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 مساعد عميد كمية العموم التربوية لشؤون الجودة لمعام الدراسي .2010/2009 محاضر غير متفرغ في جامعة العموم اإلسالمية لمفصل الدراسي األول من العام الدراسي.2013/2012

 محاضر غير متفرغ في جامعة الزيتونة الخاصة من العام الدراسي  2010 /2009حتى تاريخو.
 -محاضر غير متفرغ  /الجامعة األردنية في كمية العموم التربوية .2005-2003
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 محاضر غير متفرغ في جامعة جرش األىمية لمعام الدراسي 2006/2005 باحث في مركز التوثيق والمعمومات والدراسات  /مجمس الحسن  ،الديوان الممكي الياشمي من. 2006– 1999

الدورات
 دورة في األرشفة اإلليكتروني ة باستخدام برنامج (  )ORACLEوالتصوير الضوئي واحتوتالدورة كذلك ( دورة الكمبيوتر الشاممة SPSS WINDOWS , WINWORD, EXCEL
 ) , INTERNETو الطباعة بالمغتين العربية واإلنجميزية )  ،عقدت في مجمس الحسن /

الديوان الممكي بالتعاون مع شركة . CEB
 -دورة اإلعداد إلمتحان التوفل (  )TOFLEمن الجامعة األردنية عام 2000م.

 دورة في التحقيقات الصحفية وكتابة المواضيع الصحفية في الجامعة األردنية عقدت بالتعاونمع البنك الدولي من  2003/3/1إلى 2003/6/17م.

 دورة في التخطيط لمتدريس الجامعي في الجامعة األردنية .2006 دورة في طرق التدريس العامة في الجامعة األردنية . 2006 -دورة في اإلدارة الصفية في الجامعة األردنية .2006

 دورة في اإلدارة المدرسية في الجامعة األردنية .2006 -دورة في تقويم تعميم الطمبة في الجامعة األردنية .2006

 دورة في البحث اإلليكتروني في مركز االستشارات في الجامعة األردنية .2007 -دورة  ICDLمن الجامعة األردنية .2007

 دورة في إدارة الموارد البشرية من الجامعة األردنية .2008 شيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  ICDLمن اليونسكو(و ازرة التربية والتعميم). دورة في التحميل اإلحصائي  SPSSمن الجامعة األردنية .2008 -الدورة الشاممة في المغة االنجميزية من الجامعة األردنية 2009م.

 دورة في استخدام برنامج  N VIVO 8لتحميل البيانات النوعية من الجامعة األردنية .2010 -دورة أعضاء ىيئة تدريس جدد في جامعة الزرقاء .2013

األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر
إلى رتبة أستاذ مشارك
 .1الرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية في األردن وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

وعالقة ذلك باالستمرار في المينة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات (النوع  ،والمؤىل العممي

 ،والخبرة العممية  ،والعبء التدريسي ) ،منشور في مجمة كمية التربية -جامعة عين شمس

 ،عدد ،31الجزء األول ،ص  ، 2007 ،431-401مصر.
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 .2درجة تطبيق معممي المرحمة الثانوية لمبادئ التربية الحديثة في األردن من وجية نظر
الطمبة أنفسيم  ،منشور في مجمة كمية التربية  ،جامعة عين شمس  ،عدد

الثاني  ، 2007 ،265-241،مصر .

 ، 31الجزء

 .3درجة استخدام معممي المرحمة الثانوية في محافظة جرش ألسموب العالقات اإلنسانية في
اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممييم ،منشور في مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية

،جامعة دمشق  ، 693-657 ،2010،سوريا .
4.Rationales of a shift towards knowledge economy in Jordan from the
view point of educational experts and relationship with some variables ,
publish in college student journal ,volume 43,number 2,june2009,p p
571-591.
 .5األسباب التي تؤدي إلى تسرب الطمبة في األردن من وجية نظر المعممين وعالقة ذلك
ببعض المتغيرات ( الجنس  ،والمؤىل العممي  ،والخبرة العممية) ،منشور في مجمة كمية التربية
بجامعة المنصورة _ المنصورة ،عدد ، 66الجزء الثاني  ،يناير .257-2008،231
 .6مفيوم العولمة ومستوى إدراك الطالب الجامعي في األردن لو وعالقتو باليوية الثقافية
واالنتماء  ،مجمة العموم التربوية ،جامعة القاىرة  ،العدد الثالث  ،2009،ص.101-73
 .7اتجاىات طمبة الجامعات األردنية نحو مادة التربية الوطنية وانعكاس ذلك عمى تمثميم لمعديد من
مفاىيميا  ،منشور في مجمة دراسات – الجامعة األردنية  ،المجمد

 ، 36عدد  2009 ،1ص -117

.133
8. The Role of the Internet in Social and Cultural Change among Jordanian
Young People as Perceived by Educational Sciences College's Students in the
University of Jordan. acceptable in College Student Journal / 25/12/2008.

