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 . : أستاذ الرتبة األكاديمية
 . : ذكر النوع االجتماعي

 . : أردنية الجنسية
 .الجامعة األردنية:  العنوان

 العنوان البريدي
 

قسةةت اادارا التربليةةة لا  ةةلل    –كليةةة العلةةلت التربليةةة  –: الجامعةةة األردنيةةة 
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 هاتف
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 فاقنجهة اإل  سنة التخرج الدولة الجامعة التخصص المرحلة
اادارا لالسياسة لالتخطيط  دكتلراا
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 أمريكا جنلب كاليفلرنيا

 جامعة مؤتةمبعلث  1986

)سياسات عللت سياسية  ماجستير
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 مبعلث جامعة مؤتة 1986

 نفقة خا ة 1979 األردن الجامعة األردنية اادارا لااشراف التربلي ماجستير
 األردن الجامعة األردنية تربية )بعد البكاللرليس( دبللت تربية

مبعلث لزارا التربية  1975
 لالتعليت

 األردن الجامعة األردنية لآدابهااللغة العربية  بكاللريلس
 مبعلث لزارا  1974

 التربية لالتعليت
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 المواد التي يدرسها:

جميععالمومععفم لخعع لإلداعع لمل مادل موليععس دل موخيسطععلل مويدوععيذلمويلىععفتل ىسوعع م ل  عع ل خععيفل

لمودكيفمادل مومسجخييل.

 الماجستير ومناقشتها:الدكتوراة واإلشراف على رسائل  -

خعع لمومس تععس لميا ويععلل موتلىيععل للمومسجخععييل لموععدكيفامدملشععلمعل  عع ل  ععلم ل عع لاطععس  ل

  ك وكل نسق للموت لم ل نهس.

 عاا  ييةة تدري  يي األرد  والدو  الرريية ألتحكيم عدد كبير من طلبات الترقية  -

 األيحاث:

 األيحاث المنشورة )منفرد ومشترك(

 اسم البحث #
منشور أو 

 مقبو  للنشر
 سنة النشر جهة النشر

ل-1
 القللموم لعلمويلىفتلىمديللمومداطلل

لكم لعلإللىفتل ليم
ل ن فا

 ؤإلللو بحفثل مودامطس ل

ل2 د لل6 م دلاقمل
ل1991

ل-2
 امطللمطيوال يللوم كال ل امط لك يلل

لإلأهي لمومت مي لموتسويل
ل ن فا

 د لل7 م لل ؤإللل م دلاقمل

ل3
ل1992

ل-3
إلدايبلمومت مي لأثنسءل امطللإللفيميللوبلوس جل

لمودد ل
ل ن فا

موملكزلموفطن لو بحثل

ل مويوفيللمويلىفت
ل1993

ل-4
مخييسال ديلتلمومدماسلموثسوفيللخ لميا ن:ل

لأطسل ليلحل
ل ن فا

 م للأىحسثلمويل فكل م دل

ل1 د لل9
ل1993

ل-5
أثللمومنسل مويأهي ل مودبلدل   ل  كال ل

لموم لعلمويلىفتلموميبدئلخ لميا ن.
ل ن فا

 م للك يللمويلىيلل د ل

ل/جس تللمومخيناليل4
ل1993

ل-6
ىلوس جل ى فملمويلىيللخ لجس تلل ؤإللل  ل

ل جهللوظللمودليمي 
ل ن فا

ل2 م للك يللمويلىيلل م دل

ل/جس تللأطيفط10 د ل
ل1994

ل-7
أطسويبلإلدايبل ديللمومداطللميا و :ل مقتهسل

ل طب لإلوفيلهس
ل ن فا

 م لل ؤإلللو بحفثل

ل5 د لل10 م دل مودامطس ل
ل1995

ل-8

 دىلمويزممل ديلتلمومدماسلموثسوفيللخ ل

 حسخظللموكلكلىسيخالقيس لمومهنيلل  ل جهلل

لوظلهم

ل ن فا
 م لل امطس ل/لمومس تلل

ل2 د لل23ميا ويلل م دل
ل1996

ل-9

مطيلاسءلأوفمعلموملم مل حمملموملم مل

مومفجف دلخ ل دماسلمومم كللميا ويلل

لموهسشميل

ل1997لك يللمويلىيلللىأطفمنل م لل ن فا

ل-10
قدادل ديلتلمومدماسلخ ل حسخظللموكلكل   ل

لمإلدسذلموللما.
ل ن فا

 م لل امطس /لمومس تلل

ل1 د لل24ميا ويلل م دل
ل1997
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ل-11

