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 جامعـة اربـد االهليـة

 
 السيرة الذاتيةنموذج 

 
                                                                                 الشخصية  بياناتال

 فكري عايض سليمان الدويري مــــــــــــــــــــــاالس

 5691المفرق  والدةـــــــــمكان ال

 3/1/5691 والدةـــــــتاريخ ال

 األردنية ةـــــــــــــــــالجنسي

 لواء بني عبيد/  الحصن يــــــالعنوان الحال

 0561655960 فــــــــــــرقم الهات

 fekridwairi@gmail.com البريد االلكترونـي

 

 المؤهالت العلمية

 الرقم

 

الدرجة 

 العلمية

 

 تاريخ التخرج اسم الجامعة لغة الدراسة التقدير المعدل التخصص

 6009 جامعة اليرموك العربية امتياز 05.10 تربية إسالمية دكتوراه 5

التربية في  ماجستير 6

 اإلسالم

 6000 جامعة اليرموك العربية امتياز 00.9

 5669 جامعة اليرموك  العربية جيد جدا 56.10 شريعة إسالمية  بكالوريوس 3

 5666 اربد العربية متوسط 99.10  ثانوية 9

  :التخصص الدقيق للدرجة العليا

التربية ................................

 ....................................................................................................................................................اإلسالمية

 

                                                                                                               :عنوان أطروحة الماجستير

أثر الشورى التربوي في اتخاذ القرار العسكري في العهد .......................

 ...............................................................................................................................................................المدني

 

 الدكتوراه عنوان أطروحة 

منهج التربية اإلسالمية في مواجهة اآلثار السلبية للعولمة ............................

         ........................................................................................................................................................الثقافية

 

 

 (االدارية واالكاديمية )  الخبرات العملية
 الوظيفة الرقم

 

 مكان العمل

 

 مدة العمل

 

جامعة اربد /كلية العلوم التربوية في جامعة اربد األهليةأستاذ مشارك  5

 األهلية

 ولغاية اآلن 6000

جامعة اربد /كلية العلوم التربوية رئيس قسم معلم الصف 6

 األهلية

6055-6056/6056-6053 
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 6001-6006 جامعة اربد األهلية مدرس في كلية الشريعة وأصول الدين 3

 6009-6003 كلية الرازي و ابن خلدون فال القراءة و الكتابةمدرس مساق أساليب تعليم األط 9

 6005-6005 كلية بنات اربد مدرس مساق ثقافة إسالمية وتربية الطفل  1

9    

 

 

 

 

 

 االهتمامات البحثية
 اإلسالميفي التراث الفكر التربوي  5

 العولمة6

 و آثاره مستقبالتأثيرات فايروس كورونا  3

9 

 

 نية والدوليةاللجان الوط
 .األسري واإلرشادللتدريب  األردنيةـ عضو في الجمعية  5

 .من مرة ألكثرممثل كلية العلوم التربوية في مجلس الجامعة  6

 من مرة ألكثر األهليةعضو لجنة تأديب الطلبة في جامعة إربد  3

 األردنيةعضو في جمعية تعزيز القيم  9
 

 المؤتمرات 
 6056الدين كيكوبات النيا عالء جامعة أ/ اإلنسانيةلدولي الثاني للعلوم المؤتمر العلمي ا 5

 6050الدين كيكوبات  عالء أالنياجامعة /  اإلنسانيةللعلوم  األولالمؤتمر العلمي الدولي  6

 6059اسطنبول/تركيا /  األسري ادإلرشواللتدريب  األولالمؤتمر العلمي  3

 6059عمان / الشباب في مواجهة الفكر المتطرف  9

 6059عمان/  لألسرةالتكنولوجي  االختراق 1

 50/9/6059-51اسطنبول-تركيا" تبني المجتمع الذي يبنيها األسرة" بعنوان  األسري لإلرشادالعالمي  االتحادمؤتمر . 9

 50/1/6051-6"ريوالتجديد الفك اإلصالحدمحم إقبال وجهوده في " المؤتمر العلمي . 5

 6051 األردنيةالجامعة " األسريم المؤتمر المرأة والس" 0 0

 

 الخبرات والمشاركات المهنية
 6065/ التعليم العام في فكر الملك عبدهللا بن الحسين " ورقة بحثية بعنوان  5

  5600/3 – 0/  5660ومن  55/  5669 – 5/  50/  6005م امام و واعظ في وزارة األوقاف من  6

 5669- 5660مراقب مساجد في مديرية أوقاف إربد من  3

 5605 – 5601إمام في القوات المسلحة من  9

 اآلنوحتى  5601من  األردنخطيب الجمعة في عدة مساجد في  1

 مدينة قونيا في تركيا/(لتعليم اللغة العربية ) الماس ( في مركز  5669)  اإلسالميةالتاريخ والثقافة ( إعطاء محاضرات عامة في  9

 م 6001 – 5660من  األردن/ مرشد ومرافق لبعثة الحج والعمرة  5

 األردنعضو في جمعية المحافظة على القرآن الكريم في  0

  مدير مركز الحصن القرآني ومشرف تربوي مسؤول عن مدرسة المركز 6

 م 6001 – 5669 مسؤؤل مركز صيفي لتعليم القرآن الكريم في مسجد ظفار من سنة 50

 أسري في دائرة قاضي القضاة إصالحعضو  55

 

 (            الناشر والتاريخ) البحوث المنشورة 
5 Growth Theory in Ghazali Books and its Educational Applications/ 2014   

 6053/ ربد األهلية نحو ذوي الحاجات الخاصة أثر برنامج تدريبي مبني على التربية اإلسالمية في تنمية اتجاهات طلبة جامعة ا 6

3   Mental Knowledge in Holy Quran / 2013 

9  Theory of Cognitive Growth through “Sayed Al-Khatir” A Book Written by Ibn Al Jawzi /2013 

5  The features of the Islamic thoughts in “Tabakat Al-Hanabilah” and “Adhail ala tabakat alhanabilah” 

6  The Cognitive Development Theory for Al-Mawerdi in his Book “The Politeness of the Religion and the 
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Life” /2012 

 6066/ دور التربية اإلسالمية في ارشاد المقبلين على الزواج  5

 6066/ ة تربوية من خالل القرآن الكريم و السنة النبويةمن األخبار و نقلها رؤيالمنهج الشرعي في اإلستبانة  0

                                        (                                                              ترجمة وتأليف)الكتب 
 

6 

3 

9 

 اللغات 
 نعم ةـــــــالعربي

  ةــاإلنجليزي

 ال يوجد لغات أخرى

 

ات ــــع المعلومــــأن جميــــد بـــأشه...........................................................فكري عايض سليمان الدويري. د......الموقع أدناه  أنا 

                               . ةـــــــا القانونيـــــــــــل مسئوليتهــــــصحيحة وأتحم ي هذا الطلبـــــواردة فــــال

 ...................................................................................................................................................:................... التوقيع

 ..............................................................................................................................................:........................ التاريخ

  

 


