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االســــم  :سعاد عبذالكريم عباس الىائلي .
الرتبة االكاديمية  :أستار مشارك
التخصص  :مناهج اللغة العربية وطرائق تذريسها.
الجنسية  :االردنيــــة.
الحالة االجتماعية  :متزوجة.
المؤهالت العلمية :
 -1بكالورٌوس فً اللغة العربٌة من كلٌة التربٌة /جامعة بغداد (.)1991
 -2ماجستٌر فً مناهج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها  /كلٌة التربٌة  /جامعة بغداد  ,عن الرسالة
الموسومة " اثر اسلوب الندوة فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة االدب
والنصوص " .1996,
 -3دكتوراه فً مناهج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها  /كلٌة التربٌة  /جامعة بغداد  ,عن
االطروحة الموسومة " طرٌقة المناقشة فً تدرٌس االدب والبالغة واثرها فً التحصٌل واالداء
التعبٌري لدى طالبات الصف الخامس االدبً ".1998,

Page 1

المهام والوظائف االكاديمية :
 -1أستاذ زائر في جاهعت العلوم االسالهيت العالويت للعام الدراسي . 2014/2013
 -2هساعد عويد كليت العلوم التربويت لشؤوى الطلبت 2012/2012
األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:
أشرفتُ على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها  ,وهذه بعض عناوينها :

-1

تقوٌم مهارات االستجواب لدى معلمً المرحلة االساسٌة ومعلماتها فً االردن.

-2

أثر النشاطات اللغوٌة الالصفٌة فً االداء التعبٌري لدى طلبة المرحلة المتوسطة .

-3

تقوٌم أداء مطبقً اقسام اللغة العربٌة فً كلٌات التربٌة فً الجامعات الحكومٌة .

-4

اثر لعب األدوار فً تدرٌس األنماط اللغوٌة لدى طلبة الصف الرابع األساسً فً محافظة الزرقاء .

-5

مع اٌٌر االداء المتمٌز لدى معلمً المرحلة االساسٌة فً االردن و أثرها فً تحصٌل الطلبة ودافعٌتهم لالنجاز".

-6

فاعلٌة استراتٌجتً التعبٌر الحر والمقٌد فً تنمٌة مهارات التفكٌر االبداعً والقدرة اللغوٌة لدى طلبة الصف
السادس االساسً فً االردن.

-7

درجة ممارسة معلمً اللغة العربٌة لمهارات االستٌعاب القرائً واثرها فً التحصٌل والتفكٌر الناقد لدى
طلبة الصف السابع االساسً .

-8

الصعوبات التً ٌواجهها الطلبة المعاقون سمعٌا فً مهارات اللغة العربٌة (الكالم,والقراءة والكتابة) من
وجهة نظر المعلمٌن واولٌاء االمور.

-9

انماط التفكٌر لدى طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة وعالقتها ببعض المتغٌرات .

 -10درجة وعً معلمً المرحلة االساسٌة بمعاٌٌر جودة التعلٌم (دراسة وصفٌة تحلٌلٌة).
 -11اثر برنامج تعلٌمً قائم على نظرٌة "تٌرٌز" فً التحصٌل وتحسٌن مهارات التفكٌر العلمً واالتجاه نحو
الرٌاضٌات لدى طالبات الصف السابع االساسً فً االردن.
 -12اثر برنامج تعلٌمً قائم على التعلم النشط فً التحصٌل وتحسٌن الدافعٌة نحو العلوم لدى طالبات الصف
الثامن االساسً فً االردن.
 -13اثر برنامج تعلٌمً محوسب قائم على المنحى التكاملً فً تحسٌن مهارات االستقصاء واالستعداد للتعلم لدى
طلبة المرحلة االساسٌة فً االردن.
-14

اثر استراتٌجٌة التعلم التعاونً فً تحسٌن االداء المهاري ومهارات الحٌاة لدى طلبة الصف التاسع االساسً فً االردن.

