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 المؤهالت العلمية :

 .1960 –جامعة القاهرة  -لدراسة الجامعية األولى ليسانس آداب شهادة ا -1

             (Chattanooga) نوغاتانفس ، جامعة تشاال وعلم الماجستير في التربية -2

 .1964الواليات المتحدة األمريكية ،  -والية تنسي 
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 University of)الدكتوراه في التربية، تخصص "إدارة تربوية"، جامعة تنسي  -3

Tennessee – Tennessee) -  الواليات المتحدة األمريكية ،  –والية تنسي

1966. 

 

 

 الخبرات العملية :

 الجماهيرية الليبية -مدرسة بنغازي الثانوية للبنين  –مدرس   1960-1962
 الواليات المتحدة -جامعة تنسي -مساعد بحث وتدريس   1963-1966

تربية قسم ال -كلية اآلداب  -الجامعة األردنية  -أستاذ مساعد   1966-1961
 لم النفس .عو

 الجامعة األردنية –مدير شؤون الطلبة    1967-1971

كلية العلوم التربوية  -الجامعة األردنية  –أستاذ مشارك      1961-1975  

كلية العلوم التربوية -األردنية الجامعة  –أستاذ اإلدارة التربوية       1/12/1975  

امعة األردنيةالج –نائب عميد كلية العلوم التربوية      1975-1971  

  الجامعة األردنية –عميد كلية العلوم التربوية      1971-1910

الجامعة األردنية –عميد شؤون الطلبة       1919–1914  

العلوم  كلية –الجامعة األردنية  – أستاذ اإلدارة التربوية   وحتى تاريخه – 1919

.التربوية  

 ردنيةأستاذ شرف في الجامعة األ    اآلن -11/03/2013

األنروا -اآلن     عضو مجلس أمناء كلية العلوم التربوية واآلداب – 2013  

 

 من المواد الدراسية التي قمت بتدريسها:

 اسم المادة الساعات المعتمدة المستوى

هدكتورا  تحليل النظم التربوية 3 

هدكتورا  أخالقيات القيادة التربوية 3 
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هدكتورا تربويةقضايا معاصرة في اإلدارة ال 3   

 نظرية اإلدارة التربوية 3 ماجستير

 إدارة المدرسة الثانوية 3 ماجستير

 إدارة مدرسية 3 دبلوم عال  

 

  

 االنجاز العلمي قبل الحصول على رتبة أستاذ :

 البحوث:

 الجامعةةة - الحديثةةة التربيةةة مجلةةة – المدرسااي البنااا  فااي حديثااة اتجاهااات -

 1970 ،(شباط) فبراير – القاهرة - األمريكية

 - الحديثةةة التربيةةة مجلةةة  – المعلمااين وتاادري  إعااداد لباارام  عامااة أسااس -

 ، 1971 ، (نيسةةةان) ابريةةل ، الرابةة  العةةدد – القةةاهرة - األمريكيةةة الجامعةةة

 . 354-347ص

 ، الثةاني العةدد - دراسةات مجلةة – األردنياة الجامعاة لخريجاي تتبعيه دراسة -

 70-63ص  ، 1973 ،  األول المجلد

 العربيةةة الجامعةةات اتحةةاد مجلةةة - ميدانيةةة دراسةةة – األردنيااة الجامعااة مكتبااة -

 1974 ، (أيلول) سبتمبر – السادس العدد

 – الليبيةةة الجماهيريةةة – العربيةةة الثقافةةة مجلةةة – الفلساافة وضاارورة المعلاام -

   31-26ص ، 1974 ، أيلول آب العاشر العدد

 االحتفةةال"  خةةاص عةدد - المعلةةم رسةالة مجلةةة - وواجبااتهم المعلمااين حقاوق -

 94-16 ص ، 1974، ،حزيران الثاني العدد" العربي المعلم بيوم

 العشةرون و السةاب  العةدد - أفكار مجلة - التربوية اإلدارة في النظرية أهمية -

 . 30 – 24ص ، 1975  نيسان ،
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 الكت  التي نشرتها قبل األستاذية:

 1967 ، األردنية المسلحة القوات مطبعة:  عمان – التربية فلسفة كتاب -1

   1973 الرأي، مطبعة عمان: – العالج و األزمة – الشبا  كتاب -2

 

 

 

 االنجاز العلمي بعد الحصول على رتبة أستاذ:

 العربياة الجامعاة فاي الماجساتير و الادبلوم طلباة بين الفكري االنفتاح مدى -1

 مةارس – التاسة  العةدد – العربيةة الجامعةات اتحاد مجلة - ميدانية دراسة –

  .قشطه محمد 0د م  باالشتراك  ،16-9 ص ،1976 ،(ذارآ)

    العربيةةةة الثقافةةةة مجلةةةة – " اساااتراتيجياتهو معيقاتاااه " الترباااوي التغييااار -2