ل

  مخالمويحسقلموو بللىسومس تس لميه يلل

لميا ويلل  ل جهللوظلهم.
ل ن فا

 م لل ؤإلللو بحفثل

ل د ل13 مودامطس ل م دل
ل1998

ل ن فالخاس  ل ديلتلمومدماسلخ لمالا نل-12
موملكزلموفطن لو بحثل

ل مويوفيللمويلىفت
ل1998

ل-13
إللييملموفتسويللمويدايخيللي ضسءلهيئللمويدايسل

لخ لجس تلل ؤإللل  ل جهللوظللط بيهم.

 م لل امطس /لمومس تللل ن فا

ل2 د لل26ميا ويلل م دل

ل1999

ل-14
مومس تللموتلىيل:لصنالموللمالمويلىفتلخ ل

لجس تللموخ وسنلقسىفسلومفذجسً.

 م للك يللمويلىيلل/لجس تللل ن فا

ل ي لشمس

ل1999

ل-15
موم كال لميكس يميللوو بلل ت ملموافل

ل موممسللخ لجس تلل ؤإلل.

 م للموت فملمويلىفيل/لل ن فا

ل15جس تللمولسهلدل د ل

ل1999

ل-16
  كال لموو بللميجسوبل)غيللموتلب(لخ ل

ل ؤإلل.لجس تل

 م للأىحسثلمويل فكل م دلل ن فا

ل4 د لل15

ل2000

ل-17
 مال لإلوفيللأ مءلجس تللموخ وسنلقسىفسل  ل

ل جهللوظللط بيهسل.

جس تللل– م للك يللمويلىيللل ن فا

لأطيفط

ل2001

ل-18
طب لإلوفيللأ مءلمومفجهي للمويلىفيي لخ ل

لط ونلل مسن.

 م للموت فملمويلىفيل/لل ن فا

ل1 د لجس تللمولسهلدل

ل2001

ل-19

 تفقس لموبحثلموت م ل ُطب لمالاإللسءلىهلخ ل

جس تلل ؤإللل  ل جهللوظللأ ضسءلهيئلل

لمويدايسلخيهس.

 م للك يللمويلىيلل/لجس تللل ن فا

لقول

ل2007

ل-20
مستلى رضا الطلبة عن أداء عمادا شؤلن 

 الطلبة في جامعة مؤتة.
مجلة كلية التربية/ جامعة  منشلر

 عين شمس
2010 

ل-21

 
طب ل فمجهللموتنفلخ لمومس تس لميا ويلل  ل

ل جهللوظللموو بل

 م للموت فملمويلىفيللل لبفللو ن لل

ل مونفخيل/موبحلي ل

ل2015

 
ل-22

 

مومنظف للموليميللمييدمايللودىل ديلتل

مومدماسلموحكف يللخ ل حسخظللموكلكل

ل  القيهسلىسيويزمملموفظيف لو مت مي 

 م لل امطس ل/لمومس تللل لبفللو ن لل

لميا ويلل

ل2016

 

ل-23

 

مومنسخلموينظيم لموخس دلخ لمومس تس لميا ويلل

مولطميلل مودسصلللق يملموفطذل  ل جهللوظلل

لمويدايخيل م ضسءلموهيئل

 م لل ؤإلللو بحفثلل لبفللو ن ل

ل مودامطس ل

ل2016

24- 
 مقالإ مادلمويميزلخ لمومس تس لميا ويلل خقل

  ل جهللل EFQMأومفذجلمويميزلمال ا ى ل

لوظللموليس يي لميكس يميي 

ل

 م لل امطس /لمومس تللل لبفللو ن ل

لميا ويلل

ل2016
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25- 
 اجللمويزمملموليس م لميكس يميللخ لمومس تس ل

مالا ويللمولطميللىسيخالقيس لمومنهيلل  ل

لأ ضسءلموهيئللمويدايخيل جهللوظلل

ل لبفللو ن ل
 م لل امطس /لمومس تلل

لميا ويل
ل2016

ل-26

 
مويمسث لموينظيم لودىلموم لخي لمويلىفيي ل

ل  القيهلىنظسملموحفمخزلموملدملوهم.

