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 د. مؤنس أديب حمادنة  
 األردن – المفرق 

 532هاتف المكتب: 
  0777238049الهاتف الخلوي: 

 m2nes@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
 10/8/1985تاريخ الميالد: 

 

 المؤهالت العلمية:  -1

مكان الحصول  سنة التخرج الدرجة العلمية الرقم
 التخصص التقدير المعدل  هاعلي

 م19/06/2014 دكتوراه تربية  .1
جامعة العلوم 

 اإلسالمية العالمية
 ممتاز 90.8

مناهج وأساليب تدريس 
 الرياضيات

 أساليب تدريس الرياضيات ممتاز 90.09 جامعة آل البيت م9/02/2009 ماجستير تربية  .2

 الرياضيات جيد جدا   77.17 جامعة آل البيت م29/01/2007 بكالوريوس  .3

 م04/02/2004 الثانوية العامة  .4
وزارة التربية 

 والتعليم
 العلمي جيد 73.1

 التخصص الدقيق للدرجة العليا:

 مناهج وأساليب تدريس الرياضيات                                     

في تنمية مهارات التفكير  (POE, PDEODE)البنائية  تدريسال استراتيجية يأثر مستوي عنوان أطروحة الدكتوراه:
 .الرياضيات الصف العاشر األساسي في مادة بوالتحصيل لدى طال الرياضي
والبالغ عددهم   2013/2014: لقد حصلت على الترتيب األول على خريجي الدفعة السابعة للعام الجامعي مالحظة 

 (. 90.9( أربعين خريجا  بمعدل ) 40)

mailto:m2nes@yahoo.com
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 الخبرات الوظيفية: -2

 إلى من الوظيفة

 1/9/2016 21/2/2007 معلم أساسي وثانوي 

 1/9/2016 15/12/2009 في مجال التعليم والتعلم SJEبرنامج 

 20/6/2015 1/9/2014 عضو فعال بشركة علمني التدريس عن بعد

 2015/2016 2014/2015 األهلية محاضر غير متفرغ في كلية المفرق 

 22/6/2017 18/9/2016 معلم مرحلة ثانوية بدولة الكويت

 22/6/2017 18/9/2016 رئيس شعبة تحسين األداء المدرسي بدولة الكويت.

 2019/2020 2017/2018 األهلية محاضر غير متفرغ في كلية المفرق 

 8/10/2019 1/9/2017 معلم أساسي وثانوي 

 1/9/2021 8/10/2019 مساعد مدير مدرسة

 حتى اآلن 16/10/2021 أستاذ مساعد جامعة إربد األهلية

  24/11/2021 )إربد األهلية( الجامعةممثل كلية العلوم التربوية في مجلس 

 

 االهتمامات البحثية: -3

 أساليب التدريس -1

 مناهج الرياضيات -2

 التعلم االلكتروني -3

 

 :والجامعية والدوليةاللجان الوطنية  -4

 .16/10/2021رئيس لجنة التعلم االلكتروني من تاريخ  -1

 .16/10/2021المتحانات واالتالف من تاريخ عضو لجنة ا -2

 .16/10/2021 تاريخعضو لجنة العتماد وضبط الجودة من  -3

 24/11/2021ممثل كلية العلوم التربوية في مجلس الجامعة ) إربد األهلية( بتاريخ  -4
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 :المؤتمرات والجوائز الدولية -5 

ى الدولة والوطن العربي في فئة البحوث حاصل على المركز األول في جائزة خليفة التربوية على مستو 
التربوية اإلجرائية وتم التكريم بدولة اإلمارات العربية المتحدة )أبوظبي( من قبل سمو الشيخ منصور بن 

وكان عنوان البحث )فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب  14/4/2015زايد آل نهيان بتاريخ 
(Web Questsفي تحسين التفكير ا ) لرياضي وحل المسالة الرياضية لدى طالب الصف العاشر

 األساسي واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات في األردن(.

 

 المساقات التي تم تدريسها -6

 االسم الرقم االسم الرقم

 مفاهيم هندسية وأساليب تدريسها 7 مقدمة في االحصاء التربوي  1

 لتقويمالقياس وا 8 بنية األعداد وأساليب تدريسها 2

   مناهج البحث التربوي  3

   مدخل في التربية 4

   تصميم التدريس 5

   مفاهيم أساسية في الرياضيات 6

 

 الخبرات والدورات والمشاركات المهنية: -7
 .22/4/2007إلى  10/3/2007تدريب معلمين جدد من  (1
 م.2008تطوير مناهج   (2
 م.17/7/2010خ لقيادة الحاسوب بتاري ICDLشهادة الرخصة الدولية  (3
 ساعة تدريبية. 160م. بواقع 10/6/2010م إلى 8/4/2010شهادة إنتل )التعليم للمستقبل( من  (4
 م.27/7/2010م إلى 25/7/2010رعاية الموهوبين من   (5
 م.5/8/2010إلى  1/8/2010الحزمة الصفية من   (6
 م.10/8/2010إلى  8/8/2010مجتمعات التعلم من   (7
 م. 22/9/2011م المتميز بتاريخ التعريف بجائزة المعل  (8
 م.19/3/2012إلى  18/3التعريف بامتحان بيزا الدولي للصف العاشر من   (9

