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أ:أأالمؤهالتأالعلمية
أ

 .أ(1992)أ/ةيركي،أالوالياتأالمتحدةأالمفيأاإلدارةأالتربوية:أجامعةأكانساسأ( Ph.D)دكتوراهأ ▪

أ.أ(1990)ركيةأي،أالوالياتأالمتحدةأالممبورياإتخصصأإدارةأمدراءأالتربية:أجامعةأفيأأ(Ed.S) تربويأاختصاصي ▪

 .أ(1988)أركيةي،أالوالياتأالمتحدةأالممبورياإ:أجامعةأتخصصأإدارةأالمدرسةأالثانويةفيأأ(M.SC)ستيرأفيأاإلدارةأالتربويةأماج ▪

 .(1984)أميالنو،أإيطالياأSCOULA SUPERRIORE ENRICO MATTEI :الشركاتأالوسطىفيأاقتصادياتأأدبلومأعال أ ▪

أ.أ(،أالردن1979)أارةأالعامة:أالجامعةأالردنيةبكالوريوسأفيأاإلد ▪

أ:أأالقياديةأالعلياأأوالمناصبأليةأمالعأالخبرات

 

أ.أ(أ28/3/2016)ولغايةأأ(29/3/2012)أمنأرئيسأالجامعةأالردنية .1

 .(28/3/2012)لغايةأ(أو20/9/2010)أمنأرئيسأجامعةأالبلقاءأالتطبيقية .2

أ.أ(20/9/2010)لغايةأوأ(أ28/2/2008)رئيسأمجلسأهيئةأاعتمادأمؤسساتأالتعليمأالعاليأ .3

أ.(20/9/2010)لغايةأ(أو6/10/2009)منأأعضوأمجلسأالتعليمأالعالي .4

 .أ(22/11/2007أ–أ22/11/2004)أمنأللشؤونأالكاديميةأجامعةأمؤتةنائبأرئيسأ .5

 (.أ22/11/2004أ-أأ1/9/2003)(أفيأجامعةأمؤتةأسألفكرةأالبيتأالدافئأاإللكترونيمؤسأعميدأشؤونأالطلبةأ) .6

 .(1/9/2003أ–أ10/7/2002)مديرأمركزأالجنوبأللتدريبأواالستشاراتأ .7

أأ–أ1/9/2000)منأأللشؤونأاإلداريةأوأقائمأبأعمالأمديرأمركزأدراساتأالجنوبأوالتعليمأالمستمرأأرئيسأجامعةأمؤتةمساعدأ .8

 .أ(10/7/2002

 .أ(1/9/2000أ–أأ1/9/1999)أفيأجامعةأمؤتةأمنأعميدأمؤسسألكليةأعلومأالرياضة .9

 .أ(1/9/1999أ–أ5/7/1998)منأأمديرأمكتبةأجامعةأمؤتة .10

 .أ(5/8/1998أأ–أ9/7/1997)فيأجامعةأمؤتةأمنأأنائبأعميدأكليةأالعلومأالتربوية .11

 .أ(أ5/8/1998أ–أ9/7/1997)أمنأكليةأالعلومأالتربوية/جامعةأمؤتةأرئيسأقسمأالتربيةأالرياضيةأبالوكالة/ .12

أ

أ

Ekhleif Tarawneh 
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 :أأوالمناصبأاالداريةأأالعمليةأأالخبرات

أ.أ(1993أ–أ1991)أمنأأمنسقأبرامجأأكاديمية()ركيةأيجامعةأكانساس/أالوالياتأالمتحدةأالم .1

2. TH FARM, INC/أ.(1990أ–أ1988)أفيأالعامأأمرشدأوأمعلمأللطلبةأ

أ.أ(أ1986))الردن(أمحاضرأغيرأمتفرغأأكليةأالخوارزمي .3

أ.أ(أ1985)عادةأالتأمين/أمستشارأتأمينأشركةأاليرموكأللتأمينأوإ .4

 .أ(1986أ–1982)أةـــمأالمتابعــــاعدأرئيسأقسأــــ،أمسأيعأاالستثمارأ)الردن(أـــمديريةأتشجأ/ارةـــةأوالتجـــوزارةأالصناع .5

