
 

 

  (1 ) 

 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية

 
 الركيبات حمد مجد فرحانأد.  :            اإلســــــــــــم

 م22/22/2791معان،  -األردن  مكان الوالدة وتاريخها:
 األردنية :             الجنسية

 متزوج                            :   الحالة االجتماعية
 Ph.Dوراه فلسفة دكت :      الدرجة العلمــية

 علم النفس التربوي  :           التخصص
 تعلم ونمو  :    التخصص الدقيق
                    شاركمأستاذ  :     الرتبة األكاديمية

 معان - األردنجامعة الحسين بن طالل،  :         عنوان العمل
          amjadamjad74@yahoo.com  :      البريد االلكتروني

 

 

  الشهادات العلمية

 
 سنة التخرج مكانها التخصص اسم الشهادة

 3112 الجامعة األردنية / األردن علم النفس التربوي ةدكتورا

 3112 / األردنهــجامعة مؤتـــ علم النفس التربوي ماجستير

 3111 / األردنبن طالل جامعة الحسين التربية الدبلوم العام

 1991 / األردن هجامعة مؤتــ الشريعة والدراسات االسالمية بكالوريوس

 
  عناوين الرسائل واالطروحات

 
أثر برنامج تدريبي للذكاء الناجح المستند إلى نموذج ستيرنبرغ ومهارات التفكير فوق المعرفي في " :ةأطروحة الدكتورا 

 األردن" في درجة ممارسة التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس
 يوسف محمود قطاميإشراف: أ. د 

"تقدير الجسم وتقدير الذات والقلق االجتماعي لدى عينة من المراهقين في البادية والريف والمدينة : ررسالة الماجستي
 دراسة مقارنة" –في محافظة العقبة 

  شقيراتالعبدالرحمن محمد  .إشراف: د
 



 

 

  (3 ) 

 
  الخبرات العملية / التعليمية

 

 م.11/11/3131/ جامعة الحسين بن طالل اعتبارًا من رك مشاأستاذ  -

 م.8/3/3112/ جامعة الحسين بن طالل اعتبارًا من اعد أستاذ مس -

 م2/3/3112 –م 21/1/3111/ جامعة الحسين بن طالل اعتبارًا من محاضر متفرغ  -

م واألول للعام 3112/3111ي محاضر غير متفرغ / جامعة الحسين بن طالل للفصلين الدراسيين: الثاني للعام الدراس -
 م. 3111/3112الدراسي 

 م 12/1/3113 –م 33/3/1998معلم / وزارة التربية والتعليم لطلبة المرحلتين الثانوية واألساسية اعتبارًا من  -

 م31/3/1998 –م 19/8/1991/ كلية مجتمع الشوبك لطلبة الدبلوم اعتبارًا من معلم  -

 

  الخبرات العملية / اإلدارية

 

 ولغاية تاريخه 32/11/3131يس قسم المناهج والتدريس/ جامعة الحسين بن طالل اعتبارًا من رئ -

 31/9/3131م ولغاية 31/9/3119اعتبارًا من  جامعة الحسين بن طالل /ؤون الطلبةقائم بأعمال مساعد العميد لش -

  32/9/3119م ولغاية 3/11/3118اعتبارًا من  جامعة الحسين بن طالل /ؤون الطلبةقائم بأعمال مساعد العميد لش -

 2/1/3111 –م 19/2/3118رئيس قسم مصادر التعلم / وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من  -
 م 31/8/3112 –م 18/1/3113مدير مدرسة ثانوية / وزارة التربية والتعليم  اعتبارًا من  -

 المساقات التي تم تدريسها

 

