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 أحباث منشورة:
   الرقم

درجة تطبيق املدرسة اجملتمعية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس احلكومية يف  بحثال .1
 حمافظة جرش

 ميىن أمحد عتوم وحسني حممد عتوم الباحث
-707 ص ص ،2013عام  (4( العدد )28)جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية( اجمللد  اسم اجمللة

740 
 https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_15.pdf املوقع

 القرار يف اجلامعات األردنية الرمسية. دى االهتمام ببناء الذاكرة التنظيمية وتوظيفها يف حتسني اختاذم البحث .2
 ميىن أمحد عتوم وحسني حممد عتوم الباحث

( اجلزء 46. رابطة الرتبويني العرب العدد )(ASEP) جملة دراسات عربية يف الرتبوية وعلم النفس اسم اجمللة
 263-239. ص ص ،2014( عام 2)

#https://search.mandumah.com/Record/608069/Description املوقع
tabnav 

عضاء هيئة التدريس يف أوعي رؤساء األقسام األكادميية ابألدوار املنوطة هبم من وجهة نظر درجة  البحث .                                                     3
 Department Heads’ Awareness of the) مام عبد الرمحن بن فيصل.جامعة اإل

Roles Assigned to them: The Point of View of Faculty 
Members in Saudi Arabia) 

 حسني حممد عتومميىن أمحد عتوم و  الباحث
 Scientific Journal For Kingجملة العلوم والدراسات اإلنسانية جامعة امللك فيصل. ) اسم اجمللة

Faisal University( اجمللد )409-400 ص ص  ،2021( عام 4( العدد )21. 
https://services.kfu.edu.sa/ScientificJournal/ar/Home/Conten املوقع

tsDetails/6677 
ISSN ISSN: 16580311 

 Academic and administrative problems facing heads of البحث 4
academic departments at Imam Abdul Rahman bin Faisal 
University from their viewpoint. ( املشاكل األكادميية واإلدارية اليت تواجه
 (رؤساء األقسام األكادميية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_15.pdf
https://search.mandumah.com/Record/608069/Description#tabnav
https://search.mandumah.com/Record/608069/Description#tabnav
https://services.kfu.edu.sa/ScientificJournal/ar/Home/ContentsDetails/6677
https://services.kfu.edu.sa/ScientificJournal/ar/Home/ContentsDetails/6677
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 Yumna Ahmed Atoum, Hussein Mohamad Atoom الباحث
 .Psychology and Education Journal, V (58), N (4), 2020. PP اسم اجمللة

(986 - 1007) 
/http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article املوقع

view/4751 
ISSN ISSN: 0033-3077 

 The Effectiveness of a Training Program Based on Creative البحث .5
Thinking Skills in the Development of Self-Concept among 
Gifted and Outstanding Students at the Deanship of the 
Preparatory Year at Imam Abdul Rahman Bin Faisal 
University. ( فاعلية برانمج تدرييب مبين على مهارات التفكري اإلبداعي يف تنمية مفهوم
 (الذات لدى املوهوبني واملتفوقني بعمادة السنة التحضريية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

 Saddam Rateb Darawsheh, Bssam Ahmad Alshorman,Afnan الباحث
Mohammad Momani, Anwar Saud Al-Sha'ar, Yumna Ahmed 
Atoum, Hussein Mohamad Atoom, Houda Bechir 
Chamakh 

 Multicultural Education,  V (7), N (1), 2021. PP. (44 – 55) اسم اجمللة
 http://ijdri.com/me/wp-content/uploads/2021/01/6.pdf املوقع

ISSN 3844-ISSN : 1068 
 The degree to which faculty members at Imam Abdul البحث . 6

Rahman bin Faisal University possess educational and social 
values from the students’ viewpoint and its relationship to 
some variables. ( درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل
  (.للقيم الرتبوية واالجتماعية من وجهة نظر الطالب وعالقتها ببعض املتغريات