 -15اثر استراتٌجٌة سوم فً التحصٌل وتحسٌن مهارات التفكٌر الواقعً والتاملً فً تدرٌس مادة التربٌة
االسالمٌة لدى طلبة الصف السابع االساسً فً االردن.
 -16اثر برنامج تعلٌمً قائم على مبادئ التعلم باللعب وقٌاس اثره فً تحسٌن المهارات الشفوٌة والكتابٌة
ومهارات التفكٌر البصري لدى طلبة رٌاض االطفال فً االردن.
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 -17اثر انموذج "سكمان" ودورة التعلم السباعٌة فً تدرٌس العلوم فً التحصٌل وتحسٌن مهارات التفكٌر
التقاربً والتباعدي وتحسٌن عملٌات العلم االساسٌة لدى طالبات الصف الثامن االساسً فً االردن.
تحلٌل كتب اللغة العربٌة للصفوف الثالثة االولى فً ضوء معاٌٌر النمو اللغوي وتصمٌم وحدة دراسٌة لكل صف منها.

-18

 -19درجة ممارسة معلمً اللغة العربٌة لمهارات الخطاب الجدلً فً مادة مهارات االتصال وعالقتها بالكفاءة
الذاتٌة لدى طلبة الصف االول ثانوي فً االردن .
 -20درجة اشراكٌة طلبة الصف الخامس الثانوي لكتاب قواعد اللغة العربٌة " دراسة تحلٌلٌة".
 -21اثر استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً وعالقتها بالقدرة اللغوٌة فً تدرٌس اللغة العربٌة لدى طالبات الصف
السابع االساسً فً االردن.
 -22درجة وعً معلمً المرحلة االساسٌة بمعاٌٌر التنمٌة المستدامة وعالقتها بدافعٌة الطلبة نحو االستدامة البٌئٌة.

 -23درجة امتالك معلمً اللغة العربٌة لثقافة الحوار وعالقتها بتحسٌن مهارات التحدث الشفوي لدى طلبة
الصف العاشر االساسً فً االردن.
 -24اثر استراتٌجٌة التس اؤل الذاتً فً تحسٌن مهارات االستٌعاب القرائً واالتجاه نحو القراءة لدى طالبات
الصف الثامن االساسً فً االردن.
 -25اثر استراتٌجٌة " سوم " فً التحصٌل البالغً وتحسٌن مهارات التفكٌر التاملً لدى طالبات الصف االول
الثانوي فً االردن.
 -26اثر انموذج " سكمان " االستقصائً فً التحصٌل النحوي وتحسٌن عملٌات العلم لدى طالب الصف العاشر
االساسً فً االردن.
-27

أثر اسلوبً التغذٌة الراجعة التعزٌزٌة والتفسٌرٌة فً التحصٌل االمالئً لدى طالبات المرحلة االساسٌة فً االردن.

 -28درجة ممارسة معلمً اللغة العربٌة لمهارات القراءة االبداعٌة وعالقتها بالتفكٌر فوق المعرفً لدى طلبتهم.
 -29درجة ممارسة معلمً الصف االول االساسً بمهارات الوعً الصوتً وعالقتها بمهارات اللغة الشفهٌة
والكتابٌة لدى طلبتهم .
 -30درجة وعً معلمً اللغة العربٌة بمفاهٌم االمن الفكري وعالقتها بالعنف المدرسً لدى طلبتهم .
 -31أثر استراتٌجٌة االستكشاف فً التحصٌل القرائً وتحسٌن مهارات التفكٌر العكسً والطالقة فً الكتابة لدى
طلبة الصف العاشر االساسً فً االردن.
 -32درجة وعً معلمً اللغة العربٌة بمفاهٌم العمل التطوعً وعالقتها بالمهارات الحٌاتٌة لدى طلبتهم .
 -33درجة تضمٌن كتب اللغة العربٌة فً المرحلة االساسٌة العلٌا فً االردن بمفاهٌم المسؤولٌة االجتماعٌة.
 -34درجة امتالك معلمً اللغة العربٌة لمهارات االكتشاف وعالقتها بالكفاءة الذاتٌة لدى طلبة الصف العاشر
االساسً فً االردن.

مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه:
ُ
ناقشت العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه معظمها ٌقع فً تخصص اسالٌب تدرٌس
اللغة العربٌة ‘ واسالٌب تدرٌس التربٌة االسالمٌة وكذلك فً مناهج وطرائق التدرٌس العامة  ,فً
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الجامعة الهاشمٌة وفً جامعة ال البٌت وجامعة العلوم االسالمٌة العالمٌة والجامعة االردنٌة
وجامعة الٌرموك وجامعات اخرى.
التدريـــــــس :
-1

ُ
درست مادة اللغة العربٌة فً المرحلة المتوسطة والمرحلة االعدادٌة مدة (  ) 6سنوات .

-2

ُ
درست مادة تطوٌر مناهج اللغة العربٌة لطلبة الماجستٌر.

-3

ُ
درست مادة اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة والتربٌة االسالمٌة لطلبة الماجستٌر .

-4

شاركت فً العدٌد من الحلقات الدراسٌة (  ) SEMINARفً تخصصً طرائق تدرٌس اللغة العربٌة
وكذلك طرائق تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة لطلبة الماجستٌر .

-5

ُ
درست مادة طرائق تدرٌس اللغة العربٌة لطلبة البكالورٌوس .

-6

درست مادة أساسٌات المناهج لطلبة البكالورٌوس .

-7

درست مادة مناهج اللغة العربٌة لمعلم المجال ( . )2 -1

-8

درست مادة تدرٌس اللغة العربٌة للمبتدئٌن .

-9

درست مادة لغة عربٌة لمعلم المرحلة األساسٌة (  )1و ( . ) 2

 -10درست مادة طرق تدرٌس  /لطلبة الدبلوم العالً .
 -11درست مادة تخطٌط المناهج وتطوٌرها/لطلبة الدبلوم والماجستٌر .
ُ
درست مادة مواقف تدرٌسٌة  /لطلبة الماجستٌر .
-12
 -13درست مادة مهارات الدراسة لطلبة البكالورٌوس .
 -14درست مادة النمو اللغوي لالطفال لطلبة البكالورٌوس .
 -15درست مادة القراءة والكتابة لرٌاض االطفال لطلبة البكالورٌوس .
 -16درست مادة طرائق تدرٌس الصفوف الثالثة االولى لطلبة البكالورٌوس.
 -17درست مادة مهارات قرائٌة وطرائق تدرٌسها لطلبة البكالورٌوس.
 -18درست مادة مهارات كتابٌة وطرائق تدرٌسها لطلبة البكالورٌوس .
 -19درست مادة مفاهٌم لغوٌة وطرائق تدرٌسها لطلبة البكالورٌوس.
 -20درست مادة الطالب والجامعة لطلبة البكالورٌوس .
أالشراف الميداني :
اشرفت على طلبة التربٌة العملٌة لمعلم مجال لغة عربٌة  ,ومعلم صف منذ العام  2000ولغاٌة االن.

اللجان والجمعيات التي اشتركت فيها:
 -1عضو اللجنة العلمٌة للعلوم التربوٌة  /جمعٌة اصدقاء البحث العلمً  /االردن .
 -2اللجان االمتحانٌة لالمتحان الشامل لطلبة الماجستٌر فً كلٌة العلوم التربوٌة  /الجامعة الهاشمٌة .
 -3اللجنة االجتماعٌة فً قسم المناهج والتدرٌس  /كلٌة العلوم التربوٌة  /الجامعة الهاشمٌة .
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 -4لجنة الخطة الدراسٌة فً قسم المناهج والتدرٌس  /كلٌة العلوم التربوٌة  /الجامعة الهاشمٌة .
 -5لجنة المكتبة فً قسم المناهج والتدرٌس  /كلٌة العلوم التربوٌة  /الجامعة الهاشمٌة .
 -6لجنة البحث العلمً فً قسم المناهج والتدرٌس  /كلٌة العلوم التربوٌة /الجامعة الهاشمٌة .
 -7لجنة الدراسات العلٌا فً قسم المناهج والتدرٌس  /كلٌة العلوم التربوٌة  /الجامعة الهاشمٌة.
 -8لجنة المؤتمرات فً قسم المناهج والتدرٌس  /كلٌة العلوم التربوٌة  /الجامعة الهاشمٌة.
 -9اللجنة الثقافٌة والندوات والمؤتمرات وورش العمل  /لجنة كلٌة العلوم التربوٌة  /الجامعة الهاشمٌة.
 -10اللجنة االدارٌة لمجالس االباء والمعلمٌن فً مدرسة مسلمة بن عبدالملك االساسٌة للبنٌن  /مدٌرٌة تربٌة الزرقاء.