 م.16/5/2012توظيف التكنولوجيا في التعليم  (10
دورة بعنوان " علم بثقة" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك( كانت الدورة تدريب  (11
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 ساعات تدريبية. 8م. بواقع 23/3/2015م إلى 2/3/2015عن بعد من تاريخ 
 ساعة تدريبية(. 20م بواقع )27/8/2015إلى  2015/ 24/8دورة تطوير مناهج  (12
دورة بعنوان " استخدام اليدويات ) المحسوسات( في تعليم الرياضيات" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا  (13

 ساعات تدريبية. 10بواقع  .م7/9/2015ريخ لتدريب المعلمين في مركز مصادر التعلم _ إربد بتا
إلى  10/8/2015( في أكاديمية إرادة الدولية لتنمية الموارد البشرية من  TOTدورة تدريب مدربين )  (14

 ساعة تدريبية. 24م. بواقع 1/9/2015
اك( كانت دورة بعنوان " السيرة الذاتية الناجحة" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدر  (15

 ساعات تدريبية.4. بواقع الدورة تدريب عن بعد
المنصة العربية للتعليم المفتوح( من  -دورة شبكات التواصل االجتماعي كمنصات تعليمية  في  )رواق (16

 .30/10/2015إلى  19/6/2015
عن طريق أكاديمية الملكة  " English Conversational Skills for Beginnersدورة بعنوان "   (17

ساعات  4م. بواقع 2015/ 10/12بتاريخ  رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك( كانت الدورة تدريب عن بعد
 تدريبية.

لمدة اسبوع. بواقع  2016/2017دورة عن )شعبة تحسين األداء المدرسي( بدولة الكويت للعام الدراسي  (18
 ساعة تدريبية. 15

 12. 7/12/2016 – 4/12/2016لكويت من تاريخ دورة بعنوان ) األسبوع التحفيزي للمعلم( بدولة ا (19
 ساعة تدريبية.

. 25/1/2018-24عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بتاريخ  دورة )التفكير الناقد (  (20
 ساعات تدريبية. 10بواقع 

-29اريخ عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بتدورة )استخدام المناظرة في التعليم (  (21
 ساعات تدريبية. 10. بواقع 30/1/2019

" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك( Excelدورة بعنوان " مهارات متقدمة في   (22
 ساعات تدريبية. 6. وبواقع 31/3/2020إلى  13/11/2019من تاريخ  وكانت الدورة تدريب عن بعد

د" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك( بالتعاون دورة بعنوان " أدوات التعلم عن بع (23
 ساعات تدريبية. 5. وبواقع 31/3/2020بتاريخ  مع وزارة التربية والتعليم وكانت الدورة تدريب عن بعد

دورة بعنوان " التدريس التأملي" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين    ) إدراك( بالتعاون مع  (24
 ساعات تدريبية. 4. وبواقع 31/3/2020بتاريخ  وزارة التربية والتعليم وكانت الدورة تدريب عن بعد

رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك( دورة بعنوان " استراتيجية الصف المعكوس" عن طريق أكاديمية الملكة  (25
ساعات  15. وبواقع 31/3/2020بتاريخ  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكانت الدورة تدريب عن بعد

 تدريبية.
دورة بعنوان " التعلم المدمج ) المتمازج(" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك(  (26

ساعات  16. وبواقع 3/4/2020بتاريخ  ة والتعليم وكانت الدورة تدريب عن بعدبالتعاون مع وزارة التربي
 تدريبية.

دورة بعنوان" تكنولوجيا التعليم: مبادئ واستراتيجيات وتطبيقات" حيث تحتوي على دورات قصيرة وهي   (27
والتقييم  بعنوان " مبادئ تكنولوجية ووسائل تواصل مهنة، نماذج وتطبيقات تكنولوجيا التعليم، التعلم
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والتفاعل الرقمي، مهارات متقدمة في تكنولوجيا التعليم". عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 
 42. وبواقع 3/4/2020بتاريخ  ) إدراك( بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكانت الدورة تدريب عن بعد

 ساعات تدريبية. 
" عن طريق Training of Trainers (TOT) – Introductory Crach Courseدورة بعنوان "  (28

( IBCT)  -إدراك( بالتعاون مع البورد الدولي للمدربين المعتمدين  (أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
 ساعات تدريبية. 10. وبواقع 3/4/2020بتاريخ  وكانت الدورة تدريب عن بعد

ريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك( وكانت دورة بعنوان " مهارات العمل الجماعي" عن ط (29
 ساعات تدريبية. 5. وبواقع 4/4/2020بتاريخ  الدورة تدريب عن بعد

دورة بعنوان " حل المشكالت واتخاذ القرارات" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك(  (30
 ساعات تدريبية. 5. وبواقع 4/4/2020بتاريخ  وكانت الدورة تدريب عن بعد