 Saddam Rateb Darawsheh, Ahmed Mahmoud Elkilany الباحث
,Anwar Saud Al-Sha'ar Sabrin Abdelaty Labib Abdelaty, 
Yumna Ahmed Atoum, Hana youssef Faltakh , Hussein 
Mohamad Atoom, Lubna Abdullah abass almahdi 

http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4751
http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4751
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 Ilkogretim Online - Elementary Education Online. V (20), N اسم اجمللة
(3), 2021, PP. (304 -315) 

https://www.bibliomed.org/mnsfulltext/218/2181612587764 املوقع
.pdf?1619701671 

ISSN ISSN : 1305-3515 

 Verbal Communication Practice by Preparatory Year البحث .7
Students from the Perspective of Teaching Staff at Imam 
Abdul Rahman Bin Faisal University ( ممارسة مهارات االتصال اللفظي لدى
 (طلبة جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 Saddam Rateb Darawsheh ,Sabrin Abdelaty Labib Abdelaty الباحث
,Ayat Mustafa alsharoa ,Nabila ali Alomari ,Yumna Ahmed 
Atoum ,Anwar Saud Al-Sha'ar ,Hussein Mohamad Atoom 
,Nahed Elsayed naser ,Kawther Abdelrahman Hassan ,Lubna 
Abdullah abass almahdi. 

 Review of International Geographical Education, V (110), N اسم اجمللة
(7), 2021, PP. (1313 – 1327) 

https://rigeo.org/submitamenuscript/index.php/submission/ar املوقع
ticle/view/2299/1774 

ISSN ISSN: 2146-0353 
 The degree of practicing organizational citizenship behaviour البحث . 8

among academic leaders from the viewpoint of faculty 
members at Jerash University ( لدى القادة سلوك املواطنة التنظيمية درجة ممارسة 

(أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش األكادمييني من وجهة نظر  
 Yumna Ahmed Atoum, Hussein Mohamad Atoom, Ahmad الباحث 

Mohammad Rabee 
  ,Journal of Positive School Psychology اسم اجمللة

  املوقع

ISSN ISSN 2717- 7564 

https://www.bibliomed.org/mnsfulltext/218/2181612587764.pdf?1619701671
https://www.bibliomed.org/mnsfulltext/218/2181612587764.pdf?1619701671
https://rigeo.org/submitamenuscript/index.php/submission/article/view/2299/1774
https://rigeo.org/submitamenuscript/index.php/submission/article/view/2299/1774
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 The pros and cons of e-learning in the private universities in البحث 9
the north of Jordan, from the point of view of graduate 
students in the College of Educational Sciences ( إجيابيات وسلبيات

دراسات العليا يف كلية التعلم اإللكرتوين يف اجلامعات اخلاصة يف مشال األردن من وجهة نظر طلبة ال
 (العلوم الرتبوية

 Ahmed Abd-ALKareem Hassan AL-Ruheel, Hussein الباحث 
Mohamad Ali Atoom, Tarad Awwad Flayeh Alkhuzam 

 International Journal of Special Education (IJSE) اسم اجمللة 
  املوقع 
 ISSN 3383-ISSN 0827 

  البحث .10
  الباحث 
  اسم اجمللة 
  املوقع 
 ISSN  

 2018 دار احلامد للنشر: األردن، إدارة املعرفة بناء الذاكرة التنظيمية الكتب .11
 
 

                                                                                                                                         الدورات التدريبية:
 التاريخ          املدة                                                                                                 البلد سم الدورة ا الرقم   

عرب املنصة االلكرتونية/ السعودية،  أدوات الباحث الرقمية يف النشر والبحث العلمي .1
جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 

 عمادة التطوير اجلامعي

 2021 ساعتان

السعودية، عرب املنصة االلكرتونية/  مهارات الذكاء الوجداين لألستاذ اجلامعي . 2
جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 

 عمادة التطوير اجلامعي

 2020 يوم
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التدريس اجلامعي يف ضوء متطلبات التنمية  . 3
 21وسوق العمل ومهارات القرن 

عرب املنصة االلكرتونية/  السعودية، 
جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 

