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 تدريسها

      عنوان أطروحة الدكتوراه:
An Evaluation of First Year Chemistry Practicals at Jordanian University. 

       عنوان أطروحة الماجستير:
An Analytic of The Accuracy of Kinetic Determination of Cyclisation  

Reaction Using U.V. spectroscopy. 

      جوائز وألقاب:
 م .5991م جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان لعا

 ) العلوم النفسية و التربوية(          
 الخبرات اإلدارية:  
 حتى األن. – 2059-9-51مدير مركز ضمان الجودة بجامعة اليرموك  -1

 2016-8-31و حتى  1911-0-1عميد كلية الزهراء للبنات   -1
-3-0حتددى    1991-0-1جامعددة صددحار   –عميددد كليددة العلددوم اةنسددانية و ا جتماعيددة  - 3

 و لحين انتهاء فترة اةعارة(            1990
سدلطنة  –جامعدة السدلطان قدابوس  1/0/1999 -1000/ 0/ 1رئديس قسدم المنداهج والتددريس -9

 .  عمان
 ة اليرموك.. جامع1/0/1000 -1007/ 0/ 1رئيس قسم المناهج والتدريس -1
 . جامعة اليرموك. 1/0/1007 -1/0/1000مساعد عميد كلية التربية  -0

           :العمل بعد درجة الدكتوراه
 .1001جامعة اليرموك محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد/ -
 .1003أستاذ مساعد/جامعة اليرموك  -
 م/جامعة اليرموك.18/0/1008أستاذ مشارك بتاريخ  -

 .1991-1000( سنوات 3مشارك/جامعة السلطان قابوس لمدة  أستاذ  -
 أستاذ مشارك/جامعة اليرموك. -

 1991– - 11/3/2003، منذ أستاذ /جامعة اليرموك -

 م1990-1991 / جامعة صحاروعميد كليةأستاذ  -
  1911-1990أستاذ / جامعة اليرموك  - 
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    2016-8-31حتى  -1911كلية الزهراء للبنات وعميد  أستاذ  -
           
 :الممولة المشاريع 

 دريس العلوم القائم على ا ستقصاء"رق تط المدير الفني للمشروع األوروبي: الحلقة المتفاعلة
 Chain reaction) دولدددة أوروبيدددة. 11 وبا شدددتراك مددد الجمعيدددة ا ردنيدددة للبحددد  العلمدددي    

Inquiry Education) 

: قمدددت بدددالك ير مدددن ا ستشدددارات األكاديميدددة الخاصدددة بانشددداء الكليدددات و االستشاااارات األكاديمياااة
 :البرامج الجديدة في العديد من الجامعات

اعددداد الخطددط و البددرامج الدراسددية و التربيددة الميدانيددة و الهيكددي التنريمددي لكليددة التربيددة/  -
 جامعة أبو ربي/ ا مارات العربية المتحدة

 ه و الماجستير لجامعة جدارا/ المملكة األردنية الهاشميةالمشاركة باعداد برامج الدكتورا -

 اعداد برامج كلية األداب و العلوم ا جتماعية/ جامعة الشرقية/ سلطنة عمان. -

 تطوير المناهج و الكتب المدرسية:
 رئيس لجنة اعداد معايير مناهج العلوم في األردن -

 في األردن عضو لجنة دراسة عروض الشركات لمناهج العلوم والرياضيات -

 : قمت باعداد العديد من ا تفاقيات و مذكرات التفاهم منهااالتفاقيات و مذكرات التفاهم
 البريطانية(Salford) مذكرة تفاهم م  جامعة سالفورد  -

   ( Florida Institute of Technology )  مذكرة تفاعم م  جامعة -
 مذكرة تفاهم م  نادي عمان -

ن الجددودة و ا عتمدداد ا: كنددت رئيسددا للعديددد مددن لجددان ضددمالمؤسساايضاامان الجااودة و االعتماااد 
 المؤسسي

 رئيس لجان ا عتماد المؤسسي بكلية الزهراء للبنات -

 اعداد و ائق ا عتماد المؤسسي لتقديمها للهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي -

 قبي البدء باعداد الخطة  SWOTمتابعة اعداد الخطة ا ستراتيجية للكلية و عمي  -

 رئيس لجنة اعتماد كلية التربية بالجامعة األردنية -

رئددديس لجندددة اعتمددداد برندددامج ماجسدددتير المنددداهج و طرائدددق التددددريس بجامعدددة الحسدددين فدددي  -
 األردن.

 ا سالمية العالميةرئيس لجنة اعتماد كلية التربية بالجامعة  -

-  
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 :مع الجامعات أألجنبيةاألكاديمي التعاون 
 1000-1001أستاذ زائر لجامعة جورجيا األمريكية لمدة فصي دراسي كامي  -

 ا طالع على برامج اعداد المعلمين بو ية جورجيا األميركية -

 ا طالع على مراكز ا ختبارات بو ية جورجيا األميركية -
               :اإلنتاج العلمي

 مؤلفات علمية أو : 
تعليم العلوم .الطبعة ال ال ة . عمدان: دار المسديرة  ( .1911الخطايبة ، عبداهلل .   -

 للنشر و التوزي .
مفداهيم  (1991  .الخطايبة، عبد اهلل، وعبد الرؤوف الديري، وصوالحة، حكم، وبطاينة، بركدات -
 دار المسيرة للنشر والتوزي .  عمان: العلوم الطبيعية. في

 كتب مترجمةثانيا: 
براهيم هاشم،  - ( تعليم العلدوم لجميد  األطفداي، كتداب 1007وخطايبة، عبد اهلل  زيزفون، غدير وا 

 سوريا. -المركز العربي للترجمة والتعريب والنشر، دمشق –مترجم للمنرمة العربية للتربية 
(. تقيدديم فهددم الطلبددة للصددفوف مددن ريدداض األطفدداي وحتددى الصددف ال دداني 1910خطايبددة، عبددداهلل. 

