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 التقرير السنوي ملنجزات كلية العلوم التربوية

1028/1029 
 أوال: الجوانب التي أسهمت في تطوير العمل:

 إعداد البرنامج الدراسي للطلبة األردنيين والكويتيين في ضوء متطلبات التخرج. 

  كاملة ومعبأة حسب استالم نموذج خطة تدريس المساقات المقررة في البرنامج الدراسي من جميع أعضاء هيئة التدريس

 .األصول، بما في ذلك موعيد االمتحانات

  قامت لجنة المكتبة بتجميع أسماء الكتب والمقررات الدراسية وأسماء المراجع المساندة وأسماء المواد التعليمية الداعمة

دة بنسخة منها، للمساقات التدريسية من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وتنظيمها في قائمة وتزويد مكتب الجو 

 .والسعي بالتنسيق مع مكتبة الجامعة لتوفيرها في مكتبة الجامعة

 الثانيو  ين األوللطلبة التربية العملية الميدانية للفصل ة الدوريةالتربوي اتعقد اللقاء. 

 اعداد نموذج الساعات المكتبية لكل عضو هيئة التدريس وتثبيته على مداخل مكاتبهم. 

 للوقوف  -تخصص معلم صف –العلوم التربوية اجتماعا ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية  عقد عطوفة عميد كلية

وقد تم اعداد برنامج على نتائج طلبة الكلية في امتحان الكفاءة الجامعية ومناقشة جوانب القوة والضعف يها، كما 

جة وحل مشكالت الطلبة أثناء تسجيل معالو  التنفيذية لتحسين نتائج الطلبة في الفصل الدراسي الثاني باالجراءت

 .المساقات التدريسية

 ( بأوقاتها المتتابعة طيلة الفصلين الدراسيين األول والثاني، إضافة نهائيتعميم مواعيد االمتحانات )األول، والثاني، وال

 .الناتإلى إعداد برنامج االمتحانات الخاص بالطلبة  في برنامج الطلبة الكويتيين، ونشره في لوحة اإلع

  عقد اجتماعات مع الطلبة المستجدين والذين تم تسجيلهم في الفصلين الدراسيين األول والثاني من العام الدراسي

7102/7102. 

 والعشرين الساعة العاشرة صباحًا يوم الخميس  لثمشاركة اعضاء الهيئة التدريسية بحضور حفل تخريج الفوج الثا

 .م داخل الجامعة71/2/7109 الموافق
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 يام أعضاء الهيئة التدريسية بتزويد الموقع اإللكتروني الخاص بالتعليم االلكتروني في الجامعة بشرائح العرض ق

وتطبيقات وأوراق عمل وواجبات منزلية وأوراق امتحانات سابقة مع حلولها النموذجية المتعلقة بالمساقات التي  التقديمي،

 يدرسونها، أضافة الى مساق تعليمي محوسب.

 ل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الزيارات الصفية في الغرفة الصفية إلثراء خبراتهم التدريسية )وهي زيارات تباد

 اختيارية(.

 للمواد متعددة الشعب( بوضع ورقة االمتحان األول في ضوء وصف المساق  قيام كل مدرس أو مجموعة مدرسين(

 والنتاجات المرجو تحقيقها.

 للعمل بها. 7102/7109لمواد بنسخة من تعليمات معادلة المواد للعام الدراسي تزويد لجنة معادلة ا 

  علم صفطلبة تخصص ممراجعة وتعزيز المفاهيم األساسية لدى الطلبة وفي جميع المساقات المقرر دراستها من ،

 .لبة بهذا الخصوصعلى إجراءات امتحانات الكفاءة الجامعية وعقد امتحانات تجريبية للط إضافة إلى تدريب الطلبة

  ًانجاز دليل الطالب ورقيَا والكترونيا. 

  قيام اعضاء الهيئة التدريسية بالدخول الى منظومة التعليم اإللكتروني لألطالع وتفعيل ايقونة المساقات التدريسية

 وخططها في بوابة التعليم االلكتروني.