 عمادة التطوير اجلامعي

 2020 يوم

عرب املنصة االلكرتونية/ السعودية،  ( أساسيات التسويقgoogelمهارات من ) .4
 إجناز السعودية

 2020 يوم

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا   حماور النجاح الستة .5
 )إدراك(والتنمية 

 2020 أايم 4

6. How to become atips peer 
reviewer for early career resear 
chers. (مراجعة الباحثني) 

السعودية، جامعة اإلمام عبد الرمحن 
بن فيصل ابلتعاون مع أكادميية 

 البحث العلمي والتكنولوجيا مصر

 2020 يوم

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  مهارات القيادة .7
 )إدراك(والتنمية 

 2020 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  التدريس عرب اإلنرتنت كن جاهزا الـآن .8
 )إدراك(والتنمية 

 2020 يومان

السعودية، جامعة اإلمام عبد  الكوارث يف حملات .9
الرمحن بن فيصل، مركز التعليم 

 املستمر

 2020 يوم

10. English Conversational Skills for 
Beginners (1) 

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا 
 )إدراك(والتنمية 

 2020 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  اإلبداع يف العمل ختصص .11
 )إدراك(والتنمية 

 2020 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  ختصص مهارات القيادة والعمل اجلماعي .12
 )إدراك(والتنمية 

 2020 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  التفكري الناقد .13
 )إدراك(والتنمية 

 2019 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  مهارات االتصال .14
 )إدراك(والتنمية 

 2019 أايم 4
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للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  التفكري اإلبداعي واالبتكار والتجديد .15
 )إدراك(والتنمية 

 2019 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  الذكاء العاطفي .16
 )إدراك(والتنمية 

 2019 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  حل املشكالت واختاذ القرار .17
 )إدراك(والتنمية 

 2018 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  مهارة التفويض واإلرشاد والتوجيه اإلداري .18
 )إدراك(والتنمية 

 2018 أايم 4

للتعليم األردن، مؤسسة امللكة رانيا  العمل اجلماعيمهارات  20
 )إدراك(والتنمية 

 2018 أايم 4

عداد وأتهيل مدربني معتمدين متخصصني إ .21
(TOTالبورد األ )ردين لعلماء التنمية البشرية 

، وزارة الرتبية والتعليم ردناأل
 األردنية، نقابة املعلمني االردنييني.

 2017 ( أايم7)

22. Intel Teach to the Future With 
Microsoft Support ( دورة إنتل التعليم
  (للمستقبل.

، وزارة الرتبية والتعليم ردناأل
 األردنية، مديرية تربية جرش

 2011 ( شهور4)

، مديرية الرتبية والتعليم األردن دورة حقوق الطّفل... تنميته ورعايته .23
أكادميية سبل للتدريب 

 واالستشارات

 2011 أايم( 1)

: دورة احلاسوب والربجميات اجلاهزة. وتشمل .24
(ICDL: Microsoft word, excel, 

power point, Access, Outlook, 
windows9x.XP) 

، وزارة الرتبية والتعليم ردناأل
 األردنية، مديرية تربية جرش

 2005 ( شهور3)

25.  Education Reform For 
knowledge Economy (ERFKE) 
 االقتصاد املعريف

، وزارة الرتبية والتعليم ردناأل
 األردنية، مديرية تربية جرش

 2005 ( أايم3)

 ساليب التدريس، االستقصاء يف التعليمأ .26
(Inquiry Method in Education) 

، وزارة الرتبية والتعليم ردناأل
 األردنية، مديرية تربية جرش

 2001 ( أايم2)
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                      التدريبية:                                                                                                                    والندوات ورشال

 التاريخ          املدة             البلد                                                                                     ورشةاسم ال الرقم   
السعودية، عرب املنصة االلكرتونية/  اسرتاتيجيات تقدير الذات .1

جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، 
قسم  -لكرتوين منصة التدريب اإل

 ةوالتدريب عداداإل

 2020 يوم

دور املؤسسات التعليمية  –زمات يف ظل األ . 2
 يف ترسيخ اهلوية الوطنية

وزارة التعليم عرب املنصة االلكرتونية/ 
العايل والبحث العلمي، جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

