جامعـة اربـد االهليـة

نموذج السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االســــــــــــــــــــــم

أشرف فؤاد أحمد كنعان

مكان الـــــــــوالدة

اربد

تاريخ الـــــــوالدة

2791/30/12

الجنسيـــــــــــــــــة

أردنية

العنوان الحالــــــي

اربد – حوارة –شارع البتراء

رقم الهاتــــــــــــف

3999123000

البريد االلكترونـي

Kanan_ashraf@Inu.edu.jo

المؤهالت العلمية
الرقم

الدرجة
العلمية

التخصص

المعدل

التقدير

لغة الدراسة

2

دكتوراه

أساليب تدريس
علوم

ال يوجد

ممتاز

اإلنجليزية

1

ماجستير

0
0

بكالوريوس
ثانوية

تاريخ التخرج

اسم الجامعة
UNIVERSIT

مناهج وأساليب
تدريس علوم
أحياء
العلمي

KEBANGSAAN

1322

)MALAYSIA (UKM

18

جيد جدا

العربية

اليرموك

1330

9300
1000

جيد
جيد جدا

العربية
العربية

مؤته
ثانوية اربد للبنين

1333
2778

التخصص الدقيق للدرجة العليا :مناهج وأساليب تدريس علوم
عنوان أطروحة الماجستير:
أثر التدريس القائم على المشكالت في اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي المفاهيم العلمية
عنوان أطروحة الدكتوراه
THE EFFECT OF PROBLEM BASED INSTRUCTION ON LEARNING GENETICS AND INHERITANCE UNIT IN QATARI
SCHOOLS

الخبرات العملية ( االدارية واالكاديمية )
الرقم

الوظيفة

مكان العمل

مدة العمل

2
1
0

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
منسق لمواد العلوم

كلية التربية  /جامعة اربد األهلية
كلية التربية  /جامعة الزرقاء
المجلس األعلى للتعليم  /قطر

أيلول  - 1327اآلن
شباط  -1328أيلول 1327
1320 - 1338

1

االهتمامات البحثية
 -2أساليب تدريس العلوم (مثل التعلم القائم على المشكالت ،والمنظم المتقدم)000 ،
 -1استقصاء الوعي العام بالمشاكل العالمية (مثل سرطان الثدي ،واإلحتباس الحراري)0000 ،
 -0الجودة في التعليم
 -0تدريس طلبة التعليم العالي في التخصصات العلمية والطبية

اللجان الوطنية والدولية
 -2ال يوجد

الكتب المؤالفة
1- The Effects of PBL on Learning Biology in Qatar. Published in Lambert Academic Publishing
)(2015

النشر بعد الحصول على الدكتوراة
العنوان

م

1
1

0

0
2
8

9

8

9

10

11
21

)Evaluation of Breast Cancer (BC
Awareness among Female University
Students in Zarqa University / Jordan
The Relationship between 21st Century
Skills
)(Cs21
and
Academic
Achievement among Jordanian Students
الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا بالجامعات
األردنية في كتابة رسائل الماجستير وأطروحات
الدكتوراه من وجهة نظر المشرفين وأعضاء لجان
المناقشات
تطوير كليات التربية في الجامعات االردنية في ضوء
ضمان متطلبات الجودة ومؤشرات التنافس العالمي من
وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية "تصور مقترح"
مبادئ علم التربية
أثر تدريس العلوم باستخدام المنظم المتقدم ونموذج
بوسنر للتغيير المفاهيمي في اكتساب المفاهيم العلمية
وتنمية مهارات االستدالل العلمي والتفكير الناقد لدى
طلبة الصف الثامن األساسي
مستوى فهم طلبة كليات الطب والعلوم الطبية التطبيقية
والصيدلة والتمريض والعلوم لقضايا التكنولوجيا
الحيوية الجدلية في الجامعات األردنية الرسمية
أثر برنامج إثرائي باستخدام خريطة الشكل ( )Vفي
تدريس مادة مناهج البحث العلمي على تنمية مهارات
البحث العلمي التفكير الناقد لدى طلبة كلية العلوم
التربوية في جامعة الزرقاء
تصور مقترح لدور كليات التربية بالجامعات األردنية
في تعزيز مفهوم األمن الفكري لدى طلبتها
أثر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم
)Learning Management Systems (LMS
في اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية وتنمية مهارات
التفكير الناقد في المدارس القطرية
Knowledge, Attitude, and Perception of
COVID-19 among University Students:
A Cross-Sectional Study
A Decade of Research on the