9.Democratic Practices by Faculty Members in the University of Jordan as
Perceived by Students and Relationship with Some Variables. Acceptable for
publishing in College Student Journal / 8/1/2009.
 .10تصورات مستقبمية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تطوير النظام التربوي ،
منشور في مجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانية ،مجمد  2010 )3(24من ص . 826-799
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11- The Future Justification to adopt the virtual university's sample in Jordan
from the educational experts point of view acceptable in Journal of Instructional
psychology in April 2010 .

بعد الحصول على رتبة أستاذ مشارك

 .1مالمح مدرسة المستقبل من وجية نظر الخبراء التربويين في األردن ،دراسات /الجامعة األردنية
المجمد 38ممحق  2011 ، 1من ص .71-57
2.The Relationship between Television Watching and Language
Achievement in First Secondary Students in Jordanian Schools. publishing in
College Student Journal,USA, ,vol 45,number 4 2011, pp 806-829.

3- The role of school management in activating the King Abdullah II Award for
Physical Fitness from the physical educational teachers perspective in the Capital
Governorate Acceptable for publishing in Education Journal 2011, USA.
4- Applying the strategic school planning in Jordan, Acceptable for publishing
in Education Journal, vol 132,number 4 2011, pp 809-825, 2012. USA.

 .5مفيوم االقتصاد المعرفي وأدوار المعممين المتجددة خاللو من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في
األردن وعالقة ذلك ببعض المتغيرات  ،دراسات  /الجامعة األردنية  ،المجمد (  )38آذار  ، 2011ص
.343-330
 .6درجة تطبيق مفاىيم إدارة الجودة الشاممة في عمادات شؤون الطمبة في الجامعات األردنية الرسمية ،
دراسات  /الجامعة األردنية ،المجمد  ، 38العدد(، )1ممحق  4تشرين ثاني  ، 2011ص .343-330
 .7دراسة تقويمية لممالحظات التربوية المدونة في سجل زيارات المشرفين التربويين لمعممي
االجتماعيات في مديريات التربية والتعميم في عمان  ،دراسات  /الجامعة األردنية ،المجمد  38ممحق 6
كانون أول  ،2011ص . 1946-1931
 .8درجة وعي أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لظاىرة العولمة وتصوراتيم النعكاساتيا عمى
 38ممحق  4تشرين ثاني  ، 2011ص -1305

اليوية الثقافية  ،دراسات  /الجامعة األردنية ،المجمد

.1322
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 .9آراء معممي المدارس االستكشافية في برنامج " نحو اتجاىات مدرسية جديدة " في محافظة العاصمة
عمان  ،منشور في مجمة الجامعة اإلسالمية /غزة  ،المجمد(

 ، )21العدد(  ، )1ص -53

،71فمسطين.2013
 .10تقدير الحاجات اإلدارية التربوية لمديري مدارس التربية الخاصة في األردن ،منشور في مجمة
دراسات/الجامعة األردنية  ،المجمد( ، )36العدد(، )1ص .2011،154-135
 .11دراسة واقع أداء الطالب (المعمم) في تطبيق برنامج التدريب الميداني في ضوء مناىج التربية
الرياضية الحديثة من وجية نظر الطمبة ومشرفييم في الميدان  ،منشور في مجمة دراسات/الجامعة
األردنية  ،المجمد( ، )39العدد(،2012، )2ص .362-351
12.The degree of use by secondary school teachers in the Hashemite Kingdom
of Jordan of education technology of the educational /learning process and its
relationship with some variables ,publishing in European journal of social
science, vol 31,no 3 pp 806-809 , 2012.
 .13أثر شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية عمى اتجاىات طمبة الجامعات في األردن مقبول
لمنشر في مجمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات ،األردن،11/2/2013 ،مجمد( ،)28عدد(  ،)7ص.ص
.359-323
14- Features of computerized educational games in sciences of the elementary
phase in Jordan from the point of view of specialists in teaching science and
computer subjects. Education journal ,vol 133(3),2013,pp247-260. USA.
15.The Visualization of The Exploratory Schools in the Capital Amman for
The Concept of the Community School(acceptance in European journal of
social science,vol (38).issue(1) .pp 35-44. 2013).
.16التفاؤل غير الواقعي لدى طالبات كميات العموم التربوية في الجامعات األردنية وعالقتو ببعض
المتغيرات االجتماعية ( منشور في مجمة دراسات الجامعة األردنية مجمد