 1971 ، الخامسة السنة - الليبية الجماهيرية – الثاني العدد

 اتحةاد مجلةة - ميدانيةة دراسة – العربي الوطن في العالي بالتعليم االعتراف -3

 47- 31 ص ،1912 (نيسان) لابري ،11 عدد- ربيةالع الجامعات

 - االجتماعيةةةة العلةةةوم مجلةةةة - األردنياااة الجامعاااة لخريجاااي تتبعياااه دراساااة -4

 .البطش وليد محمد0د م  باالشتراك ،1919 الكويت،

 الجامعةةةة- دراسةةةات مجلةةةة - األردنياااة الجامعاااة طلباااة لااادى القيماااي البناااا  -5

 .1990 ،3 العدد أ، 17 المجلد - األردنية

 منشةةورات العةةالي التعلةةيم حةةول قةةراءات األردن، فااي العااالي التعلاايم موياالت -6

 يونيةةو الثالةةث العةةدد العربيةةة، الةةدول فةةي للتربيةةة اإلقليمةةي اليونسةةكو مكتةةب

1991. 

 الجامعةةة - دراسةةات مجلةةة - األردنيااة الجامعااة طلبااة وميااول وقاايم اتجاهااات -7

 البطش وليد محمد0د م  باالشتراك ، 1997 ، األردنية

 الشخصاي و والعملاي األكااديمي إلعادادهم األردنياة الجامعاة خريجاي يمتقي -1

 ، األردنيةةة الجامعةةة دراسةةات، مجلةةة ،ككاال الجااامعي واإلعااداد واالجتماااعي

 . البطش وليد محمد0د م  باالشتراك ، 25 المجلد
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 العربية الجامعات اتحاد مجلة ، التربوي النظام إدارة في والنمذجة النظرية -9

 . 16/11/1999 ، 35 العدد ،

 لضاوابط األردن فاي التعليم و التربية وزارة مدارس في العاملين ممارسة درجة  -10

 ، دراسةةةات ،مجلةةةة مقتااارح أنماااوذج:  ساااينجي إطاااار حسااا  المتعلماااة المنظماااة

 صةالح.د مة  باالشتراك ، 2009 أيلول ، 2 العدد ، 36 المجلد ، األردنية الجامعة

 . عبابنه احمد

 ، األردنياة الخاصاة المادارس فاي التعليم مشكالت لضبط إستراتيجية تطوير -11

 ، 2014 آذار ، 1 العةةدد ، 41 المجلةةد ، األردنيةةة الجامعةةة ، دراسةةات مجلةةة

 0المناصير جودت لميحة0د م  باالشتراك

 وزارة فااي التربويااة للقيااادات المتمياازة القيااادة فااي تاادريبي برنااام  تطااوير -12

 ،41المجلةةد األردنيةةة، الجامعةةة دراسةةات، مجلةةة األردنيااة، التعلاايم و التربيااة

 العريضي. محمد منيرة0د م  باالشتراك ،2014 أيلول ،2 العدد

13- Passionalized Rationality Theory in the Decision Making 

Process. (2017). British Journal of humanities and Social 

Sciences, 17(1),19-31. 

 الكت  التي نشرتها بعد رتبة أستاذ )جميعها نشر بدعم من الجامعة األردنية(:

   1979، الشعب مطبعة:  عمان – ودراسات بحوث التربوية اإلدارة كتاب -1

 فاي والجماعاات األفاراد سالوك"  المنظمي والسلوك التربوية اإلدارة كتاب -2

 1916 ، وعكشة شقير مطبعة:  عمان ،" النظم

 و للنشةةةر وائةةةل ردا عمةةةان: – "آفااااق و مفااااهيم " التعليمياااة اإلدارة كتةةةاب -3

 .1999 التوزي ،

 عمادة منشورات ، " باإليمان اإلدارة" التربوية النظم إدارة في أبدال كتاب -4

 2007 ، األردنية الجامعة ، العلمي البحث

 . عمان: دار وائل للنشر.(2014) اإلدارة المدرسية الواقع والمأمولكتاب  -5

 : ردنيةاأل الجامعة من مدعومة غير أستاذ رتبة بعد نشرت كت 
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 مطبوعةةات قطةةر: – والتعلاايم التربيااة لمنااه  إسااالمية صااياغة نحااو كتةاب -1

 .1979، الدينية الشؤون و الشرعية المحاكم... الراية

 وائةل دار منشةورات مةن ، " المساتقبل مدرساة " المتعلمة المدرسة كتاب -2

 . 2009، عبابنه صالح 0د م  باالشتراك و للنشر

 : فيها شاركت كتب

 و للنشةر الشةرو  دار:  عمةان –وآخةرون التربية مبادئ في المرجع كتاب -3

 (التل سعيد. د بإشراف آخرين م  مشترك)  1993 ، التوزي 

 و للنشةر الفكةر دار:  عمةان – وآخةرون الجامعة في التدريس قواعد كتاب -4

 ( التل سعيد.د إشراف ) -1997 ، التوزي 

 ، لتوزية وا للنشةر الفكةر دار:  عمةان – وآخةرون الجامعة في الدراسة كتاب -5

 .( التل سعيد.د إشراف ) 1997

 2014عمان: دار وائل للنشر،  -اإلدارة المدرسية الواقع والمأمولكتاب  -6

 

