
 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

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

 

QFG11/0110 - Page 1 of 5 

 ذاتيةسيرة 
 

 
 سليمان ذياب علي األحمد :االسم الكامل

/كلية اآلدابمعلم صف قسم :الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،
     0777676561تلفون:  

       فاكس:
 postm.arts@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  

 الصفحة اإللكترونية: 
 لمعلومات الشخصيةا .1

  1958-3-22 تاريخ الميالد: 
  اردنية الجنسية: 

 الشهادات العلمية .2
 ( التخصصدرجة الدكتوراة)، ، المدينة االردن  ،البلداالردنية  ،  الجامعة 2006،السنة اصول التربية 

 عمان
 (التخصصدرجة الماجستير)،  ، المدينةاالردن ، دالبلاالردنية ، ، الجامعة ،  2001، السنةاصول التربية 

 ، عمان
 ( التخصصدرجة البكالوريس)، ، المدينةاالردن ، ، البلداليرموك ،، الجامعة ،  1992، السنةمعلم صف 

 اربد
 إطروحة الدكتوراة .3

أهمية التوجة نحو االقتصاد المعرفي في التعليم في األردن من وجهة نظر الخبراء   عنوان األطروحة،
 عمان المدينةاالردن ، ، البلد، ردنية االالجامعة  ، التربويين 

 الخبرات الوظيفية .4
  2009 - 2004جامعة جرش  .1

 حتى تاريخه  - 2009جامعة الزيتونة  .2

 جامعة الزيتونة االردنية  –رئيس قسم العلوم التربوية  .3

2013 -10 -1 – 2011-10-1من   

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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-10-2013/1-10-1مببن جامعببة الزيتونببة االردنيببة  –نائببع عميببد  ببطون ال لبببة  .4
2014 

   2017/  1/10رئيس قسم العلوم االساسية من  -5
 24/9/2021رئيس قسم معلم صف من  -6

 مدير مدرسة أساسية .5

 مدرسةمساعد مدير  .6

 2001 القبس / الرياض مدارس وكيل .7

 معلم مرحلة ثانوية .8

 معلم مرحلة أساسية .9

 الرتب األكاديمية
 االردن البلدالزيتونة االردنية الجامعة، ، معلم صفإسم القسم األكاديمي، استاذ مساعد ) أ ( ، الرتبة 

 المناصب األكاديمية
 من  الفترة االردن البلد،الزيتونة االردنية الجامعة، رئيس قسم معلم صف  ،المنصع 

 1-10-2011 – 1-10-2013 
  ردن اال البلد الزيتونة االردنية الجامعة،عمادة  طون ال لبة  الكلية،نائع عميد  طون ال لبة ، المنصع

 2014-10-1 – 2013-10-1من  الفترة
 من الفترة االردن  البلد الزيتونة االردنية الجامعة،االداب الكلية،رئيس قسم العلوم االساسية ،  المنصع 

1/10  /2017 – 1/10/2018  
  24من  الفترة االردنالبلد، الزيتونة االردنية الجامعة،االداب  الكلية،رئيس قسم معلم صف ،  المنصع-

 وما زلت فيه – 9-2021
 الجامعة، المدينة، البلد، الفترة---، المركز المنصع ، 

 والتعليم  والتربية/ االصول التربوية :  هتمامات البحثيةاال .5
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 التكريمات والجوائز .7
 الزمالة والمنح الدراسية .8
 الخبرة التدريسية .9

 الدراسات العليا: 
 الجامعة االردنية ، فصل دراسي  –عالي  دبلوم 
 :  أسماء المساقات الدراسية          
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 اسس التربية                
 البكالوريس 
 أسماء المساقات الدراسية         

 أدب األأطفال -  مهارات حياتية  -   التربية البيئية  -
 في التربية مبادئ  -  تربية عملية ميدانية  -   تربية عملي نظري   -
 مبادئ في التربية -   مناهج وأساليع تدريس -  التربية الوطنية  -
 التربية العملية نظري  -  التربية االجتماعية و أساليع تدريسها -
 األولىتدريس اللغة العربية للصفوف الثالثة   - تربية عملية ميدانية  -
 مناهج البحث العلمي  -  البحث اإلجرائي -

 لى الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(اإلشراف ع  .10
 ال يوجد
 سم ال الع، عنوان الرسالة، السنةا
 المنح  .11

  درجة تطبيق مضامين االقتصاد المعرفي في مدارس وزارة التربية والتعليم األردنية  سم المشروعا          
 دينار 7600 – مقدار الدعمجامعة الزيتونة األردنية     -جهة الدعم  2018 - سنة الدعم 
  ختراعبراءات اال  

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

 عضوية اللجان  .12
 المحلية والعالمية 

 قائمة -
 الجامعية 

 قائمة -
 اللقاءات العلمية والمهنية  .13

 يةتنظيم اللقاءات العلم 
 قائمة بأسماء المطتمرات أو الورش، المكان، التاريخ 

 بعنوان الخ اب التربوي ومرحلة ما بعد الحداثة  2014مطتمر التربية عام 
 بعنوان الهوية الثقافية  2014مطتم ال الب االول على مستوى الجامعات االردنية 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
 ات أو الورش، المكان، التاريخقائمة بأسماء المطتمر          
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 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .14
 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 

 النشر العلمي .15
 قائمة:

1- Rationales of Shift Towards Knowledge Economy in in Jordan from the 
viewpoint of the Educational Experts & relationship with Some Variables 
College Student Journal /The U.S.A  Volume 43 – 2009 – number 2 

 اإلدارة في اإلنسانية ألسلوب العالقات جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري  استخدام درجة -2
-ون الزب سليم 2010 -الثالث العدد - 26 المجلد – دمشق جامعة مجلة معلميهم. نظر وجهة من المدرسية
 . ذياب  سليمان  –الزبون  محمد

درجة امتالك طلبة جامعة الزيتونة االردنية الخاصة لمفاهيم القيم الوطنية من خالل مساق التربية  -3
 .  2012 – 7العدد   -الوطنية .  مجلة االبحاث االقتصادية لعلوم االقتصاد والتسيير والتجارة 

كليات جامعة الزيتونة االردنية وعالقتها بالرضا والوالء االنماط القيادية السائدة عند عمادات   -4 
 التنظيمي عند اعضاء هيئة التدريس لجامعتهم

 –مايو  73 –العدد  - جمهورية مصر العربيةجامعة سوهاج  –ية التربية بسوهاج المجلة التربوية لكل
2020- EBSCO 

5- The Level of Implement of the Content of Knowledge 
Economy at Public Schools Affiliated to the Ministry 
of Education in Jordan 
Journal of Education – Volume (75) July, 2020 
Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 
6- The Degree of Applying Governance Principles on Mathematics Curricula 
of Basic Stage in the Capital of Amman from Teachers’ Point of View 
International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) 
DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.297 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 01 
2022 PP:2525-2537 

 
 المجالت المحكمة 
 كتع، فصل في كتاب 
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 تقديم في مطتمرات 
 تقارير 

 مرتبة كما يلي: 
سم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين األولى غامقة(، إسم البحث، ا

 .سنة النشر، الصفحات رقم المجلد، إسم المجلة،
 
 

 
 
 