 الجامعة المساقمستوى  أسم المســــــــاق

 لحسين بن طاللا الماجستير علم نفس تربوي متقدم

 الحسين بن طالل الماجستير النظرية والبحث في التدريس

 الحسين بن طالل العام الدبلوم علم النفس التربوي

 الحسين بن طالل العام الدبلوم اإلدارة المدرسية

 الحسين بن طالل العام الدبلوم مبادئ التعلم

 الحسين بن طالل البكالوريوس التعليم التفكير لألطف

 الحسين بن طالل البكالوريوس علم نفس الطفولة

 الحسين بن طالل البكالوريوس النمو المعرفي واللغوي

 الحسين بن طالل البكالوريوس مدخل إلى تربية الطفل

 الحسين بن طالل البكالوريوس مبادء علم النفس

 حسين بن طاللال البكالوريوس مبادئ علم النفس التربوي

 الحسين بن طالل البكالوريوس مقدمة في التربية الخاصة

 الحسين بن طالل البكالوريوس علم نفس النمو



 

 

  (2 ) 

     
 

 مة البحوث العلمية الُمحك  

 
 المجلة والعدد الباحثون بالترتيب عنوان البحث

The Predictive Ability of the Self-Esteem Scale 

Dimensions for Bully Victimization among 

Basic School Students in the City of Ma'an, 

Jordan 

Muna Ali Abu Darwish 

Amjad Farhan Alrekebat 
Ibrahim Abdullah Shoqirat 

Raed Omar Salah 

Journal of Education 

and Practice  

Vol.11, No.11, 2020 

 

وبية لمهارات درجة امتالك معلمي مديرية تربية البادية الجن

 المتغيرات في ضوء بعضنموذج تيباك في التعليم 

مجلة الحسين للبحوث  امجد فرحان الركيبات

 والدراسات/ مقبول للنشر 

فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى عينة 

 من الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز

 ينمنيره مليح المصبحي

 امجد فرحان الركيبات

مجلة دراسات / العلوم 

 مقبول للنشر/ التربوية

 جامعة طلبة لدى الوالدية التنشئة بنمط وعالقته الفكري الجمود

 بن طالل الحسين

 امجد فرحان الركيبات

 محمد عبدالمهدي الجعافرة

 للبحوث الزرقاء مجلة

، (3)19ة اإلنساني والدراسات 

3119 

The Impact of Training Program Based on Bar-

On Model of Emotional-Social Intelligence on 

the Development of Cognitive Flexibility among 

Secondary School Students in Jordan 

Sami fawaz Aljazi 

 

Amjad Farhan Alrekebat 

 

International Journal of 

Education  

ISSN 1948-5476 2019, 

Vol. 11, No. 2 

مستوى الطموح ودافعية التعلم لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

 مديرية تربية البادية الجنوبية

 امجد فرحان الركيبات

 حابس سعد الزبون

مجلة جامعة الحسين بن طالل 

 م3119( 1 (2للبحوث، مجلد 

Internet Addiction and Its Relationship with 

Self-Efficacy Level among Al-Hussein Bin Talal 

University Students 

 

Amjad Farhan Alrekebat 

 

Journal of Education 

and Practice  

Vol.7, No.32, 2016 

أثر برنامج تدريبي للذكاء الناجح المستند إلى نموذج ستيرنبرغ 

ومهارات التفكير فوق المعرفي في درجة ممارسة التفكير الناقد 

 دنفي األر لدى طلبة الصف السادس

 امجد فرحان الركيبات

 يوسف محمود قطامي

. التربوية، العلومات دراس مجلة

 –( 3(. العدد )12المجلد )

 م.3111

درجة الرهاب االجتماعي وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي 

 والجنس لدى طلبة الصف العاشر االساسي    في االردن

  

المجلة الدولية التربوية  امجد فرحان الركيبات

(، 1خصصة، المجلد)المت

 م3112شباط  –( 3العدد)

تقدير الذات و عالقته بدرجة االستقاللية الممنوحة للمراهق لدى 

 .عينة من طلبة الصف العاشر األساسي في األردن

المجلة الدولية التربوية  لركيباتامجد فرحان ا

 –( 2المتخصصة، العدد)

 م.3112أيار

 
 

  قيد اإلجراءبحوث 

 
 األساسي  التاسعلدى طلبة الصف مستند الى استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً على دافعية االنجاز وتقدير الذات برنامج تدريبي  فاعلية -    

 .األردنفي 

العاملين في مؤسسات  من وجهة نظر المعنفين من النساء واألطفال في حمايةالجهود األردنية المبذولة على المستويين العام أثر  -    

