السيرة الذاتية
المعمومات الشخصية:

االسم

 :خالد عمي عوض السرحان

تاريخ الميالد

1971/7/17 :

الحالة االجتماعية

 :متزوج

المؤىالت العممية:
 دكتوراة في اإلدارة التربوية /الجامعة األردنية .2006 / ماجستير في اإلدارة التربوية /الجامعة الياشمية .2002 / دبموم الدراسات العميا في العموم التربوية /اإلدارة المدرسية  /الياشمية.1999 /-

بكالوريوس في التربية والتعميم  /الجامعة األردنية .1993

الخبرات العممية
 -رئيس قسم اإلدارة التربوية واألصول في الجامعة األردنية لمعام الدراسي 2014/2013

 رئيس لجنة الدراسات العميا في قسم اإلدارة التربوية واألصول لمعام الدراسي 2014/2013 عضو لجنة الدراسات العميا في كمية العموم التربوية لمعام الدراسي .2014/2013 عضو لجنة الخطة لكمية العموم التربوية لمعام .2013/2012 -عضو لجنة قضايا الطمبة لمعام الدراسي .2012/2011

 أستاذ مشارك في كمية العموم التربوية في قسم اإلدارة التربوية واألصول اعتبا ار من .2011 /12/25 -أستاذ مساعد في كمية العوم التربوية في قسم اإلدارة التربوية واألصول من . 2010/9/20

 أستاذ مساعد بكمية الممك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعمومات في برنامج الدبموم العالي لتكنولوجياالمعمومات واالتصاالت في التربية من  2008/4/7ولغاية .2010/9/20
 محاضر متفرغ في برنامج الدبموم العالي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التربية  /الجامعة األردنيةمن  2007/2/15إلى .2008/4/6

 مشرف تربوي في و ازرة التربية والتعميم من  2006/9/12إلى .2007/2/14 -مدير مدرسة من  1997/4/30إلى .2006/9/11

 معمم و ازرة التربية والتعميم من 1993/11 /23إلى .1997/4/30 مدرس لممواد التالية في كمية العموم التربوية  /قسم اإلدارة التربوية لممواد التالية:مدخل إلى التربية – مستوى البكالوريوس
تربية األطفال في اإلسالم – مستوى البكالوريوس

نظام التربية والتعميم في األردن -مستوى بكالوريوس

التربية الوطنية – متطمب جامعة

أساسيات اإلدارة المدرسية – مستوى دبموم تربية

تطبيقات في اإلدارة المدرسية – مستوى دبموم تربية

أساسيات التخطيط التربوي – مستوى دبموم تربية
أساسيات اإلشراف التربوي – مستوى دبموم تربية
تقويم البرنامج المدرسي -مستوى دبموم التربية
إدارة الشؤون الطالبية -مستوى الدبموم

الحاسوب في اإلدارة المدرسية – مستوى طمبة الدبموم
إعداد المعممين وتنميتيم _ مستوى الماجستير

دراسات في اإلدارة التربوية_ مستوى الماجستير
إدارة المدرسة الثانوية  -مستوى الماجستير
نظريات اإلشراف التربوي -مستوى ماجستير
إدارة األفراد والشؤون الطالبية -مستوى الماجستير
التقييم في اإلدارة التربوية  -مستوى الدكتوراه
نظريات القيادة التربوية  -مستوى الدكتوراه

إدارة المعرفة في التربية واقتصادياتيا -مستوى الدكتوراه

 استخدام الموقع األكاديمي لمجامعة األردنية (  )blackboardفي تدريس العديد من المساقات .المؤتمـرات والندوات:
 -1المشاركة في مؤتمر كندا العالمي لمتربية

Canada International Conference on Education
()CICE- 2010

بورقة بحثية بعنوان :
"Teachers’ perceptions of actual approaches to supervision and their perceived conection
"to professional development in selected Jordanian high schools
.
 -2المشاركة في مؤتمر "التحديات المستقبمية التي تواجو التعميم العالي في القرن الحادي والعشرين الذي تم عقده
في جامعة العموم اإلسالمية بتاريخ  /20-19آذار 2010 /بورقة بحثية بعنوان "اليندرة في الجامعات".
 -3حضور مؤتمر "التعميم الجامعي في عصر المعموماتية" التحديات والتطمعات .المممكة العربية السعودية،
المدينة المنورة ،جامعة طيبة . 2011 /6/1 -5/30
 -4حضور ورشة عمل "بناء االختبارات اإللكترونية" المممكة العربية السعودية .المدينة المنورة -جامعة طيبة،
. 2011 /5/31

 -5المشاركة في ندوة "السياسات والتخطيط التربوي في األردن"كمية العموم العموم التربوية الجامعة األردنية
. 2013/11 /12

ألجيالن .عمان األردن .2013/11 /13
ا
 -6المشاركة في ورشة األردن حول تقويم األدلة التعميمية
 -7المشاركة في مؤتمر كمية العموم التربوية الخامس  2014/4/17-16جامعة الزرقاء( ،التجديدات التربوية
والتحديات المستقبمية بورقة عمل بعنوان" :دور مقترح لممشرف التربوي في تفعيل المختبر االفتراضي في ضوء
معايير ضمان الجودة بمنطقة الدورة الشمالية في المممكة العربية السعودية".