 .كسو(يالعربية لل قافة والعلوم  ا لعشر للعلوم ، كناب مترجم للمنرمة 
 

 ث العلمية وتقسم إلى قسمين:و بحثالثا: ال

 : البحوث المنشورة باللغة االنجليزية:أ

 
1.       1.       Khataybeh, A. (2018).  Public Engagement: Talking 

Science, Talking Science to laypersons as percieved by postgraduate 

students in Jordan, Journal of Advanced Research in Social Sciences 

and Humanities, 3(3)88-94. 

 

      2. Khataybeh, A, and Sagal,R.(2017). The Readability of 

Action Pack for 1st,                7th and 9th graders, Journal of 

Education, Society and Behavioral                           Sciences, 

22(2),1-13. 

 

  3.  Khataybeh, Abdalla . (2014). Science Teacher’s competencies 

at Secondary Schools, Journal of Emerging Trends in Educational 

Research and Policy Studies(JETRAPS),5(2)109-118. 
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 4 -  Khataybeh , A and Al Sheik , K .(2011). Computer applications in 

teaching and  learning : Implementations among science teachers in 

Jordan, paper presented at  International Conference on Computers and 

Advanced technology in Education (ICCATE 2011), Beijing , November 

3-4, 2011.  

 5 - Khataybeh, and Sameera, S.(2011). The Effect of analogies and 

. Paper presented at rygraders achievement in chemist thmodeling on 8

Frontiers of Chemical sciences V: Research and Education in the Middle 

East , December 4-9, Paris, France.    

 

6-. Khataybeh , A and Al Sheik , K .(2011). Multiple  Intelligences Of 

Students At Jordanian Universities, Journal of International Education 

Research, 7 (4), 83-94. 

 

7.    Khataybeh,A and Ateeq,L.(2011) How "Writing acadenic english"    

  Follow Bruners Spiral Model in Curriculum Planning. Journal of 

Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies 

(JETERAPS)  2 (2): 127-139. 

 

8. Khataybeh,A; Subarini,M and Shurman,S.(2010). Education 

for Sustainable Development:An International development. 

ScienceDirection, Procedia Social and Behavioral 

Sciences,5:599-603.  

 

- 9.     Khataybeh, A and Ismaili, H . ( 2009). Readability of Omani 

Grade Students. Proceedings of the  thEnglish Textbooks for 10

conference ( Orientation in Language Learning and Translation) 

Sohar University 12-13 March 2008, pp 103-112. ISSN 1837-4735. 

 

- 10- Al –Shiyadi , Sheikha and Khataybeh, Abdalla .(2009).      

Omani  Teachers Use of Mother Tongue in Cycle one Schools.     

Proceedings of the conference ( Orientation in Language Learning 

and Translation) Sohar University 12-13 March 2008, pp 147-160. 

ISSN 1837-4735. 

 
11- Khataybeh,A.( 2003). First year university students’    

misconceptions in physical concepts at Sultan Qaboos 
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University in the Sultanate of Omaan . Dirasat ,Jordan 

University. Accepted for publication. 

12 Abdalla, M.I. (1999). Practical Experiences and Skills of 

First Year Chemistry Practical Student at Jordan 

University of Science and Technology. Journal of Science 

and Mathematics Education in S.E. ASIA . 1.XXI, (1) : 

65-78. 

13 Abdalla A.M.I.( 1995 ) Chemical Education in Jordan  

Science Education International , 6(1) : 13-16 

14 Abdalla , A.M.I. (1993 ). Lack of Arithmetic problem 

Solving Skills of physical Chemistry Student. 

 .222-211(: 1الجامعة المستنصرية ) -مجلة كلية التربية

15 Abdalla A.M.I & Mahmoud , Sabri (1993 ) Students’ 

Knowledge of the Chemistry of the Transition Metals. 

 .11-22(: 1اوراق جامعية، الجامعة اللبنانية )

16 Abdalla, A.M.I (1992) . Designing a likert-type scale to study 

StudentsAttitudes towards Safety in chemistry 

Laboratories  Mansura Faculty of Education Journal . 

(20) :28-42.. 

17 Abdalla , A.M.I (1992 ) . Chemical Knowledge of student 

studying First Year Chemistry Practical in Jordanian 

Universities,The Australian Journal of Chemical 

Education . ( 34): 12-18 

 

 

 : البحوث المنشورة باللغة العربية:ب
(. أ دددددر اسدددددتخدام اسدددددتراتيجية سدددددوخمان 1910أبدددددو الركدددددب، أسدددددماء و خطايبدددددة، عبدددددداهلل.  .1

ا ستقصددددادية فددددي تنميددددة عددددادات العقددددي ومهددددارات حددددي المشددددكالت لددددد  طالبددددات الصددددف 
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، مقبدوي مجلة الجامعة ا سالمية للدراسات التربوية والنفسديةالخامس األساسي في األردن، 
 للنشر.

(. اشااتمال كتااب العلااوم الحياتيااة للصاافين 2059عباادا . )القشااي، يوسااف، والخطايبااة،  .2
، المجلاة  2005التاسع والعاشر األساسيين في األردن على عادات العقل وفقا لمشارو  

 التربوية، جامعة الكويت، مقبول للنشر.

(. فهاام طلبااة كليااة العلااوم فااي جامعااة اليرمااوك 2059خضاار، وداد، وخطايبااة، عباادا .) .3
، مقباول مجلاة جامعاة الشاارقة للعلاوم االنساانية و االجتماعياةلماي. لطبيعة المسعى الع

 للنشر.
(. أثر اساتخدام نماوذجي الساقاالت التعليمياة، 2059).شقاح، سوزان و خطايبة، عبدا  .2

دراسااات، العلااوم فااي تنميااة عمليااات العلاام لاادل طالبااات الصااف التاسعاألساسااي،  وودز
 للنشر.. مقبول التربوية/الجامعة األردنية

(. اشاااتمال كتاااب العلااوم للصاااف التاساااع 2059القشااي، يوساااف، والخطايباااة، عباادا  .) .1
المجلدة األردنيدة فدي العلدوم . 2005في األردن على عادات العقل وفقا لمشارو   األساسي
 ، مقبول للنشر.التربوية

(. تحلياال محتااول كتااب العلااوم الحياتيااة 2059القشااي، يوسااف، والخطايبااة، عباادا  .) .0
. مجلاة 2005العاشر األساسي في األردن في ضوء عادات العقال وفقاا لمشارو   للصف

 رسالة الخليج العربي ، مقبول للنشر.