 2020 يوم

الرعاية العراق، وزارة الشباب دائرة  اختبارت الذكاء )االختبارات اللفظية( .3
 العلمية

 2020 يوم

اجلودة الشاملة مفاهيمها مبادئها منظروها  4
 أمهيتها متطلباهتا مراحل تطبيقها ومعوقاهتا

 2021 يوم كلية العلوم الرتبوية  -جامعة جرش

 2021 يوم كلية العلوم الرتبوية   -جامعة جرش االختبارات التحصيلية  5
)حتليل التباين اإلحصاء االستداليل البارامرتي  6

حتليل التغاير البسيط  -البسيط واملتعدد
 تطبيقات عملية( -واملتعدد

السعودية، جامعة اإلمام عبدالرمحن بن 
فيصل، وكالة الدراسات العليا والبحث 

كلية العلوم والدراسات   -العلمي
 اإلنسانية ابجلبيل.

 2021 يوم

اإلحصاء االستداليل البارامرتي ابستخدام  7
spss ( اختبارات(Tأبنواعها ) 

السعودية، عرب املنصة االلكرتونية/ 
جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، 

وكالة الدراسات العليا والبحث 
كلية العلوم والدراسات   -العلمي

 اإلنسانية ابجلبيل.

 2021 يوم

السعودية، عرب املنصة االلكرتونية/   spssاإلحصاء الوصفي ابستخدام  8
جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، 

وكالة الدراسات العليا والبحث 

 2021 يوم
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كلية العلوم والدراسات   -العلمي
 اإلنسانية ابجلبيل.

جتويد املؤسسات التعليمية وتطبيق نظام  9
 الأليزو 

السعودية، عرب املنصة االلكرتونية/ 
جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، 

الدراسات العليا والبحث وكالة 
كلية العلوم والدراسات   -العلمي

 اإلنسانية ابجلبيل.

 2021 يوم

 
 

                                                                                                                                        :العليمة تقياتلوامل املؤمترات
 التاريخ          املدة             البلد                                                                                     اسم املومتر الرقم   

متكني القيادات الرتبوية لبناء جيل قادر على  .1
 قيادة املستقبل )نقابة املعلمني األردنيني(

 املعلمني األردنيني()نقابة ، األردن
5-6/8/2018 

 2018 يومان

ربط نتائج البحث العلمي ابلواقع العملي  .2
 )جامعة الريموك(

-3 األردن، جامعة الريموك
4/7/2019 

 2019 يوم

ملتقى جامعة امللك خالد الرتبوي عن بُعد  .3
 كوروان.. األزمة واستثمار الفرص

-6لد جامعة امللك خا، السعودية
7/4/2020 

 2020 يومان

مؤمتر العريب األول التكنولوجيات الناشئة  .4
وتطبيقاهتا يف خدمة التنمية املستدامة 

 ابلوطن العريب

السعودية، جامعة االمام عبد الرمحن 
بن فيصل ابلتعاون مع أكادميية 
 البحث العلمي والتكنولوجيا يف مصر

21-23  /6/ 2020 

 2020 ثالث أايم

السعودية، جامعة االمام عبد الرمحن  األولمؤمتر األسبوع العلمي  .5
بن فيصل ابلتعاون مع أكادميية 
البحث العلمي والتكنولوجيا يف 

 2020 /7 /5-4مصر. 

 2020 يومان

املؤمتر الدويل االفرتاضي األول تداعيات ازمة  .6
كوروان على جمايل: الرتبية اخلاصة والصحة 

 النفسية.