 فاي األول عالمياة نشار دور قبال مان نشارت االنجليزية باللغة كتابين في المشاركة

 : بريطانيا في والثاني أمريكا

1- Hani A.R.Twail & Ibraheem Naser, "Education in Jordan" 

,In :Handbook of world Education . Dr.Walter 

Wickremasinghe Editor. Huston .Texas: American 

Collegiate Service. 1991 

2- 11- Hani A.Tawil. "Al-Ghazzali:1058-111" in fifty major 

Thinkers on Education ,Joy A. Palmer (edu)London 

:Routledg , 2001  

 المشاركة في مؤتمر عالمي محكم :

 إلةى مقدمةة ،الحكوماة و المجتماع باين المدرساة: فاي وتربيتاه الطفال حقاوق -1

 لبحةةوث الملكةةي المجمةة  بةةين بالتعةةاون الثانيةةة المسةةيحية – اإلسةةالمية النةةدوة
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 بةةين للحةةوار البةةابوي المجلةةس و"  البيةةت آل مؤسسةةة"  اإلسةةالمية الحضةةارة

 عمان. ،15/12/1990-13 من لفترةا في عقدت( الفاتيكان) األديان

 

 

 

 المشاركة في ندوة عربية محكمة :

 – األردنياة الجامعاة في التدريس هيئة ألعضا  التربوية الممارسات فاعلية-1

 السةعودية العربيةة المملكةة التربية، كليات عمداء لندوة مقدم - ميدانية دراسة

 .1977/1971 العام الجامعي
 

 المشاركة في ندوات في الجامعة األردنية:

شاركت في جمي  الندوات التي أقامتها كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية وكان 

منها.لي بحث في كل   

 بحوث أجريت بتكليف من الجامعة األردنية:

 مةة  باالشةةتراك ، " األردنيااة الجامعااة فااي التسااجيل لعمليااة الطلبااة تقياايم"-1

 تطةةوير بهةةدف األردنيةةة امعةةةالج رئاسةةة إلةةى قةةدمت الةةبطش، وليةةد محمةةد.د

 .1917 ،"  عملية التسجيل م  التعامل

   ، " األردنيااااة الجامعااااة لطلبااااة العامااااة الثقافااااة لمااااادة تقييميااااه دراسااااة"-2

 األردنيةةة الجامعةة رئاسةة إلةةى قةدمت - الةبطش وليةةد محمةد0د مة  باالشةتراك

 .1911 ،"  المادة هذه م  التعامل تطوير بهدف
 

 القيادة األكاديمية :

 1971-1967 الجامعة في الطلبة شؤون ديرم -

 1971-1975 التربوية العلوم كلية عميد نائب -

 1910-1971 التربوية العلوم كلية عميد -
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 1919-1914 الطلبة شؤون عميد -

 (. مرة من أكثر)  األردنية الجامعة في العلمي البحث لجنة في عضو -

 

 الواعدة: القيادة برنامج        

       سنوات خمس لمدة األردنية الجامعة في الواعدة القيادة برنامج مسؤولية تتولي      

 شخصةيات مةن البرنةامج اهةذب تتعلة  تقةدير كتةب علةى حصةلت وقةد 1914-1919      

 )أنظر الكتب المرفقة(  :عالمية

1-   Duke of Edinburgh 

2-  The United Nations University 

3- World of Islam Festival Trust London 

4- Lord “Hugh Caradon” 

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا:

 الجامعةةة فةةي ودكتةةوراه ماجسةةتير رسةةالة 250 مةةن أكثةةر علةةى أشةةرفت لقةةد -

 .األردنية

 مجةد للطالبةة لبنةان/يوسةف سيالقد جامعة في دكتوراه أطروحة على أشرفت  -

 بتةةةاري  الجامعةةةة مةةةن صةةةادر كتةةةاب إلةةةى باإلشةةةارة البةةةرازي البةةةاكير محمةةةد

19/2/1992. 

 

 األقدمية في الرتبة:

 .م1/12/1975 بتاري  التربوية اإلدارة في أستاذ رتبة على حصلت

 :عالمية لجان في العضوية

/  قةابوس السةلطان جامعة اإلسالمية والعلوم التربية كلية تقييم لجنة في عضو -

 .1977 ُعمان سلطنة

 :أخرى نشاطات
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 األردنيةة الجامعةة في جليزيةاالن باللغة"  اإلنسان وحقو  التربية"  مسا  تدريس

(1001756 )Human Rights Education الجةامعي العةام مةن الثاني الفصل 

2007/2001. 

 

 


