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 أوالً: البيانات الشخصية
 فهمي يونس عبد الكريم البالونةد.      االسم:

 (00962)  0777964184الخلوي:   

         

 f.balawneh@gmail.com:البريد االلكتروني

 :الوظيفة الحالية  

إحدى شركات المجموعة المتحدة للتعليم)كبرى الشركات  -يبالمدير التنفيذي للمتحدة للتدر

 -القاهرة -عمان-دبي -العربية المتخصصة في االنتاج التعليمي وتكنولوجيا التعليم والتعلم الذكي(

 واشنطن -الهند

 مكتب عمان -لمجموعة المتحدة للتعليمفي ا مستشار أكاديمي

www.almotahidaeducation.com 

 الوظيفة السابقة:

 مدير عام مؤسسة مضامين لتطوير الموارد البشرية؛ عمان؛ األردن     

 أعوام( 5)لمدة  أستاذ مساعد في كلية العلوم التربوية؛ جامعة اإلسراء؛ عمان؛ األردن

 ؛ جامعة األسراء؛ عمان؛ األردن)عامين( الطفل ورئيس قسم تربية

 ثانياً: المؤهالت العلمية

، تقدير 2007، يالجامعة عمان العربية للدراسات الع ،ضياتمناهج وتدريس الريا دكتوراه، -

 ممتاز.

 .، تقدير ممتاز2003،جامعة اليرموك ،مناهج وتدريس الرياضيات ،ماجستير -

 .، تقدير جيد1992،جامعة مؤتة ،الرياضيات ،سبكالوريو -

رة على عنوان أطروحة الدكتوراه:" فاعلية إستراتيجية مستندة إلى مؤشر اإلنجاز لتطوير المقد

على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة  ةالكتابة الرياضية في تنمية التفكير الرياضي، والمقدر

 الثانوية في األردن."

 

 :ثالثاً: الخبرات العملية

األوروبية ج األلمانية وعدد من الجامعات المتحدة بالشراكة مع جامعة ليبزيفريق مشروع في عضو  -

إلنشاء مركز للتدريب  لعلمي()ايراسموس بلس لدعم البحث اتمويل من اإلتحاد األوروبيباألردنية و 
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المهني للطالب الجامعيين وتأهيلهم بناء على متطلبات سوق العمل باإلضافة إلى تأهيل المدرسين 

  .( VTC )في الجامعات للتدريب في هذه المراكز

 م(2015م/2014)مُفيُجائزةُالملكةُرانياُالعبداهللُللمعلمُالمتميزُللعامقيُ مُ  -

حتى حينه: مشرف ُم1/6/2014 منُ)عامين(ُيمةُللتعلمستشارُتعليميُفيُالمجموعةُالمتحد -

لتاريخ والمواطنة واللغة على مناهج المجلس األعلى للتعليم في قطر لمواد: العلوم اإلجتماعية وا

العربية، ومعد العرض الفني لمشروع مناهج العلوم الشرعية في المجلس األعلى للتعليم في 

 أعوام(. 3ة كتاب لمد 228أبوظبي؛ والمشرف على فريق التأليف)

 16/9/2013من )عام(ُان؛ األردن ؛ عممؤسسةُمضامينُلتطويرُالمواردُالبشريةعامُمديرُ  -

 .م30/6/2014حتى 

حتى  5/10/2008من تاريخ  أعوام(5ُ)/ جامعة اإلسراء أستاذُمساعدُفيُكليةُالعلومُالتربوية -
15/9/2013. 
للعام  في جامعة اإلسراء حليعضوُمركزُاإلستشاراتُوالتعليمُالمستمرُوخدمةُالمجتمعُالم -

2012/2013. 
جائزةُوالحصول على  المشاركة  في فريق قيادة "برنامج ويكيبيديا للتعليم في العالم العربي" ؛ -

 م12/8/2013؛ القاهرة؛ ويكيميدياُللتميز
؛ الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة)تعلم مدرس غير متفرع في جامعة العلوم اإلبداعية -

 دكتوراة( -()دراسات عليا:ماجستيرولمدة عام دراسي 3/3/2012بعد()من  إلكتروني/عن

للصفوف من األول إلى  تطوير فقرات اختبارية تشخيصية في مجال الرياضياتالمشاركة في  -

إشراف شركة  الخامس اإلبتدائي )وفق األنظمة التربوية المعتمدة في المملكة العربية السعودية(