 العربية للعلوم واآلداب مصراملؤسسة 
10-11/ 7/ 2020 

 2020 يومان
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7. The connected faculty summit 
virtual ( مؤمتر قمة افرتاضية حول التعلم
 (االلكرتوين

Arizona state univesity 
USA, 13-14- 2020 

 2020 يومان

التعلم والتعليم والتطلع حنو املستقبل  . 8
 )والتحدايتاملتطلبات، والفرص، (

 31/5األردن، جامعة اربد االهلية 
 2022 2/6إىل 

 2022 اايم 3

 
 
 

                                                                                                        العملية:اخلربات 
 إىل من البلد سمىامل سم املؤسسةا الرقم
 اآلن 1/10/2020 األردن أستاذ مساعد جامعة جرش .1
 2012 /9 /1 2000 /10 /1 األردن معلم وزارة الرتبية والتعليم .1
 2004 /12 /1 2004 /8 /20 األردن مدرب وزارة الرتبية والتعليم .2
التنمية أصدقاء مجعية  .3

 واالستثمار
 2012 /9 /1 2010 /5 /20 األردن حماضر

 
 

                                                                                                                                                                                  :موضوعات اخلربات العملية
 املوضوع مسمى الوظيفة اسم املؤسسة الرقم

 وزارة الرتبية والتعليم .1
 

 معلم
يف مدارس وزارة  لمرحلة الثانويةمادة )اللغة العربية( ل تدريس

 .اململكة األردنية اهلامشية الرتبية والتعليم

 مدرب وزارة الرتبية والتعليم .2
Education Reform For knowledge Economy 
(ERFKE) القتصاد املعريف ا  

3. 
التنمية  أصدقاء مجعية

 واالستثمار
 حماضر

  (اإليدز)احلد من الوصمة والتمييز ضد مرضى  -
 (اإليدز)كيفية التعامل مع مرضى  -

 
 

 املهارات
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 كتابة قراءة .اللغات                    1
 ممتاز ممتاز اللغة العربية

 جيد جيد اإلجنليزيةاللغة 
 املستوى . احلاسب2

ICDL ممتاز 
INTEL ممتاز 

 
 
 

 اجلمعيات العلمية:
 اتريخ االشرتاك البلد اجلمعية اسم الرقم

 2014 السعودية اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت( 1
 2019 األردن اجلمعية األردنية لرايدة االعمال . 2

 
 

 شراف على الرسائل اجلامعية:اإل
 ة/الطالب اجلامعة اسم الرسالة الرقم

احلكومية يف حمافظة النمو املهين للمعلمني يف املدارس  1
جرش وعالقته جبودة التعليم من وجهة نظر مديري 

 .املدارس

كلية   –جامعة جرش 
قسم  -العلوم الرتبوية

 الدراسات العليا

 أمساء حممد الزعيب

2 .    
 
 

 الرسائل اجلامعية:مناقشة 
 الطالب اجلامعة اسم الرسالة الرقم
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ألكادمييني تنمية رأس املال الفكري لدى رؤساء األقسام ا 1
اإلدارة لية يف اجلامعات األردنية احلكومية وعالقته بفاع

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اإللكرتونية

كلية   –جامعة جرش 
قسم  -العلوم الرتبوية

 الدراسات العليا

 معن محدان الزبون

2 .    
 

 مساء املواد ا
 املرحلة  الرقم  املادةاسم  الرقم

 بكالوريوس 701227 البحث االجرائي 1
 بكالوريوس 701117 طرائق تدريس الصفوف الثالثة األوىل . 2
 بكالوريوس 701101 الرتبية والتعليم يف االردن .3
 بكالوريوس 701104 علم النفس الرتبوي .4
 بكالوريوس 701114 املناهج وأساليب التدريس .5
 بكالوريوس 701107 اإلدارة الصفية .6
 بكالوريوس 701103 التفاعل الصفي  .7
 دبلوم 0705620 اساسيات التخطيط الرتبوي .8
 دبلوم 075610 اسياسيات القيادة الرتبوية .9

 دبلوم 705616 اساسيات اإلدارة املدرسية .10
 دبلوم 0705635 مقدمة يف االشراف الرتبوي .11
 دبلوم 0705625 الشؤون الطالبيةإدارة  .12
 دبلوم 0705627 تطبيقات يف االدارة املدرسية .13
 دبلوم 0705630 إدارة الصف وتنظيمة .14

 
 

 حسني حممد عتومد. االسم والتوقيع: 