 ية لرسائل الماجستير.متابعة رئيس القسم  لمدى انجاز طلبة الدراسات العليا في الكل 

 اني/ النهائي وتسليم مكتب الجودةالتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بضرورة إعداد أسئلة ورقة االمتحان األول/ الث ،

النموذجية وعينة من أوراق االمتحانات  ةاإلجابمع االحتفاظ بتحليل االختبارات وحفظها بالملفات الخاصة بكل مدرس، و 

 .وأدنى عالمةالمصححة بأعلى عالمة 

 ستعدادًا المتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي الثاني والصيفي اعداد برنامج المحاضرات اإلضافية إ

 م.7102/7109

  م7102/7109االستمرار باجراءت معادلة مواد الطلبة الجدد والذين تم قبولهم في الفصلين الدراسيين األول والثاني. 
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 حدى المساقات التي يدرسونها على شكل بوربونيت التدريسية باعداد مادة محوسبة إل قيام كل عضو من اعضاء الهيئة

 .م01/4/7102كاملة أو وورد على شكل حصص وأضافتها الى منظومة التعليم االلكتروني قبل 

 التقويمية  دخول اعضاء الهيئة التدريسية الى المنظومة لرفع الخطط الدراسية والواجبات ونماذج من االختبارات واالسئلة

 واية أنشطة آخرى، والتأكيد على الطلبة بضرورة الدخول الى المنظومة واالستفادة من محتواها.

  م74/7/7109الموافق  األحدعقد عميد كلية العلوم التربوية اجتماعًا للطلبة المتقدمين المتحان الكفاءة الجامعية يوم 

 ت واالرشادات الالزمة للتفوق في االمتحان.وبحضور اعضاء الهيئة التدريسية، مع اعطاء التوجيها

  توزيع أسماء طلبة كلية العلوم التربوية على أعضاء الهيئة التدريسية ألغراض اإلرشاد األكاديمي ومتابعة درجات

 .تحصيلهم الدراسي

  عالجية تحديد الصعوبات التي يواجهها الطلبة في المساقات التدريسية، وتنظيم خطة بقيام اعضاء هيئة التدريس

 لمعالجة تلك الصعوبات، وتسليمها لمكتب الجودة في الكلية. 

  التنسيق بين أعضاء الهيئة التدريسية في إعداد اختبار المواد المتعددة الشعب من حيث طبيعة أسئلتها ونوعيتها وتحديد

 .برنامج االمتحانات النهائية موعد تنفيذها في ضوء

  عالنه لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في لوحة  ةيالدراس لو المراقبة للفصإعداد برنامجي االمتحانات النهائية و وا 

 .اإلعالنات

  انجاز جميع الزيارات التقويمية لطلبة  التربية العملية الميدانية ورصد العالمات، واستالم متطلبات التربية العملية من

 تدريسية لألبحاث التقويمية.الطلبة إضافة إلى استالم عالمات الطلبة من أعضاء الهيئة ال

 متحان قات التي تغيب فيها الطلبة عن اإلتنفيذ واجراء وتعبئة نموذج عالمة مادة غير مكتمل ولجميع طلبة المسا

 عذار موافق عليها ياستدعات من الطلبة مسبقة وقبل اجراء موعد االمتحان النهائي، وتسليمها لمدير التسجيل. أالنهائي ب

 يئة التدريسية الطلبة وأولياء أمورهم بحضور حفل تخريج الفوج الثاني والعشرين للفصل الدراسي مشاركة اعضاء اله

 .م داخل الجامعة77/3/7102 الموافق م الساعة العاشرة صباحًا يوم الخميس7102/7102األول 
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 زارة التعليم العالي سالها الى و وقد تم ار  -اعداد نتاجات المساقات التي تدرس لطلبة البكالوريوس لتخصص معلم صف

 والبحث العلمي، مع اسئلة مقترحة  لجميع مساقات خطة معلم صف.