 (.1/5/2011 -14/4/2011ر )الفترة:العبيكان لألبحاث والتطوي

في المنهاج  الرياضيات)مشروع تأسيس لمادة " دروس تقوية"عضو في فريق التأليف  -

شمل الصفوف من األول إلى )عمان( )المشروع ي ضمن فريق مؤسسة العبيكان السعودي(

 (. الخامس اإلبتدائي
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، ضمن (يات )المنهاج السعوديالتحرير العلمي واإلخراج الفني لمشروع التأسيس لمادة الرياض -

 .فريق العبيكان لالبحاث والتطوير

 10/2011/ 5حتى 5/10/2009من تاريخ  سراءفي جامعة اإلرئيس قسم تربية الطفل  -

 عضو الجمعية األردنية للعلوم التربوية. -

 في وزارة التربية والتعليم األردنية. "التعليم للمستقبل" Intelمدرب) إنتل(  -

العام ة الدولية للبنات /التعليم الخاص)انوية عامة" في المدارس األردنيمدرس رياضيات "ث -

2007/2008). 

الفترة :(أعوام 10)مدرس رياضيات للمرحلتين الثانوية واألساسية بوزارة التربية والتعليم/األردن -

 -2001/2002باإلضافة إلى الفترة    1996/1997العام -1993/1994العام

 .(2006/2007العام

 4)رياضيات للمرحلتين الثانوية واألساسية بوزارة التربية والتعليم/سلطنة ُعمانمدرس  -

 .(2000/2001العام -1997/1998:الفترة العام(أعوام

 

 

 الخبرة أعوامجدول ملخص 

 عدد االعوام الجهة الوظيفة

، المجموعة المتحدة للتعليم إداري ومستشار تعليمي

 مكتب عمان

 )عامين( 2

مضامين لتطوير  مؤسسة مدير عام

 الموارد البشرية؛ عمان؛ األردن

 )عام(

كلية العلوم التربوية/ جامعة  أستاذ مساعد

 اإلسراء 

 أعوام( 5)

كلية العلوم التربوية/جامعة  رئيس قسم تربية الطفل

 األردن –اإلسراء؛ عمان 

 )عامين(2

مدرس رياضيات "ثانوية 

  "عامة

المدارس األردنية الدولية 

 تعليم الخاصللبنات /ال

 عام

 )اربعة أعوام( 4وزارة التربية والتعليم/سلطنة مدرس رياضيات للمرحلتين 
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 ُعمان الثانوية واألساسية

مدرس رياضيات للمرحلتين 

 الثانوية واألساسية

 )عشرة أعوام(10 وزارة التربية والتعليم/األردن

 

 :والتدريبية الخبرات التدريسية رابعاً:

تعليم، لطلبة الدكتوراة في العلوم التربوية؛ جامعة العلوم اإلبداعية، اإلمارات قضايا معاصرة في ال -

 العربية المتحدة)تعليم عن بعد(.

اإلدارة المدرسية الحديثة، لطلبة الماجستير في العلوم التربوية؛ جامعة العلوم اإلبداعية، اإلمارات  -

 العربية المتحدة)تعليم عن بعد(.

لطلبة الماجستير في العلوم التربوية؛ جامعة العلوم اإلبداعية، اإلمارات  نظريات التعليم والتعلم، -

 العربية المتحدة)تعليم عن بعد(.

 كلية العلوم التربوية، جامعة اإلسراء.تربية الطفل /التدريب العملي)النظري(،  -

 ية /جامعة اإلسراء.والترب العلوم كلية د والعمليات عليها ، معلم الصف /األعدا -

 ية /جامعة اإلسراء.والترب العلوم كلية/ة والقياس ، معلم الصف الهندس -

 .ية / جامعة اإلسراء والتربالعلوم كلية /لألطفال، تربية الطفل  وعلمية مفاهيم رياضية -