   :)التدريسية( األكاديميةالخبرات 

 أأأأحتىأتاريخه.أ–أ2012الجامعةأالردنيةأأ–عضوأهيئةأتدريس/أاإلدارةأالتربويةأ -

أ.أأ2012أ–أ2010أ،جامعةأالبلقاءأالتطبيقيةأالردنأ–اإلدارةأالتربويةأأعضوأهيئةأتدريس/أ -

 .2010أأ-أ1993،الردنأ،جامعةأمؤتةأ-اإلدارةأالتربويةأعضوأهيئةأتدريس/ -

 .أ1986محاضرأمساعدأكليةأالخوارزميأ -

والندواتأوورشأالعملأالعالميةأوالعربيةأوالمحليةأوالمشاركةأفيأأحضورأعددأكبيرأمنأالمؤتمراتأ -

 عددأكبيرأمنأاللجانأالمختلفةأوالمتعلقةأفيأمجالأاإلختصاص.أ

االشرافأعلىأعددأكبيرأمنأرسائلأالدكتوراهأوالماجستيرأومناقشةأعددأكبيرأمنأالرسائلأفيأمجالأأ -

 االختصاص

أالجوائزأوالتكريماتأوالمنحأالدراسية:أ

 (.أ2015،أأيار/أمايوأ)رومانياأأ-أتيرغوأموربش(Tirgu Mures) الدكتوارهأالفخرية،أجامعةأ •

 (.أأ2013وسامأالفارابيأفيأالعلومأالتربوية،أجامعةأالفارابيأالكازاخستانية،أكانونأالول/أديسمبرأ) •

 (.أ2013الدكتوراهأالفخريةأفيأالعلومأالتربوية،أجامعةأالفارابيأالكازاخستانية،أكانونأالول/ديسمبرأ) •

المقدسيين،أكانونأالول/ديسمبرأأوسامأالقدسأالطالبيأمنأالدرجةأالولى،أاللجنةأالتنفيذيةأالتحادأالطلبةأأ •

(2013.) 

(،أأ2013شهادةأتقديريةأودرعأمنظمةأالسالمأوالصداقةأالدوليةأالتابعةألألممأالمتحدة،أتشرينأالثاني/نوفمبرأأ) •

 الدنمارك.أ–كوبنهاجنأ

 (.2012جائزةأاإلسهامأالمتميزأفيأالتعليم،أالمؤتمرأالعالميأللتعليم،أمدينةأمومبيأالهندية،أتموزأ/أيونيوأ) •

 (.أPHI Beta Delta/1992المنحةأالتكريميةأللمنحأالدوليةأ) •

المتحدةأ • الوالياتأ /أ الميركيةأ والكلياتأ الجامعاتأ فيأ الدوليينأ الطالبأ بينأ منأ المتفوقأ الطالبأ جائزةأ

 (.1990الميركية/)

 (.أ1988منحةأإيدجرأكيلفنأالميركيةأ) •

أ(.أ1988لعاليأفيأاالقتصادأ)وزارةأالخارجيةأاإليطالية:أالمنحأالدراسيةأللدبلومأا •

 (.أ1976الردن,أبعثةأأوائلأالمحافظاتأفيأالثانويةأالعامة/أ)أ-وزارةأالتربيةأوالتعليمأ •

 

أمجاالتأاالهتمامأالخاصة:أأ
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،أالتطويرأالمؤسسي،أالتعليمأالستراتيجيالتخطيطأاسياسةأوإدارةأالتعليمأالعالي،أأأأ،القيادةأالتربوية،أاإلدارةأالتربوية 

 .الشاملةأفيأالتعليمأةإدارةأالجودالدوليأوالتبادل،أالتعليمأوالتكنولوجيا،أ

أالبحاثأوأالوراقأالعلميةأالمنشورةأ:أأ
أ
أ

توظيفأتطبيقاتأالذكاءأاالصطناعيأفيأتنميةأأداءأالقادةأالكاديميينأفيأمؤسساتأالتعليمأالعاليأفيأدولةأأ" .1

