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 ذاتيةسيرة 
 

 
محمود جميل عبد هللا السلطي :االسم الكامل  

/كلية اآلدابمعلم صف قسم:الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

 00962778096939تلفون:      
       فاكس:

 m.alsalti@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 ة: الصفحة اإللكتروني

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  م1985/  5/  16 تاريخ الميالد: 

 أردني الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( التخصصدرجة الدكتوراة)، المدينة، البلد،  الجامعة، السنة 

 ، السعودية.الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةم، 2018، التربية اإلسالمية
 (التخصصدرجة الماجستير)، المدينة، البلد، امعة الج، السنة 

 ، السعودية.الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةم، 2012، التربية اإلسالمية
 ( التخصصدرجة البكالوريس)، المدينة، البلد، الجامعة ، السنة 

 ، السعودية.الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةم، 2008،  الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

 راةإطروحة الدكتو  .3
تقويم برامج التربية اإلسالمية في الجامعات األردنية في ضوء معايير الجودة واالعتماد 

 ، السعودية.الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة األكاديمي )مع تصور مقترح للتطوير(.
 

 الخبرات الوظيفية .4

 
 
 

 ورة
30 mm X 40 mm 
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 الفترة الزمنية الوظيفة البلد اسم الجهة

ولغاية اآلن –م 2019 عضو هيئة تدريس األردن األردنية الزيتونة جامعة  

بل الكلية العلمية اإلسالمية/ج

 عمان
م(2018/2019سنة واحدة ) مدّرس األردن  

 كلية الدعوة وأصول الدين

ة بالجامعة اإلسالمية بالمدين

 المنورة
 محاضر السعودية

سنة واحدة ونصف )ثالثة 

-2015فصول دراسية( 

م2016  

 كلية الدعوة وأصول الدين

ة جامعة اإلسالمية بالمدينبال

 المنورة
 السعودية

م سكرتير برنامج الدبلو

 العام في التربية

 -هـ 1/10/1433سنتان من )

هـ(30/7/1435  

كرسي مؤسسة السبيعي 

ةالخيرية بالجامعة اإلسالمي  
 مشرف البرامج السعودية

-م2015سنوات ) أربع

م(8201  

كرسي السبيعي بالجامعة 

 اإلسالمية
 رف البرنامج المتقدممش السعودية

ثالثة فصول دراسية، من 

م8/3/2016 -م19/2/2015)  

 عمادة شؤون الطالب بالجامعة

 اإلسالمية
م(2018_  2017سنتان ) مدرب السعودية  

 
 الرتب األكاديمية

 جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن.، معلم صف، أستاذ مساعد 
 

 المناصب األكاديمية
 ولغاية اآلن –م 2020 عة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن،جام ، نائب عميد 
  م2021 –م 2020 جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن،،  رئيس قسم معلم صف 
 م.2018-2015، السعودية. الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، التدريبية مشرف البرامج 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 التطوير. لتعليم الحديث، المناهج وأساليب التدريس،التربية اإلسالمية، ا
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 
 التكريمات والجوائز .7
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 الزمالة والمنح الدراسية .8
 
 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
 

  أسماء المساقات الدراسية          
  
 البكالوريس 
 
 القرآن الكريم وأساليب تدريسه.         

 الفقه والسيرة وأساليب تدريسهما.
 العقيدة والحديث وأساليب تدريسهما.

 أخالقيات مهنة التعليم.
 تطور النظام التعليمي في األردن.

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 

 سم الطالب، عنوان الرسالة، السنةا
 

 المنح  .11
 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 قائمة -
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 الجامعية 
 نة.لجنة البحث العلمي في جامعة الزيتو  -
 لجنة تأديب الطلبة في جامعة الزيتونة. -
 لجنة الخطة الدراسية/ قسم معلم صف في جامعة الزيتونة. -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 

 التاريخ اسم ورشة العمل م
مكان عقد 

 الورشة
 الجهة المشرفة

1 

إعداد الخطة التشغيلية 

هـ/ 1437للكرسي للعام 

هـ1438  

م11/5/2016  
الجامعة 

 اإلسالمية

كرسي مؤسسة 

 السبيعي

2 
إعداد الخطة االستراتيجية 

 للكرسي
م28/5/2015  

 دار اإليمان 

 المدينة المنورة

 كرسي األمير نايف

 بن عبد العزيز آل

 سعود

3 
إعداد الخطة االستراتيجية 

 للكرسي
هـ212/2/1436  

 دار اإليمان 

 المدينة المنورة

 كرسي الملك سلمان

 بن عبد العزيز آل

 سعود

4 
إعداد الخطة االستراتيجية 

 للكرسي
م11/12/2014  

الجامعة 

 اإلسالمية
 كرسي الخريجين

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 التاريخ اسم ورشة العمل م
مكان عقد 

 الورشة
 الجهة المشرفة

1 
برامج الكرسي تقويم 

 واستشراف
هـ15/4/1435  

الجامعة 

 اإلسالمية

مؤسسة كرسي 

 السبيعي

2 
ية نحو استراتيجية مستقبل

 لتدريب طالب المنح
هـ2/3/1436  

الجامعة 

 اإلسالمية

كرسي مؤسسة 

 السبيعي

 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

  معلم صف وفق اإلطار الوطني للمؤهالت، جامعة الزيتونة  الخطة الدراسية )بكالوريوس( لقسمتطوير
 م.2021األردنية، 
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 اركة في وضع خطة برنامج الماجستير في المناهج وأساليب التدريس الرقمية/ قسم معلم صفالمش- 
 جامعة الزيتونة.

 النشر العلمي .16
 

 قائمة:
 النشرتاريخ  اسم الناشر اسم البحث

The Availability of Moral Values in Social Studies and 

Islamic Education Textbooks of 9th Grade in Jordan 
م2022 قيد التحكيم  

The Impact of Using the Flipped Classroom 

Instructional Model on Mastering the Holy Qur'an 

Recitation Skill of Preparatory School Students in Jordan 

بحث علمي منشور/ 
  مجلة

Journal of Positive 
School Psychology 

(Q1) 

م2022  

تخصص معلم صف في الجامعات األردنية نحو اتجاهات طلبة 

 التخصص من وجهة نظرهم

بحث علمي منشور/ 
جامعة  – التربويةمجلة ال

 سوهاج
م2021  

ي مبحث التربية أثر استراتيجية خرائط العقل في تنمية التفكير الناقد ف

 اإلسالمية لدى طالب الصف األول ثانوي في األردن

بحث علمي منشور/ 
لجامعة ا –مجلة دراسات 

 األردنية
م2020  

 أثر التدريس باستراتيجية الشكل 
(vee) 

ي في في تنمية المفاهيم الدينية لدي طلبة الصف العاشر األساس 

 األردن

بحث علمي منشور/ 

وم المجلة العربية للعل

 ونشر األبحاث

م2019  

 
 المجالت المحكمة 
 كتب، فصل في كتاب 
 تقديم في مؤتمرات 
 تقارير 

 
 
 


