماه األردنتلبية أكثر من دعوة من إذاعة المملكة

ل لااى مشاااكإيمااان ظاظااا( فااي بااث مباشاار فااي الساااعة السااابعة ماان مساااء يااومي الثالثاااء والخماايس ماان كاال أساابوع للاارد ع

 المستمعين المتنوعة من : تربوية، وثقافية، واجتماعية: ونفسية ، ...وغير ذلك.

 (ـ تلبية دعوة إذاعة حياة اف ام والمشاركة في موضوع ابناؤنا واإلختبارات العاماة ضامن برناامج بيات حواء )ضايف الياوم 

1/2010 

 قدماة إلاى ورقة عمال م م التربوية الجامعية/ األونروا ـ عمان (برنامج التربية العملية من المنظور الجديد )تجربة كلية العلو

 11/2006/ 14ـ12مؤتمر نواب عمداء ورؤساء الكليات والمراكز في وكالة الغوث الدولية المنعقد في عمان في المدة من 

   ياة فاي كلياة الترب منساوبياألونروا ، تام عقاد ورشاة عمال حولهاا ل -تجربة التربية العملية في كلية العلوم التربوية واآلداب

 هـ1434جامعة طيبة ضمن خطة قسم المناهج في الكلية 

  

 

 خدمات تربوية للكلية والمجتمع المحلي 

  من أمثلة ذلكخدمة الكلية: 
  2018 -2017تطبيق مشروع ملف االنجاز االلكتروني 

 2018 -2017 تدريب على انتاج القصص التربوية من خالل تطبيقات الكترونية متعددة 

 يااة العلااوم المشاااركة فااي تنظاايم مشااروع مساارح الاادمى)التخطيط، واالعااداد، والتنفيااذ( ضاامن برنااامج التربيااة العمليااة فااي كل

 التربوية واآلداب.

  م 2013عرض حول تجربة كلية العلوم التربوية في برنامج التربية العملية لقيادات تربوية في جامعة طيبة 

 اي سنويً نفيذ ورشات في الخط العربقيادة و ت.   

 .قيادة و تنفيذ ورشات في الرسم التدريجي بالخطوات 

 2011 /2010 تنظيم معرض األلعاب التربوية لمشاريع طلبة التربية العملية 

  2009/2010تنظيم معرض الوسائل التربوية لمشاريع طلبة التربية العملية 

  2015 /2014 و2012/  2011تنظيم مشروع القصص المصورة  لطلبة التربية العملية 

 تنظيم دراسات ومخيمات كشفية وإرشادية ، وقيادتها والمشاركة في فعالياتها 

  وفعاليات تدريبية ، ومسابقات متنوعة إدارة ندوات ومحاضراتتنظيم أو ، 

 زيارات ميدانية  تنظيم العديد من الفعاليات )رحالت عمرة ، 

 

 من أمثلة ذلكخدمة المجتمع المحلي : 

 ، و....الدورات وورشات العمل في مواضيع تدريبية مختلفة، في المدارس، والكليات، والنوادي عقد العديد من -
اء، دعوا بنألتربية امثل:  ،التي تنظمها المؤسسات التعليمية لألهالي وأولياء االمور  التثقيفية اتالمشاركة في فعاليات الدورـ 

 وتطبيقاتها، االبناء واالختبارات،  وي اإلسالميتربية األوالد في الفكر الترب، األزهار تتفتح بأمان

 ـ المشاركة في برامج اذاعية مختلفة تربوية، واجتماعية 

ير لمحلي، وغمجتمع ا، والخطط المدارس التطويرية المتعلقة بإثراء المناهج، والنمو المهني للمعلمينالمشاركة في تنفيذ ـ 

 صديق(  ف)مشرذلك 

لة الغوث قه وكاعقد ورشات العمل والدورات الخاصة بمشروع "المدرسة كوحدة تطوير"الذي تطبـ المشاركة في التدريب و    

. 1لية: وهي: ي الكفالدولية في مؤسساتها التعليمية ، الذي يتكون من مجمعات تدريبية للمعلمين في المدارس، والطلبة 

 . تحسين الروابط4المدرسة،  الفعالة للتعلم والتعليم في اإلدارة. 3. التنمية المهنية للعاملين، 2التخطيط لتطوير المدرسة، 

 . التخطيط للتحسين من خالل المراجعة المسندة  5بين المدرسة والمجتمع المحلي. 

 

 

 التدريب 
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لتااي تتعلااق اخاصااة تلااك ، لطلبااة او ،لمعلمااين شاااركت فااي العديااد ماان الفعاليااات والاادورات التدريبيااة للمشاارفين، والمااديرين ،وا

لتعلمياة اة التعليمية شؤون المعلمين والطلبة فيها، والعملي وإدارةالتربوي، والتدريب الناجح، وقيادة المدارس  اإلشرافت بمهارا

، ياجااتهموتلبياة احت اءاألبناتدريس ، ثام العالقاات التبادلياة ماع  وأساليبتاجه المعلم من مهارات حوما ي ا ا وتقويمً تخطيطا وتنفيذً 

رشاات وتالياا بعاض مان الادورات وو، ، وغيارهمهيرية ماع أعضااء ناوادي، وعااملين فاي مواقاع مختلفاةإضافة إلى لقاءات جما

  تنفيذها نييمكن وأنفذتها، العمل التي 

 

