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 ذاتيةسيرة 
 

 
 تغريد موسى سليمان المومني            :االسم الكامل

 
/كلية اآلدابمعلم صفقسم            :الكلية /القسم  

  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،
    0790611502                   تلفون: 

 talmomani@zuj.edu.jo    البريد اإللكتروني: 
 
 

 المعلومات الشخصية .1
 26/1/1974  تاريخ الميالد: 

 األردنية                 الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( المناهج وطرق تدريس الرياضياتدرجة الدكتوراة ،)األردن.، جامعة عمان العربية للدراسات العليا/عمان،  2008 

 (تالمناهج وطرق تدريس الرياضيادرجة الماجستير ،)األردن.الجامعة الهاشمية/ الزرقاء، ، 2002 

 ( معلم مجال الرياضياتدرجة البكالوريس ،)األردن.، عمان/ األردنيةالجامعة ، 1997 
 إطروحة الدكتوراة .3

 : عنوان األطروحة
"درجة توافر معياري الربط والتمثيل في كتب الرياضيات المدرسية في األردن في ضوء المعايير العالمية   
 عمان. ، األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،اهج الرياضيات للمرحلة األساسية"لمن

 الخبرات الوظيفية .4
 ( أستاذ مساعد 31/8/2019 -31/8/2016عمان، المملكة األردنية الهاشمية ) /جامعة الشرق األوسط

 .في مناهج وطرق تدريس الرياضيات/ كلية العلوم التربوية
 (. مستشارة تطوير2016-2014قطر .) -الدوحة -لتعليمالمجلس األعلى ل. 
 مدربة.( 2014 – 2012المملكة األردنية الهاشمية. ) -عمان -شركة البوابات العالمية للتدريب 
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  (.  أستاذ مساعد في مناهج وطرق 2009-2012المملكة العربية السعودية. ) -حائل –جامعة حائل
 .تدريس الرياضيات/ كلية التربية

  (.محاضر في مناهج وطرق 2008-2007. )عمان، المملكة األردنية الهاشمية /المجتمع العربيكلية
 .تدريس الرياضيات

 باحث أكاديمي  .(2002-1999الجامعة الهاشمية، الزرقاء، المملكة األردنية الهاشمية. ) -مساعد بحث
 .مساعد / كلية التربية

 الرتب األكاديمية
 اآلن -2021 األردن.، جامعة الزيتونة، معلم صف كلية اآلداب/قسم، استاذ مساعد 
 2016 األردن.، جامعة الشرق األوسط، كلية العلوم التربوية/ قسم االدارة والمناهج، استاذ مساعد- 

2019 
 2013 -2009 األردن.، حائلجامعة ، كلية التربية/ قسم المناهج، استاذ مساعد 

 المناصب األكاديمية
 مساعد عميد لشؤون الجودة .(2019-2018ملكة األردنية الهاشمية.)جامعة الشرق األوسط/ الم 
 ( .2009 -2011جامعة حائل/ المملكة العربية السعودية .).مسؤولة التربية العملية لألقسام العلمية 
 (.2007-2009(، و)1997-2005عمان، المملكة األردنية الهاشمية. )/ مركز الطالئع الثقافي 

 ت التدريبية في التنمية البشرية وتطوير الذات والموارد البشرية.االشراف على الدورا  
 ( .2006مركز الفتاة األول التابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية/ عمان، المملكة األردنية الهاشمية-

 مديرة المركز (.2005
 هتمامات البحثيةاال .5

  لوجيا الرقمية في التعليم، حوكمة المناهجالمناهج وأساليب التدريس، تقويم المناهج،  استخدام التكنو 
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6

 "عضو في المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضياتNCTM" 
 التكريمات والجوائز .7

 على تفوقي في دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة  2000جائزة من الملكة رانيا العبدهللا عام بتكريم ال
 اء، المملكة األردنية الهاشمية.قالجامعة الهاشمية، الزر التربوية/ 