 .الرعاية

 المرونة النفسية للمعلمين وعالقتها بجودة الحياة الوظيفة في ظل جائحة كورونا.  -   

 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1092684497145289559&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1092684497145289559&btnI=1&hl=ar


 

 

  (1 ) 

 

  :مقاييس نفسية وتربوية تم اعدادها وتطويرها

 

 م3111مقياس ادمان االنترنت للبالغين  إعداد -

وتطبيقه  Mendelson, Mendelson, &White) )الذي تم تطويره من قبل  ،مقياس تقدير الجسم للمراهقين والبالغينترجمة وتعريب  -

 .م3112 على البيئة األردنية

 م.3112 لتفكير الناقد للمراهقين وتطبيقهاعداد مقياس إ -

 .م3112 ومهارات التفكير فوق المعرفي وتطبيقهلمهارات الذكاء الناجح مج تدريبي عداد برناإ -

 

 :الدورات التدريبية

 
 مدرب متدرب تاريخالمكان وال موضوع الدورة

   م3112جامعة الحسين بن طالل  التدريسية الصحيحة للعمليةاألسس 

   م3112جامعة الحسين بن طالل  تنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس

   م3111وزارة التربية والتعليم / Cambridge بردج الدولية لمهارات تقنية المعلوماتكام
 

 أكاديمية الملكة رانيا لتدريب علم بثقة 

 م3111المعلمين/
  

   م3113( CIDAالوكالة الكندية لإلنماء) تفعيل الشراكة المجتمعية

   م3113( /CIDAالوكالة الكندية لإلنماء) القيادة التعليمية

  م3113( /CIDAالوكالة الكندية لإلنماء) تطوير مديرية التربية والتعليم

 

 

  م3119المعهد الوطني للتدريب /  ديناميكية العمل الجماعي
 

 

   م3118وزارة التربية والتعليم /  Intelالتعليم للمستقبل 

   م3112وزارة التربية والتعليم / ICDLرخصة القيادة الدولية للحاسوب  

 
 :هتمامات البحثيةاإل

 

 فوق المعرفي التفكير -

 التفكير الناقد -

                                 الذكاء الناجح -

 تقدير الذات   -

                العنف المجتمعي                                -

                      31التعلم للقرن  مهارات -

 
 

 



 

 

  (2 ) 

 :المناقشاتالمشاركة في و ى الرسائل العلميةاإلشراف عل

 

 شراف:إلا

 

سنة  سم الطالبأ

 التخرج
 المستوى الدور الجامعة عنوان الرسالة

تضمين المهارات االجتماعية في درجة  3131  مريانا العالمات

محتوى دليل األنشطة "المنهاج التفاعلي 

لحصص النّشاط" في وزارة التّربية 

 والتّعليم في األردن

 ماجستير مشرف  الحسين بن طالل

درجة ممارسة المرشدين التربويين  3131 عبدالله السكارنة

ألدوارهم في تنمية القيم الخلقية لدى 

ي طلبة المرحلة الثانوية في لواء واد

 السير

 ماجستير مشرف  الحسين بن طالل

 

 مناقشة:ال

 