 -8محاضرة لمييئة الدبموماسية في و ازرة الخارجية األردنية "إدارة المعرفة والمخاطر" 2014.

 -9رئيس ندوة "اإلشراف التربوي الواقع والطموح" في كمية العموم التربوية /الجامعة األردنية 2014
 -10المشاركة في مؤتمر كمية العموم التربوية /7-6ايار جامعة الزرقاء (التربية في بيئة رقمية)بورقة عمل
– 11عضو المجنة العممية لمؤتمر كمية العموم التربوية جامعة الزرقاء ( التربية في بيئة رقمية )

األبحـاث:
 Alsarhan.(2011) Features 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 131(4)865-885 .
Alsarhan. The future Justification to adopt the virtual university’s sample in Jordan
from the education expents point of view. acceptable in Journal of Instructional
psychology in April 2010 .



 Alsarhan. The role of school management in activing the king Abdalla Il Award for
physical fitness from the physical educational teachers perspective in the capital
Governorate. Acceptable in Education Journal in Aprill 2011 .


السرحان (  ،)2011خالد "مفيوم االقتصاد المعرفي وأدوار المعممين المتجددة خاللو من وجية نظر معممي المرحمة
الثانوية في األردن وعالقة ذلك ببعض المتغيرات" مجمة دراسات الجامعة األردنية .)1( 38

 السرحان ،خالد ،أنماط اإلشراف التربوي في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق من وجية نظر
المعممين والمعممات .مقبول لمنشر في مجمة دراسات الجامعة األردنية آذار.2011 ،
 السرحان ،خالد .)2013( ،درجة التزام أعضاء الييئة التدريسية في جامعة آل البيت بأخالقيات مينة
التعميم من وجية نظر الطالب ،دراسات العموم التربوية ،الجامعة األردنية ،المجمد .40
 السرحان ،خالد ،دراسة واقع أداء الطالب (المعمم) في تطبيق برنامج التدريب الميداني في ضوء مناىج
التربية الرياضية الحديثة من وجية نظر الطمبة ومشرفييم في الميدان

الجامعة األردنية ،تاريخ .2012/4/2

 .مقبول لمنشر ،دراسات لمعموم

 السرحان،خالد " ،تقدير حاجات المدارس الحكومية الثانوية في مديريات التربية والتعميم في عمان لإلدارة
اإللكترونية"مقبول لمنشر مجمة دراسات -الجامعة األردنية.
 السرحان ،خالد" ،دور مقترح لممشرف التربوي في تفعيل المختبر االفتراضي في ضوء معايير ضمان الجودة
بمنطقة الحدود الشمالية في المممكة العربية السعودية.

تاريخ.2014/9/16

مقبول لمنشر ،دراسات لمعموم التربوية األردنية،

 السرحان  ،خالد ،أسس تربوية مقترحة لتنمية دور الجامعات االردنية في تشكيل الوعي السياسي لدى
طمبتيا .مجمة دراسات لمعموم التربوية الجامعة االردنية 2014/11 /15مقبول لمنشر

 السرحان ،خالد ،برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات االدارية لالداريين االكاديمين في الجامعات االردنية
في ضوء متطمبات ادارة التغيير .مقبول لمنشر في المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي
2015/3/14
Alserhan. "A suggested model for the global citizen from the viewpoint of

educational leaders in Jordan. Acceptable in European journal of Social sciences
in 25 April 2015
الكتب المنشورة:

 السرحان وآخرون (إدارة الشؤون الطالبية في مدارس التعميم العام) ،ط  ،1دار المسيرة .2014 ،عمان -األردن.
األعمال التطوعية واالجتماعية:

 عضو الجمعية األردنية لمعموم التربوية. عضو الجمعية األردنية لمبحث العممي. -عضو في جمعية الخالدية لمتنمية االجتماعية .

 عضو مؤسس في جمعية الخالدية لمتربية الخاصة. عضو مؤسس في منتدى الحسين الثقافي الخالدية. -رئيس منتدى الحسين الثقافي الخالدية.

 المشاركة في العديد من الورش التدريبية التي تعقدىا منظمة األمم المتحدة لمطفولة (اليونسيف).المجــان:

 عضو لجنة تقييم المعممين وترقيتيم في رتبة عين الباشا . 2011 /2010 ،2010/2009 -تحكيم العديد من الكتب لترقية المممين في و ازرة التربية والتعميم .

 عضو لجنة تقييم برنامج الدبموم العالي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التربية .2010/2007 -عضو لجان لمناقشة رسائل الماجستير في الجامعة األردنية وغيرىا .

 رئيس المجنة التربوية لمدرسة جمعية الخالدية لمتنمية االجتماعية .2010-2008الدورات التدريبية :

 -دورة التعميم االلكتروني الجامعة االردنية 2015

 التحميل اإلحصائي المتقدم باستخدام حزمة "  29( "SPSSكانون ثاني 6 -شباط  /)2014الجامعةاألردنية.

  ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. -مدرباً لمعممي المرحمة األساسية لتعميم الرياضيات والعموم.