. 1554-1542

 ، 2عدد ،2013 ، 2ص

 .17دور مقترح لممعمم المتميز في عممية اإلشراف التربوي في األردن  ،مجمة جامعة تكريت لمعموم
اإلنسانية ،المجمد(  ،)20العدد( ، )7ص  ،381-339العراق .
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.18دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز تربية المواطنة وعالقتيا بتنمية االستقاللية الذاتية لدى
طمبة كميات العموم التربوية من وجية نظرىم ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث(العموم اإلنسانية)،فمسطين،
عدد( )28مجمد ( .2014 ،)1ص.ص .218-187
 .19اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي عمى األطفال في سن المراىقة في األردن
(مقبول لمنشر في المجمة األردنية لمعموم االجتماعية .)2013/8/20 ،
20- Perception of Educational experts of challenges imposed by the change in
knowledge Acceptable for publishing in European journal of social
sciences,vo(40). Issue (1). 2013pp 274-286.
21. Degree of Student’s Assimilation to the Meaning of the Term Citizenships
in the Schools High Grade Basic Level in Jordan. Publishing in International
Education studies , Vol.7. No2 . jan,2014.p.p 137-144.
 .22واقع الحرية األكاديمية في المستوى الجامعي في المممكة العربية السعودية
المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي .2014/1/4 ،

 ،مقبول لمنشر في

.23واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية وعالقة
ذلك ببعض المتغيرات  ،مقبول لمنشر في مجمة دراسات /العموم التربوية .2014/1/26
 .24أسس تربوية مقترحة لتطوير مفيوم األمن الفكري لدى طمبة المرحمة الثانوية في المممكة العربية
السعودية مقبول لمنشر في مجمة دراسات /العموم التربوية .2014/1/28
 .25دور الجامعات السعودية في مواجية تحديات التغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة ،مقبول لمنشر
في مجمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات.2014/2/5 ،
26. The Degree of Resistance To Temptation Among the Students of the
University of Jordan and its Relationship to the pattern of Family Upbringing,
Acceptable for publishing in College Student Journal,3/2/2014.
 .27فمسفة تربوية مقترحة لمتعميم األساسي في األردن لالنتقال بالطالب من تعمم لتعرف إلى تعمم لتكون
من وجية نظر المعممين ،مقبول لمنشر في مجمة دراسات /جامعة عمار ثميجي باألغواط

الجزائر.14/2/2014،
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 .28المعوقات التي تواجو الجامعات األردنية في القيام بدورىا في تعزيز مفاىيم التربية السياسية من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،مقبول لمنشر في المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي ،
.2014/2/19
.29درجة تمثل طمبة المرحمة الثانوية لمقيم األخالقية في منطقة حائل في المممكة العربية السعودية ،
مقبول لمنشر في مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .2014/3/9 ،
 .30مفاىيم التربية السياسية في القرآن الكريم ومدى تضمينيا كت

ب التربية اإلسالمية لممرحمتين

األساسية العميا والثانوية في األردن ،مقبول لمنشر في مجمة دراسات .2014/3/3 ،
31. Future justification for the shift towards the knowledge based economy in
Jordan, from the viewpoint of educational experts, Acceptable for publishing in
Journal of Education and Practice,15/3/2014.
32. Parent's understanding of involvement with their children playing in the
Jordanian Families, Acceptable for publishing in Journal of Research on
Humanities and Social Sciences ,17/3/2014.

الكتب المنشورة

 .1كتاب مدخل إلى التربية (2010مشترك) .
 .2كتاب التربية الوطنية ( 2008مشترك) والكتاب معتمد لمتدريس في الجامعة األردنية .
 .3كتاب المواطنة األردنية ( 2010مشترك).
 .4الفكر التربوي المعاصر (.)2014

.5إدارة األفراد والشؤون الطالبية(. )2014

المؤتمرات واللقاءات:

 -المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر بعنوان " :نحو تجذير العموم اإلنسانية ،عقد في جامعة السابع من

ابريل في الجماىيرية العربية الميبية  ،شير . 2009/4

 -المشاركة بورقة بحثية في األسبوع العممي األردني الرابع عشر ( العموم والتكنولوجيا في خدمة

التنمية المستدامة )  ،عمان .2009/5 ،

 المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الذي عقد في الفترة  2009/5/21-20بعنوان  " :مؤسسة التعمم" في الجامعة األردنية .
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 المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر لندن الدولي حول التربية والذي عقد في لندن/بريطانيا في الفترة. 2009/11/12-9
 المشاركة في اجتماع عمداء كميات العموم التربوية في العالم العربي المنعقد في السودان خاللالفترة .2010/3/17-15

 -المشاركة بورقة عمل حول الشباب والقضايا المعاصرة والذي عقد في جامعة الكويت من

-1

.2014/4/4
 -المشاركة بورقة عمل حول أزمة العقل العربي دراسة تحميمية قدمت في المؤتمر األول لمديرية شباب

الزرقاء في .2014/4/21

الرسائل الجامعية
اإلشراف :

 .1تقدير الحاجات اإلدارية التربوية لمديري مدارس التربية الخاصة في األردن (الطالبة رجاء سالم ابو
مريغي) .

 .2دراسة تقويمية لممالحظات التربوية المدونة في سجل زيارات المشرفين التربويين لمعممي
االجتماعيات في مديريات التربية والتعميم في عمان (الطالبة سوزان موسى خمش) .