قم الموضوع 
لر

ا
 

 الموضوع

ط
طي

خ
لت

ا
 

 التخطيط بأنواعه وصياغة األهداف والنتاجات

ية
صف

وال
ة 

سي
در

لم
 ا
رة

دا
إل
ا

 

 مدير المدرسة وإدارة شؤون الطلبة

 تفويض السلطات والصالحيات في العمل اإلداري لتخطيط االستراتيجي، وبناء الخطة االستراتيجيةا

 إدارة التغيير  الخطة التشغيلية بناء 

 إدارة األزمات تحليل المحتوى

 إدارة االجتماعات (الخطط العالجية للمواضيع التدريسية المختلفة)البناء والتنفيذ

 ادارة األولويات فق بعض نماذجهتصميم التدريس و

  هااتخاذصناعة القرارات و التخطيط لحصص التربية الفنية وتنفيذها

يذ
نف

لت
ا

 

 اإلدارة الصفية الفاعلة وضبط الصف بالدافعية كيف تعد درسا وتنفذه بنجاح

 بناء القواعد والتعليمات المدرسية والصفية الحفز وإثارة الدافعية

 إدارة وقت الحصة الصفية جمود الصفيمهارات كسر ال

 التعامل مع ذوي السلوك غير السوي كيف نجعل الصفوف مكاناً مشوقاً للتعلم

 البدائل التربوية للعقاب مهارة التهيئة االدارية والفنية 

 ادارة صفوف الصغار وضبط مشكالتهم السلوكية الجزئية والكليةمهارة غلق المواقف التعليمية 

 القيادة االدارية باالهداف مهارات العرض والتقديم

 مهارات التواصل الفعال هل أنت المعلم المثالي الناجح ؟ بناء ميثاق شرف

 مهارات التفاوض والحوار وفن االقناع العمل في مجموعات

 ائية المختلفةالتواصل مع األطفال في المراحل النم االلعاب والوسائل التربوية )التصميم والتنفيذ

 خصائص أطفال مرحلة الروضة ومتطلباتها التربوية مفكرة الواجبات المدرسية ومتابعتها

 مشكالت طفل مرحلة الروضة وأساليب المعالجة إعداد أوراق العمل وتنفيذها

 كيف تحفز نفسك إعداد المواد والتمارين االثرائية

 إعداد التقارير وكتابتها رفياستراتيجيات التدريس ضمن االقتصاد المع

 الحوكمة  وتوظيفه استخدام الكتاب المدرسيمهارات 

  فنون اإللقاء مهارات المحادثة،والقراءة والقراءة السريعة

 تنظيم األعمال الكتابية والواجبات البيتية

ب
ري

تد
ال
 و

ف
را

ش
ال
ا

 

 رعاية المعلمين الجدد

 األساليب اإلشرافية وكيفية توظيفها يالتعليم الصوتي في الصف األول األساس

 االشراف على معلمي المرحلة االساسية األولى المنحى الترابطي )تخطيًطا وتنفيذًا(

 تهمابعإعداد برامج التدريب للطلبة المعلمين والمعلمين الجدد ومت والضيف الزائرالدراما التعليمية 

وب لمعالجة الضعف القراءة التفسيرية مدخل إلى التفكير، واسل

 القرائي  

 كيف تكون مدربا ناجحا

 برامج التربية العملية: تخطيطا وتنفيذا الكتابة ومشكالتها

 األلعاب والفالشات التدريبية أساليب التدريس في صفوف الحلقة األولى للمواد المختلفة

 استراتيجيات توفير صف مفكر

و
ة 

ول
طف

ال
ء 

نا
ألب

ا
 

 وكيفية التعامل معها لوكيةمشكالت األطفال الس

 ابناؤنا وكيفية التعامل معهم العصف الذهني وتوليد األفكار اإلبداعية

 مهارات في الدراسة واالستذكار  مهارات الحركة ولغة الجسم وتلوين الصوت

 االمتحانات : االستعداد لها ومواجهتها  

 الطريق إلى التفوق الدراسي 

 المسلملتربوي للطفل أهمية البناء ا 

 التنمر المدرسي 

   

م 
وي

تق
ال

ع 
ري

شا
وم

ج
خر

لت
ا

 

 إعداد األسئلة الصفية وتوظيفها

ى
خر

أ
 

 الرياضة وسلوك الرياضي في الفكر والتربية االسالمية  

 الرياضة والعبادات في الفكر والتربية االسالمية  استراتيجيات التقويم الحديثة وأدواتها

 )األلعاب الشعبية(العاب رياضية افتقدناها ويمكن تفعيلها  التخرج ومتابعتها وتقويمها إعداد مشاريع

 المدرسة والمجتمع المحلي شراكة وتعاون، وخدمات متبادلة  الورقي والحاسوبي ملف اإلنجاز )البورتفوليو(

 وكيفية الوقاية منه ومعالجته العنف في المجتمع المدرسي التغذية الراجعة
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 البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل  البحوث االجرائية 

  إعداد الوسائل واأللعاب التربوية

   

ن
و
فن

 

   تصميم القصص المصورة لألطفال وإعدادها

   الرسم التدريجي بالخطوات

   تنمية مهارات الخط العربي

   خصائص األعمال الفنية ألطفال مرحلة المدرك الشكلي وما قبلها

   كل ما يتعلق بتدريس التربية الفنية في صفوف الصغار

    

 