  :تزويد أعضاء الهيئة التدريسية باسماء المجالت في قواعد البيانات، والمصنفة ضمنSCOPUS,EBESCO. 

 لتعليم لمحافظة جرش( على مدارس محافظة جرش بالتنسيق مع مديرية التربية وا7) توزيع طلبة مساق التربية العملية. 

  للعمل بالخطط الجديدة ابتداًء من  تدريس واالدارة التربويةالعامة و المناهج التخصصي بتطوير خطط برنامج الماجستير

 .7102/7109العام الدراسي 

 .السير في اجراءات ومتابعة دعم البحث العلمي لألبحاث العلمية المنشورة ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 

 لمجلس قسم المناهج والتدريس، ومجلس الكلية.االجتماعات الدورية قد ع 

 :إعداد قائمة استالم متطلبات وواجبات ومهام عضو هيئة التدريس في االمتحانات النهائية، منها 

  ،خطة التصحيح، اإلجابة أوراق إجابات الطلبة في االمتحانات النهائية مصححة، ورقة االمتحانات النهائية

 .يةالنموذج

  ،تحانات النهائية مع قائمة حضور الطلبة في االمعداد إتحليل نتائج أوراق إجابات الطلبة في االمتحانات النهائية

كشف عالمات أصلي موقع من  تم التقدم فيه لالمتحان النهائي على حضورهم في كل مساق دراسيتوقيع الطلبة 

 مساق من مساقات البرنامج الدراسي.مات الطلبة لكل صورتان عن كشف عالو عميد الكلية ومختوم بختم الكلية، 

  تزويد قسم الرواتب في الدائرة المالية برقم(IBAN)  وصورة عن بطاقة األحوال المدنية الحديثة لكل عضو هيئة تدريس

 في الكلية.

 بة ورقيًا والكترونيًا.التسجيل واإلعالن عنه للطلالصيفي وتسليمه لمدير األول والثاني ل و إعداد البرنامج الدراسي للفص 

 .عالنه للطلبة في لوحة اإلعالنات  إعداد برنامج االمتحانات النهائية وا 

 ( 7قام مشرف التربية العملية )الزيارات التقويمية لطلبة التربية العملية الميدانية جميع بإنجاز لم صف تخصص مع

ة إلى استالم عالمات الطلبة من أعضاء الهيئة ورصد العالمات، واستالم متطلبات التربية العملية من الطلبة إضاف

 لألبحاث التقويمية. التدريسية
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 في توزيع  والمناهج العامة والتدريس اإلدارة التربويةلتسهيل مهمة طلبة ماجستير  محافظات المملكةرس امد مع التواصل

 الطلبة والمعلمين والمعلمات. داالستبانات ورصد أعدا

 بطولة الجامعة الكروية للعام الدراسي ة العلوم التربوية على المركز الثاني في حصل فريق كرة القدم في كلي

7102/7109. 

  وتنفيذ فعاليات  وتحكيم األوراق البحثية محكملمؤتمر العلمي العاشر البالتحضير لمشاركة جميع أعضاء الهيئة التدريسية

 المؤتمر بنجاح.

  في جامعة جرش 74/07/7102 بتاريخ رشعقد اتفاقية تعاون بين جامعة مؤتة وجامعة جتم. 

  والتحصيل لمتابعة شؤون الطلبة الكويتيين واالطمئنان على سير العملية التعليمية زيارة الملحق الثقافي الكويتي للكلية

 الدراسي لهم.