دورة بعنوان " مهارات القيادة" عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ) إدراك( وكانت الدورة  (31
 ساعات تدريبية. 3. وبواقع 13/4/2020بتاريخ  تدريب عن بعد

في والمجتمع، الذكاء العاطفي دورة بعنوان" الذكاء العاطفي " وهي : الذكاء العاطفي والقيادة، الذكاء العاط (32
بتاريخ  والذات". عن طريق أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين  ) إدراك( وكانت الدورة تدريب عن بعد

 ساعات تدريبية. 9. وبواقع 30/4/2020إلى  15/3/2020
يق أكاديمية ما بين اليوم والغد...ألف باء ما بعد الوباء( عن طر  –دورة عن  )ثورة التعلم عن بعد  (33

 ساعات.3. وبواقع 17/11/2020الملكة رانيا لتدريب المعلمين  وكانت الدورة تدريب عن بعد بتاريخ 
التعليم والتعلم باستخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم إلجازة ممارسة العمل األكاديمي عن   (34

 30بواقع 2021/ 30/9-26/9/2021تاريخ  من مركز االستشارات والتدريب / الجامعة االردنيةطريق  
 ساعة تدريبية. 

 -11/10/2021تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد في جامعة إربد األهلية من تاريخ  (35
 ساعات. 9بواقع  13/10/2021

 البحوث المنشورة: -8
رياضيية أثر استخدام استراتيجية بوليا في حل المسألة ال (.2017حمادنة، مؤنس وإيمان، الترعاني ) -1

         2، اللفظية في مقدرة طلبة الصف الثيام  اسساسيي عليل حلفيا فيي ميدارد الباديية الايمالية الاير ية

 ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.167 -140(،15)

درجة التزام مارفي الرياضييا  بأالق ييا  مف ية اافيرات التربيو  مي   (.2015حمادنة، مؤنس ) -2

، مجلةةة مامعةةة ال ةة   218 -187(، 11)3، ظيير مملمييي الرياضيييا  فييي ممافظيية المفيير وجفيية ن

 المفتوحة لألبحاث وال راسات التربوية والنفسية المحكمة.

 Webفاعلية استخدام الرحق  الممرفيية عبير الويي  )(. 2014حمادنة، مؤنس والقطيش، حسي  ) -3

Questsياضية لدى طقب الصيف المافير اسساسيي ( في تمسي  التفكير الرياضي وحل المسألة الر

ر يم  49103واتجاهاتفم نمو ميادة الرياضييا  فيي اسردن، موافقية المجليس اليوط ي لقعيقم ر يم  
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 .مائزة خليفة التربوية ،ISBN 978 – 9948  - 18 – 496 – 6التص يف الدولي  

و استخدام مو ع (. اتجاها  مملمي الرياضيا  نم2016حمادنة، مؤنس والاواهي ، سوزان ) -4

، مجلة مامعة 321-307(،18) 5)الفيس بوك( في تمليم الرياضيا  باسردن،  التواصل االجتماعي

 .ال    المفتوحة لألبحاث وال راسات التربوية والنفسية المحكمة

(. اتجاها  مملمي الرياضيا  نمو التملم االكتروني 2018حمادنة، مؤنس والاواهي ، سوزان ) -5

مجلة الجامعة اإلسالمية لل راسات التربوية (، 27) 4ربية البادية الامالية الار ية، في مديرية ت

 .والنفسية

في اسردن درجة ممارسة مملمي الرياضيا  للمرحلة اسساسية المليا (. 2021) مؤنس ،حمادنة  -6

 مجلة دراسات الجامعة األردنية.لمفارا  التفكير الجانبي. 

                                                                                           الكتب )ترجمة وتأليف(           

1 

 
 كتب الشكر: -9

كتاب شكر من مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية وذلك للمشاركة في إعداد البحث 
حل المسألة الرياضية اللفظية في مقدرة طلبة الصف اإلجرائي بعنوان" أثر استخدام استراتيجية بوليا في 

 .13/6/2011الثامن األساسي على حلها في مدارس البادية الشمالية الشرقية" بتاريخ 
كتاب شكر من مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية وذلك للجهود المتميزة للقيام 

عنوان )المتباينات الخطية في متغيرين( مورس من خالله بإعطاء درس تطبيقي لمادة الرياضيات ب
 م.8/4/2012توظيف التكنولوجيا في التعليم. بتاريخ 

كتاب شكر من مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية وذلك للجهود المتميزة في عمل 
 م.15/2/2015مشروع تربوي تعليمي بعنوان )رحلة معرفيه حول الويب(. بتاريخ 

كتاب شكر من مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية وذلك بمناسبة حصولي على 
 المركز األول في جائزة خليفة التربوية.

كتاب شكر من نقابة المعلمين فرع المفرق وذلك تقديرا  للجهود المتميزة والعطاء الكبير على مدار سنوات 
 لعملية التعليمية.الخدمة في الرقي با

كتاب شكر من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز وذلك لألداء المتميز وأصحاب المبادرات 
 .6/5/2018الخالقة بتاريخ 

 
 

    