 مدرباً لمعممي المرحمة األساسية الستخدام البيئة الصفية المؤازره. -دورة المعممين الجدد.

 دورة تنمية وتدريب مدراء المدارس. -مدرباً لدورات االقتصاد المعرفي.

 دورة اإلشراف عمى مراكز محو األمية وتعميم الكبار. -دورة المشرفين الجدد.

 -دورة استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة.

اإلشراف عمى العديد من الرسائل الجامعية لمدكتوراه والماجستير
المشاركة في العديد من المناقشات لمدكتوراه والماجستير في الجامعات التالية:
الجامعة األردنية
جامعة مؤتة
جامعة آل البيت
جامعة البمقاء التطبيقية
جامعة اليرموك
الجامعة الياشمية
جامعة الشرق األوسط
جامعة عمان العربية
جامعة جرش
البريد االلكتروني

khaled_ser1@yahoo.com
اوkserhan@ju.edu.jo
الياتف 079940670

األطروحات والرسائل التي تم اإلشراف عمييا خالل الفصول الدراسية
الر
تاريخ المناقشة

عنوان األطروحة /الرسالة

قم

االسم

الجامعة

.1

نواف بن عبدالكريم بن أحمد السالم

األردنية

"برنامج تدريبي مقترح لمقيادة اإلبداعية لمديري التربية

.2

عبداهلل بن عواد بن حسن الرويمي

األردنية

"أنموذج قيادي مقترح في إدارة الصراع لتحقيق اإلبداع

.3

رحمة عباس بخيت الحميدين

األردنية

.4

ميا ىاشم العطيات

األردنية

.5

عطا اهلل بن رحيل بن رشيد الرويمي

األردنية

.6

ىدى بنت عبيد بن ىالل الحربي

األردنية

بناء عمى أسس
والتعميم في المممكة العربية السعودية ً
مجتمع المعرفة"(.أطروحة دكتوراه)

المنظمي في إدارات التربية والتعميم في المممكة العربية

السعودية"( .أطروحة دكتوراه)

2013/7/2

2013/7/4

"تقدير حاجات المدارس الحكومية الثانوية في مديريات
التربية والتعميم في عمان لإلدارة اإللكترونية"( .رسالة

ماجستير)
"السمات االجتماعية والمعرفية واإلدارية لممديرين الحاصمين
عمى جائزة الممكة رانيا العبداهلل لممدير المتميز من وجية

2013/4/25
2013/5/7

نظر العاممين في األردن"(.رسالة ماجستير)

"دور مقترح لممشرف التربوي في تفعيل المختبر االفتراضي

في ضوء معايير ضمان الجودة بمنطقة الحدود الشمالية في

2013/10/31

المممكة العربية السعودية"( .أطروحة دكتوارة)

"درجة كفاية المشرفات التربويات في تحسين األداء

التعميمي لمعممات العموم من وجية نظر المعممات في

منطقة القصيم بالمممكة العربية السعودية".

2013/12/5

(رسالة

ماجستير)
.7

زياد محمد أنجاد الغنٌمٌٌن

األردنية

" أسس تربوية مقترحة لتنمية دور الجامعات األردنية في

2014/4/22

.9

خالد بن محمد بن ناصر بن راجح

األردنية

" تطوير دليل تربوي لألطر القانونية واإلدارية في التعامل

2014/5/22

 .10فاطمة سميح أبو عميان

األردنية

" برنامج تدريب مقترح لتنمية الكفايات اإلدارية لإلداريين

تشكيل الوعي السياسي لدى طمبتيا"( .أطروحة دكتوراة)

مع الطمبة المبتعثين من السعودية"( .أطروحة دكتوراة)

في الجامعات األردنية في ضوء متطمبات إدارة التغيير".

2014/7/3

(أطروحة دكتوراة)
 .11غادة حسن "محمد عمي" أبو قاعود

األردنية

"مدونة أخالقية مقترحة لإلشراف واإلسناد التربوي في ضوء

2014/11 /27

 .12بندر بن عبدالرحمن بن مطني

األردنية

" إستراتيجية تربوية مقترحة لمتعميم اإللكتروني في المدارس

2014/11 /4

الرشيدي
 .13زيد عماش شالح اليبيرة

القيادة التحويمية في األردن"(.أطروحة دكتوراة)

الحكومية في ضوء ضمان الجودة بالمممكة العربية

السعودية( .أطروحة دكتوراة)
األردنية

" برنامج تدريبي مقترح لتطوير ميارات االتصال الفعال لدى
مديري المدارس في المممكة العربية السعودية".