الدورات التدريبية وورش العمل :
-1

دورة تكنولوجٌا التعلٌم والتقٌٌم الجامعً – الجامعة الهاشمٌة – مركز ضمان الجوده االكادٌمٌة
. 2003/10/02 -2003/09/28

-2

رخصت القيادة الدوليت للحاسوب . ICDL

-3

دورة اعضاء هٌئة التدرٌس الجدد  /جامعة بغداد .1998

-4

ورشة العمل حول الكتابة والمنشورات العلمٌة – المنظمة االسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة (االٌسٌسكو) ,
المنعقدة فً عمان خالل الفترة من .2012\11\29 -27

-5

دورة تدرٌب المدربٌن (. )TOT
المؤلفـــــــات والكتب العلمية :

 -1كتاب مناهج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها  /دار الشروق . 2003
 -2كتاب الطرائق العملٌة فً تدرٌس اللغة العربٌة  /دار الشروق . 2003
 -3كتاب طرائق تدرٌس األدب والبالغة والتعبٌر بٌن التنظٌر والتطبٌق  /دار الشروق . 2004
 -4كتاب اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة  /عالم الكتب الحدٌث.2005 ,
 -5كتاب المفاهٌم اللغوٌة وطرائق تدرٌسها – قٌد النشر .
 -6كتاب المهارات اللغوٌة واسالٌب تدرٌسها – قٌد النشر .
 -7مهارات اللغة لذوي الحاجات الخاصة واستراتٌجٌات تدرٌسها – قٌد النشر .

البحوث المنشورة :
-1

مهارة الكالم ( التعبٌر الشفوي ) فً منهاج اللغة العربٌة للصف السابع االساسً فً االردن :دراسة تحلٌلٌة,
مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة,كلٌة التربٌة  ,جامعة البحرٌن  ,مجلد  , 9عدد ٌ , 2ونٌو .2008

-2

مهارات السؤال فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة لدى طلبة التربٌة العملٌة ( دراسة تقوٌمٌة )  ,مجلة
دراسات  ,الجامعة االردنٌة  ,مجلد  , 35عدد  , 2اٌلول .2008
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Teacher Education Programs in Jordan: A Reform Plan. Journal of

3-

Early Childhood Teacher Education, Rutledge, United Kingdom.
No.30:272-284, 2009,.
-4

درجة ممارسة معلمً اللغة العربٌة لتدرٌس مهارات القراءة الناقده فً الصف العاشر االساسً واثرها فً
تحصٌل الطلبة واتجاهاتهم نحو القراءة  ,مجلة دراسات  ,الجامعة االردنٌة  ,مجلد  , 38العلوم التربوٌة ,
( ملحق رقم( .2011, )) 1

-5

تحلٌل ما وراء الخطاب فً كتب اللغة العربٌة فً مرحلة التعلٌم االساسً فً االردن  ,مجلة جامعة دمشق
للعلوم التربوٌة والنفسٌة  ,جامعة دمشق 2011-3-6 ,

-6

تحلٌل القٌم االسالمٌة فً اناشٌد كتب اللغة العربٌة للصفوف الثالثة االولى من التعلٌم االساسً فً االردن ,
مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوٌة والنفسٌة  ,جامعة دمشق .2011-5-23
7- Using Blogs to Facilitate And Effective Learning: Perceptions of
PreService Arabic Teachers Journal of Language Teaching and
Research, Vol. 4, No. 5, pp. 975-985, September 2013.