 .3درجة تطبيق مفاىيم إدارة الجودة الشاممة في عمادات شؤون الطمبة في الجامعات االردنية الرسمية
(الطالبة عال شفيق القاضي ) .
.4أثر شبكات التواصل االجتماعي االلكترونية عمى اتجاىات طمبة الجامعات في االردن ودورىا المقترح
في تنمية الشخصية المتوازنة لدييم (الطالب ضيف اهلل عودة ابو صعيميك) .

 .5أسس تربوية مقترحة لتطوير مفيوم األمن الفكري لدى طمبة المرحمة الثانوية في المممكة العربية
السعودية (الطالب عبد العزيز عقيل العنزي) .

 .6دور مقترح لممعمم المتميز في عممية االشراف التربوي في االردن ( الطالبة نيفين فريد دراغمة).
 .7استراتيجية مقترحة لتعزيز تربية المواطنة وعالقتيا باالستقاللية الذاتية لدى طمبة كميات العموم
التربوية في الجامعات األردنية الرسمية (عبدالسالم فيد العوامرة ) 2012/5/13
 .8تطوير األداء اإلداري لممدرسة الثانوية العامة في المممكة األردنية الياشمية في ضوء متطمبات

منظمة التعمم (محمد محمود مفرج) جامعة الدول العربية ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.

 .9أنموذج مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة في ضوء الواقع واالتجاىات اإلدارية
الحديثة ( منال محمود الشيخ ) .

 .10إستراتيجية تربوية لمجامعات السعودية لمواجية التحديات الثقافية وتعزيز االنتماء الوطني لدى
طمبتيا (نجوى احمد السرحاني) .

.11أسس تربوية مقترحة لمحرية األكاديمية في المستوى الجامعي في المممكة العربية السعودية ( عبد

الرحم ن بن مفضي البرجس)
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.12برنامج تدريبي إداري مقترح لتطبيق إدارة التنوع في الجامعات السعودية (محمد بن سالم
الصريصري) .
.13أنموذج مقترح لمقيادة الذاتية لممدارس المستقمة في المممكة العربية السعودية وفق مدخمي تحميل
النظم وادارة المعرفة (حسين بن خمف البموي).

.14درجة تمثل طمبة المرحمة الثانوية في منطقة حائل في المممكة العربية السعودية لمقيم األخالقية(
سعود الربيعان) .
 .15استراتيجية تربوية مقترحة لمجامعات السعودية لمواجية التغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة
(محمد بن ابراىيم السكيتي ).

 .16أسس تربوية مقترحة لتنمية الوعي السياسي لدى طمبة الجامعات األردنية وعالقة ذلك باالستقاللية
الذاتية (راما الحجاوي).
 .17أسس تربوية مقترحة لمنظام التربوي األردني في الحد من تأثير وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة
عمى تربية النشء (ناريمان عطية) .

 .18دور مقترح لمجامعات األردنية لتنمية مفاىيم الثقافة السياسية لدى طمبتيا ( حسام أيوب).
 .19دور مقترح لمجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاىيم التربية التحررية لدى طمبتيا في ظل
التغير االجتماعي استناداً إلى أفكار (باولوفريري)(،نجاح وريكات) .

 .20أسس تربوية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدى المعممين لمواكبة متطمبات التنمية المستدامة
(أشرف األشقر).

المشاركة في المناقشات :

 .1مفيوم الشفافية لدى االدارة االكاديمية في مؤسسات التعميم العالي الرسمية في دولة الكويت
وعالقتيا بفاعمية االتصال االداري (غنيم حمود الطشة ) الجامعة االردنية .

 .2مستوى العالقات االنسانية الممارسة من مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان
وعالقتو باتجاىات المعممين نحو المينة(.الطالبة راما صدقي الحجاوي)  ،جامعة الشرق

األوسط .

 .3مستوى الضغوط التنظيمية لرؤوساء االقسام االكاديمية وعالقتة بدرجة تطبيق ادارة الجودة

الشاممة في جامعات البحرين من وجية نظرىم (الطالبة نيمة عبداهلل القوتي ) جامعة الشرق

األوسط .
 .4دور عمادة شؤون الطمبة في الجامعات االردنية في تنمية الميارات القيادية لدى طمبة

البكالوريوس من وجية نظرىم (.باسم عبداليادي عبدالرحيم أبو نعمة) جامعة الشرق األوسط .

 .5درجة ممارسة ميارات االتصال االداري لدى مديري المدارس المتوسطة وعالقتيا بدرجة

المشاركة باتخاذ القرار لدييم من وجية نظر المعممين في دولة الكويت(الطالب أحمد عبيد سويد

الرشيدي).
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 .6صعوبات التخطيط التربوي والحمول المقترحة من وجية نظر القادة في و ازرة التربية في دولة
الكويت (احمد نزال الراجحي  2011 /8/1الشرق األوسط )
 .7درجة توظيف مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لمحاسوب في عمميم االداري
والصعوبات التي تواجييم في توظيفو ( الطالب عمي عدنان محمد صالح )  ،جامعة عمان

العربية .2011 /7/16

 .8أسس تربوية مقترحة لمتعامل مع بوادر األزمة التربوية في االردن في القرن الحادي والعشرين
(الطالب واصف محمد ولويل ) الجامعة االردنية.