 كلية العلو التربوية/ جامعة اإلسراء./مفاهيم أساسية في الهندسة، معلم صف  -

 ية / جامعة اإلسراء.والترب العلوم كلية/مفاهيم أساسية في الرياضيات ، معلم صف  -

 جامعة اإلسراء ./ية والتربالعلوم بحث التخرج لطلبة كلية  -

 جامعة اإلسراء./في التعليم لطلبة كلية العلوم التربوية الطفل دراما مسرح و -

 لطلبة تربية الطفل /جامعة اإلسراء. ،تنمية التفكير عند األطفال -

 معلم صف/ جامعة اإلسراء. مناهج وأساليب تدريس الرياضيات لطلبة -

 مناهج وأساليب تدريس العلوم لطلبة معلم صف/ جامعة اإلسراء. -

 : الدورات التدريبية:خامساً 

 تاريخ انعقادها الجهة المنفذة مدتها الدورة

 93/94العام  وزارة التربية والتعليم عام دراسي تطوير تربوي

 96/97العام  لتربية و التعليموزارة ا عام دراسي )ثانوية عامة ( مناهج رياضيات

دورة إعداد المتحان التوفل في اللغة 

 TOEFL               اإلنجليزية.
 2002/2003 جامعة اليرموك ساعة 80

 2003 وزارة التربية والتعليم ساعة ICDL 112 الرخصة الدولية للحاسوب

 2003 وزارة التربية والتعليم ساعة Intel   160دورة مدربين
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 2005 جامعة عمان العربية فصل دراسي ة االتصال في اللغة اإلنجليزيةدور

Listening & Speaking(A) 36 hours American  Language 

Center(ALC)Amman 

January 23,2006-

March 14,2006 

Reading & Writing(A) 36 hours American  Language 

Center(ALC)Amman 

March 27,2006-

May 17,2006 

Listening & Speaking(B) 36 hours American  Language 

Center(ALC)Amman 

May 30,2006-July 

20,2006 

Reading & Writing(B) 36 hours American  Language 

Center(ALC)Amman 

May 29,2006-July 

19,2006 

 

 

 سادساً: اإلنتاج العلمي

 البحوثُالمنشورة:
تطةةوير مهةةارة الكتابةةة فةةي الرياضةةيات لةةدل طلبةةة المرحلةةة ال انويةةة مةةن  ةةالل (.  "2009البالونةةة، فهمةةي.) -

، 2،مجلةةةةةةةد 3،العةةةةةةةدد  مجلةةةةةةةةُالاقافةةةةةةةةُوالتنميةةةةةةةةالتقةةةةةةةويم الةةةةةةةذاتي المسةةةةةةةتند إلةةةةةةةى مؤشةةةةةةةر اإلنجةةةةةةةاز"، 
 (/مصر.2009)اكتوبر

فاعليةُبرنامجُقائمُعلة ُاننشةطةُالرياضةيةُفةيُتنميةةُ(.  "2009البالونة، فهمي و عبد المعز، سعيد.) -
 المنعقةد فةيجمعيةة المنةاهج وطةرق التةدريس المصةرية "، مؤتمر الروضة الحسُالعدديُوالمكانيُلطفل

    29ُ/7/2009-28ُُجامعة عين شمس بتاريخ
الرياضةةي والقةةدرة  (."أ ةةر إسةةتراتيجية التقةةويم القةةاألم علةةى األداء فةةي تنميةةة التفكيةةر2010البالونةةة، فهمةةي .) -

، مجلةُجامعةةُالنجةالُلحبحةاثُ)العلةومُاإلنسةانية(ُعلى حل المشكالت لدل طلبة المرحلة ال انوية"،  
 2010، 8، العدد 24المجلد 

(."بنةةةاء مقيةةةاس اتجاهةةةات معلمةةةي الرياضةةةيات نحةةةو حةةةل المسةةةألة 2010حمادنةةةه، إيةةةاد و البالونةةةة، فهمةةةي.) -
مجلةةُاتحةادُالجامعةاتُنب ةق عةن نمةوذ  را "، مقبةول للنشةر فةي وفق نمةوذ  سةلم التقةدير المالرياضية 

 .2/11/2010، مقبول للنشر بتاريخ العربيةُللتربيةُوعلمُالنفس
 ر إستراتيجية الذكاءات المتعددة في تدريس الرياضيات على أ(."2012البالونة، فهمي وحمزة، محمد.) -

 (.2العدد ال امن والعشرون) هم نحوها"،تحصيل طلبة الصف ال امس األساسي في الرياضيات واتجاهات
 .مجلةُجامعةُالقدسُالمفتوحة
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(. تطوير ا تبار لقياس الحس العددي لمرحلةة 2012البالونة، فهمي، والمقصقص، محمد، والفايز، منى.) -
، مجلةةةُالتربيةةةمُجامعةةةُالمن ةةورةريةةاض األطفةةال باسةةت دام نظريةةة اسةةتجابة الفقةةرة، مقبةةول للنشةةر فةةي 