 (.2022للتربيةأوعلمأالنفس(أ)أ"أ)مجلةأاتحادأالجامعاتأالعربيةأالكويت

مجلةأأ(أدرجة"أ)360"تقويمأالداءأالوظيفيألقياداتأالمدارسأالخاصةأفيأالقدسأباالستنادأإلىأنظامأالتقويمأ) .2

 .أ(أ2022(أ)مؤتةأللبحوثأوالدراسات

اإلدارةأاإللكترونية"أ)مجلةأكليةأالتربية،أأ"واقعأالقيادةأاالفتراضيةأفيأالجامعاتأالردنيةأباالستنادأإلىأأسسأ .3

 (.أ2022جامعةأأسيوط(أ)

واقعأاستخدامأتطبيقاتأالذكاءأاالصطناعيأالداعمةألتحولأالجامعاتأالردنيةأالحكوميةأإلىأجامعاتأمنتجةأأ" .4

 (.أ2021،أجامعةأأسيوط(أ)"أ)مجلةأكليةأالتربيةمنأوجهةأنظرأالقياداتأالكاديمية

مدرسيةأالجراءاتأالمساءلةأالذكيةأالداعمةألتحويلأالمدارسأالحكوميةأإلىأوحداتأأدرجةأتطبيقأالقياداتأال" .5

 (.2021"أ)مجلةأكليةأالتربية،أجامعةأأسيوط(أ)جودةأمنأوجهةأنظرأالقياداتأالمدرسية

العالميةأمنأأأQsتقديرأالحاجةألتطويرأأداءأالقياداتأالکاديميةأبالجامعاتأالردنيةأفيأضوءأتصنيفأمعاييرأأ" .6

 (.أ2021")مجلةأكليةأالتربية،أجامعةأأسيوط(أ)نظرهموجهةأ

)المجلةأأأأ"استناًداأإلىأنظريةأالقيادةأبالحبأأواقعأالكفاياتأالقياديةألمديراتأرياضأالطفالأفيأمحافظةأعّمان،أ" .7

 (.2021التربويةأالردنية(أ)

الردني .8 الجامعاتأ فيأ االكاديميينأ للقادةأ اإلداريةأ الممارساتأ لتطويرأ الحاجةأ ضوءأ"تقييمأ فيأ الرسميةأ ةأ

 (.أ2021)المجلةأالتربويةأالردنية(أ)القيادةأالرقميةأمنأوجهةأنظرهم"أمتطلبات

"درجةأتطبيقأالجامعاتأالردنيةألمفهومأالجامعةأالرياديةأبناءأعلىأالممكناتأالسبعةأللمفوضيةأالوروبيةأأ .9

مجلةأجرشأللبحوثأوالدراسات(أأومنظمةأالتعاونأاالقتصاديأوالتنميةأمنأوجهةأنظرأالقياداتأالكاديمية"أ)

(2019.) 

الحكوميةأمنأوجهةأنظرأأ .10 للجامعاتأالردنيةأ المؤسسيةأ السمعةأ الُممارسةألرفعأ "واقعأاإلجراءاتأاإلداريةأ

 (.أ2018اإلداراتأالكاديمية"أ)المجلةأالتربويةأالردنية(أ)

الكويتيةأمنأوجهةأنظرأأ" .11 الجامعاتأ فيهاواقعأإدارةأالزماتأاإلداريةأفيأ التدريسأ "أ)المجلةأاعضاءأهيئةأ

 (.2018التربويةأالردنية(أ)

القسامأأ .12 ورؤساءأ الكلياتأ نظرأعمداءأ وجهةأ منأ الجودةأ لمعاييرأضمانأ الردنيةأ الجامعاتأ تحقيقأ "درجةأ

 (.أ2018الجامعةأالردنية(أ)أ–الكاديميةأفيها"أ)مجلةأدراساتأ

فيهاأأحدأفيأالرأ .13 ينجحأ لمأ التيأ الثانويةأ الدراسيأأ"المدارسأ العامأ "أأسبابأاإلخفاقأأ2014/2016دنأخاللأ