ه.
(أطروحة دكتو ار )

2014/12/21

14

عبد اهلل القضاة

االردنية

تصور مقترح لمتطمبات تدويل التعميم في الجامعات االردنية

15

محمد بن عبد اهلل الثبيتي

األردنية

إستراتيجية مقترحة لتطوير أداء القيادات التربوية في أدوات

16

فٌصل عٌد شرٌده

األردنية

17

غدٌر جاسم

االردنية

18

غادة ىاشم

االردنية

19

عبد السالم مصباح محمد شكموف

األردنية

20

تسنٌم الصمادي

االردنية

21

صبحً الظاهر

االردنية

2015/4/16

الحكومية لتحقيق التنافسية العالمية

التربية والتعميم السعودية في ضوء إدارة المعرفة( .أطروحة

دكتوراه).
دور الضغوط المهنٌة التً ٌواجهها معلمً المرحلة
االبتدائٌة فً دولة الكوٌت وعالقتها بالتسرب الوظٌفً
آلٌات إدارٌه تربوٌه مقترحه لتطوٌر التسهٌالت المدرسٌه
فً المدارس الثانوٌه فً دولة الكوٌت
برنامج تدريبي مقترح لتنمية الميارات القيادية لطمبة

2015/5/4

2014/12/24
تحت االشراف
تحت االشراف

المرحمة االساسية العميا في مدارس االونروا في االردن في

ضوء االتجاىات القيادية المعاصره
نظام إداري مقترح لتحويل الجامعات الميبية الحكومية من

جامعات تقميديو إلى جامعات منتجو( .أطروحة دكتوراه).
استراتٌجٌة ادارٌة تربوٌة مقترحة لتحسٌن مستوى كفاءة
الصحة المدرسٌة فً المدارس الثانوٌة الحكومٌة فً
االردن
دلٌل تربوي مقترح الدارة المعرفة فً مدارس وكالة االمم
المتحدة االونروا فً االردن

تحت االشراف
تحت االشراف

تحت االشراف

األطروحات والرسائل التي تم مناقشتيا خالل الفصول الدراسية
اسم الطـالـــب

الرقم

اسم المشرف

عنوان األطروحة /الرسالة

الجامعة

.1

ىدية محمد حيدر المحمد د .عاطف بن طريف

األردنية

" البحث العممي في جامعة الكويت الواقع والمعيقات من

.2

لينا فالح سعيد عودة

د .عاطف بن طريف

األردنية

"بناء معايير تميز إلعداد المعممين في كميات التربية في

.3

أحمد سميمان الحنيطي

د .محمد الحراحشة

آل البيت

.4

إبراىيم الشريـف

أ.د سامي خصاونة

األردنية

.5

نضال محمد ىندي

د .سامي خصاونة

األردنية

.6

خالد بن مبرك بن نامي

د .عاطف بن طريف

األردنية

.7

نيفين فريد ضراغمة

د .محمد الزبون

األردنية

"دور مقترح لممعمم المتميز في عممية االشراف

.8

جاد اهلل بن عبد العزيز

أ.دة نايفة قطامي

البمقاء

"الذكاء االجتماعي وعالقتو بميارة حل المشكالت

التطبيقية

الحياتية لدى الطمبة الموىوبين باعتبار بعض

وجية نظر أعضاء الحقبة التدريسية"" .رسالة ماجستير".
الجامعات الفمسطينية في ضوء متطمبات المدرسة الفاعمة

في القرن الحادي والعشرين" .أطروحة دكتوراه"

تاريخ

المناقشة
2011/7/18

2012/4/18

"البيئة التنظيمية السائدة في مدارس مديرية التربية
والتعميم في محافظة جرش وعالقتيا بدافعية إنجاز

المعممين" " .رسالة ماجستير".

2012/7/1

"أنموذج مقترح إلدارة الجامعات في المممكة العربية

2012/7/12

السعودية في ضوء متطمبات إدارة الجودة الشاممة في

التعميم العالي" .أطروحة دكتوراه"
الشريف

المطيري

"أنموذج إداري تربوي مقترح لتقييم في األداء

اإلشرافي لمشرفي التربية اإلسالمية في األردن".

أطروحة دكتوراه"

"إستراتيجية إدارية مقترحة لتوظيف التربية اإلعالمية

(-13

/7/)18
2012
2012/7/19

في ممارسات القيادات التربوية في وزارة التربية

والتعميم السعودية" .أطروحة دكتوراه"

الشييد

2012/11/7

التربوي في األردن" ".رسالة ماجستير".

2012/11/18

المتغيرات في جامعة حائل بالمممكة العربية

السعودية" ".رسالة ماجستير".
.9

محمد فالح سالم الجبور

"تطوير معايير المشرفين التربويين في وزارة التربية

أ.د سالمة طناش

األردنية

 .10إبراىيم عمي إبراىيم

د .خميل خرابشة

الياشمية

"دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة وذي

 .11حاتم راتب أمين الجبور

دة .عونية أبو سنينة

الشرق

"درجة تطبيق معممي التربية الرياضية في المدارس

 .12تياني فورزي القاسم

د" .محمد أمين" القضاة األردنية

2012/12/6

والتعميم في األردن في ضوء المعايير العالمية المعاصرة

الختيار المشرف التربوي" ".أطروحة دكتوراه"

طريف

األوسط

2012/12/20

االحتياجات الخاصة في األردن" ".رسالة ماجستير".
2013/1/20

الثانوية الحكومية لمعايير جائزة الممك عبداهلل الثاني

لمياقة البدنية وعالقتيا باالنضباط المدرسي من وجية
نظر المديرين في محافظة عمان العاصمة" ".رسالة

ماجستير".
"دراسة استشرافية لمعوامل المكونة لمدرسة المستقبل
في األردن في ضوء مبادئ التربية المستمرة".