  كتاب شكر من رئيس جامعة الشرق األوسط على الجهود المخلصة والعمل بروح الفريق خالل عضوية
 .2018-2017مجلس كلية العلوم التربوية للعام الجامعي 

 ل في النوعية وضمان كتاب شكر من رئيس جامعة الشرق األوسط على الجهود المخلصة النجاح العم
 .2017-2016الجودة للعام الجامعي 

  كتاب شكر من مدير جامعة حائل األسبق معالي الدكتور أحمد السيف على االشراف على التربية العملية
 .(2009-2010)لعام 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 3 of 8 

 الزمالة والمنح الدراسية .8
 ال يوجد

 الخبرة التدريسية .9
 سنة. 20بشكل عام ما يقارب 

 الدراسات العليا 

  
 البكالوريس 
 

  أسماء المساقات الدراسية: 
إحصاء ، التفاضل والتكامل، التعلم التعاوني والطفل، المناهج وطرق التدريس القياس والتقويم التربوي،)

، طرق تدريس الحاسب اآللي، طرق تدريس الرياضيات والعلوم، طرق تدريس الرياضيات، تحليلي
المدخل الى رياض ، اجتماعيات التربية، مشروع البحث، مدخل الى التدريس، الوسائل وتقنيات التعليم

 .(األطفال
 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
  بعنوان " أثر استخدام استراتيجية التعلم  االشراف على رسالة ماجستير  لعزيز العكيليعبد االطالب

المعكوس لتدريس مادة الفيزياء في التحصيل وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف الخامس 
 .2019العلمي في العراق ". جامعة الشرق األوسط. حزيران، 

 بعنوان " اثر استخدام برمجيه جيوجبرا   رسالة ماجستير الطالب شادي الحوراني االشراف على
Geogebra    في تنميه مهارات البرهان الرياضي لدى طالب الصف العاشر االساسي في مدينه مأدبا

 .2019". جامعة الشرق األوسط. حزيران، 
 قائم على  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " أثر استخدام أسلوب تدريسيدارين حسن أبو علي  الطالبة

رواية القصص والرسم في إكساب طلبة الروضة القيم اإلنسانية واالجتماعية في لواء وادي السير". 
 .2019للطالبة دارين حسن أبو علي. جامعة الشرق األوسط. حزيران. 

 مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني علىطالبة منار عمر العوضي ال 
أساس تراكيب كيغان في التقكير االبداعي في الرياضيات لدى طالبات الصف السادس األساسي في لواء 

 .2019سحاب ".. جامعة الشرق األوسط. حزيران. 

 :ماء المساقات الدراسيةأس
مشروع )استراتيجيات التدريس، تصميم التدريس، مناهج وتدريس الموهوبين والمتميزين، مقدمة في المناهج، 

 (.البحث
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 مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " المشكالت التي تواجه تدريس مادة التربية الرياضية طالب منور القاسم ال
التربية الرياضية في محافظة العاصمة عمان". للطالب منور القاسم.  من وجهة نظر الطلبة ومعلمي

 .2019جامعة الشرق األوسط. كانون الثاني. 
  االشراف على رسالة ماجستير بعنوان " درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في مناهج الطالب راشد اللبدي

لمين" .جامعة الشرق األوسط. التربية المهنية للمرحلة األساسية في العاصمة عمان من وجهة نظر المع
 .2018أيار. 

 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان " درجة ممارسة معلمي اللغة االنجليزية طالب حران فهد المساعفة ال
للتدريس البنائي للمرحلة األساسية في ضوء بعض المتغيرات في لواء ناعور".  جامعة الشرق األوسط. 

 .2018أيار. 
 اتجاهات معلمي مادة الرياضيات “االشراف على رسالة ماجستير بعنوان لمعايعة طالبة أمل مصطفى اال

للمرحلة األساسية العليا في محافظة مأدبا نحو مناهج الرياضيات المطورة". مشرفا مشاركَا مع أ. د غازي 
 .2017خليفة. جامعة الشرق األوسط. أيار. 

