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C.V

البیانات الشخصیة
جمال فواز منصور العمري .. الدكتوراالسم : 

م .1972–مكان وتاریخ الوالدة : إربد 
الدیانة : اإلسالم . الجنسیة : أردنیة 

متزوجالحالة االجتماعیة : 
عمان.-طبربورالعنوان الدائم : 

00962777741566رقم الهاتف 

065064644هاتف المنزل:

المؤهالت العلمیة :
/ تقدیر امتیاز2006/جامعة دمشقإدارة تربویة/دكتوراه /علوم تربویة/.1
بتقدیر ممتاز/2002ماجستیر إدارة وأصول تربیة / جامعة الیرموك .2
بتقدیر جید1995دبلوم  تربیة وطرق تدریس / جامعة الیرموك .3
امعة الیرموك م بتقدیر جید/ج1994البكالوریوس في التربیة/ الفنون لعام .4
م .1990شهادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة لعام .5

الخبرات العملیة :
2007عضو هیئة تدریس برتبة استاذ مساعد/جامعة البلقاء التطبیقیة/.1

وحتـى 2/9/2007للشؤون الطالبیة واألكادیمیةعد عمید كلیة األمیرة رحمة الجامعیةاسم.2
17/9/2008

2005-2003رحمة الجامعیة كلیة األمیرةفي محاضر .3

ـــــــ ولغایـــــة 20/10/2002منســـــق الشـــــؤون الطالبیـــــة / كلیـــــة األمیـــــرة رحمـــــة الجامعیـــــة. .4
11/9/2005 .

) 2002-2001رئیس شعبة الرعایة الطالبیة (.5
لهندسـة التكنولوجیـة ( جامعـة البلقـاء المـدة ثـالث سـنوات / كلیـة مشرف الشؤون الطالبیـة.6

.) 2001-1998التطبیقیة )(  
) .98–96وزارة التربیة لمدة عامین ونصف ( ومشرف تربوي باالنتدابمعلم.7

الدورات والمهارات واألنشطة :
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دورة الحاسوب الشاملة ./جامعة البلقاء التطبیقیة .1
دورة أسالیب تدریس / جامعة البلقاء التطبیقیة.2
جامعة البلقاء التطبیقیة/إتقان استخدام الحاسوب واإلنترنت.3
جامعة البلقاء التطبیقیة/SPSSورة د.4
ــــى أســــاس الكفایــــات والمخرجــــات والمنــــاهجدورة أعــــداد البــــرامج.5 ــــة عل األكادیمی

التعلیمیة  
اإلشــــراف علــــى األنشــــطة الطالبیــــة فــــي مختلــــف مجاالتهــــا (الفنیــــة والریاضــــیة .6

هندســة التكنولوجیــة / وكلیــة األمیــرة الوالثقافیــة واالجتماعیــة واإلبداعیــة   / كلیــة 
حمة الجامعیة/جامعة البلقاء التطبیقیة .ر 

عضو نقابة الفنانین األردنیین /مخرج مسرحي.7
عضو أندیة وجمعیات تطوعیة  .8

شهادة التفوق في مجال شؤون الطلبة / جامعة الیرموك ..9
االمتحان الشامل للعام البرنامج التربويعضو لجنة إعداد األسئلة في.10

2008وحتى عام 2006الجامعي

النشاط العلمي:
األبحاث :

أســــالیب النمــــوالمهني لــــدى أعضــــاء الهیئـــــة التدریســــیة فــــي جامعــــة البلقـــــاء .1
التطبیقیة.

عضــاء الهیئــة التدریســیة فــي جامعــة البلقــاء خــدمات التطــوي رالمهنــي المقدمــة أل.2
التطبیقیة.

العنف في الحیاة الجامعیة (تحت االعداد).3
لیب اإلشراف التربـوي فـي محافظـة استخدام المشرفین التربویین ألسامستوى.4

م .2001إربد / 
.  1994الحركة المسرحیة في الكویت ( غیر منشور ) عام 03

الشورى بین النظریة والتطبیق ..4
مســتوى إدراك طلبــة كلیــة األمیــرة رحمــة الجامعیــة لمفهــوم العولمــة وعالقتــه بالهویــة -5

.الثقافیة واالنتماء من وجهة نظرهم
.ات القیادیة لدى مدیري المدارس الثانویة في محافظة البلقاء التطبیقیةالمهار -6
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معیقــات تنفیــذ  األنشــطة الطالبیــة التــي یقیمهــا االتحــاد الریاضــي للكلیــات الجامعیــة -7
.في األردن

معوقات تطبیق مبادئ الجودة الشاملة في جامعة البلقاء التطبیقیة.-8
والورش العلمیةالمؤتمرات:ثانیا

ة إعداد المناهج على أساس الكفایات/جامعة البلقاء التطبیقیةورش-1
المشاركة في االسبوع العلمي الثاني عشر لمجلس االعلى للعلوم وتكنولوجیا.-2
المــــــــؤتمر العلمــــــــي الرابــــــــع والخــــــــامس والســــــــادس لكلیــــــــة التربیــــــــة /جامعــــــــة -3

2006/2007/2008الیرموك

2002ن اقتصـادیات ادارة األعمـال/المؤتمر العملي فـي جامعـة العلـوم التطبیقیـة بعنـوا-4

األردن
2001/مدیریة األمن العام ةمؤتمر السالمة المروری-5

2008مؤتمر اإلدارة في عالم متغیر،جامعة الزرقاء األهلیة االردن -6

المواد التي تم تدریسها في كلیة األمیرة رحمة الجامعیة :رابعا:
إدارة تعلم صفي .1
تصمیم تدریس.2
ل التعلیمیةتصمیم وانتاج الوسائ.3
أسالیب البحث العلمي.4
القیاس والتقویم التربوي.5
األعاقة السمعیة.6

أسس تربیة .7
مدخل إلى التربیة.8
مدخل الى الفنون اإلسالمیة.9

مفاهیم إداریة .10
مقدمة في التخطیط .11
إدارة مؤسسات اجتماعیة .12
مقدمة في الفنون اإلسالمیة.13
اإلعاقة السمعیة.14

امعة العربیة المفتوحةالجالمواد التي تم تدریسها في
2007/2008إدارة الصف خالل العام الجامعي-1