ل لبفللو ن ل

ل

 م لل امطس /لمومس تلل

لميا ويل

ل2016

ل

إلافال ليلحلويحخي لموكفسءدلمودساجيللوك يس ل -27

لمويلىفيللخ لمومس تس لميا ويلل.موت فمل

ل

ل لبفللو ن ل

ل

 م لل امطس /لمومس تلل

لميا ويل

ل

ل2016

 الكتب:

 سنة النشر جهة النشر اسم الكتاب
 1992 األردن التربية لالتعليت في األردن: لاقع لمؤشرات. -1
خ ائص مديري المدارس في األردن )دراسة منشلرا  -2

 في كتيب(.
 1992 األردن

المجلس األعلى للعللت  لالتنمية )ف ل من كتاب(.التربية  -3
 لالتكنلللجيا

1991 

تنميةةةةةةة مهةةةةةةارات ااشةةةةةةراف لالقيةةةةةةادا/ منشةةةةةةلرات لزارا  -4
 التربية لالتعليت.

 1997 سلطنة ُعمان

 )إشراف( 2007/2008 لزارا التربية لالتعليت  اللغة العربية : مهارات ا ت ال : المرحلة الثانلية  -5
 )إشراف( 2007/2008 لزارا التربية لالتعليت  البالغة العربية لالنقد األدبي : المرحلة الثانلية   -6
 )إشراف( 2007/2008 لزارا التربيه لالتعليت النحل لال رف -7
 )إشراف( 2007/2008 لزارا التربية لالتعليت قضايا معا را -8
 )إشراف( 2008/  2007 لزارا التربية لالتعليت  تاريخ العرب لالعالت المعا ر : المرحلة الثانلية   -9
 2006 دار الشرلق قضايا معا را في اادارا التربلية. -10
 2016 دار الفكر اادارا التربلية: رؤية معا را -11
 2017 دار لائل قضايا معا را في التعليت العالي  -12
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 االهتمامات البحثية:

 ، التعلةيت العةاليل  ، السياسة التربليةل  ، التخطيط التربليل  ، ااشراف التربلي ، ل اادارا التربلية

  الجلدا ا عتماد لضبطل  ، البحث التربليل  ، السللك التنظيميل  ، القيادا التربليةل 

 الخبرات العلمية والعملية:

 الفترة الجهة  الخبرة # 
 1979 – 1974لل داسلخ لجميال لمح لمويت يملموتسمل  تهدلمويأهي لمويلىفت.ل-1

مومم كللموتلىيللل حسضلل يفلغلخ لجس تللموم كلطتف .ل-2

لموختف يل
1980 – 1983 

ل1986لجس تلل ؤإلللأطيسذل خس دل-3

ىسحثل نيدبلإو لموملكزلموفطن لو بحثل مويوفيللمويلىفتلخ لل-4

لميا ن.