 .9استراتيجية تربوية مقترحة لدعم االنتماء الوطني لدى طمبة المدارس الثانوية في دولة الكويت (
الطالب وليد فيصل حمادة) الجامعة االردنية.
 .10دراسة ظاىرة العنف في الجامعات اليمينة وتطوير استراتيجية لمتعامل معيا والتحقق من
فاعميتيا ( الطالب حسين أحمد بركات ) الجامعة االردنية.

 .11األمن الثقافي ودور االمن التربوي كبعد استراتيجي في تحقيقو من وجية نظر أعضاء الييئة
التدريسية في كميات العموم التربوية في الجامعات االردنية ( الطالب موفق محمد الشريف)
الجامعة االردنية.

 .12درجة انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية في المدارس الثانوية في منطقة تبوك كما يراىا طمبة
المرحمة الثانوية (الطالب سيف سعدون الجيني) الجامعة االردنية.

 .13درجة ممارسة المباديء الديمقراطية في المدرسة االبتدائية من وجية نظر المعممين بمنطقة
الحدود الشمالية في الممكمة العربية السعودية ( الطالب عبدالعزيز عقيل العنزي) الجامعة
االردنية.

 .14المشكالت الفنية واإلدارية التي تواجو مدراء المدارس الثانوية الحكومية في من منطقة تبوك من
وجية نظرىم(.جامعة مؤتة) .

 .15أنماط االتصال السائدة لدى مديري المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتيا باألنماط
القيادية لدييم (عبداهلل الغراغير  2011 /2/26جامعة عمان العربية)

 .16دور معممي المدارس االساسية الخاصة في تنمية التربية االخالقية لدى طمبتيم (الطالبة فاتن
حتاحت ) جامعة عمان العربية .
 .17درجة امتالك المدارس لمكفايات اإلدارية في منطقة تبوك التعميمية من وجية نظر المعممين

(سالمة العطوي  ،جامعة مؤتة. )2011

 .18استراتيجية وطنية مقترحة لمتربية عمى حقوق االنسان في المممكة العربية السعودية من منظور

اسالمي (مازن عوض العنزي) 2012/3/15الجامعة االردنية.

 .19درجة ممارسة رؤساء األقسام ألدوارىم القيايدة في تنمية أداء المعممين في المدارس األساسية
والصعوبات التي تواجييم (ماجد سعود العتيبي) 2012/3/21جامعة عمان العربية.

 .20االبعاد االجتماعية الثقافية الكتساب المعرفة وانتاجيا في التعميم الجامعي في االردن ( اسماء
راضي خنفر) 2012/3/28الجامعة االردنية.
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 .21درجة تمبية برامج دكتوراة االدارة التربوية في الجامعات االردنية لالحتياجات التدريبية وسبل
تحسينيا (عميا عقمة الزبون ) 2012/4/8جامعة اليرموك.
 .22دراسة تحميمية لمعوامل المؤدية لمصراع القيمي في مؤسسات التعميم العالي االردنية ( ثروت
الصقرات) الجامعة االردنية.

 .23مدرسة المستقبل في ضوء فمسفة التربية والتعميم في االردن ( خميل سالمة العالمات) الجامعة
االردنية.
 .24تطوير دور لممدرسة الثانوية االردنية لمواجية تحديات االنتشار الثقافي من وجية نظر معممي
المرحمة الثانوية في محافظة البمقاء ( ثروت صالح الرحامنة ) الجامعة االردنية.

 .25واقع االدارة االلكترونية في المدارس الحكومية في الجميورية العربية السورية ومعوقات تطبيقيا
من وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة درعا (رامي عبدالرحمن الخميل ) جامعة
مؤتة .

 .26درجة التزام القيادات االكاديمية في الجامعات األردنية بالقيم والدينية وعالقتيا بالكفاءة القيادية
من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ( نائمة عبد السالم محادين) جامعة مؤتة
.2012/5/16

 .27العزوات السببية وأنماط التعمم لدى الطمبة المتفوقين في الصف السابع والعاشر باعتبار بعض
العوامل في محافظة القريات في المممكة العربية السعودية (محمد عمي القرني ) 2012/7/10 ،

جامعة البمفاء التطبيقية كمية االميرة عالية .