 (.أأ2016(أ)1،أعددأ1مجلدأأ–والعالج"أ)المجلةأالتربويةأالردنيةأ

"درجةأتوظيفأإدارةأالمعرفةأفيأالعملياتأاإلداريةأفيأوزارةأالتعليمأبالمملكةأالعربيةأالسعوديةأمنأوجهةأأ .14

 (.أأ2016)(أةأالردنيةالجامعأ-مجلةأدراساتأ)نظرأمديريأالعمومأفيأالوزارة"أ



 4 

نأوالمديرينأأنموذجأمطورألتنميةأالمعلمينأمهنياًأفيأمدارسأإقليمأالوسطأالردنيأفيأضوءأآراءأالمشرفي" .15

 .أ(2016)أ،أمجلةأجامعةأالقدسأالمفتوحةأالتربويينألإلقليمأ"

مواءمةأأ" .16 التعليمدرجةأ العمل"أأمخرجاتأ سوقأ لحاجةأ الردنيأ الردنيةأأأأ-دراساتأأأأمجلةأأ،العاليأ الجامعةأ

(2015). 

ــأالث" .17 التكاملــــــــــــ ــأرأ للصــــادراتأالصينيــةأعلــــىأالداءأالبيئيأللصناعاتأالغذائيــةأالردنيــةأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأــــــــــ

American Journal of Operations Research (2015). 

كاديميينأأمقترحألتحسينأجودةأالمخرجاتأالتعليميةأفيأالجامعاتأالردنيةأمنأوجهةأنظرأاإلداريينأالتصورأأ" .18

 .أ(2015)أالجامعةأالردنيةأ،أأمجلةأدراساتأفيها"

 .(2009)المستقبليةألزيادتهأأوتصوراتهمالرضاأالوظيفيألدىأاإلداريينأالكاديميينأفيأجامعةأمؤتةأ .19

سيرأأذينأيعينونأفيأمناطقأسكنهمأوبينأأقاربهمأحولأأثرأهذاأالتعيينأفيأأؤيةأمديريأومعلميأالمدارسأالرأ .20

مدارسهمأأ فيأ التربويةأ ال)العمليةأ المجلدمجلةأ النفسية،أ وأ التربويةأ )الأأ(5)أأ،علومأ جامعةأأأأ(أ2004أأ،(2عددأ

 .أالبحرين

 .أ(أ2003)العواملأالمؤثرةأعلىأكفاءةأالعاملينأفيأميدانأالتخطيطأالتربويأفيأالردنأ .21

نظرأالمعلمينأ)مجلةأأممارسةأالكفاياتأالتخطيطيةألمدراءأالمدارسأالثانويةأفيأمحافظةأالكركأمنأوجهةأأواقعأأ .22

 (أ.أ2003،أ(6)،أالعددأ(18)،أالمجلدأمؤتةأللبحوث

الجنوبيةأمنأوجهةأنظرأالمعلمينأوالمشرفينأالتربويينأوأأأواءأالغوارأاالحتياجاتأالتدريبيةألمعلميأتربيةأل .23

(أأ2003مجلةأالعلومأالتربويةأالنفسية،أجامعةأالبحرين،أالمجلدأالرابع،أالعددأالثالثأألمدارسأالحكوميةأ)مديريأا

. 

التربويةأ،أأأعلومالمشكالتأالتيأتواجهأالتعليمأالمهنيأفيأمحافظةأالكركأ)مجلةأجامعةأالملكأعبدأالعزيز/أال .24

 .أ(أ2002،أ13المجلدأ

المشرأ .25 التربويأكماأيراهاأ التربية/أأأمعوقاتأاإلشرافأ الجنوبأ)مجلةأكليةأ إقليمأ التربويونأفيأ امعةأأجفونأ

 (أ.أ2001(،أ2)،أالمجلدأالسابعأعشر،أالعددأأسيوط

مجلةأمؤتةأللبحوثأوالنشر،أأرأمعلماتأالصفأفيأإقليمأالجنوبأ)تقويمأدورأمشرفيأالمرحلةأمنأوجهةأنظ .26