موملكزلموفطن ل

و بحثل مويوفيلل

لمويلىفتلخ لميا ن

ل1990-1992

ل1993لجس تلل ؤإلللأطيسذل  ساكل-5

ل/لل-6 لموب ليل لمومفما  لإلنميل لوملكز لموت يس لموينفي يل لموهيئل  ضف

لميا ن.
مركز تنمية الموارد 

 البشرية/ األرد 
ل1994

ل1994لل ضفلومنللإو سءل لكزلمويت يملموتسوم لوبلم جلموبيئل.ل-7

موت م ل   ل  ادلمل مادلموت يسلومفظف ل زمادلمويلىيلللموم لعل-8

ل مويت يم.
ل1990-1989ل زمادلمويلىيلل مويت يم

 زمادلمويلىيللل ضفل م سلك يللإلأهي لمومت مي لموتسويل.ل-9

ل مويت يم.
ل1989-1990

ل1995-1993لجس تلل ؤإلللا يسلقخملمويلىيلل-10

لخيلم ل يتد دلجس تلل ؤإللل ميدلك يللموت فملمويلىفيللىسوفكسولل-11

جس تللموخ وسنللأطيسذل  ساكل-12

لقسىفس
ل1995-1999

جس تللموخ وسنلل  لعلأكس يم ل   لىلوس جل سجخييللمل مادلمويلىفيل.ل-13

لقسىفس
ل1995-1999

جس تللموخ وسنللا يسلقخمل"ميصفلل مل مادلمويلىفيل"لخ لك يللمويلىيلل-14

لقسىفس
ل1995-1999

جس تللموخ وسنللك يللمويلىيلل ضفل م سل-15

لقسىفس
ل1995-1999

جس تللموخ وسنلل ضفلومنللمودامطس لموت يسلخ لك يللمويلىيلل-16

لقسىفس
ل1995-1999

جس تللموخ وسنلل للالومنللمودامطس لموت يسلخ لك يللمويلىيلل-17

لقسىفس
ل1998-1999
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موخ وسنلجس تللل ضفلومنللموبحفثلمويلىفيللخ لك يللمويلىيل.ل-18

لقسىفس
ل1995-1999

ل-19
لجس تلل ؤإللل ضفلهيئللإلحليلل م لل ؤإلللو بحفثل مودامطس .

لل1994-1995

ل2009-2010

جس تللموخ وسنلل للالومنللموبحثلموت م لخ لك يللمويلىيلل-20

لقسىفس
ل1998-1999

جس تللموخ وسنلل للالومنللإللقيس لأ ضسءلهيئللمويدايسلخ لك يللمويلىيلل-21

لقسىفس
ل1998-1999

جس تللموخ وسنلل ميدلك يللمويلىيللىسوفكسولل-22

لقسىفسل

خيلدل  لصيفل

ل1998

جس تللموخ وسنلل ميدلك يللمويلىيللىسوفكسولل-23

لقسىفس

خيلدل  لصيفل

ل1999

جامعة السلطان  عضل لجنة مراجعة الشؤلن اللظيفية -24
 قابلس

1998 

جامعة السلطان  األللعضل لجنة تحكيت بحلث المؤتمر التربلي  -25
 قابلس

1998 

جس تللموخ وسنلل للالومنللميطبفعلموت م لموثن ل-26

لقسىفس
ل1998

جس تللموخ وسنلل ضفلمو منللمويحضيليللو مؤإلمللمويلىفتلمي لل-27

لقسىفس
ل1999

جس تللموخ وسنلل ضفلومنللإ دم ل اشلل"إلوفيللأطسويبلمويلفيملمومس ت ".ل-28

لقسىفس
ل1999

جس تللموخ وسنللومنللإ دم ل اشلل"إلحديدل هسملاؤطسءلميقخسم". ضفلل-29

لقسىفس
ل1999

لغضفىل/لل-30 لى  ل سزن لومداطل ل مومت مي  لمآلىسء ل م س ا يس

ل خلذ.

جس تللموخ وسنل

لقسىفس
ل1998

ل2001لجس تلل ؤإلللأطيسذلل-31

 2003-1999 جامرة مؤتة عميد كلية الرلوم التريوية -32

لمويلىفيل/للل-33 لموت فم لك يل لمودسصل/ ل مويلىيل لملاشس  لقخم ا يس

ل2000/2003مىيدمءل  لموفا لموثسو لو تسملمومس ت ل
ل2003-2000لجس تلل ؤإلل

ل2003-2002لجس تلل ؤإللل2002/2003 ضفلومنللمويتيي ل مويلقيللو تسمللمومس ت لل-34

ل2003-2002ل ؤإلللجس تللا يسلومنللمونظللخ لشكس تل م يلمضس لمومفظفي ل-35

للجس تلل ؤإللل ضفلومنلل يسىتللإلنفي لقلمام ل م سلموتمدمء.ل-36

للجس تلل ؤإللل ضفلومنلل ضالأطسلوميسىتلل فظف لجس تلل ؤإلللودامطيهمل-37

ليغلمضلل-38 لموملد ل ل مومؤهال  لموفثس ق ل امطل لومنل  ضف

لمويتيي لم لول لموكفم المويدايخيل
للجس تلل ؤإلل

للجس تلل ؤإللل ضالأطسلجديددلوالىيتسث ضفلومنللل-39

ل2003-1999لجس تلل ؤإلللملشلمعل   لحضسوللجس تلل ؤإللل-40

للجس تلل ؤإللل ضفلومنللإللشيحلمودماطي ل  ل فظف لجس تلل ؤإللل-41
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ل2003-1999لجس تلل ؤإلللا يسل م سلإ مادلمومداطللمونمفذجيللل-42

ل2003-1999لجس تلل ؤإلللمونمفذجيلا يسلومنللملشلمعلموفن ل   لمومداطللل-43

لودامطس لل-44 لموتبدهللا لامويس لموم كل لوملكز لمي    لمومم س  ضف

لمووففول.