 حديثة.برفد البيئة التعليمية بأجهزة تكييف الطلبة الكويتيين  تطوع 

 للتعلم. ومشوقة ةذباجتعليمية بوسائل تعليمية تعلمية إلثراء العملية الويتيين إنشاء جناح خاص من قبل الطلبة الك 

 

 

: املؤتمرات العلمية التي عقدتها الكلية
ً
 :ثانيا

  االثنين والتي عقدت يوم  "بناء قدرتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية"لطلبة الكلية بعنوان: الندوة الطالبية العاشرة

 بالكلية.في مدرج الرازي  74/07/7102الموافق 

  77 الفترة منفي  تطوير المؤسسات التعليمية: الفرص والتحديات""بعنوان:  المحكمالمؤتمر العلمي العاشر–

74/4/7109. 

  7102/7109ووسائلهم التعليمية في معرض أقيم داخل الكلية للفصل الدراسي الثاني  الطلبة اليدويةعرض نتاجات. 
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: املؤتمرات ال
ً
 :تي شارك فيها أعضاء الهيئة التدريسيةثالثا

اسم عضو هيئة  عنوان املؤتمر

 التدريس املشارك

مكان وفترة انعقاد  () تقديم بحث/ حضور  نوع املشاركة

 املؤتمر

/ في التعليم العام قضايا ساخنة 

 الجمعية ألاردنية للعلوم التربوية

د. وليد محمود 

 الشدوح

–19 :البحر امليت حضور 

12/1/1028 

International 

Academic Conference 

Vienna 

د. يوسف أحمد 

 جرايدة

 د. أحمد محمد ربيع

 :تقديم بحث بعنوان

The real status of digital learning as 

perceived by faculty members in 

Jordan 

 – 21 :فينا

29/4/1028 

International 

Conference on 

Education& 

Innovative Learning 

 :تقديم بحث بعنوان د. محمد صالح عتوم

The Effect of Guttman and Combs 

Scaling on the Psychometric 

Properties of Measuring Attitudes 

Towards Physics 

 :اميالنو ايطالي

10/6/1028 

مديرية  –جرش  التربية واملجتمع أ. د. شاهر أبو شريخ         الوعظ وإلارشاد

 أوقاف جرش

 

 

:
ً
 :البحوث التي أعدها أعضاء الهيئة التدريسية رابعا

منشور/مقبول  عنوان البحث المنشور اسم الباحث
 للنشر

مصدرالمجلة/ بلد المجلة 
 )أردنية/عربية/أجنبية(

الجهة 
 الداعمة

قيمة 
 الدعم

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة 
 ش وعالقتها بتجويد األداء من وجهة نظر المعلمين.جر 

. مجلة كلية التربية جامعة األسكندرية منشور
 8102. 4العدد  82المجلد 

- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

موقف أساتذة الجامعات األهلية األردنية من االستخدام طويل األمد 
 ذجًا(.نية نمو ادارة اليابته بأستقرارهم وأدائهم )مبادئ اإلوعالق

المجلة األطروحية العلمة المحكمة.  منشور
 8102. 2العدد

- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

STUDENTS’ SATISFACTION WITH E-

SERVICES AT JERASH UNIVERSITY 
 .Conference Proceedings منشور

Vienna. pp. 146 – 159. 2018 
- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

Faculty Members Conceiving and Practicing 

Their Roles in the Planning, Implementation and 

Assessment of University Courses 

 International Journal of منشور

Humanities and Social 

Science. Vol. 8. No. 5. 2018 

- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

تي جرش واقع األداءاإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامع
 واليرموك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيهما

مجلة جرش للبحوث والدراسات.  مقبول للنشر
2018 

- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

 الفوري التحصيل أثر توظيف برمجية قائمة على التعلم المدمج في
 اللغة اإلنجليزية. في مادة األساسي العاشر الصف والمؤجل لطلبة

 لة مؤتة للبحوث والدراسات.مج مقبول للنشر
2018 

- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

العبء األكاديمي واإلداري ودوره في ضعف كفاءة البحث العلمي 
 لدى أعضاء هيئة التدريس في  الجامعات األردنية الخاصة.