 .28أنموذج لتفعيل دور الجامعات األردنية في مواجية األزمة األخالقية في المجتمع األردني (عال
عمي معابط . )2012/8/1

 .29ميثاق مقترح ألخالقيات مينة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية (سمير بن جمعة بن
ابراىيم . )2012/7/18

 .30معايير مقترحة لتقويم أداء مديري اإلدارات العميا والوسطى في و ازرة التربية والتعميم العالي
الفمسطينية ( محمد رجا عواد . )2012/7/16

 .31درجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية العامة من وجية نظر المعممين
(جامعة عمان العربية  ،أسماء رشيد النعيمي .) 2011 /11 /23
 .32تطوير أنموذج لمتعامل مع التشوىات المعرفية لمواقع األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية
في األردن (باسل شريتح .)2012/11 /4

 .33حرية اإلنسان في المجتمع المسمم في ضوء الرسالة اإلليية وانعكاساتيا التربوية (رىان محمد ،
جامعة اليرموك .)2012/11 /8

 .34عادات العقل لدى الطمبة المتفوقين والعاديين باعتبار متغير الصف والجنس في منطقة الجوف
في المممكة العربية السعودية ( ، 2012/12/5خالد خمف الثامر) .

 .35بناء أنموذج مقترح لتفعيل فمسفة التربية الفنية لطمبة المرحمة األساسية العميا في األردن ( وسام
رماحة . )2012/12/13 ،
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 .36درجة توافر الميارات اإلدارية لدى مديري المراكز التربوية إلدارة السراج المنير في دولة الكويت
وعالقتيا بدرجة ممارسة إدارة المعرفة من وجية نظر المعممين ( فييد فيد العجمي
 )2013/1/15،جامعة الشرق األوسط .
 .37دراسة استشرافية لمعوامل المكونة لمدرسة المستقبل في األردن في ضوء مباديء التربية
المستمرة (تياني القاسم .)2013/3/13 ،

 .38أنموذج قيادي مقترح لتحسين جودة الحياة العممية لممعممين في األردن (ىدى
الخاليمة.)2013/3/1

 .39انتشار ظاىرة الغش لدى طمبة المرحمة الثانوية وعالقتيا بالعنف وسبل معالجتيا من وجية نظر
المعممين والطمبة في مديرية تربية لواء الرمثا (رشا سامي خابور.)2013/3/26 ،
 .40تقدير حاجات المدارس الحكومية الثانوية في مديريات التربية والتعميم في عمان لإلدارة
االليكترونية (رحمة الحميديين .)2013/4/25

 .41أسس تربوية مقترحة لمنظام الميبي بناء عمى االتجاىات التربوية المعاصرة (سميمة التائب،
. )2013/4/22
 .42السمات االجتماعية والمعرفية واإلدارية لممديرين الحاصمين عمى جائزة الممكة رانيا العبداهلل
لممدير المتميز من وجية نظر المعممين في األردن ( ميا العطيات . )2013/5/7 ،

 .43إستراتيجية مقترحة لتنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في دولة الكويت
( ،2013/5/8سماح الخالدي)

 .44درجة فاعمية مدير المدرسة في منطقة حائل التعميمية في ضوء معايير الجودة الشاممة من
وجية نظر المشرفين التربويين ( محمد الشمري ،جامعة مؤتة .)2013/5/9 ،

 .45األنماط القيادية لألقسام األكاديمية في الجامعات الميبية وعالقتيا باألداء الوظيفي لمعاممين فييا
(نوري مخزوم قنينيص 2013/5/16 ،جامعة جرش األىمية).

 .46العدالة التنظيمية وعالقتيا بسموك المواطنة التنظيمية لدى معممي المدارس الحكومية الثانوية
في محافظة جرش (سناء محمود الدخل اهلل  2013/5/16 ،جامعة جرش األىمية).

 .47درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في أقسام التربية البدنية من وجية نظر الموجيين
الفنيين ومديري المدارس الثانوية في دولة الكويت (  ،2013/6/5محمد العتيبي عبيد المطيري ،
الشرق األوسط) .

 .48درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان لمقيادة
التشاركية وعالقتيا بالمقدرة عمى حل المشكالت (

الشرق األوسط ).

 ، 2013/6/8لطيفة يعقوب أبو الخير،

 .49دور مديري المدارس الثانوية في تنمية الكفايات التربوي لمعممي التعميم الميني في محافظة اربد
من وجية نظرىم ونظر المعممين (فاطمة عمي المذيب ،جامعة اليرموك .)2013/6/24 ،

 .50برنامج تدريبي مقترح لمقيادة اإلبداعية في المممكة العربية السعودية بناء عمى أسس مجتمع
المعرفة (نواف السالم،األردنية .)2013/7/2 ،
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 .51برنامج تدريبي مقترح لألداء الوظيفي لمديري المدارس الثانوية بمحافظة القريات في المممكة
العربية السعودية (عيد نزال الشراري،األردنية .)2013/7/7 ،
 .52أنموذج قيادي تربوي مقترح لمديري المدارس الثانوية لرفع أداء المعممين الميني في ضوء إدارة
المعرفة في األردن ،عادل النجار .)2013/7/8