(. عملياااات العلااام المتضااامنة فاااي األنشاااطة 2059جاااردات رشاااا، والخطايباااة، عبااادا  .) .1
العلمية لكتب الفيزياء للصفين التاساع والعاشار األساسايين فاي األردن، المجلاة األردنياة 

 .، مقبول للنشرللعلوم التطبيقية
(. فاعلية استراتيجية 2058العبدا ، سائدة، و الشناق، مأمون، و الخطايبة، عبدا . ) .8

الااتعلم القااائم علااى حاال المشااكالت فااي تحسااين التفكياار المكاااني فااي الرياضاايات لاادل 
مقباول  .مجلدة دراسدات الجامعدة األردنيدةطالبات الصف السابع األساسي في مدينة اربد، 

 للنشر.

(. أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية 2058صاابرة، علااي، والزعبااي، علااي، والخطايبااة، عباادا .) .9
PQ4R  ،المجلدة األردنيدة في اكتساب طلبة الصف السابع األساسي للمفااهيم الرياضاية

 .  مقبول للنشر ،للعلوم التطبيقية

 



 7 

(. فاعليااة برنااامج التاادريب 2058الرشاايد، نهااا و الزعبااي علااي، و الخطايبااة، عباادا .) .50
المعرفي لألطفاال لطالباات الصاف الراباع فاي تحساين التفكيار االساتقرائي لاديهن. مقباول 

 .و النفسية، الجامعة ا سالمية بغزة ويةربتمجلة الجامعة ا سالمية للدراسات الللنشر، 
العلاااام و االقتصاااااد و بناااااء المناااااهج (. 1918ايبددددة، عبددددداهلل. المغربددددي، أيددددات و خط   .11

بحد  قددم فدي المدؤتمر الددولي " التربيدة:  التربوية في التخصصات العلمية" دراسة نظرياة"
 . 18/9/1918-11تحديات و أفاق مستقبلية" الذي عقد بجامعة اليرموك خالي الفترة 

البيئااة المتضاامنة فااي صااحيفة دراسااة تحليليااة لقضااايا  (.1913خطايبددة و أخددرون .    .52
. مقبددددوي للنشددددر، مجلددددة الجمعيددددة التربويددددة للدراسددددات عكاااااظ باللملكااااة العربيااااة السااااعودية

 ا جتماعية.
(. استخدام  دال  اسدتراتيجيات لقيداس مقروئيدة كتداب العلدوم 1911خطايبة و أخرون .    .53

، الاانفس. مجلااة دراسااات عربيااة فااي التربيااة و علاام للصددف ال ددامن ا ساسددي فددي ا ردن
 ، 2الجزء  25العدد 

(. 1911السعيدي، أحمد و الجهوري،ناصدر و المرزوقدي ، خالدد و الخطايبدة ، عبدداهلل .  .52
الفهم الخطأ في بنية المادة و الروابط الكيميائية و مدد  شديوعل لدد  طلبدة الصدف العاشدر 

 مجلااة جامعااة أم القاارل دراسااات فااي ا ساسددي فددي منطقددة الباطنددة شددماي بسددلطنة عمددان.
  ، 1الجزء  2المناهج و االشراف التربوي، العدد 

و المرزوقددددددددي ، علددددددددي  علدددددددديالسددددددددعيدي، أحمددددددددد و الجهددددددددوري، خالددددددددد و الخطايبددددددددة ،   .11
(.أنماط الذكاءات المتعددة لد  طلبة الصف ال اني عشر بمدرسة كعب بن برشدة 1911. 

العلوم النفسية  مجلة للتعليم العام بسلطنة عمان و عالقتها بتحصيلهم في مادة الكيميداء ،
 .110-110(،1 52و التربوية /جامعة البحرين، 

الرؤياااة و الرساااالة ألفضااال مئاااة (. 1911الشددديخ  خلدددود . –الخطايبدددة ، عبدددداهلل و اي   .50
للشدبكة العربيدة لضدمان الجدودة فدي  ، ورقدة قددمت للمدؤتمر ا وي جامعاة عربياة و أجنبياة
 . 1911، ديسمبر،  11-13ا مارات العربية المتحدة،  –التعليم العالي ، أبو ربي 

(. ا ددر 1911الجهددوري  ناصددر و السددعيدي احمددد و الخطايبددة عبددداهلل و البريكددي سددعيد.   .51
تدددريس العلددوم بطريقددة ا ستقصدداء الموجددل فددي اكتسدداب طددالب الصددف العاشددر ا ساسددي 

 . 82-5(،32) 509ن. رسالة الخليج العربي،للمفاهيم بنسق العلوم في سلطنة عما
(. تحليي كتب العلوم للصفين الراب  و الخامس ا ساسيين 2055خطايبة و اخرون . ) .58

 (مقبوي للنشر. رسالة الخليج العربي )  في ا ردن في ضوء مكونات ال قافة العلمية
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(  1911الشدددددبلي عبدددددداهلل و الخطايبدددددة عبدددددداهلل و العمدددددري وصددددداي و الحمراشددددددي مدددددريم   .59
. م للمباديء البنائية خالي تدريسدهم لمقدررات العلدوم فدي سدلطنة عمدانتوريف معلمي العلو 

 .12-51(،520رسالة الخليج العربي ، )

(. اشتماي كتب العلدوم فدي كدي مدن ا ردن وفلسدطين والسدعودية 1911خطايبل، واخرون.   .19
  مقبولة للنشر(. مجلة رسالة الخليج العربيلعناصر ال قافة العلمية  التنوير العلمي(. 

(. ا ددر 1919الجهددوري  ناصددر و السددعيدي احمددد و الخطايبددة عبددداهلل و البريكددي سددعيد.  .25
اسدددتخدام المختبدددر فدددي تنميدددة التفكيدددر الناقدددد و ا تجاهدددات نحدددو العلدددوم لدددد  طلبدددة الصدددف 

. مجلاة جامعاة الشاارقة للعلاوم االنساانية و االجتماعياة ، التاس  ا ساسي بسلطنة عمان
 . 08-11)عدد خاص(، 1

العالقااة بااين فهاام الطلبااة للمفاااهيم  (.1997يبددة ، عبددداهلل و عبددداهلل الصددارمي .   الخطا .22
 أرسي للنشرالعلمية و عالقته بمستول تفكيرهم حسب تصنيف لونجيه للنمو المعرفي. 

