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 .............. التاريخ
 
 

                                           فواز حسن إبراهيم شحادة
 

 

 الشخصية المعلومات
 عضو هيئة التدريس المسمى الوظيفي:

 الرتبة األكاديمية: أستاذ مشارك
 االردن -. اربد1915/ 1/ 31ها:تاريخ الوالدة ومكان

 الجنسية: اردني
 الحصن -دالعنوان: ارب

 77069007704790رقم الهاتف: 
 wazshehada@gmail.comf   ///Fshehada@meu.edu.jo:البريد اإللكتروني

 العلمية المؤهالت

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 االردن اليرموك 9770-9775 مناهج وطرق تدريس العلوم دكتوراه
 االردن اليرموك 9775-9777 مناهج وطرق تدريس العلوم ماجستير

 االردن اليرموك 9000-9007 ) تربية( علوم بكالوريوس
     
     
     

 التدريسية اتالخبر 
 

 مدة العمل
 الرتبة

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 السعودية   العلوم التربوية قسم مير طاامجامعة األ مساعد 4

     

 السعودية لعلوم التربويةقسم ا مير طاامجامعة األ مشارك 9

 
 

 أخرى  خبرات
 

خ

 صية

mailto:fwazshehada@gmail.com
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 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل
 السعودية عمادة السنة التحضيرية جامعة الملك فيصل مدرب مهارات 7

 االردن  وزارة التربية والتعليم معلم  99

 والمؤلفات نشوراتالم
 المجالت
 

 المؤلفون 
 سنة النشر العدد المجلة العنوان )بالترتيب(

 فواز شحادة
 طارق ملحم

أثر تدريس العلوم 
باستخدام استراتيجية 
مقترحة قائمة على 
التجربة اليابانية في 
تنمية مهارات التفكير 
 االختراعي لدى طالب

الصف الثاني المتوسط 
بالمملكة العربية 

 .ديةالسعو 
 

مجلة جامعة 
الجوف/جامعة 

 الجوف
9 9790 

  فواز شحادة
 عبدالله شهاب

 لبةأسباب عزوف ط
جامعة األمير سطام بن 
عبد العزيز عن المشاركة 

الب في المؤتمر العلمي لط
التعليم العالي من وطالبات 

 هموجهة نظر 
 

لمجلة الدولية ا
للبحث في 
التربية وعلم 

 النفس

9 9790 

 فواز شحادة
  لرازق البونيعبدا

 الميداني التدريب
 تغيير في  ودوره

 كلية طلبة اتجاهات
 الدواسر بوادي التربية
 .التدريس مهنة نحو

مجلة العلوم 
التربوية 
/جامعة 
السودان 
للعلوم 

 والتكنولوجيا       

7 9796 

 فواز شحادة
  ابو الفتوح القراميطي

 
مستوى تحصيل طلبة 

المملكة العربية 
لرياضيات السعودية في ا

والعلوم وفق نتائج 

مجلة كلية 
التربية/جامعة 

 األزهر 
169 1016 
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الدراسات الدولية 
(TIMSS مقارنة )

بالدول األخرى من 
نظر المعلمين  وجهة 

 .والمشرفين

  فواز شحادة

أثر استخدام استراتيجيات 
التقويم البديل وأدواته على 

 أداء الطلبة.
 

البحث مجلة 
في التربية 

وعلم 
س/جامعة النف

 - المنيا
العلوم 
 اإلنسانية

   9 9794 

 فواز شحادة
  وصال العمري 

درجة ممارسة معلمي 
العلوم ألدوارهم الجديدة في 

ضوء توجهات االقتصاد 
المعرفي في األردن 

 .المتغيرات وعالقته ببعض
 

مجلة جامعة 
النجاح 
 لألبحاث
العلوم 

 اإلنسانية 

9                        9794 

  شحادة فواز

مدى توظيف معلمي 
لتكنولوجيا  العلوم

المختبرات االفتراضية في 
تدريسهم لمقررات العلوم 

الثانوية في  في المرحلة
 المملكة العربية السعودية.