المؤتمرات:
 -1مؤتمر التربية في عالم متغير – كلٌة العلوم التربوٌة – الجامعة الهاشمٌة ,االردن .2010
International Educational Technology Conference, Istanbul, Turkey 2011.

2-

خدمة المجتمع المحلي:
 .1عضو فً اللجنة العلمٌة للعلوم التربوٌة فً جمعٌة اصدقاء البحث العلمً .
 .2عضو فً اللجنة االدارٌة لمجلس االباء والمعلمٌن  /مدرسة مسلمة بن عبدالملك  /مدٌرٌة تربٌة الزرقاء االولى .
 .3الم شاركة فً ورشة العمل التً عقدتها مدرسة مسلمة بن عبدالملك من خالل القٌام بالقاء محاضرره بعنروان "
التغلب على المشكالت اللغوٌة التً ٌعانً منها طلبة الصفوف الثالثة االولى ".
 .4التعاون مع المرشد االجتماعً بشكل متواصل فً حل بعض مشاكل الطلبة مادٌا ومعنوٌا " مدرسة مسلمة برن
عبدالملك " مدٌرٌة تربٌة الزرقاء االولى .
 .5المشرراركة فررً اللقرراء الشررهري الررذي تقٌمررة مدرسررة االمررل االساسررٌة المختلطررة للصررم  /ماركررا  /مدٌرٌررة التربٌررة
والتعلرررٌم لعمررران الرابعرررة  ,وذلرررك مرررن خرررالل القررراء محاضررررات متنوعرررة كررران اخرهرررا محاضرررره بعنررروان
( الصعوبات التً ٌواجهها الطلبة المعاقون سمعٌا فً تعلم مهارات اللغة العربٌة ).
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 .6المشاركة فً خدمة المجتمع المحلً فً مدرسة الخنساء االساسٌة المختلطة  /مدٌرٌة تربٌة محافظة الزرقراء /
من خالل المشاركة المادٌة والعٌنٌة فً ( البازار الخٌري الذي اقامته المدرسة) .
 .7المشاركة فً المخٌم التدرٌ بً الذي اقامته مدرسة امنه بنرت االرقرم التابعرة لمدٌرٌرة التربٌرة والتعلرٌم  /محافظرة
الزرقاء  /بمناسبة ذكرى مٌالد المغفور له الملرك حسرٌن برن طرالل طٌرب ه ثرراه مرن خرالل القراء محاضرره
بعنوان  " :المواطنة " وكذلك المشاركة العٌنٌة لعدد من الطالبات المرشدات المشاركات فً المخٌم .
 .8المشاركة فً الٌوم المفتوح الذي اقامته مدرسة الغوٌرٌة االساسرٌة  /مدٌرٌرة تربٌرة محافظرة الزرقراء  /وذلرك مرن خرالل
القاء محاضره بعنوان ( مهارة الحضور المنتظم للدوام المدرسً للطلبة وفاعلٌته فً التحصٌل والدافعٌة لالنجاز ).

 .9القرراء محاضرررة بعنرروان ( القلررق اال متحررانً اسرربابه واسررتراتٌجٌات الررتخلص منرره لرردى طالبررات الترروجٌهً) فررً
مدرسة دٌر الالتٌن الشمالً المختلطة – مدٌرٌة تربٌة محافظة الزرقاء االولى.
 .10القاء محاضرة حول استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة وتطبٌقاتها  /مدرسة العالوك االساسٌة للبنات.
 .11القاء محاضرة حول التفوق الدراسً االسباب والنتائج  /مدرسة مؤته االساسٌة للبنات .

د .سعاد عبدا لكريم الوائلي
أستاذ مشارك  /قسم المناهج والتدريس
كلية العلوم التربوية  -الجامعة الهاشمية
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