الجمعية االردنية للعلوم التربوية.  مقبول للنشر
8102 

- - 

 



7 

 

نشور/مقبول م عنوان البحث المنشور اسم الباحث
 للنشر

مصدرالمجلة/ بلد المجلة 
 )أردنية/عربية/أجنبية(

الجهة 
 الداعمة

قيمة 
 الدعم

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

Faculty Members Conceiving and Practicing 

Their Roles in the Planning, Implementation and 

Assessment of University Courses 

 International Journal of منشور

Humanities and Social 

Science. Vol. 8. No. 5. 2018 

جامعة 
 جرش

011 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

Requirements and Role of Increasing the 

Decentralization of Education Management 

under Good Governance - The Hashemite 

Kingdom of Jordan 

 Multi-Knowledge منشور

Electronic Comprehensive 

Journal for Education and 

Science Publications. ISSN: 

2616-9185. 2019 

- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

The Role(s) of Academic Chairmen in Fulfilling 

Quality Assurance and Accreditation Standards 

in Jordan 

 The editorial board of منشور

international Education 

studies Canadian center of 

Science and Education. Vol. 

2. No.5. 2019 

- - 

أ. د. أحمد 
 محمد ربيع

العدالة التنظيمية وعالقتها باإلداء الوظيفي للمعلمين من وجهة 
 نظر معلمي محافظة جرش

مجلة جامعة الحسين بن طالل  مقبول للنشر
 8102للبحوث، 

- - 

أحمد أ. د. 
 محمد ربيع

A Proposed Strategy For Managing Change In 

Value System And Knowledge Structure: A Case 

Study Of Private University Students In Jordan 

 The editorial board of منشور

international Education 

studies Canadian center of 

Science and Education. Vol. 

12. No. 6. 2019 

- - 

أ. د. شاهر 
 أبو شريخ        

Faculty Members Conceiving and Practicing 

Their Roles in the Planning, Implementation and 

Assessment of University Courses 

 International Journal of منشور

Humanities and Social 

Science. Vol. 8. No. 5. 2018. 

جامعة 
 جرش

011 

أ. د. شاهر 
 أبو شريخ        

The Extent to which Kindergarten Female 

Teachers in Jordan Practice the Skills of 

Developing the Educational Morals and Ethics 

System in Children According to Contemporary 

Educational Trends 

 International Journal of منشور

Education. Vol: 10 

No: 4. 2018. 

جامعة 
 جرش

011 

أ. د. شاهر 
 أبو شريخ        

The Degree of Availability of Life Skills in 

Pictures and Graphics of Islamic Education 

Textbooks for the Minimum Basic Stage in 

Jordan and its Functional Implications 

 Journal of Advanced ول للنشرمقب

Research in Dynamical and 

Control Systems – 

JARDCS. 2019. 

جامعة 
 جرش

011 

د. معن 
 عياصرة

الدور الفعلي لمدير المدرسة في مدارس مديرية التربية والتعليم 
 الحكومية بمحافظة جرش ومعيقات العمل

. مجلة جامعة مؤتة للدراسات التربوية مقبول للنشر
8102 

- - 

د. معن 
 عياصرة

الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الحكومية في محافظة جرش 
 وعالقتها بإدارة الوقت من وجهة نظر معلميهم

مجلة جرش للبحوث والدراسات.  مقبول للنشر
8102 

- - 

د. معن 
 عياصرة

Reasons for the Low Rates of Success in the 

General Secondary Examination in Jerash from 

the Point of View of Principals, Teachers, 

Students and their Parents 

 International Journal of مقبول للنشر

Academic Research in 

Education and Review.2018 

- - 

د. معن 
 عياصرة

القيادة التشاركية وأثرها في الحد من المشكالت اإلدارية بمدارس 
 عليم العام بمدينة الطائفالت

 –مجلة جامعة طيبة العلوم التربوية منشور
 8102جامعة طيبه. 