( . أ ددددددر اسددددددتخدام طريقددددددة سددددددوخمان  1990خطايبددددددة عبددددددداهلل و فاضددددددي عبيدددددددات .     .23
فددددي مددددادة العلددددوم لطلبددددة الصددددف السدددداب  ا ستقصددددائية فددددي التحصدددديي ا نددددي و المؤجددددي 

 . 108-171(،1 33العلوم التربوية  –. دراسات ا ساسي

(. أ دددر اسدددتخدام اسدددتراتيجيات الدددذكاءات 1990الخطايبدددة، عبدددداهلل و البددددور ، عددددنان .   .19
مجلاة رساالة الخلايج المتعددة في اكتساب طلبة الصف السداب  ا ساسدي لعمليدات العلدم ، 

 . 133-00،71، العربي 

(. أ ر استخدام استراتيجيات الدذكاء المتعددد فدي 1990خطايبة، عبداهلل، والبدور، عدنان.   .11
مجلااة رسااالة تدددريس العلددوم فددي اكتسدداب طلبددة الصددف السدداب  ا ساسددي لعمليددات العلددم، 

 (. 19  80الخليج العربي، 

( . ا خطددددددداء 1991الصدددددددارمي عبدددددددداهلل و امبوسدددددددعيدي عبدددددددداهلل و خطايبدددددددة عبدددددددداهلل .  .20
المفاهيميددددة المرتبطددددة بمندددداهج البحدددد  التربددددوي لددددد  طلبددددة الدراسددددات العليددددا بكليددددة التربيددددة  

-191(،1 1. مجلااة الشااارقة للعلااوم الشاارعية و االنساااانية ، جامعددة السددلطان قددابوس 
100 . 

(د دتقعععع لدة بعععةد  ععع د1993ةدابععععطادبدطيلعععي  .دا ععع.د د أمبوسعععي عبدابععععطادبد    بععع .21
طيك م عع بدام ميععةدطي عع   سد عع او دي ب يععةدطيبي  ععةدبدطيب يععةدطيمباعع ةدي م  بععلط دطيي م ععة ددددددددد

 .32-5سلسلة الدراسات النفسية والتربوية .المجلد السابع:

فععع.دد(د دف ا  عععةدطسععع  عططد عععلطيمدطيمبععع    د1993    بعععةدابععععطادبدطييل مععع.دا سعععمةد د د .28
تصعي فدطيك ييع  ددد اوحعع د ي مبع    دطيي م عةدطيم ي قعةددد تحص لدة يب  دطيصفدطالبلدطيثع ووبد

  01-91(:د77 . رسالة الخليج العربي طيح ةدبدطح ب ظهنداه 
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(دم ع و دطيعوا.دطيصعح.ديعع دة يبع  د   عةددددددد2003    بةدابععطادبوبطدعع دإدراعلط   د ددد .29
سةعود للعلةوا التربويةة و الدراسةات  مجلةة جامعةة الملة طيمم معدطيحكوم عةدفع.دطدو,سإددد

 18-1(د:1  اإلسالمية 

 

(. تقدددير طلبددة الكيميدداء 1993الشددعيلي، علددي والخطايبددة عبددداهلل و أمبوسددعيدي عبددداهلل .  .30
. مؤتااااة للبحااااوث بجامعددددة السددددلطان قددددابوس لدرجددددة اكتسددددابهم لمهددددارات العمددددي المخبددددري 

 .89-93( :0 58.  والدراسات  سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية

( مسددتو  ال قافددة العلميددة لددد  طلبددة كليددة 1991خطايبددة، عبددداهلل و أمبوسددعيدي ، عبددداهلل   .35
مؤتااة سددلطنة عمددان، -التربيددة تخصصددي   العلددوم والرياضدديات( بجامعددة السددلطان قددابوس

 .183-193( : 9  18. سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية  –للبحوث  والدراسات 

( مهدددارة طدددرل األسدددئلة الصدددفية لدددد  معلمدددي العلدددوم 1991اهلل و آخدددرون  خطايبدددة ، عبدددد .32
رسدالة الخلديج .  الطبيعية بالمرحلة ا عدادية و ال انويدة فدي محافردة مسدقط بسدلطنة عمدان

 15-53( : 23) 82.  العربي

( معاييرواسدددددتراتيجيات  اختيدددددار الكتددددداب 1991عيسدددددان ، صدددددالحة و خطايبدددددة ، عبدددددداهلل   .33
مجلة مركز البحاوث التربوياة التربية و اآلداب بجامعة السلطان قدابوس .  الجامعي بكليتي
 .18 -18(:11 13. ، جامعة قطر

( . عمليددات العلددم ا ساسددية المتضددمنة فددي 1991الشددعيلي ، علددي و الخطايبددة عبددداهلل .   .32
ا نشددطة العلميددة لكتددب العلددوم للصددفوف ا ربعددة ا ولددى مددن مرحلددة التعلدديم ا ساسددي فددي 

 101-111( : 1.   جامعة البحرين -. مجلة العلوم التربوية و النفسيةعمان  سلطنة

( .المهارات التدريسدبة  عضداء هيئدة التددريس 1991الشعيلي ، علي والخطايبة عبداهلل .   .31
بجامعة السلطان قدابوس و حداجتهم للتددرب عليهدا مدن وجهدة نردر طلبدة الدراسدات العليدا . 

 31-8( :17.  جامعة منتوري قسطنطينةمجلة العلوم االنسانية. 

( األخطاء المفاهيمية فدي الكيميداء لدد  طلبدة 1991العبد اهلل ، عبد اهلل ، والخليي حسين   .30
( : 11.    مجلاة كلياة التربياة، جامعاة عاين شامسالمرحلة ال انويدة فدي شدماي األردن . 

180-190. 