 (أ.أ2000،أ(7)،أالعددأ(15)جامعةأمؤتةأ،أالمجلدأ

التربويينأ .27 والمشرفينأ المعلمينأ نظرأ وجهةأ منأ الولىأ الثالثةأ الصفوفأ لمعلميأ التدريبيةأ أأأأأأأأأأأالحاجاتأ

أ.أ(2000أ2عددال،أ27مجلةأدراساتأالجامعةأالردنية،أالمجلدمديريأالمدارسأفيأإقليمأالجنوبأ)و

ومديراتأأمد .28 مديريأ امتالكأ اإلشرافيةأأالمدارسىأ للكفاياتأ الطفيلةأ محافظةأ فيأ نظرأأأأالثانويةأ وجهةأ منأ

 (أ.أأ2000،أ(1)،أالعددأ(13)مجلةأابنأالهيثم،أجامعةأبغداد،أالمجلدأالمعلمينأ)

،أأوالدراساتدارسأالحكوميةأفيأمحافظةأالكركأ)مجلةأمؤتةأللبحوثأتقديرأاالحتياجاتأالتدريبيةألمديريأالم .29

 (أ.أ2000،أ(3)،أالعددأ(15)المجلدأ

 .أ(1999(أ4)،أالعددأ(15)أبحاثأاليرموك،أالمجلدأؤتةأ)(أفيأجامعةأممشكالتأالطلبةأالجانبأ)غيرأالعرب .30

لةأالعلومأاالجتماعيةأمجمفهومأاإلشرافأالتربويأالحديثأ)أأأثرأبرنامجأتطويرأاإلشرافأالتربويأعلىأوضوح .31

 .أ(1999يةأللبحثأالعلمي،أليبياأواإلنسانية/أالهيئةأالقوم
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،أأسوانأألكةأالردنيةأالهاشميةأ)مجلةأكليةأالتربية"أالموجودةأفيأمدارسأالمماستقصاءأأنواعأوحجمأ"الجرائم .32

 (.أ(12)(أالعددأ1997)

،أأسوانأأ)مجلةأكليةأالتربيةأةنظرةأتفحصيردنأوالوالياتأالمتحدةأالمريكية:أحاناتأالثانويةأالعامةأفيأالامت .33

 (أ.أأ(12)(أالعددأ1997)

 (أ.أ1997مية،أاليونسكوأ)دراسةأمسحأالمشكالتأاالجتماعيةأفيأالمدارسأالحكومية،أالمملكةأالردنيةأالهاشأ .34

الكرك،أأأوأمديراتأمدارسأتربيةأأواستقصاءأمستوىأالعالقةأبينأالمدرسةأوالمجتمعأالمحليأكماأيراهاأمديرأ .35

 .أ(1996)أبحاثأاليرموكأ

التربويأأ .36 للتطويرأ الوطنيأ البرنامجأ أثرأ لتقويمأ التربوي1987لعامأ)دراسةأوصفيةأ التغييرأ رسالةأأ(أعلىأ ،أ

 .(1992)أ.Ph.Dالدكتوراهأ

المد .37 الثانويأفيأ التعليمأ الثانويةأوالمعلمينأومدراءأآخرينأنحوأ المدارسأ الحكوميةأفيأااتجاهاتأطلبةأ رسأ

 .أ(1990)أEd.S،أرسالةأأخصائيأتربويأالردن
أ

أ:أأالكتبأالمؤلفة

 

 (.أ2021،أعمانأ)دارأالخليجأللنشرأوالتوزيعواالبتكار،أأالريادة .1

 (.أ2020(،أالمكتبةأالوطنيةأالردنية،أعمانأ)2020أأ-أ2014"ومضاتأمضيئة"أ) .2

 (.2017انأ)عمّأدارأالعامرية،أالتعليمأفيأفلسطين،أ .3

أ(.2016الردنية،أمطبعةأالجامعةأالردنية،أعّمانأ)كلماتأفيأمناراتأ .4
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