 .53درجة التزام اإلدارة المدرسية بتعميمات االنضباط المدرسي في المدارس الثانوية من وجية نظر
المعممين والطمبة في دولة الكويت ( نواف فالح الشمري. )2013/8/17 ،
 .54تقييم البرامج التدريبية التي يقدميا الموجيون الفنيون في دول الكويت لمعممي التربية البدنية
أثناء الخدمة من وجية نظر المعممين أنفسيم (عبداهلل سميمان بالل  ،جامعة عمان العربية

.)2013/9/15،
 .55إستراتيجية تربوية مقترحة لمحد من تأثير الخادمات األجنبيات عمى التربية األخالقية لدى الطمبة
في المممكة العربية السعودية ( سيام احمد السرحاني .)2013/11 /21 ،

 .56درجة كفاية المشرفات التربويات في تحسين األداء التعميمي لمعممات العموم من وجية نظر
المعممات في منطقة القصيم في المممكة العربية السعودية( ىدى عبيد الحربي.)2013/12/5 ،
 .57إستراتيجية تربوية مقترحة لمحد من مشكالت طمبة جامعة الجوف في المممكة العربية السعودية
(عبداهلل العازمي .)2013/12/19

 .58درجة امتالك ميارات االتصال اإلداري لدى مديري مدارس المرحمة المتوسطة وعالقتيا بدرجة

فاعمية االجتماعات المدرسية من وجية نظر المعممين في دولة الكويت ( سالم سعيد نصر اهلل

 ،جامعة الشرق األوسط .)2014/2/4 ،
 .59األنماط القيادية السائدة لدى عمداء الكميات في جامعة الكويت وعالقتيا بمستوى الشفافية
اإلدارية ( مساعد عقاب الشمري ،جامعة الشرق األوسط .)2014/2/4 ،

 .60معايير اختيار معممي الطمبة الموىوبين من وجية نظر القيادات التربوية في المممكة العربية
السعودية ( موضي العتيبي ،كمية األميرة عالية  ،جامعة البمقاء التطبيقية .)2014/3/29 ،

 .61درجة ممارسة طمبة الجامعة األردنية لثقافة الحوار من وجية نظرىم(إبراىيم نويران
القعايدة.)2014/4/22،

 .62أسس تربىية المقترحة لتنمية دور الجامعات األردنية في تشكيل الىعي السياسي لدي طلبتها (زياد
الغنميين.)2014/4/22،
 .63دليل تربىي لألطر القانىنية واإلدارية للطلبة المبتعثين من المملكة العربية السعىدية (خالد الراجح)،

 محكم أبحاث لمعديد من االبحاث المقدمة لمنشر في مختمف المجالت المحمية والعربية. -محكم لمعديد من الكتب المقدمة لمترقية إلى مختمف الرتب في و ازرة التربية والتعميم األردنية

اعتبا ار من العام  2009حتى تاريخو .

اللجان

13

 عضو في لجنة الخبراء ( لجنة ضمان الجودة) في ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي األردنية. عضو ىيئة التحرير في المجمة العربية لمدراسات اإلدارية واالقتصادية. عضو في مجمس العمداء في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013 -عضو في مجمس الجامعة لجامعة الزرقاء لمعام الدراسي . 2014-2013

 عضو في مجمس البحث العممي في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013 رئيس المجنة التحضيرية لمؤتمر كمية العموم التربوية الخامس في جامعة الزرقاء .2014 عضو في المجنة التحضيرية لممؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي لمعام الجامعي.2014

 رئيس لجنة اإلشراف العميا عمى مدارس ورياض جامعة الزرقاء لمعام الدراسي .2014/2013 رئيس لجنة إعداد برنامج تييئة أعضاء الييئة التدريسية الجدد في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي.2014/2013

 -رئيس لجنة وضع أسس تقييم أفضل رسالة ماجستير في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي

.2014/2013
 -رئيس لجنة تجارب وقصص نجاح أعضاء الييئة التدريسية في جامعة الزرقاء لمعام

الجامعي2014//201

 -عضو لجنة الندوات في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013

 عضو لجنة التخطيط االستراتيجي في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013 عضو لجنة الخطة الدراسية واالمتحانات في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013 -عضو في المجنة المشكمة في جامعة الزرقاء لتقييم نتائج امتحان الكفاءة الجامعية لمعام الجامعي

.2014/2013

-عضو لجنة إعداد تعميمات لتحكيم كتاب منيجي لمعام الجامعي .2014/203

 عضو المجنة المشكمة باإلشراف عمى نظام التقييم االليكتروني ألعضاء الييئة التدريسية فيجامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013

 عضو في المجنة المشكمة لوضع تعميمات منح درجة الدبموم العالي في جامعة الزرقاء لمعامالجامعي .2104/2013
 -عضو في المجنة المكونة الستحداث وحدة متطمبات الجامعة في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي

.2014/2013

 -عضو في المجنة المشكمة لعمل مجمة ثقافية تصدر عن عمادة البحث العممي في جامعة الزرقاء

