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                   السيرة الذاتية
 

محمد عبد القادر ناجي العمري . د: االســـــــــــــــــــــم
ألردن -  إربدجامعة اليرموك،- قسم المناهج والتدريس: ـوانـــــــــــــالعنــــ

   00962-785-036079: جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالىاتف 
 00962-2-7211199 :فاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
 irbed2002@yahoo.com أو  m-omari@yu.edu.jo :البريد اإللكترونــــــــــــي
 .أستاذ مشارك: الرتبة العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 تقنيات التعليم : التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
 :المعلومات الشخصية

 23/05/1957 :  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدةتاريخ 
 إربد  :الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة مكان

األردنية  :  الجنسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
متزوج  : االجتماعيـــــــــــــــــــةالحالة 

 4 :  األبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عدد
: الدراسة والمؤىالت العلمية

 . (تقدير جيد )القاىرة- إخراج سينمائي، أكادميية الفنون  :بكالوريوس 1981
 .(تقدير دمتاز)األردن - طرق التدريس العامة، جامعة الريموك :دبلوم التربية 1987
 .(تقدير دمتاز)أمريكا -  التعليم، جامعة وسكانسنتكنولوجيا :ير ـماجست 1989

 : عنوان األطروحة
"Instructor attitude toward using Audiovisual media in the classrooms 

at Yarmouk university in Jordan".      
 .(تقدير مشّرف ) لبنان –جامعة الكسليك (تكنولوجيا تعليم)علوم تربية  :دكتوراه   2003

 : عنوان األطروحة

تقييم كتب مبحث احلاسوب يف املرحلة األساسية والثانوية يف مدارس األردن على ضوء "
 ".منطلقات خطة التطوير الرتبوي ومعايري الكتاب املدرسي اجليد

: الدورات العلمية والتدريبية
 تأسيس مراكز التقنيات التعليمية، اجلامعة األردنية، األردن دورة. 
 دورة الربنامج الشامل يف برجميات احلاسوب، جامعة الريموك. 
 دورة برنامج احلاسوب التطبيقي يف التصميم والطباعة، إربد .
 دورة تشغيل و استخدام أجهزة احلاسوب، جامعة الريموك. 

  دورة إعداد مناذج متعددة من امتحان حتصيلي يف املساقات اجلامعية باستخدام نظامExpro. مركز تطوير 
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 . جامعة الريموك/ أداء اهليئة التدريسية
 دورة ORACLE يف التعليم اإللكرتوين -Oracle System Limited – لبنان/ بريوت 

 جامعة الريموك/ مركز تطوير أداء اهليئة التدريسية-دورة يف التحليل اإلحصائي يف البحث العلمي . 
 احلاسوب يف االختبارات وإنشاء قواعد البيانات وكتابة تقارير باستخدام نظام النشر أربع ورش تدريبية يف جمال 

 . جامعة الريموك/ مركز تطوير أداء اهليئة التدريسية- (APA)العلمي 
 الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد- دورة تدريبية يف التعلم اإللكرتوين. 

: الخبرات العملية
      .قسم املناىج والتدريس، جامعة الريموك :مساعد بحث أو تدريس 1990- 1989

        .قسم املناىج والتدريس، جامعة الريموك :مدرس 2012 -1990
. قسم املناىج والتدريس، جامعة الريموك :أستاذ مساعد 2017-  2012
 .التدريس، جامعة الريموكطرق قسم املناىج و :أستاذ مشارك   إىل اآلن- 2017

   :النشاطات

  األلعاب التعليمية"بورقة عمل بعنوان " احلاسوب يف التعليم"املشاركة يف مؤدتر." 

  التعليم اإللكرتوين وآفاقو املستقبلية"املشاركة يف ندوة بعنوان." 
 مقرراً للجنة تكنولوجيا التعليم سنوات عديدة. 
  ًجلنة اجلدول الدراسي سنوات عديدةلمقررا. 
 رئيس قسم املناىج والتدريس بالوكالة. 

  تطوير مناذج تطبيقية للعملية الرتبوية"عضواً يف اللجنة التحضريية لورشة عمل بعنوان." 

  صناعة األفالم واملسلسالت "، و"الصورة التلفزيونية" نشر جمموعة من املقاالت يف جملة جامعة الريموك بعنوان
 ".مراكز مصادر التعلم"، و"تكنولوجيا التعليم و الوسائل التعليمية" ، و"التلفزيونية

 عضواً يف جلنة تقييم معلمي احلاسوب يف مدرسة جامعة الريموك النموذجية. 

 عضواً يف جلنة تقييم مشاريع كتب احلاسوب اليت مت تأليفها لتدرس يف مدرسة جامعة الريموك النموذجية. 

 عضواً يف جلنة خرباء الطفولة املبكرة يف حقل الوسائل التعليمية و التجهيزات. 

 عضو اللجنة الوطنية لإلشراف على تأليف كتب احلاسوب يف األردن. 

  2007-2006أمني سر جملس قسم املناىج و التدريس للعام.  

  جامعة الريموك– اجلامعة األردنية وللمجلة األردنية يف العلوم الرتبوية –حتكيم أحباث جمللة دراسات . 

 حتكيم استبانات وبرجميات احلاسوب لرسائل الدكتوراه واملاجستري  . 