"أطروحة دكتوراه"

2013/3/13

 .13غفران محمود أحمد

أ.د صالح عميمات

اليرموك

 .14عمي يوسف أبو ىويدي

دة .منيرة الشرمان

اليرموك

 .15محمد يونس قواريق

د" .محمد أمين" القضاة األردنية

" واقع المنظومة القيمية لمعممي المدارس الثانوية في 2013/4/29

 .16محمد إبراىيم السكيتي

د .محمد الزبون

األردنية

2013/4/30

 .17تياني فيد فواز العنيزي

أ.د سالمة طناش

األردنية

 .18بندر صالح عوظة شعير

أ.د بسام العمري

األردنية

 .19عوض سعد المطيري

د" .محمد أمين" القضاة مؤتة

التيمة

"التمكين اإلداري لممرأة في المواقع القيادية في

2013/3/27

الجامعات األردنية وعالقتو باإلبداع اإلداري".

"أطروحة دكتوراه"

"واقع القيادة التحويمية لدى مديري التربية والتعميم في

2013/4/17

إقميم الوسط وعالقتيا بالتمكين اإلداري لدى مديري

المدارس الثانوية" ".أطروحة دكتوراه"

محافظة نابمس من وجية نظرىم" ".رسالة ماجستير".

"إستراتيجية تربوية مقترحة لمجامعات السعودية
لمواجية التغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة"" .

أطروحة دكتوراه".

"تقدير االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس

2013/5/6

اإلناث في الجامعات الحكومية السعودية وتحديد

أولويات تمبيتيا".

"بناء خرائط ذىنية لعممية خاتمة الق اررات اإلدارية لدى

2013/5/8

مديرية المدارس بمنطقة الباحة التعميمية بالمممكة

السعودية" ".أطروحة دكتوراه".
"درجة تطبيق معايير اختيار مديري المدارس وعالقتيا

2013/5/9

بفاعمية أدائيم لمياميم الفنية من وجية نظر

المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة" " .رسالة

ماجستير".
الشرق

"درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في تعميم

 .20عمي قطيم عيد صقر

دة .عونية أبو سنينة

األوسط

وتدريب طمبة مركز إعداد رجال اإلطفاء في دولة

 .21عبداهلل العازمي

أ.د راتب السعود

عمان

العربية

الثاوية في الكويت" ".رسالة ماجستير".

 .22نوال أسعد الفـي

أ.د هحوذ علي عاشور

اليرموك

"اإلدارة المدرسية وعالقتيا في تحفيز المجتمع المحمي نحو

 .23عيد بن نزال الشراري

أ.د بسام العوري

األردنية

 .24عادل محمد النجار

أ.د بسام العوري

األردنية

 .25عبير عبدالجواد

أ.د بسام العوري

األردنية

2013/5/28

الكويت من وجية نظر المعممين والمدربين" " .رسالة

ماجستير".

"أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس

عالقة تشاركية مع المدارس الحكومية لممرحمة الثانوية في

2013/6/8
2013/6/26

محافظة إربد ومقترحات لمتطوير" " .أطروحة دكتوراه".

"بناء برنامج تدرٌبً مقترح لتطوٌر األداء الوظٌفً

2013/7/7

لمدٌري المدارس الثانوٌة بمحافظة القرٌات فً
الملكة العربٌة السعودٌة" ".أطروحة دكتوراه".
"أنموذج قٌادي تربوي مقترح لمدٌري المدارس

2013/7/8

الثانوٌة لرفع أداء المعلمٌن المهنً فً ضوء إدارة
المعرفة" ".أطروحة دكتوراه".
"معاٌٌر مقترحة لقبول طلبة البكالورٌوس فً الجامعة األردنٌة
بنا ًء على إدارة الجودة الشاملة" " .أطروحة دكتوراه".

2013/7/18

 .26عبد طالب حسين الحمد

دة .عوًية أبو سٌيٌة

الشرق

 .27سعود حمود الربيعان

د .محمد الزبون

األردنية

 .28عماد محمود عمي

أ.د راتب السعود

عمان

د .هحوذ حراحشة

آل البيت

دة .عوًية أبو سٌيٌة

جرش

األوسط

الرحاحمة

 .29إيناس محمد جمعة

العربية

الخوالدة

"الصعوبات التً تواجهها اإلدارة فً المدارس الثانوٌة

2013/8/18

فً دولة الكوٌت وعالقتها بالوالء التنظٌمً من وجهة
نظر معلمً تلك المدارس" ".رسالة ماجستير".

"درجة تمثل طمبة المرحمة الثانوية في منطقة حائل

2013/10/29

في المممكة العربية السعودية لمقيم األخالقية" ".رسالة

ماجستير".
"فاعلٌة وحدة الرقابة والتدقٌق الداخلً فً الجامعة

2013/11 /27

األردنٌة وسبل تفعٌلها" ".رسالة ماجستير".
"العوامل التنظٌمٌة وعالقتها باالحتراف الوظٌفً

2013/12/10

لدى معلمً مدارس مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء
قصبة المفرق فً األردن" ".رسالة ماجستير".