- - 

د. معن 
 عياصرة

الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 
 جرش وعالقتها بإدارة الوقت من وجهة نظر معلميهم

مجلة جامعة جرش للدراسات  مقبول للنشر
 8102والبحوث. 

- - 

د. معن 
 عياصرة

الدور الفعلي لمدير المدرسة في مدارس مديرية التربية والتعليم 
 الحكومية بمحافظة جرش ومعيقات العمل

-مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  منشور
 8102جامعة مؤتة. 

جامعة 
 جرش

011 
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منشور/مقبول  عنوان البحث المنشور اسم الباحث
 للنشر

مصدرالمجلة/ بلد المجلة 
 ردنية/عربية/أجنبية()أ

الجهة 
 الداعمة

قيمة 
 الدعم

د. معن 
 عياصرة

التخطيط االستراتيجي في لجامعات االردنية الخاصة لتحقيق الميزة 
 التنافسية وعالقتها بتنمية المجتمع

جامعة  جامعة جرش-مجلة جامعة جرش  منشور
 جرش

011 

د. معن 
 عياصرة

فظة جرش في إدارة دور مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحا
المنهاج وعالقته في تحسين البيئة التعليمية من وجهة نظر 

 المعلمين

المجلة األردنية للعلوم التطبيقية/  مقبول للنشر
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. 

8102 

- - 

د. معن 
 عياصرة

درجة ممارسة القادة التربويين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة 
اإلداري في ضوء الفكر اإلداري الحديث من وجهة جرش لدورهم 

 المرؤوس

المجلة األردنية للعلوم التطبيقية/  مقبول للنشر
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. 

8102 

- - 

د. يوسف 
 أحمد جرايدة

Students Satisfaction with E-Services at Jerash 

University  
 .Conference Proceedings منشور

Vienna. pp. 146 – 159. 2018 
جامعة 
 جرش

011 

د. يوسف 
 أحمد جرايدة

Massive open online Learning (MOOC) Benefits 

and Challenges: A Case study in Jordanian 

Context 

 International Journal of منشور

Instruction. 2019 
جامعة 
 جرش

811 

د. يوسف 
 أحمد جرايدة

Students’ perception of flipped classroom: A 

case study for private universities in Jordan 
 Journal of Technology and منشور

Science Education. 9(3), 

368-377. 2019 

جامعة 
 جرش

811 

د. يوسف 
 أحمد جرايدة

The impact of digital storytelling (DST) on 

academic achievement of sixth grade students in 

English language and their motivation towards it 

in Jordan 

 The Turkish Online Journal منشور

of Distance Education. 2019 
جامعة 
 جرش

811 

د. يوسف 
 أحمد جرايدة

Jordanian Students’ Barriers of Utilizing Online 

Learning: A Survey Study 
 International Education منشور

Studies. 12, (5), 99-108. 2019 
جامعة 
 جرش

011 

د. يوسف 
 أحمد جرايدة

The real status of digital learning as perceived 

by faculty members in Jordan.24 June 2019 
 IISES International منشور

Academic Conference, 

Copenhagen. 2019 

جامعة 
 جرش

011 

ارا د. تم
 حمزة العمد

واقع األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعتي جرش 
 واليرموك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيهما

مجلة جرش للبحوث والدراسات.  مقبول للنشر
8102 

- - 

د. تمارا 
 حمزة العمد

التقييم الذاتي لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في مؤسسات 
 (.4-0العالي )المرحلة األساسية التعليم 

المنظمة العربية لضمان الجودة في  منشور
 8102. التعليم، األردن

- - 

د. تمارا 
 حمزة العمد

مصادر التوتر النفسي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
 محافظة جرش كما يراها المديرون

 - - 8102مجلة الشاعر/ تونس. مقبول للنشر

د. ختام 
 عمر بني

دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب لغتنا العربية للصفوف 
 األساسية الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي في األردن.