علمدددي العلدددوم فدددي شدددماي األردن                                      ( تقدددير م1991العبددد اهلل ، عبدددد اهلل ، وعليمدددات ، علدددي   .31
( 1  18 . . مجلاة جامعاة دمشاقلمستو  مهاراتهم التدريسية فدي ضدوء بعدض المتغيدرات 

:101-180. 

( مسددددتو  المعلومددددات البيئيددددة لددددد  طلبددددة  1991خطايبددددة ، عبددددداهلل والقدددداعود ، إبددددراهيم    .38
مجلاة جامعاة أم القارل للعلاوم التربوياة تهم نحدو البيئدة . جامعة اليرموك وعالقتها باتجاها

 .00 – 87:  (1) 11. واالجتماعية واإلنسانية 
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( أهميدددة المواضدددي  التدددي تددددرس فدددي  1991بعدددارة ،  حسدددين ، والعبدددد هلل ، عبدددد اهلل ،     .30
مسدداقات أسدداليب تدددريس العلددوم فددي جددامعتي مؤتددة واليرمددوك فددي ضددوء بعددض المتغيددرات. 

 .137-110(: 1 11. ة أم القرل للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية مجلة جامع
( مسددددتو  النمددددو العقلددددي لددددد  طلبددددة  1999العبددددد اهلل ، خطايبددددة ، ونعواشددددي ، قاسددددم    .20

المرحلددة األساسددية فددي األردن وعالقتددل بالمسددتو  التعليمددي والجددنس والتحصدديي فددي العلددوم. 
 138-198( :0  17.  رمجلة مركز البحوث التربوية جامعة قط

( . اكتساب طلبة  المختبدرات الصدناعية والمدرسدية 1999علوه، زهير و العبداهلل عبداهلل .  .25
مجلاااة جامعاااة الملاااك عبااادالعزيز للمهدددن الهندسدددية بدددا ردن للمهدددارات المخبريدددة ا ساسدددية. 

 311-103(: 13. :العلوم التربوية 

يمياة لكتاب العلاوم المقاررة لطلباة الصاف دراسة تحليلياة تقو (  1999خطايبة ، عبداهلل    .22
الثاااني الثااانوي العلمااي فااي ساالطنة عمااان فااي ضااوء عناصاار الثقافااة العلميااة )التنااوير 

طيبلعل ةدإددد. ورقدة قددمت للمدؤتمر الددولي األوي ، دور كليدات التربيدة فدي التنميدةالعلمي ( 

 . جمهوو ةدمصلدطييلا ةد–طدإدج ميةدطيز  ز قدد1999/دد9/دد18د–د11

(دأثععلدطسعع  عططدةل قععةد,بو دطيعع ي  دفعع.دتحصعع لد1999   بععةإدابعععطادبدووطف ععةدإدبي عععد   .23
 –مجلةة متتةة للبثةو  و الدراسةات ة بةدطيصفدطيثع و.دطيثع ووبدطيي مع.دامع , دطيك م ع ب دددددد

  31-11(د:8 د11 دسلسلة العلوا االنسانية و االجتماعية

تعو سدطيي وطدا ي غةدطييلا عةدفع.دددد(دطييقب  دطي .دتي لضد1007    بةإدابعدطادمحمعد د .22
مجلة اتثاد الجامعات العربيةة ج ميةدطي لموكدد"دمندبجهةدوظلدأاا بد  يةدطي عو سد د

 18د–د1:دد19 د

(دطيثق فعععةدطيب ي عععةدجعععتبو  دإدبت وو ععع دددد1007    بعععةدإدابععععطادإدبطيب صعععلدإد عععع لد ددد .21
 119-138(د:د11 دد7"دد" التعريببطتم   ته دف.دطي  ي ي  د

(دأثعلدطسع  عططدةل قعةدطيع ي  دا يح سعو دفع.ددددددد1007طييبعدطاإدابعدطادإدبمعككدإدح عند ددد .20
جةةةرل للبثةةةو  تحصععع لدة بعععةدطيصعععفدطدبلدطيثععع ووبدطيي مععع.دفععع.دمبحععع دطيك م ععع بإدددددد

 .79-11(د:دد1 دد1 ددوالدراسات

(دمهععع وط دام  ععع  دطيي ععع ديعععع دة بعععةدد1007وبطدعععع دإدراعععلط   دبدد    بعععةددابععععطا د دد .21
 ددمجلة أبثا  اليرمو طإليزطم ةدف.دطدو,سدف.دضوبدم غ لط دتي  م ةدتي م هد ددطيملح ة

 187-190(د:دد1 دد19

(دفهعع دة بععةدطيك م عع بدفعع.د   عع  دطيي ععوطدفعع.دددددد1007    بععةإدابعععطادإدبايعع ونإدح عع ند ددد .28
مقبععولدي يلععلإدمم ععةدد–طيم ميعع  دطيلسععم ةديمهعع وط دام  عع  دطيي عع دطدس سعع ةدبطيم ك م ععةدد

 ج ميةد,ملقد 

(دطتم  عع  دة بععةدطيعوطسعع  دطيي  عع دفعع.دج ميععةدطي لمععوكدوحععودددد1007طييبعععدطادإدابعععدطاد  .29
 90-11(:د1 د13 ددمجلة متتة للبثو  والدراساتطس  عططدطيح سو د د

(دأثلدطسع  عططدطيح سعو دفع.دتغ  علدطتم  ع  دددددد1008طييبعدطادإدابعدطادإدبمككدإدح ند  .10
 د(د:دد1 د13 دمجلة أبثا  اليرمةو طيصفدطدبلدطيث ووبدطيي م.دوحودطيح سو د ددة بة
  د81-08
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( تقددددير طلبدددة قسدددم  الكيميددداء فدددي جامعدددة  1009الملكددداوي ، فتحدددي والعبدددداهلل ، عبدددداهلل    .15
المجلااة  . اليرمددوك لدرجددة اكتسددابهم لمهددارات العمددي المخبددري فددي ضددوء بعددض المتغيددرات