 .30فداء فياض فوارس

"درجة توافر مؤشرات األداء لمعايير جودة الطمبة

2013/12/16

والخدمات الطالبية في ضوء مؤشرات األداء لمعايير
الجودة في مؤسسات التعميم العالي في األردن".

" رسالة ماجستير".
 .31مالك بنت إبراىيم المقرن د .بشار السليّن

البمقاء

"درجة امتالك معممي الموىوبين لميارات البحث

التطبيقية

التربوي وعالقتيا ببعض المتغيرات في األردن"".

 .32محمد بن سالم

د .محمد الزبون

األردنية

"برنامج تدريبي إداري مقترح لتطبيق إدارة التنوع في

 .33عبداهلل مناحي رميثان

أ.د سالهة طٌاش

األردنية

الصريصري
العازمي

2013/12/23

رسالة ماجستير".

الجامعات السعودية الحكومية" ".رسالة ماجستير".
"تطوٌر إستراتٌجٌة لحل مشكالت طلبة البكالورٌوس

2013/12/23
2013/12/26

فً جامعة الجوف فً المملكة العربٌة السعودٌة"" .
أطروحة دكتوراه".
أ.د سالهة طٌاش

األردنية

 .34قدرية محمد أحمد

 .35ابتسام عمي الدسيت

أ.د أًوار الكيالًي

األردنية

 .36ىدى سيار سويمم

دة .هرين الخالذي

البمقاء

البشري

"برنامج تدرٌبً مقترح لتطوٌر المهارات اإلدارٌة

2013/12/26

بناء
للمدٌرٌن التربوٌٌن فً مجلس أبو ظبً للتعلٌم ً
على حاجاتهم التدرٌبٌة" ".أطروحة دكتوراه".
" بناء برنامج تدرٌبً لتطوٌر األداء اإلشرافً للمشرفٌن

2013/12/29

التربوٌٌن فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً محافظة عمان فً
ضوء سٌاسات التنمٌة المهنٌة" " .أطروحة دكتوراه".

الرشيدي

التطبيقية

"التفكٌر اإلبداعً وعالقته بالتعلم الذاتً لدى الطلبة

2014/3/8

الموهوبٌن فً المرحلة الثانوٌة فً منطقة تبوك
فً المملكة العربٌة السعودٌة"".رسالة ماجستير".

 .37حسام محمد سعيد أيوب

د" .محمد أمين" القضاة األردنية

" دور مقترح للجامعات األردنٌة فً تنمٌة مفاهٌم
الثقافة السٌاسٌة لدى طلبتها" ".أطروحة دكتوراه".

2014/3/17

 .38أزهار خضر داود داغر

د" .محمد أمين" القضاة األردنية

2014/3/19

" أنموذج هندرة لعملٌة اتخاذ القرار التربوي فً
الجامعات األردنٌة" ".أطروحة دكتوراه".

أ.د سالهة طٌاش

األردنية

.39

سوزان يوسف موسى

 .40شذى أحمد عونً أحمد
ٌوسف حمدان

أ.د أًوار الكيالًي

األردنية

 .41رائدة سامً عٌسى
القصار

أ.د أًوار الكيالًي

األردنية

 .42سناء محمد مقبل مطلق

أ.د صالح عليوات

اليرموك

 .43سلمان بن عواد بن حجر
البلوي

أ.دة ًايفة قطاهي

البمقاء

 .44وجدان بطاٌنة

د .عوًية أبو سٌيٌة

جرش

 .45عبدالهادي عاصً سمٌر
الشمري

د .هحوذ الحراحشة

 .46همام سمٌر حمادنة

أ.د عارف توفيق
عطاري

اليرموك

د .هحوذ حراحشَ

آل البيت

 .48وجدان بطاٌنة

د .عوًية أبو سٌيٌَ

جرش

 .49عبد الهادي سمٌر
الشمري

د .صالح الشرفات

آل البيت

 .50دعٌج مطلق عاصً

د.احوذ الحراحشَ

آل البيت

خمش

" أنموذج مقترح لإلدارة بالتجوال فً المدارس الحكومٌة

2014/3/31

فً محافظة العاصمة عمان" ".أطروحة دكتوراه".
2014/4/17

" أنموذج قٌادي تربوي مقترح للقٌادة اإللكترونٌة على
مستوى مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً األردن اعتماداً على
أسس القٌادة التحوٌلٌة" ".أطروحة دكتوراه".

2014/4/22

" دراسة استشرافٌة لوظائف مدٌر المدرسة األساسٌة
الحكومٌة المستقبلٌة بنا ًء على االقتصاد المعرفً فً
األردن" ".أطروحة دكتوراه".

2014/4/28

"دور البحث العلمً فً تموٌل الجامعات األردنٌة
الحكومٌة من وجهة نظر القادة التربوٌٌن فٌها" ".أطروحة
دكتوراه".

التطبيقية

2014/5/17

" تقٌٌم برامج رعاٌة الطلبة الموهوبٌن فً ضوء المعاٌٌر
العالمٌة من وجهة نظر معلمً ومعلمات الموهوبٌن فً
المملكة العربٌة السعودٌة" ".رسالة ماجستير".