النوع (ترتيب
الباحث)
بحث (منفرد)
بحث (منفرد)
بحث مشترك
(الثاني)
بحث مشترك
(الثالث)
كتاب مشترك
(الرابع)

المجلة والسنة
Journal of Breast Health
)(ISI, Emerging Sources Citation Index
1321
)Turkish Science Education (TUSED
)(Scopus Q2
1321
مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية – فلسطين
1321
مجلة دراسات وأبحاث (المجلة العربية في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية)
1321
منشور ومحكم
1321

بحث مشترك
(األول)

مجلة العلوم التربوية  /جامعة العلوم التطبيقية
1327

بحث مشترك
(الثالث)

مجلة جامعة الزرقاء
1327

بحث مشترك
(الثالث)

المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي
1327

بحث مشترك
(الثاني)

مجلة دراسات  /العلوم التربوية
1327

بحث مشترك
(األول)

مجلة دراسات  /العلوم التربوية
2019

بحث مشترك
(األول)

International Medical Journal
)(Scopus Q4
1313
Contemporary Educational Technology

بحث مشترك
2

1312
(Scopus Q2)
International Journal of Human
Movement and Sports Science
(Scopus Q4)
1312
مقبول للنشر
 جامعة اربد األهلية،مجلة إربد للبحوث والدراسات
1312
مقبول للنشر
International Journal of Learning and
Change
(Scopus Q0)
1312

)(الثاني

Effectiveness of Augmented Reality on
Students with Special Disability in
Higher Education

بحث مشترك
)(األول

Enhancing Individual with Disability
Citizenship through Participation in
Sport Activities

20

بحث مشترك
)(األول

The Bases on which Medical Students in
Jordanian Universities build their
Judgment on Ethical Medical Issues

20

بحث مشترك
)(الثالث

The Effectiveness of Augmented Reality
Technology in Enhancing Students
Learning Experiences in Science Course

15

المؤتمرات
المكان

التاريخ

Antalya / Turkey

1-5/11/2016

األردن مع جامعة القدس/ جامعة الزرقاء
المفتوحة

2212/4/22-11

األردن/ جامعة الزرقاء

2212-5/3-2

اتحاد الجامعات العربية
 األردن/ عمان

2221/2/2

عنوان البحث
The Effectiveness of ProblemBased Learning on Qatari
Students' academic
achievement and problemsolving skills in Biology
دور جامعة الزرقاء في الخدمة
المجتمعية
عضو في لجنة المراسالت واللجنة
واللجنة العلمية التنظيمية
Knowledge, Attitude, and
Perception of COVID-19
among University Students: A
Cross-Sectional Study

اسم الموؤتمر
5th ICASE World Science and
Technology Conference

المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية
التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء
التحديات والتحوالت العالمية
المؤتمر العلمي الدولي "الجامعات العربية
ودورها في مواجهة تحديات جائحة
"كورونا

اللغات
اللغة األم

العربيـــــــة

ممتاز

اإلنجليزيــة

أنا الموقع أدناه أشرف فؤاد أحمد كنعان أشهـــد بــــأن جميــــع المعلومــــات الــــواردة فـــــي هذا الطلب صحيحة وأتحمــــــل مسئوليتهـــــــــــا
. القانونيـــــــة
Dr. Ashraf Kan’an :التوقيع
1312/21/9 : التاريخ

3