 بمشيألة اهلل . 2012( لعام 24دد)سينشر في الع
فاعلية برمجية تعليمية (.7/6/2012بتاريخ  البالونة، فهمي.)مقبول للنشرعيطة، جوهرة، و و اب، منى و الفايز -

 مُالمجلةُالتربويةمُجامعةُالكويت.لبة الصف الرابع األساسيمن نمط التدريس ال صوصي في تحصيل ط
ُ

ُللنشر:المرسلةُالبحوثُ
 اتية في تنمية المفاهيم الرياضية لطفل الروضة )فردي(.أ ر األنشطة الحي -
 الذكاءات المتعددة لدل طلبة الجامعة األردنية وعالقتها ببعض المتغيرات)مشترك:باحث أول(. -
 المفاهيم الرياضية المتطلبة لمرحلة رياض األطافل من وجهة نظر المعلمات)فردي(. -

ُ
ُالكتبُالمحكمةُ)نغراضُالترقيةُوالتدريس(:

.، دار جليس الزمان مناهجُالرياضياتُواستراتيجياتُتدريسها(. 2011زة، محمد والبالونة، فهمي.)حم -
 للنشر والتوزيع:عمان، األردن .

ُالكتبُالمنشورة:
، دار جليس الزمان مفاهيمُأساسيةُفيُالرياضيات(. 2010البالونة ، فهمي و أبو موسى، مفيد.) -

 للنشر والتوزيع:عمان،األردن.
مفاهيمُرياضيةُوعلميةُلطفلُالروضةُوطرائقُ(. 2011فهمي و الطراونة، محمد.) البالونة، -

 .دار جليس الزمان للنشر والتوزيع: عمان، األردن.تعليمها
. دار جليس الزمان مهاراتُاإلت الُفيُالرياضيات(. 2012بن جحالن، عبداهلل، والبالونة، فهمي.) -

 للنشر والتوزيع: عمان، األردن.
 

 (:اركاتُ)اللجانُورشاتُالعملُواننشطةُوالمحاضراتالمشسابعًا:ُ
؛ البحر الميت؛ اكاديمية الملكة رانيا العبداهلل لتدريب المعلمين؛ المشاركةُفيُملتق ُمهاراتُالمعلمين -

 م2014ديسمبر 6-7
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؛ الجمعية األردنية عرضُتكنولوجياُالتعليمممنسقُورشاتُالعملُوالعروضُواننشطةُفيُمؤتمرُُو -
شراكة مع  جامعة االميرة سمية ووزارة التعليم العالي؛ ووزارة التربية والتعليم؛ ووزارة للحاسبات ب

الت طيط؛ والجمعية العلمية الملكية وعدد من المؤسسات والهيألات المعنية بالتكنولوجيا والتعليم؛ وتحت 
 م. 17/4/2014حتى  15/4/2014رعاية األميرة سمية بنت الحسن المعظمة في الفترة من 

رئيسُاللجنةُالتحضيريةُلمؤتمر"تكنولوجياُالمعلوماتُواالت االتُوتطويرُانداءُفيُالمؤسساتُ -
مؤتمر دولي علمي محكم؛ جامعة عمان العربية؛ ومؤسسة مضامين لتطوير الموارد البشرية؛  التعليمية"

ي وزير التعليم تحت رعاية معالتضم اللجنة التحضيرية عدد من االساتذة في األردن وليبيا والسعودية.
 .  31/10/2013-29في عمان بالفترة من  العالي

عضوُاللجنةُالعلميةُلمؤتمر"تكنولوجياُالمعلوماتُواالت االتُوتطويرُانداءُفيُالمؤسساتُ -
" مؤتمر دولي علمي محكم؛ جامعة عمان العربية؛ ومؤسسة مضامين لتطوير الموارد البشرية؛ التعليمية

 .  31/10/2013-29من  الذي عقد في عمان بالفترة
" ؛ قيادةُ"برنامجُويكيبيدياُللتعليمُفيُالعالمُالعربيجاألزة ويكيميديا للتميز؛ تقديرا للمشاركة الطيبة في  -

 م12/8/2013القاهرة؛ 
ورشة عمل تقييم الفقرات اإل تبارية في الرياضيات للصفوف من األول إلى ال امس اإلبتداألي)مشروع  -