2014/5/21

"درجة ممارسة مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة
لألنماط القٌادٌة وعالقتها بالرضا الوظٌفً للمعلمٌن
من وجهة نظرهم فً محافظة جرش".

" رسالة

ماجستير".
2014/6/22

"الثقافة التنظٌمٌة السائدة وعالقتها باإلبداع اإلداري
لدى مدٌري ورؤساء األقسام فً أكادٌمٌة سعد
العبدهللا للعلوم األمنٌة فً دولة الكوٌت".

" رسالة

ماجستير".
2014/6/25

"درجة تطبٌق معاٌٌر ضمان الجودة فً برامج
الدراسات العلٌا فً كلٌات التربٌة فً الجامعات
األردنٌة :معوقات التطبٌق ومقترحات التطوٌر".

"

أطروحة دكتوراه".
.47

ربٌعة ارشٌد السعٌد

درجة ممارسة مدٌري مدارس مدٌرٌة التربٌة
والتعلٌم فً البادٌة الشمالٌة الشرقٌة للمحاسبة

2014/3/23

االدارٌة"" .رسالة ماجستير".
درجة ممارسة مدٌري الثانوٌة الحكومٌة لالنماط
القٌادٌة وعالقتها بالرضا الوظٌفً للمعلمٌن من

2014/5/21

وجهة نظرهم فً محافظة جرش ".رسالة ماجستير".
الثقافة التنظٌمٌة السائدة وعالقتها باالبداع االداري لدى
مدٌري ورؤساء االقسام فً اكادٌمٌة سعد العبد هللا للعلوم

2014/6/22

االمنٌة فً دولة الكوٌت ".رسالة ماجستير".
درجة ممارسة قٌادة التغٌر لدى مدٌري مدارس دولة

2014/8/4

الشمري

الكوٌت وعالقتها باالبداع االداري

 " .رسالة

ماجستير".

.51

حسٌن البلوي

د .هحوذ الزبوى

االردنية

.52

زٌاد عبد هللا علً نمر

د .كوال دواديي

الشرق

.53

نادٌا خلٌف البلوي

د .سالهَ طٌاش

االردنية

.54

نواف خالد الزعبً

د .هحوذ حراحشَ

آل البيت

.55

سعد ابراهٌم الرشٌدي

د .عاطف بي طريف

االردنية

.56

نوف مدهللا العازمً

د .بسام العوري

االردنية

.57

محمد بزبز

د .عاطف بي طريف

االردنية

.58

عبد هللا مرٌخات صقر
العجمً

د .هحوذ حراحشَ

آل البيت

.59

حسٌن حماٌل

د .بسام العوري

االردنية

.60

سالم حقٌب سالم العجمً

د .صالح عليوات

آل البيت

.61

فٌصل العجمً

د .صالح عليوات

آل البيت

.62

فرٌح الشمري

د .بسام العوري

االردنية

.63

عصام مسعود

د .هحوذ القضاٍ

.64

راما زكً الحجاوي

أ.د هحوذ الزبوى

االردنية

.65

نسرٌن احمد نوار

د.عوًية ابو سٌيٌة

جرش

66

اشرف االشقر

أ.د هحوذ الزبوى

االردنية

2014/8/11

أنموذج مقترح للقٌادة الذاتٌة للمدارس المستقلة فً
المملكة العربٌة السعودٌة وفق مدخلً تحلٌل
النظم وادارة المعرفة ".أطروحة دكتوراه".

االوسط

2014/8/12

المشكالت االشرافٌة التً ٌواجهها المعلمون فً مدارس
القدس التابعة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة من وجهة
نظرهم " .رسالة ماجستير".
تطوٌر اداة لتقٌٌم اداء مدارس التعلٌم العام فً منطقة
تبوك التعلٌمٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة.

"

2014/8/12

أطروحة دكتوراه".

درجة ممارسة مدٌري المدارس فً دولة الكوٌت
للكفاٌات االشرافٌة
تصور مقترح للمدرسة االلكترونٌة فً المرحلة
الثانوٌة وفق معاٌٌر الجودة الشاملة فً منطقة

2014/10/28
2014/12/5

المدنٌة المنورة" .أطروحة دكتوراه".

ماجستير

انموذج مقترح لتطوٌر االسالٌب االدارٌة فً ادارة
التربٌة والتعلٌم فً محافظة القرٌات فً المملكة
العربٌة السعودٌة
انماط اإلدارة الصفٌة لدى المعلمٌن الفائزٌن بجائزة
الملكة رانٌا العبدهللا للمعلم المتمٌز من وجهة
نظرهم فً االردن
مصادر سلطة اعضاء هٌئة التدرٌس فً جامعة
الكوٌت وعالقتها بالحرٌة االكادٌمٌة لطلبة
الدراسات العلٌا
انموذج مقترح للتعلٌم االلكترونً فً مدٌرٌات
التربٌة والتعلٌم فً المحافظات الشمالٌة فً
فلسطٌن فً ضوء ادارة المعرفة
دور مدٌري المدارس الثانوٌة فً تعزٌز التنور
البٌئً لدى معلمً العلوم االجتماعٌة
درجة التزام مدٌري المدارس فً ادارة الوقت
بمنطقة الجهراء بالكوٌت.