 

مجلة كلية 
التربية/جامعة 

 األهر
651 3162 

 وصال العمري 
  فواز شحادة

درجة رضا معلمي العلوم 
عن توظيف أساليب 

في تقويم  التقويم الواقعي
  العملية التدريسية.

 

مجلة كلية 
التربية/جامعة 
 عين شمس

6 3161 
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 المؤتمرات
 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(
 

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

م مستقبل التعليم في االردنتمويل   فواز شحادة
 العالي في األردن

 9790 عماناالردن/  

 
 الكتب

 المؤلفون 

 )بالترتيب(
 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

-------------- 
 الجامعات في اللجان عضوية

 ه 3411-هـ 3416من عام مير سطام العلوم التربوية جامعة األ أمين مجلس قسم. 

  حتى تاريخه.-هـ 3413العلوم التربوية جامعة الطائف من عام  اللجنة العلمية بقسمعضو 

 مــن مــن عــام ميــر ســطام العلــوم التربويــة جامعــة األ قســمبماجســتير لطــالا ال لجنــة اشرشــاد األكــاديم  عضــو
 هـ.3411

   لعـــام -هــــ 3411مـــن مـــن عـــام ميـــر ســـطام العلـــوم التربويـــة جامعـــة األ قســـمبلجنـــة الجـــودة وا عتمـــاد عضــو
 هـ.3415

 حتى تاريخه.-هـ 3413ربوية من عام منسق مادة مقدمة ف  اشدارة التعليمية والت 

  حتى تاريخه.-هـ 3413من عام مير سطام البحث العلم  بقسم العلوم التربوية جامعة األ منسق وحدة 

  هـ.3411هـ/ 3414لطالا وطالبات التعليم العال  للعام الجامع   منسق القسم للمؤتمر العلم 

 معة الشرق ا وسط.ف  كلية العلوم التربوية بجاشؤون الطلبة لجنة  عضو 

 .عضو لجنة التخطيط ا ستراتيج  ف  كلية العلوم التربوية بجامعة الشرق ا وسط 

 .عضو لجنة تأديب الطلبة ف  كلية العلوم التربوية بجامعة الشرق ا وسط 

 .عضو لجنة ا متحانات ف  كلية العلوم التربوية بجامعة الشرق ا وسط 

 
 ابه التحق الت  التدريبية الدورات

  دورةBoard    Black                         م. 3135جامعة  األمير سطام بن عبد العزيز/ السعودية 

  3136دورة ف  كيفية استخدام المكتبة الرقمية                 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

  3136بن عبد العزيز دورة ف  طرائق واستراتيجيات التدريس                 جامعة األمير سطام 
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 م 3131جامعة الملك فيصل/السعودية          دورة ف  استراتيجيات التدريس لطالا الجامعة 

 (الرخصة الدولية لقيادة الحاسواICDL )                 م 3115اليونســـــــــــــكو/ ا ردن 

  دورةSmart Board                                      م 3131فيصل/السعودية جامعة الملك 

                           3133الجامعة العربية المفتوحة/السعودية              دورة كن ايجابيًا 

 مركز الـ                 محادثة لغة انجليزيةJPS     م 3112األمريك 

  م 3115والتعليم  دورة تطوير المناهج                                           وزارة التربية 

   م 3114   وزارة التربية والتعليم                  دورة ا قتصاد المعرف 

 م 3221   وزارة التربية والتعليم          دورة إعداد معلمين 

 
 عليها أشرف الت  التدريبية الدورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  البحثية ا هتمامات

 التعليم العام- والجودة التعليم العال  الجامع ، والحوكمة، 
 

 اللغات
 اللغة العربية، واللغة ا نجليزية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخرى  نشاطات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليها حصل الت  الجوائز

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العليا الدراسات طلبة على اششراف

 
 اسم الطالب عنوان الرسالة

 أثر اسستراتيجية الذكاءات المتعددة على التحصيل                 رسالة ماجستير ا شراف على

 
 المعرفون 

  وصال العمري د 
  روق هزايمةفاد 

 .أحمد ابو كريمد أ 

 

 