 . 171-111( : 1  52ظمة العربية . المن-العربية للتربية

( .معدددايير اختيدددار الكتددداب الجدددامعي المقدددرر 1009العبدددداهلل ،عبدددداهلل و محمدددود صدددبري .   .12
 . 299-212( :29.مجلة اتحاد الجامعات العربية . )بكلية العلوم بجامعة اليرموك 

لدطدس سع.دد(دتح  لد  ع  دطدح ع بدي صعفدطيي دعددددد1009طييبعطادإدابعطادباي ز دم  لد د .13
  د189د–د138(د:دد3 د0 ددجامعة قطر –، مجلة مركز البثو  التربوية ف.دطدو,سد

د–(دطتم    دطي  بةدوحودطييملدطيم بلبدف.دطيم مي  دطدو,و ةدد1009طييبعدطادابعطاد د  19
دد30د-1(د:د19 د دجامعة الموصل –مجلة العلوا والتربية 

 

( . اكتسدددداب معلمدددددي الكيميدددداء فدددددي ا ردن 1003العبددددداهلل ، عبددددداهلل و ملكددددداوي فتحددددي .  .11
. مجلاة كلياة التربياة ، الجامعاة  للمهارات المخبريدة الكيميائيدة فدي ضدوء بعدض المتغيدرات

 . 212-239( : 2المستنصرية .)

(دتصععم  دمق عع  دطتم  عع  دطي  بععةدوحععودطييمععلدطيم بععلبدفعع.ددددد1001طييبعععطادإدابعععطاد د .10
 . 99د–د18(:دد31 دد7 ددددمشقمجلة جامعة طيم مي  دطدو,و ةد د

 

(دوضع دطيبي ع نداعندمهيع ه دفع.دطيم ميع  دددددددد1003طيم ك ببدإدف ح.دبطييبععطادإدابععطاد ددد .11
  د110د–د131(د:دد39 د ددمجلة اتثاد جامعات الدول العربيةطدو,و ةدطيلسم ةد د

 

طيك م ع بإددد(دطتم    دطي  بعةدوحعودطي عكمةدطيي معةدفع.دم  بعلط دددددد1003طييبعدطادإدابعطاد   17
  113د-108(د:د13 ددالمجلة العربية للتربية والثقافة والعلوا

د
د

 الترقيات األكاديمية: 
تحكدديم العديددد مددن الترقيددات األكاديميددة الددى رتبددة األسددتاذ المشددارك و األسددتاذية للعديددد 

وجامعددة  ،مددن أعضدداء هيئددة التدددريس فددي الجامعددات العربيددة مددن م ددي جامعددة أم القددر 
 ،وجامعددددة السددددلطان قددددابوس ،وجامعددددة الموصددددي ،وجامعددددة بغددددداد ،الملددددك عبدددددالعزيز

، وجامعدة الملك سدعود وجامعدة الحسدين وجامعة األميرة نورة، وجامعة  ،وجامعة أربيي
 ......الخ ، جامعة تعزالكويت

  
 :المجالتة، تحكيم العديد من البحوث العلمية في العديد من يتحكيم البحوث العلم    

 الجامعة ا ردنية ،-دراسات 1

 مؤتة للبحو  و الدراسات ،   1
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 مجلة جامعة جرش. 3

 .مجلة مركز البحو  التربوية ، المنارة  9

   .مجلة جامعة دمشق ، جامعة السلطان قابوس  1

 مجلة جامعة الملك سعود. 0

 مجلة جامعة الشارقة. 8

 مجلة جامعة اةمارات العربية . 7

 ربوية.المجلة األردنية للبحو  الت 0

 مجلة جامعة طيبة 19

 مجلة جامعة أم القر  11

 مجلة جامعة البحرين 11

 مجلة اتحاد الجامعات العربية 13

 مجلة جامعة السلطان قابوس 19

 مجلة جامعة الكويت 11
  :مقاالت عامة 

 ال قافة البيئة و المواطن الم قف بيئيا .  -
 العربية. مقا ت مرتبطة بالتعريب و معيقات تدريس العلوم في األردن و البالد -
 ا هتمام بالدراسات التي تهتم بالعالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتم   و البيئة.-

 إدماج العلم و التقانة و المجتم  و البيئة في المناهج المدرسية. -
 الفلسفة البنائية و أعمدتها و طرق التدريس المبنية عليها. -

  التقويم البديي( كأداة  للتقويم .   Rubricاستخدام اي  -

 إستراتيجية الذكاء المتعددة كإستراتيجية  تدريس حدي ة . -

 فلسفة العلم وتاريخل. -

 الجهد العلمي  وخدمة المجتمع 
 ا شتراك في معارض الكيمياء المتحركة في كافة محافرات المملكة.  -
 إلقاء محاضرات في العديد من المدارس في محافرة اربد.  -
 رة اةدارة العليا و ا شراف على العديد من الطلبة.ا شتراك في دو  -

 تدريب المعلمين على طرق التدريس الحدي ة. -
 إعداد مواد تعليمية ألندية البيئة في العديد من المدارس. -

 .( سنوات1ا شراف على نادي البيئة بجامعة اليرموك ألك ر من   -
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 المشاريع الدولية:

ةعددداد كليددات التربيددة فددي  وتنفيددذه ةعددداد و ددائق عطدداء البنددك الدددوليمندددوب جامعددة اليرمددوك   -
 ( سنوات . 9الجامعات األردنية . لمدة  

(  9مندددوب جامعددة اليرمددوك للمشددروع األوروبدددي لتطددوير إعددداد المعلمددين فددي األردن . لمددددة   -
 .  ( األلمانيةGTZبا شتراك م  شركة  سنوات 

لدددة وغيدددر الفاعلدددة فدددي المددددارس األردنيدددة بالتعددداون مددد  وزارة انجددداز بحددد  عدددن المددددارس الفاع -  
 التربية والتعليم و المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

إعداد مشروع لتدريب المعلمين في األردن على اسدتراتيجيات التددريس القائمدة علدى ا ستقصداء  -
 ( بالتعاون م  السوق األوروبية المشتركة.FP7وحي المشكلة  