 :اإلشراف على الرسائل العلمية

  رسالة (12)اإلشراف على عدد من رسائل املاجستري ختصص تقنيات التعليم. 

  رسالة (22)املشاركة يف جلان مناقشة عدد من رسائل املاجستري يف ختصصات الرتبية املختلفة. 
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     :البحوث
ي ومعيقات استخدامها ـشبكة اإلنرتنت كوسيلة جلمع البيانات إلغراض البحث العلم واقع استخدام  -

، (3)1، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية ،"لدى أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة الريموك 
201-214 ،(2005). 

الكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي مبحث احلاسوب يف املرحلة الثانوية ومدى توافرىا من وجهة نظر -  
 .(2005)، 116-85، (7)20مؤتة للبحوث و الدراسات، . املعلمني

توجهات معلمي املدارس األساسية يف مديرية تربية اربد األوىل حنو تنمية املوارد البشرية الحتياجات - 
، 177-158،(2 )7جملة جامعة البحرين للعلوم النفسية والرتبوية، ، (دراسة ميدانيو  )التعلم اإللكرتوين 

(2006). 
تطبيق ىذا  تصورات أعضاء ىيئة التدريس عن مدى االستفادة من برنامج التعلم عن بُعد وإمكانية- 

 .(جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية (مقبول للنشر )قات استخدامو يف التعليم اجلامعييالربنامج ومع
درجة استخدام تطبيقات التعلم الّنقال لدى طلبة الدراسات العليا يف جامعة الريموك ومعوقات - 

 (.2014. )299-269، (1)20 جامعة آل البيت، -جملة املنارة .ااستخدامو
 ىذه يمعلم معوقات تنفيذ األنشطة احملوسبة يف كتب الصفوف الثالثة األوىل من وجهة نظر- 

 .جملة جامعة امللك فيصل ،(مقبول للنشر). الصفوف
 متخصصي نظر وجهة من الريموك جامعة موقع على اإللكرتونية املواقع تصميم معايري درجة توافر- 

 .422- 395، (2)21 ، جامعة آل البيت–جملة املنارة  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا

أسباب عزوف أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة الريموك عن استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين على - 
-417، (4)11.  جامعة الريموك–اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية ، من وجهة نظرىم موقع اجلامعة

426( .2015.) 

، تصورات أعضاء اهليئة التدريسية والطلبة يف اجلامعات لفاعلية االختبارات احملوسبة يف عملية التعليم- 
 (.2016. )478-469 ،(4)12. جامعة الريموك–اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية 

/ مدى إكساب برنامج الرتبية العملية يف جامعة الريموك احلاجات التدريبية التكنولوجية للطلبة- 
، (مقبول للنشر)  للصفوف الثالثة األوىل من وجهة نظرىماإلسالميةاملعلمني لتدريس مبحث الرتبية 

. جامعة آل البيت- جملة املنارة
 :بحوث في مرحلة اإلعداد
  – فوقيةدراسة : مدى تأثري استخدام املواد احلاسوبية يف حتصيل طلبة الصفوف العليا يف مادة العلوم- 

A Meta- Analysis. 
 : الكتب المؤلفة



 
4 

، عامل الكتب احلديث،  المستحدثات في عملية التعليم والتعلم ودليل استخدامها خطوة خطوة- 
 (كتاب حمّكم) (.2011)األردن، -إربد

 (.2014)، دار األمل، إربد،  وسائل وتقنيات التعليم في عملية التعليم والتعلم- 
جامعة - منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. التعلم اإللكتروني وتقنياتو الحديثة-  

 .(4201)الريموك، 
: المواد التي ادرسها

 .إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية لطلبة املاجستري-   

 .إدارة مراكز مصادر التعلم لطلبة املاجستري-   

 .تصميم التعليم لطلبة املاجستري-   
. تكنولوجيا التعليم لطلبة دبلوم الرتبية-   
. الرتبية استخدام الوسائل التعليمية وأساليب إنتاجها لطلبة دبلوم-   
 .كلية تأىيل املعلمني العالية-استخدام احلاسوب يف التعليم لطلبة برنامج التأىيل الرتبوي-   
. إنتاج التقنيات التعليمية واستخدامها لطلبة بكالوريوس معلم الصف ومعلم اجملال-   
. طرق التدريس العامة لطلبة بكالوريوس معلم الصف ومعلم اجملال-   
. النظام الرتبوي لطلبة بكالوريوس معلم الصف ومعلم اجملال ودبلوم الرتبية-  

. احلاسوب يف الرتبية لطلبة بكالوريوس معلم الصف ومعلم اجملال ودبلوم الرتبية-   
. ختطيط املناىج وتصميمها لطلبة دبلوم الرتبية-   
. تصميم التعليم وأمناطو للطلبة من أقسام خمتلفة من كلية الرتبية-   
. التقنيات التعليمية واحلاسوب التعليمي لتخصص تربية الطفل-   

 .مفاىيم أساسية يف الرتبية لطلبة ختصصات خمتلفة- 
 .تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لطلبة معلم الصف وتربية الطفل-  
 .برامج األطفال وألعاهبم احملوسبة لطلبة معلم الصف وتربية الطفل- 
 .أساسيات يف الرتبية لطلبة ختصصات خمتلفة من اجلامعة- 

 


