
 

 

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 
 

 
    شادن محمد جمعه الوحش  :االسم الكامل

/كلية اآلدابالعلوم األساسية :الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

   0795719785تلفون:    
       فاكس:

 shadenmoh@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  
 shadenmoh@hotmail.comة: الصفحة اإللكتروني

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  21/4/1981عمان /  تاريخ الميالد: 

 األردنية  الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
الشهادات 

 العلمية

Degree 

 الجامعة

Institute Issuing 

Degree 

 الدولة

Countr

y 

 التخصص

Major 

Snecializatio

n 

 سنة التخرج

Date of 

Graduati

on 

 

األردن/  الجامعة األردنية وراةالدكت

 عمان

تاريخ 

 اسالمي)عباسي(

2010-

2011 

األردن،  الجامعة األردنية الماجستير

 عمان

تاريخ 

 اسالمي)عباسي(

2005-

2006 

البكالوري

 س

األردن/  الجامعة األردنية

 عمان

-2002 تاريخ

2003 

الثانوية 

 العامة

مدرسة ميسلون الثانوية 

 للبنات

األردن/ 

 عمان

-1998 انوية العامةالث

1999 

 إطروحة الدكتوراة .3
-232دور الديارات في الحياة العامة في العراق في العصر العباسي الثاني): عنوان أطروحة الدكتوراه .4

 م(945-846هـ/334

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 

 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

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

 

QFG11/0110 - Page 2 of 5 

5. THE ROLE OF  MONASTERIES IN THE PUBLICLIFE IN IRAQIN THE 

SECOND ABBASIDE PERIOD(232-334 h / 846 – 945 A.D.) 
 الخبرات الوظيفية .6
–مدة العمل )من  مكان العمل  الوظيفة  المؤسسة

 إلى(

 وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم لمنطقة 

 عمان األولى

 مدرسة من صف

 5-12 

-22/11/2006 مدرسة اليرموك الثانوية )حكومة(

3/10 /2011 

 وزارة التربية والتعليم 

 مديرية التعليم الخاص
 12 -4من صف  مدرسة

 (SATبرنامج )

 م2019 -2018 المدارس العالمية 

 محاضر مواد: جامعة الزيتونة األردنية الخاصة

 تاريخ األردن 

 تاريخ القدس

 الحضارة االنسانية

 قضايا معاصرة

 الحضارة العربية االسالمية

 تربيه وطنية.

 2018-2011 جامعة الزيتونة األردنية الخاصة

ليا لتطوير اللجنة الوطنية الع

 المناهج
وضع اطر عامه وخاصة 

 لمناهج التربية الوطنية

 2019 اللجنة الوطنية العليا لتطوير المناهج
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 هتمامات البحثيةاال .7
 ةمفي كتابة التاريخ االسالمي والتاريخ بصورة عااالهتمام 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .8
 جمعية المؤرخين األردنيين .9

 محلية -جمعية األكاديميات األردنيات  .10

 التكريمات والجوائز .11
 ال يوجد

 الزمالة والمنح الدراسية .12
 ال يوجد

 الخبرة التدريسية .9
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 الدراسات العليا 

 
 وجدال ي      
  
 البكالوريس 
 

 التربية الوطنية / الحضارة االنسانية / تاريخ األردن/ تاريخ القدس
 

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

 ال يوجد
 

 المنح  .11
 ال يوجد          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 ال يوجد
 

 عضوية اللجان  .13
 

 ال يوجد
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
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 يم اللقاءات العلميةتنظ 
 -1ساعة من تاريخ  16مدتها  استخدام نظام التعليم االلكتروني وادارتهدورة تدريبية بعنوان ) .1

 م.2017م مكتب اعتماد وضمان الجودة 4/10/2017
و  Talal Abu- Ghazaleh Organizationمن  (ICDlالدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات ) .2

Cambridge International Examinations 
 وزارة التربية والتعليم  2009/ 19/2-17من  : مشروع المواطنةورشة عمل التربية المدنية  .3
رابطة األكاديميات  – 27/4/2017تاريخ  How to Write Proposalدورة تدريبية  بعنوان  .4

 األردنيات
 – 27/4/2017( تاريخ ولية)حقوق المرأة في منظومتي التشريعات الوطنية والددورة تدريبية  بعنوان  .5

 رابطة األكاديميات األردنيات.
مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان األولى/ مدرسة سكينة بنت  دورة المعلمين الجدد )االجتماعيات( .6

 م.2008/ 30/7م صدرت في 2006/2007الحسين الثانوية للعام الدراسي 

 
 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
 ريخ() المكان والتا

جامعة الزيتونة األردنية الخاصة )التعددية الثقافية في اللغة  المؤتمر الدولي الخامس لكلية اآلداب/ .1

واألدب ، عنوان البحث)تأثير العناصر العربية على علوم اللغة في العصر العباسي ، شادن محمد 

 م 19/11/2015-18-17الوحش 

 .م23/3/2017-21للغات األجنبية / الجامعة األردنية كلية ا –مؤتمر القدس في األدب العالمي الحديث 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

اللجنة الوطنية العليا لتطوير 

 المناهج
وضع اطر عامه وخاصة 

 لمناهج التربية الوطنية

 2019 اللجنة الوطنية العليا لتطوير المناهج

 النشر العلمي .16
 

 قائمة:
 

- The Forces Opposed to Abu Al-Abbas the Slaughter and the Mechanism 

of Dealing with Them By Shaden Mohammed Al-

Wahsh    Issn(Print): 1916-9655 / Issn(Onlne): 1916-9663 ،Asian 

Culture and History ،Canadian Center of Science And Education 

started:2009   

أول خلفاء بني العباس )أبي العباس السفاح حياته وتأثيرها في وصوله للخالفة ، شادن الوحش، عمر  -

/ العدد الرابع من المجلد  القاهرة كلية اآلداب –حوليات جامعة عين شمس  القرالة ، خلدون حباشنة ،

 م.2018لعام  46

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ach
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ach
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يين من العاصمة بغداد الختيار عواصم اخرى وأثر ذلك على قوة الدوله محاوالت خروج الخلفاء العباس -

مجلة اتحاد الجامعات العربية م  شادن محمد جمعه الوحش، 945هـ/334م إلى 749هـ/132من 

 .2016، 2العدد  13المجلد  لآلداب

 

 الجامعة أالردنية ، مجلة دراسات _خروج الخلفاء العباسيين من العاصمة بغداد الختيار عواصم اخرىأسباب 

 & Published Books(Writingالكتب المؤلفة )ترجمة وتأليف(                         

Translation) 

  وضع فلسفة التعليم في الحضارة العربية اإلسالميفي خدمة التعليم المعاصر 
  :ترجمةTHE ROLE OF  MONASTERIES IN THE PUBLICLIFE IN IRAQIN THE SECOND 

ABBASIDE PERIOD(232-334 h / 846 – 945 A.D.) 
 
 

 
 
 