 إلشراف على طلبة الدراسات العليا ا

 ( طالب دكتوراه و فيما يلي قائمة بأسمائهم : 19اةشراف على    
 جامعة اليرموك - سميرة الشرمان  –جامعة عمان العربية .      -عدنان البدور  -
 جامعة اليرموك -غالب بني عيسى   –جامعة عمان العربية.         - ابراهيم خلف  -

 جامعة اليرموك  - ايهاب شكري     –امعة عمان العربية.         ج - سهام نصير  -

 جامعة اليرموك    -معمر شتيوي      –جامعة عمان العربية.        -فتحية الشبول  -

 جامعة اليرموك   -حسين السعيدين   –جامعة عمان العربية.           -   بسام طه  -

 جامعة اليرموك  - زياد الجراح       –جامعة عمان العربية.        - جهاد القاعود  -

 جامعة اليرموك  -حازم عناقرة       –جامعة عمان العربية.         - أحمد شاهين  -

 جامعة اليرموك  -اياد الشريفين     –    جامعة عمان العربية.   - محمد خير نوافلة  -

 جامعة اليرموك  -فيحاء المومني   –    جامعة عين شمس .      - ضياء الجراح  -

 جامعة اليرموك  -شيماء مخيمر     -ألمانيا       –جامعة برلين  - قاسم نعواشي  -

 جامعة اليرموك -  علي صبرة   -جامعة اليرموك            –سوزان شقاح  -

 جامعة اليرموك -   نها الرشيد   -          جامعة اليرموك –يوسف القشي  -

 جامعة اليرموك - العبدا سائدة  -            جامعة اليرموك –رشا جرادات  -

 جامعة الكسليك -محمد نواصرة     -       الجامعة اللبنانية –صالح الظفيري  -

 جامعة اليرموك -وداد خضر     -

 :االشراف على طلبة الماجستير



 11 

( طالب ماجستير بجامعات اليرموك والسلطان قابوس و جامعدة  19ا شراف على ما يزيد عن   
( رسددالة دكتددوراه و ماجسددتير 199مؤتددة با شددتراك مدد  جامعددة صددحار ، و مناقشددة مددا يزيددد عددن  

 أخر . 
 
 
 
 
 التي درستها:  قرراتالم

 الجامعة المستول اسم المساق رمز المساق ورقمه
 اليرموك ماجستير المنهاج وتعميملنررية  091ت.م 
 اليرموك ماجستير قضايا معاصرة في مناهج العلوم وأساليب تدريسها أ001ت.م 
 اليرموك ماجستير التقويم في تدريس العلوم 003ت.م 
 اليرموك ماجستير طرائق تدريس العلوم 083ت.م 
 اليرموك ماجستير مشروع بح  في التربية العلمية 081ت.م 
 اليرموك ماجستير التطور في مناهج العلوم وبرامجها 009ت.م 
 اليرموك ماجستير فلسفة التربية البيئية 009ت.م 
 اليرموك ماجستير ا ستقصاء في تدريس العلوم 080ت.م 
 اليرموك ماجستير موضوع خاص في مناهج العلوم وأساليب تدريسها 000ت.م 
 اليرموك دكتوراه المنهاج بين النررية والتطبيق 891ت.م 
 اليرموك دكتوراه تاريخ العلم وفلسفتل 899ت.م
 اليرموك دكتوراه قضايا في تعليم العلوم وتعلمها 891ت.م
 اليرموك دكتوراه نماذج في تدريس العلوم 891ت.م
 اليرموك دكتوراه تحليي مناهج العلوم وتقويمها 890ت.م
 اليرموك دكتوراه البنائية في تدريس العلوم 891ت.م 
 اليرموك دكتوراه تنمية ال قافة العلمية 893ت.م 
 السلطان قابوس ماجستير نرريات المناهج التربوية وتصميمها وتطويرها 0191ت.م 
 السلطان قابوس ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم في التعليم العام 0101ت.م 
 السلطان قابوس ماجستير العلومقرارات تربوية باللغة ا نجليزية في مناهج  0109ت.م 
 السلطان قابوس ماجستير طرق تدريس العلوم مستو  متقدم 0103ت.م 
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 السلطان قابوس ماجستير مشكالت مناهج وطرق تدريس العلوم 0101ت.م 
 السلطان قابوس دبلوم عالي تصميم المناهج وتطويرها 1391ت.م 
 السلطان قابوس بكالوريوس (1طرق تدريس العلوم   3910ت.م 
 السلطان قابوس بكالوريوس (1طرق تدريس العلوم   9910ت.م 

 كلية الزهراء للبنات بكالوريوس ا نسان و البيئة 11198

 إضافة إلى العديد من المساقات التي لم يتم ذكرها
 عضوية هيئات تحرير مجالت علمية أو االطال  بالحكم على ما يقدم للنشر بها

 جامعة السلطان قابوس. -عضو هيئة  تحرير سلسة العلوم التربوية -
 :رئاسة اللجان

 رئيس لجنة المشتريات المركزية بكلية الزهراء للبنات -
 حفي التخرج بكلية الزهراء للبنات/ سلطنة عمان.رئيس لجنة  -

 .المركزية لكلية الزهراء للبناتعتماد ا رئيس لجنة  -

 صحار األدبي سلطنة عمانرئيس اللجنة العلمية لسوق  -

 رئيس مجلس كلية العلوم اةنسانية و ا جتماعية ألرب  سنوات -

 رئيس مجلس كلية الزهراء للبنات لمدة أرع سنوات -

رئددديس لجندددة الدراسدددات العليدددا فدددي جامعدددة اليرمدددوك و جامعدددة السدددلطان قدددابوس و جامعدددة  -
 لعدة سنواتو كلية الزهراء للبنات صحار 

   ورش العمي و مناقشات الدكتوراه و الماجستيرجلسات المؤتمرات و رئيس العديد من  -
   عضوية لجان في الجامعة

 .1001عام اليرموك عضو مجلس جامعة -
 .1008,1007,1000، 1000،  1009عضو مجلس كلية لألعوام -
 .1999جامعة السلطان قابوس عام  –عضو مجلس كلية  -
 يرموك لخمس سنواتعضو مجلس الدراسات العليا بجامعة ال -
 عضو لجان العطاء المركزية في جامعة اليرموك لعدة سنوات -
 عضو لجان البنك الدولي ةنشاء كليات التربية بالجامعات األردنية لخمس سنوات -
 رئيس و مقرر العديد من اللجان يصعب حصرها. - 