 30-29إعداد شركة العبيكان للتعليم، في فندق الميريديان في الفترة من  تأسيس/المنها  السعودي(،
 (.عل ُالورشةضمنُفريقُاإلشرافُمشاركُفيُإعدادُفقراتُاإلختباراتُُوم) 2011حزيران 

" المنعقد في جامعة اإلسراء يوم ال ال اء الموافق  إدارةُمهرجانُالطفلُالسنويُانولُ"مواهبُوقدرات -
3/5/2011 . 
" المنعقدة في جامعة عمان العربية اإلدارةُالجامعيةُوالتخطيطُاالستراتيجيُوالبحثُالعلمي"ورشة   -

 .2011شباط  23-22وبالتعاون مع صندوق الحسين لإلبداع والتفوق، عقدت في عمان 
عقدت في رحاب جامعة اإلسراء، كما تم  إعدادُوتنظيمُورشةُعملُتدريبيةُلمعلماتُرياضُانطفال -

مل حول موضوع الذكاءات المتعددة وكيفية تنميته لدل أطفال الروضة ، عقدت الورشة تقديم ورقة ع
 .19/1/2011يوم األربعاء الموافق 

في السلط برعاية أكاديمية السلط ، بعنوان" مفاهيم رياضية  ورشةُتدريبيةُلمعلماتُرياضُانطفال -
( 40وبحضور أك ر من ) 20/12/2010وعلمية لطفل الروضة" )محاضر( وذلك يوم اال نين الموافق 

 معلمة رياض أطفال في مدينة السلط.
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بالتعاون مع  2010/ 24/5" بتاريخ مقررُمؤتمرُدوليُ"حقوقُالطفلُمنُمنظورُتربويُوقانوني -
مركز الملكة رانيا لألسرة والطفل،  ومديرية األمن العام)إدارة حماية األسرة(، والمراكز الدولية والمحلية 

 ورعايته، باإلضافة إلى باح ين وأكاديميين مت صصين )وعريف حفل االفتتاح(. المت صصة بالطفل
اإلعداد واإلشراف على ورشة عمل بعنوان:"أنشطة موجهة لألطفال" في كلية العلوم التربوية ،وبمشاركة  -

 31/12/2010أطفال روضة الحصاد التربوي/ التعليم ال اص ،وذلك يوم ال ميس الموافق 
في جامعة اإلسراء التي عقدت في حرم جامعة اإلسراء  أعضاءُهيئةُالتدريسُورشةُتطويرُأداء -

 )محاضر(.9/10/2009بتاريخ 
عضو لجنة التنسيق واإلشراف لفعاليات اليوم العلمي المفتوح لكلية العلوم التربوية  الذي عقد في جامعة  -

 (.17/5/2009اإلسراء )
تعليم المفاهيم الرياضية لألطفال"نفذها طلبة مساق اإلعداد واإلشراف على ورشة عمل بعنوان:"أنشطة ل -

النموذجية/ مأدبا ،وذلك  مفاهيم علمية ورياضية لألطفال ،وبمشاركة أطفال روضة ومدارس دار الفكر
 11/5/2009يوم اال نين الموافق 

خ ورشة تطوير أداء أعضاء هيألة التدريس في جامعة اإلسراء التي عقدت في حرم جامعة اإلسراء بتاري -
 ،ولمدة أسبوع )محاضر(.9/10/2008
ُ
ُ

ُالقدراتُوالمهاراتسابعًا:
 تأليف الكتب االكاديمية المتعلقة بتعليم الرياضيات و تعلمها. -
 إعداد البرامج التعليميه و التدريبية في تعليم الرياضيات و تعليمها. -
 إعداد مناهج الرياضيات لمرحلة رياض االطفال و باقي المراحل الدراسية. -
 .ُم المؤتمرات و ورشات العمل و إدارتها و االشراف عليهاتنظي -
عدادها, :المناهج و إعداد المادة العلمية والتدريب في موضوعات - ستراتيجيات التدريسطرق و ا  ، تدريب ا 

 المعلمين وتطوير اداألهم، تنمية التفكير لدل األطفال، وغيرها من المواضيع التربوية المت صصة.
  برنامج تعليمي هادف لتعليم الرياضيات والعلوم ألطفال الروضة.  اعمل حاليًا على إعداد  -

 