 جستير بعنوان " درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة مناقشة رسالة ماطالبة شيماء وعد هللا عبد القادر ال
في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر المدرسين والمشرفين 

 .2018االختصاص". جامعة الشرق األوسط. أيار. 
  عروض العملية في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " أثر استخدام استراتيجية اللطالبة فاتن اللوزي ا

تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مادة التربية اإلسالمية في لواء ناعور". جامعة الشرق 
 .2018األوسط. أيار. 

  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " أثر استخدام مهارات التفكير االبداعي في طالبة نانسي الخرابشة ال
المعلومة في تدريس مادة العلوم في المدارس الخاصة تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي واالحتفاظ ب

 .2018في العاصمة عمان".. جامعة الشرق األوسط. نيسان. 
  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تحصيل طالبة سرى الحميد ال

ألنبار في العراق". جامعة الشرق طالبات الصف السادس اإلعدادي في مادة التربية االسالمية بحافظة ا
 .2018األوسط. كانون الثاني. 

 المنح  .11
 ال يوجد          

  ختراعبراءات اال  .12
 ال يوجد 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
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 "عضو في المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضياتNCTM" 
 الجامعية 

 "(،لجنة الجودة)رئيس المعيار السادس"الخدمات الطالبية) 
 ،لجنة خدمة المجتمع والنشاطات الثقافية 
 ،لجنة شؤون الطلبة، لجنة الخطة االسترشادية 
  ،لجنة المكتبة 
  لجنة قياس فاعلية البرامج، مقرر 
  ،وعضو مجلس كلية لمدة عامين جامعيين، مقرر وعضو مجلس قسم االدارة والمناهج لمدة عامين 
 لجنة االمتحان الشامل. 

 والمهنيةاللقاءات العلمية   .14
 تنظيم اللقاءات العلمية

  ،2020ورشة معايير الجودة جامعة جدارا 
  ورشة بعنوان:  جدول المواصفات في االختبارات التحصيلية تم تقديمها ألعضاء الهيئة التدريسية في

 .23/12/2018جامعة الشرق األوسط بتاريخ 
 ديمها ألعضاء الهيئة التدريسية في ورشة بعنوان:  جدول المواصفات في االختبارات التحصيلية تم تق

 30/12/2018جامعة الشرق األوسط بتاريخ 
  ورشة امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام/ مهارات المعالجة الرياضية تم تقديمها لطلبة جامعة الشرق

 .3/4/2019األوسط بتاريخ 
 م تم تقديمها لطلبة كلية العلوم التربوية ورشة امتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق/ القياس والتقوي

 .27/3/2019جامعة الشرق األوسط بتاريخ 
  ورشة امتحان الكفاءة الجامعية المستوى الدقيق مهارات الدافعية والتعلم تم تقديمها لطلبة كلية العلوم

 .27/3/2019التربوية جامعة الشرق األوسط بتاريخ 
 منها دورات 2019-2016ات التدريس على مدار السنوات تقديم دورات في المدارس حول استراتيجي ،

محاضرة "االستثمار البشري ودوره في بناء  -على مستوى مديريات التربية في وزارة التربية والتعليم
 .2010-2011فرع الطالبات للعام الدراسي )) -المجتمعات"، ضمن األنشطة الالمنهجية/ جامعة حائل

 فرع  -الشاملة في الجامعات" ضمن أنشطة لجنة الجودة/ جامعة حائل محاضرة "تطبيق إدارة الجودة
 .2010-2011الطالبات، للعام الدراسي ))

  محاضرة ارشادية توجيهية لطالبات الفرقة الرابعة رياضيات " التربية العملية للطالب المعلم، ارشادات
 .2010-2011توجيهات" ))
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 علمية " التربية العملية للطالب المعلم، ارشادات محاضرة ارشادية توجيهية لطالبات األقسام ال
 (.2009-2010توجيهات")