تاريخ  اسم الطالب

 المناقشة

 المستوى الدور الجامعة عنوان الرسالة

مدى امتالك معلمي اللغة االنجليزية  3118 عائشة الطويسي

في مديرية تربية البتراء للكفايات 

والمهارات القائمة على نموذج 

  مارزانو للتقويم

عضو  طالل الحسين بن

لجنة 

 مناقشة 

 ماجستير 

مدى امتالك معلمي اللغة االنجليزية  3118 ميرفت الشعيبات

 التعلم النشط لمبادئ واستراتيجيات

عضو  الحسين بن طالل

لجنة 

 مناقشة 

 ماجستير

درجة تضمين مهارة اتخاذ القرار في  3118 آيات الحمادين

كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى في 

 األردن

عضو  الحسين بن طالل

لجنة 

 مناقشة 

 ماجستير

المشكالت السلوكية لدى طلبة  3118 هاله الهالالت 

ولى في محافظة الصفوف الثالثة األ

 معان وعالقتها بالتحصيل

عضو  الحسين بن طالل

لجنة 

 مناقشة 

 ماجستير

فاعلية برنامج تعلمي قائم على النظرية  3119 محمد النجادات

البنائية في اكتساب المفاهيم الجغرافية 

وتحسين الدافعية للتعلم نحو مبحث 

الجغرافيا لدى طالب الصف العاشر 

  في االردن

عضو  طاللالحسين بن 

لجنة 

 مناقشة 

 ماجستير

تطوير محتوى كتب التربية اإلسالمية  3119 نور كاظم

للمرحلتين األساسية العليا والثانوية في 

 ضوء مفاهيم حقوق االنسان

عضو  الحسين بن طالل

لجنة 

 مناقشة 

 ماجستير

مدى امتالك معلمي التربية اإلسالمية  3131 وفاء الجراح

ي مدينة العقبة في المدارس الحكومية ف

 لمهارات التفكير الناقد

عضو  الحسين بن طالل

لجنة 

 مناقشة 

  ماجستير

 

 



 

 

  (1 ) 

 والمجالساللجان 

 اللجان على مستوى القسم:

 الدور التاريخ اسم اللجنة

 عضو لجنة 3131 لجنة الدبلوم العام في التربية

 عضو لجنة 3118 لجنة تقييم الطلبة في مدرسة الجامعة

 عضو لجنة 3118 وصاف المواد  في قسم المناهج وطرق التدريس أ لجنة مراجعة

 لجنة عضو 3112 لجنة المواد الدراسية لقسم المناهج والتدريس

 عضو لجنة 3113 لجنة اعداد الجدول الدراسي لقسم المناهج والتدريس

 اللجان على مستوى الكلية:

 الدور التاريخ سم اللجنةأ

 مقرراً  3131 لتي يرتكبها طلبة العلوم التربويةلجنة التحقيق في المخالفات ا

 عضو لجنة 3119 لجنة الدبلوم العام في التربية

 لجنة عضو  3118 لجنة االرشاد النفسي والتربوي

 مقررا   3118 لجنة التحقيق في المخالفات التي يرتكبها طلبة العلوم التربوية

 جنةعضو ل 3112 لجنة مراجعة خطط كلية العلوم التربوية

 على مستوى الجامعة: والمجالس اللجان

 الدور التاريخ أو المجلس سم اللجنةأ

 عضو مجلس م3119/3131 مجلس الجامعة 

 لجنة عضو 3131 لجنة الدعم النفسي في ضوء جائحة كورونا

 عضو مجلس 3119 المجلس التأديبي للطلبة

 عضو مجلس 3112 المجلس التأديبي للطلبة

 ج الجامعة:لجان ومؤسسات خار

 الدور التاريخ سم اللجنةأ

 عضو 3131 الهيئة اإلدارية لجمعية المستقبل للتعليم والتنمية في البادية الجنوبية 

 عضو لجنة 3111 اللجنة الملكية لتطوير التعليم في البادية األردنية

الفريق المحوري للتدريب على منظومة التعلم اإللكتروني في وزارة 

 ليم / تربية البادية الجنوبية  التربية والتع

 رئيس الفريق 3111

لجنة الترقية للمعلمين واالداريين في وزارة التربية والتعليم / تربية البادية 

 الجنوبية.

 امين سر 3119

 عضو لجنة 3118 لجنة التعلم اإللكتروني في وزارة التربية والتعليم / تربية البادية الجنوبية  

 
 المؤتمرات

بورقة بحثية  م38/2/3119بتاريخ  انطاليا –كة في المؤتمر الدولي األول للعلوم التربوية المنعقد في تركيا المشار -

األساسي في  العاشرلدى طلبة الصف تنمية الفاعلية الذاتية لذكاء الناجح في لنظرية ا مستند أثر برنامج تدريبيبعنوان: 

 . مديرية تربية البادية الجنوبية

 



 

 

  (2 ) 

                            



 

 

  (8 ) 

 