    العمانيةإعداد الخطط و البرامج  األكاديمية في الجامعات 
 . /سلطنة عمانإنشاء كلية العلوم اةنسانية و ا جتماعية بجامعة صحار :أوالا 
 إعداد و ا شراف على إعداد خطط البرامج التالية: :نياا ثا
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 ةيقيالتربية الموس -خطة الحقوق         -
 ماجستير اةدارة التربوية -   التربية الرياضية   -
 ية و آدابهااللغة العرب -ماجستير المناهج و التدريس      -
 األحياء -الرياضيات        -
 الصحافة و اةعالم -اللغة ا نجليزية و آدابها      -
 السلطان قابوس برامج ماجستير بجامعة : اا ثالث

 عضوية جمعيات علمية 
 عضو الجمعية الكيميائية األردنية.-
 عضو جمعية أبناء الخطاب األردنية.-
 عضو  جمعية جامعة اليرموك -
 نادي العاملين بجامعة اليرموك عضو -
 ريات بجامعة اليرموك و جامعة صحار تعضو لجان مش -
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 :المؤتمرات العلمية
م، جامعة يورك، 39/7/1001-11المؤتمر الدولي الحادي عشر لتعليم الكيمياء،  .1

 بريطانيا.
 تايالند. -م، بانكوك11/11/1001-18المؤتمر الدولي ال اني عشر لتعليم الكيمياء،  .1

 م كوا  مبور، ماليزيا. 1003-7المؤتمر اآلسيوي الخامس لتعليم الكيمياء،  .3

م، جامعة 19/11/1003-13ندوة إعداد الباح  العربي واستخدامل في التنمية  .9
 مؤتة/األردن. 

 -م، سان11/9/1001-11الجمعية األمريكية في تدريس العلوم   مؤتمر تدريس العلوم .1
 ألمريكية. فرانسيسكو، الو يات المتحدة ا

-م، جامعة يورك1/0/1001-10/7المؤتمر الدولي األوي لتعليم الكيمياء الصناعية،  .0
 بريطانيا. 

 م.1007/آذار/3-1المؤتمر السنوي الراب   لتعريب العلوم/جامعة عين شمس  .8

نددوة بعنوان "الخطوات العلمية ةقرار استخدام األرقام العربية" / جدامعة األزهدر  .7
 م. 1/3/1007

مؤتمر الدولي التاس  والعشرين بعنوان التربية وال قافة في القرن الحادي والعشرين في ال .0
 ، في مدينة جوا هاتي/الهند. 31/1/1000-10الفترة من 

-11المؤتمر الدولي األوي، دور كليات التربية في التنمية البشرية في األلفية ال ال ة  .19
 جمهورية مصر العربية. -ن، جامعة الزقازيق/كلية التربية1999/إبريي/ 18

المؤتمر ا وي للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي ، الذي انعقد في أبو  .11
 م.11/1911/ 11-13 –ا مارات العربية المتحدة  –ربي 

 0-9ألمؤتمر الدولي الخامس  حد  المستجدات في علم الكيمياء ، اليونسكو/ باريس / .11
/11 /1911 . 

 . 9/11/1911-3ا وي لدور التكنولوجيا في التدريس ، بكين/  المؤتمر الدولي .13

المنتد  األقليمي األوي " حوي تدريس العلوم في المنرومات التربوية العربية: الواق  و   .19
 تونس. -الحمامات 1910-8-11-13األفاق" 

 

 الخبرات في إعداد الكتب المدرسية  

رئيس الفريق الوطني لمراجعة و تطوير معايير العلوم و مؤشرات أدائها    -
 .في األردن للصفوف من الروضة و حتى الصف الثاني عشر
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  . عضو لجنة ا شراف على تأليف كتب الكيمياء في األردن -    
و عضو لجنة ا شراف على كتب العلوم العامة للصفوف األوي األساسدي، و الرابد  األساسدي،  -

 ال امن األساسي.

  . عضو لجنة ا شراف على تأليف كتب العلوم العامة في األردن -    
 . عضو لجنة ا شراف على تدقيق المادة العلمية  لكتب العلوم المحو سبة في األردن -    
 تقييم كتاب الكيمياء للصف األوي ال انوي التجاري.  -
 تقييم كتاب الكيمياء للصف األوي ال انوي الزراعي.  -

 تقييم كتاب الكيمياء للصف األوي ال انوي الصناعي.   -
 الخبرات المتعلقة بإعداد المعلمين

 1001-1009دورات اةدارة العليا التي تعقد في وزارة التربية والتعليم في األردن،   -

   التالية: إلقاء العديد من المحاضرات في المواضي  -

 ال قافة البيئية.  -
 السالمة العامة في المختبرات.  -

 تقييم البحو  التربوية المقدمة من المدارس الريادية في ا ردن لعدة سنوات. -

 محاضرات عن التفاعي اللفري والتفاعي الصفي.   -

 الزيارات األكاديمية:
  م1001/1000الجامعي أستاذ زائر بجامعة جورجيا األميركية للفصي األوي من العام  -

 تطوير اختبار تقييم برامج إعداد المعلمين في و ية جورجيا األمريكية. 
 ا طالع على برامج إعداد المعلمين في و ية جورجيا األمريكية.

 ا طالع على مراكز ا ختبارات والتقويم في و ية جورجيا األمريكية. 

 :المعرفون
 بن محمد الصارميسعادة الدكتور عبدا             
 وكيل وزارة التعليم العالي/ سلطنة عمان            
 0090899223029هاتف:                 

 
 سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي           
 أمين عام مجلس التعليم/ سلطنة عمان            
 0090899220205هاتف:             
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 الدكتور محمد سعيد صبارينياألستاذ         
 الرئيس األسبق لجامعة اليرموك/ األردن        
 00902191100910هاتف:          

 
 األستاذ الدكتور علي بن هويشل الشعيلي 

 نائب رئيس جامعة السلطان قابوس
        0090899200399هاتف: 