 المشاركة في اللقاءات العلمية

  حضور مؤتمر حوكمة االعالم في الوطن العربي بعنوان " االعالم ما بين التشريع والتعليم والمهنية" والذي
ي االردن ومجلس حوكمة الجامعات كلية االعالم بمشاركة هيئة االعالم ف -نظمته جامعة الشرق األوسط

 .2018العربية. وتم عقده في رحاب جامعة الشرق األوسط. أيار. 
  المشاركة في المؤتمر الدولي السابع لكلية اآلداب تحت عنوان "آفاق مستقبلية للتربية والتعليم في ظل عالم

، وذلك بتقديم ورقة بحثية 2018ابريل  4-3متغير" والذي عقد في جامعة الزيتونة األردنية خالل الفترة 
 بعنوان " تصور مقترح لنموذج منهج قائم على االستراتيجيات المتمركز حول المتعلم".

  المشاركة في مؤتمر حوكمة المناهج تحت عنوان ""حوكمة المناهج المدرسية العربية: األردن أنموذجًا
، وذلك بتقديم ورقة بحثية بعنوان 2017)الواقع والمأمول(" والذي عقد في جامعة الشرق األوسط في أيار 

 " دور الشركاء في حوكمة المناهج"
  ،حضور مؤتمر التعليم: شركاء في التميز، المجلس األعلى للتعليم وجامعة قطر. الدوحة

 .2015قطر.أيار.
  ،1)حضور فعاليات "المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العالي"، جامعة الزرقاء، االردن-

3/4/2014.) 
 (2010-2011).حضور مؤتمر "دمج التقنية في التعليم الجامعي: مفاهيم وتطبيقات"، جامعة حائل 
 ( 2001حضور فعاليات "مؤتمر إعداد المعلم"، الجامعة الهاشمية.) 
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

 (دورة تدريب المدربين المعتمدينTOT)- 6ت المهنية. الدوحة، قطر.)المعهد األمريكي للدراسا-
16/6/2015) 

 (دورة تدريب المدربين المعتمدينTOT)- (.2015/ 10/6-6تشالنج للتدريب واالستشارات. الدوحة، قطر 
 ساعة تدريبية( 60بواقع 

  الحضور والمشاركة في الجزء الثاني من الورشة التدريبية لدعم برنامج االرتقاء بالمهارات اللغوية
 .2015ون الثاني،والحسابية/ كان

  الحضور والمشاركة في الجزء األول من الورشة التدريبية لدعم برنامج االرتقاء بالمهارات اللغوية
 .2014والحسابية/ أيلول،

 (دورة تدريب المدربين المتكاملةiTOT)The integrated Training of Trainers) /3،2014. 
 ( دورة التخطيط االسترتيجيThe Strategic Planning/)12،2013. 
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 (مقيمة معتمدة لدى منظمة االعتماد الدولي(IOA( International  Accreditation 
Organization،2013 (/ابريل. 

 من "برامج التطوير التعليمية" دورة Smart Lines for Human Recourses Development  /
 2012ابريل، 

 برنامج المعلمين الجدد" من " دورة مدرب لـ Smart Lines for Human Recourses 
Development  /   ،2012فبراير. 

  اعطاء دورات تدريبية في مجال الجودة وتطبيقاتها في التعليم العالي في جامعة حائل خالل العام الجامعي
 (2012-2009.) 

  ات العمل اعطاء دورة تدريبية في تنمية المهارات األكاديمية )الدافعية لالنجاز والنجاح، تأكيد الذات، مهار
الجماعي،  مهارات الدراسة الفعالة، تنمية مهارات التفكيروالتواصل االجتماعي الفعال، فن جمع التبرعات( 

 . 24-11-2009ولغاية 1-10-2009المنعقدة في جامعة حائل من تاريخ 
 ( دورة القيادة الدولية في الحاسوبICDL عام )2003. 
  2004والتعليم، عام دورة انتل،  كلية الحسين/ وزارة التربية. 
 دورة(Microsoft)  2005مركز الطالئع الثقافي، عمان/ االردن، عام. 
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