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم  مقبول للنشر
 8102/ 29النفس. العدد 

– – 

د. ختام 
 بني عمر

مجلة جامعة الحسين بن طالل  مقبول للنشر لروح الزمالةدرجة ممارسة معلمي المدارس الحكومية في األردن 
 8102للبحوث. 

– – 

د. ختام 
 بني عمر

Gender in "Our Arabic Language" Books for 

the First Three Grades in Jordan 
 European Scientific Journal منشور

(ESJ). 2018 
- - 

د. ختام 
 بني عمر

حكومية بمحافظة جرش في إدارة دور مديري المدارس الثانوية ال
المنهاج وعالقته في تحسين البيئة التعليمية من وجهة نظر 

 المعلمين.

المجلة األردنية للعلوم التطبيقية،  منشور
8102 

- - 
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منشور/مقبول  عنوان البحث المنشور اسم الباحث
 للنشر

مصدرالمجلة/ بلد المجلة 
 )أردنية/عربية/أجنبية(

الجهة 
 الداعمة

قيمة 
 الدعم

د. ختام 
 بني عمر

مستوى تحقق معايير اعتماد رياض األطفال محور التعلم والتعليم 
 في المدارس الحكومية في محافظة جرش.

-مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  منشور
 8102جامعة مؤتة، 

- - 

د. ختام 
 بني عمر

جازتهم قبل الخدمة في  تصور مقترح لبرنامج تأهيل المعلمين وا 
 ر والمعايير العالمية للمعلمين.ضوء األدوا

للدراسات  مجلة جامعة جرش منشور
 8102، والبحوث

- - 

د. فاطمه 
 المومني

المشكالت السلوكية والنفسية لدى طلبة الصفوف الثالثة األولى 
في محافظة جرش من وجهة نظر معلميهم في ضوء بعض 

 المتغيرات.

 مجلة دراسات عربية في التربية وعلم مقبول للنشر
 8102النفس. 

– – 

د. فاطمه 
 المومني

مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة جامعة جرش في ضوء 
 بعض المتغيرات.

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم  مقبول للنشر
 8102النفس. 

– – 

د. عايدة 
 ذيب

دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب لغتنا العربية للصفوف 
 ولى من مرحلة التعليم األساسي في األردن.األساسية الثالثة األ 

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم  مقبول للنشر
 8102/ 29النفس. العدد 

– – 

 

: املحاضرات وألانشطة التي قامت بها الكلية:
ً
 خامسا

 تاريخ املحاضرة/ النشاط عنوان املحاضرة/ النشاط اسم املحاضر/ مسؤول النشاط

 82/00/8109 رحلة علمية –التعرف على مصادر المياه في منطقة األغوار  ة الرحلةالعمد/ مشرف تماراد. 
كلية علوم / عميد د. محمد أبو شقير 

 الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
حضور جميع أعضاء الهيئة التدريسية الورشة التدريبية لبوابة 

 التعليم االلكتروني في كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
0/08/8109 

مصطفى/تغريد الزبون ميسون بني 
 شاهر ابو شريخإشراف أ.د.

 00/0/8109 أشراقة مولد رسول اهلل

الدكتورة  إشراف. أ.د آدم نوح القضاة
 ختام بني عمر

 82/0/8109 المولد النبوي الشريف

عقد اجتماع ومحاضرة  للطلبة الذين سيتقدمون المتحان الكفاءة  د. وليد الشدوح
  ية من قبل عميد الكلية وبحضور لجنة الكفاءةالجامع

4/4/8102 

السيد محمد عرسان بني عبده/ مدارس 
 مديرية التربية والتعليم بمحافظة جرش

 4/8102 مسابقة أفضل وسيلة تعليمية

 82/0/8102 مدرسة أسماء بنت يزيد/  أنماط التعلم د. محمد عتوم

 

: املختبرات العلمية:
ً
 سادسا

 عدد املختبرات نوع املختبر

 2 حاسوب

 2 العلوم الطبيعية

 2 العلوم البيولوجية
 