2014/12/4

2014/12/11

2014/12/18

2014/12/16

2014/12/29
2014/12/27
2014/12/18

دلٌل تربوي مقترح مبنً وفق علم الفراسة لتعرف
سلوك طلبة المرحلة الثانوٌة االردنٌة.
اسس تربوٌة مقترحة لتفعٌل دور الجامعات االردنٌة فً
تنمٌة الوعً السٌاسً لدى طلبتها فً ظل الربٌع
العربً وعالقة ذلك باالستقاللٌة الذاتٌة

2014/12/23
2015/2/2

أطروحة

دكتوراه
درجة التزام مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة
باخالقٌات مهنة اإلدارة المدرسٌة فً محافظة

2015/2/3

الزرقاء من وجهة نظر المعلمٌن أطروحة دكتوراه
اسس تربوٌة مقترحة لتنمٌة راس المال الفكري
لدى المعلمٌن بناء على متطلبات التنمٌة
المستدامه أطروحة دكتوراه

2015/3/26

67

تركً هزاع العفاسً

د.هحوذ الحراحشة

آل البيت

68

عبد العزٌز بن حمود
رشٌدي

أ.د عذًاى العضايلة

البمقاء

69

داود كسابري

أ.د راتب السعود

االردنية

70

بشرى عبدهللا محمد
عودة

أ.د يزيذ السورطي

الياشمية

71

ابراهٌم بن عواد البلوي

أ.د صالح عليوات

االردنية

72

نسرٌن ابو هندي

أ.د اًوار الكيالًي

االردنية

73

مٌس ربابعة

أ.د اًوار الكيالًي

االردنية

74

هٌام الصخري

أ.د راتب السعود

االردنية

75

منال نصري قموه

أ.د هحوذ القضاٍ

االردنية

76

دالل قطٌشات

أ.د هحوذ القضاة

االردنية

77

همام الحارثً

أ.د هحوذ القضاة

االردنية

78

عاطف جسار الزبون

أ.د هحوذ الحراحشة

آل البيت

79

ماجد محمد القادر

أ.د سالهة طٌاش

االردنية

80

وفاء علً بوكنان

أ.د بسام العوري

االردنية

درجة تفعٌل مدٌري المدارس لدور المؤسسات المجتمعٌة
فً تحقٌق الشراكة مع المؤسسات التعلٌمٌة فً دولة

2015/3/28

الكوٌت وعالقتها بفاعلٌة المدرسة أطروحة دكتوراه
المهارات ما وراء المعرفٌة وعالقتها بالمهارات القٌادٌة
لدى معلمً الطلبة الموهوبٌن فً منطقة حائل فً

2015/3/28

المملكة العربٌة السعودٌة أطروحة دكتوراه
تطوٌر معاٌٌر القادة التربوٌٌن فً المدارس الخاصة فً
فلسطٌن فً ضوء الواقع وابعاد الجودة المستحقة

2015/3/31

أطروحة دكتوراه
درجة الصمت التنظٌمً وعالقتها بمستوى االمن

الوظٌفً فً الجامعات االردنٌة أطروحة دكتوراه
تطوٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة كفاٌات مدٌر المدرسة
كمشرف تربوي مقٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة
قواعد ادارٌة مقترحة لالتصال االداري لتفعٌل اداء
مدٌري المدارس فً وكالة الغوث الدولٌة فً االردن

2015/4/1
2015/4/9
2015/4/19

بناء على نماذج اتصال مختاره أطروحة دكتوراه
رؤٌة مقترحة العادة هندسة التصور الذهنً لدى مدٌري
المدارس الثانوٌة االردنٌة الحكومٌة للتعامل مع

2015/4/20

المشكالت التربوٌة لدٌهم أطروحة دكتوراه
استراتٌجٌة ادارٌة تربوٌة مقترحة للحاكمٌة فً الجامعات

2015/4/21

دلٌل تربوي مقترح لمساعدة المراة العاملة فً التوفٌق

2015/4/22

انموذج مقترح لتقٌٌم االداء الوظٌفً لموظفً الجامعات
االردنٌة الحكومٌة استنادا قواعد القٌادة االخالقٌة

2015/5/29

االردنٌة العامة أطروحة دكتوراه
بٌن عملها وتربٌة االبناء أطروحة دكتوراه

أطروحة دكتوراه
اسس تربوٌة مقترحة لتفعٌل الدور التربوي للمسجد فً
ضوء التغٌر االجتماعً فً المملكة العربٌة السعودٌة

2015/5/3

أطروحة دكتوراه
مصادر الضغوط النفسٌة وعالقتها بمستوى االداء
الوظٌفً لدى العاملٌن فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم
لمحافظة المفرق ماجستٌر
برنامج اشرافً تربوي مقترح لتنمٌة كفاءة المعلمٌن
مهنٌا فً منطقة الجوف التعلٌمٌة فً المملكة العربٌة

2015/5/3

2015/5/7

السعودٌة أطروحة دكتوراه
استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر اداء العاملٌن االدارٌن فً
الجامعات الحكومٌة بالمنطقة الشرقٌة فً المملكة

العربٌة السعودٌة أطروحة دكتوراه

2015/5/7