.2014

 عضو المجنة التوعوية لمطمبة في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013 رئيس المجنة المالية لمبادرة عمال الوطن في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013 عضو المجنة المشكمة الستحداث مساق عمى مستوى الجامعة بعنوان :أخالقيات الطالبالجامعي في جامعة الزرقاء.
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 عضو لجنة اإلنسانيات والعموم االجتماعية والفمسفة وعمم النفس في جمعية البحث العممي . عضو لجنة استحداث مركز بحوث في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013 عضو لجنة تنمية المجتمع المحمي في جامعة الزرقاء لمعام الجامعي .2014/2013عضو لجنة احتفاالت جامعة الزرقاء بمناسبة مرور  20عاما من العطاء لمجامعة لمعام الجامعي

.2014/2013

 عضو في المجنة االجتماعية لكمية العموم التربوية لمعام الجامعي 2008/2007و .2009/2008 -عضو في لجنة المكتبة في كمية العموم التربوية لمعام الجامعي

.2012/2011، 2011 /2010

2010/2009 ، 2009/2008

_ عضو مجمس كمية العموم التربوية لمعام الدراسي  2009/2008و2012/2011، 2011/2010
و.2013/2012
 -عضو في لجنة الترقية لمعممين التربية والتعميم في مديرية التربية والتعميم لمشونة الجنوبية لمعام

الدراسي  2010/2009و .2013/2012

 عضو في لجنة الترقية لمعممين التربية والتعميم في مديرية التربية والتعميم لمنطقة عين الباشالمعام الدراسي .2014/2013،2013/2012،2012/2011،2011/2010

 -عضو في لجنة الترقية لمعممين التربية والتعميم في مديرية التربية والتعميم لمنطقة عمان الرابعة

لمعام الدراسي .2013/2012، 2012/2011 ،2011/2010

 مقرر لجنة امتحان الشامل والكفاءة لطمبة قسم اإلدارة التربوية واألصول لعدة دورات . -عضو لجنة امتحان الكفاءة لطمبة الدكتوراه في قسم اإلدارة التربوية واألصول من

 2007حتى

تاريخو.

 -عضو في المبادرة األردنية " نحو بيئة جامعية آمنة " اعتبا اًر من العام الجامعي .2011/2010

_ رئيس لجنة الدراسات العميا في قسم االدارة التربوية واالصول لمعام الدراسي

-2010

 -عضو لجنة الدراسات العميا في كمية العموم التربوية لمعام الدراسي

-2010

 -عضو لجنة استراتيجية تطوير كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية لمعام الدراسي

-2010

.2012/2011 ،2011

.2013/2012،2012/2011،2011
.2012-2011/2011

 عضو في لجنة كمية العموم التربوية لإلعداد الحتفاالت الجامعة األردنية بالذكرى الخمسين لتأسيسيالمعام الدراسي .2011/2010

 عضو في مجمس الجامعة األردنية لمعام الدراسي .2011-2010 عضو في لجنة المرصد التربوي في الجامعة األردنية اعتبا ار من العام .2010 عضو في المجنة االستشارية لممرصد التربوي في الجامعة األردنية اعتبا ار من العام الدراسي .2010 -مقرر لجنة اختيار معايير عضو ىيئة التدريس المتميز في الجامعة األردنية لمعام .2012/2011

المحاضرات والورش التدريبية:
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 .1محاضرة بعنوان  :رسالة إلى الشباب العربي ،اليوم العممي لكمية اآلداب في الجامعة األردنية.2008 ،
 .2محاضرة بعنوان  :كيف أكون مثقفا في الجامعة األردنية .2011 ،
 .3محاضرة في المدرسة النموذجية في الجامعة األردنية بعنوان :دور الشباب في صياغة المستقبل .2011 ،
 .4محاضرة بعنوان :الحسين بن طالل وقفات في سيرتو في جامعة الزرقاء .2013 ،

 .5محاضرة بعنوان :إشكالية الحداثة في الفكر التربوي المعاصر في جامعة الزرقاء .2013 ،
 .6محاضرة بعنوان  :العقل العربي مدخل لدراسة العنف لدى الطمبة في جامعة الزرقاء .2013 ،
 .7ورشة عمل ألعضاء لجنة الجودة في جامعة الزرقاء حول إعداد األىداف التربوية .2013 ،
 .8ورشة تدريبية لمعممي مدارس ورياض جامعة الزرقاء حول التعامل مع الطالب .2014 ،

 .9ورشة عمل بعنوان كيف أخطط لمنجاح ،لمعممي مدارس ورياض جامعة الزرقاء .2014 ،

الجوائز

 .1جائزة جامعة اليرموك لمتفوق العممي لمعام .1997

 .2جائزة الميندس نبيل بركات لمتفوق العممي في الجامعة األردنية(الترتيب األول عمى طمبة
الدراسات العميا في الجامعة األردنية) عام .2006

العنوان

المممكة األردنية الياشمية
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