 لكزلموم كللامويسل

لموتبدهللا.
ل

ل-45
لا يسلومنلل ضالإطيلمإليميللمومتهدلموفطن لو يأهي لمومميمت 

 لكزلموم كللامويسل

لموتبدهللا
ل

مومتهدلموفطن للموفطن لو يأهي لمومميمت لا يسلومنلل ضالإطيلمإليميللمومتهدل-46

لو يأهي لمومميمت 
ل

ل مسنلل-47 ل جس تل لميا ويل لمومس تل لخ  ل يفلغ لغيل  حسضل

لموتلىيللو دامطس لموت يسل)ويدايسلط بللمودكيفامدل مومسجخييل(.

لمومس تللميا ويل

جس تلل مسنلموتلىيلل

لو دامطس لموت يس

ل

للجس تللجلشلميه يل.ل ضفل م سلمودامطس لموت يس.ل-48

جس تللمي يلدلطميللل ضفل م سلمودامطس لموت يس.ل-49

لو ت فمل مويكنفوفجيس.
ل

جامرة عما  الرريية لأطيسذل يفلغل-50

 للدراسات الرليا
ل2004-2005

 عاو ييةة تحرير المجلة األردنية يي الرلوم التريوية  -51
 جامرة اليرموك

حتى  – 2008

 اآل 

وزارة التريية  وزارة التريية والترليمأمين عام  -52

 والترليم
2006-2008 

وزارة التريية  عاو مجل  التريية والترليم -53

 والترليم
2006-2008 

عاو المجل  التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتريية والثقاية  -54

 والرلوم )األيسيسكو(
 2008-2006 الرياط

 2010-2008 جامرة مؤتة عميد شؤو  الطلبة -55

عاو مجل  أمنا  جامرة الطفيلة التقنية/ رئي  اللجنة  -56

 األكاديمية يي مجل  أمنا  جامرة الطفيلة التقنية
 2010-2009 جامرة الطفيلة التقنية

نائب رئي  مجل  أمنا  جامرة الطفيلة التقنية/ رئي  اللجنة  -57

 التقنية اإلدارية والمالية يي مجل   أمنا  جامرة الطفيلة 
  2010 جامرة الطفيلة التقنية

 رئي  مجل  أمنا  جامرة الطفيلة يالوكالة  -59
 جامرة الطفيلة

1/5/2012 – 

23/1/2013 

 2013-2010 جامرة مؤتة نائب الرئي  للشؤو  األكاديمية -59

 نائب الرئي  للشؤو  اإلدارية  -60
 جامرة مؤتة

29/8/2012 

– 2/7/2013 

 مؤتة يالوكالةرئي  جامرة  -61
 جامرة مؤتة

5/3/2013 – 

3/4/2013 

 نائب رئي  جامرة جرش/ عميد شؤو  الجودة واالعتماد -62

 جامرة جرش

1/10/2013 

– 

1/10/2014 

 يترات مترددة جامرة جرش رئي  جامرة جرش يالوكالة -63



 

8 
 

 اللجان واألنشطة:

 .1990 -1988رئيس نادي الحلار لالخطابة/ جامعة مؤتة/  -1

 .1990فريق تربلي زائر للل يات المتحدا بق د ا طالع على تطلير اادارا التربلية فيها/ رئيس  -2

 .2000التربلية: جامعة مؤتة/ األلل لكلية العللت رئيس اللجنة التحضيرية لرئيس المؤتمر التربلي  -3

 .2003مؤتة / رئيس اللجنة التحضيرية لرئيس المؤتمر التربلي الثاني لكلية العللت التربلية/ جامعة  -4

عضةةل الفريةةق الةةلطني لعشةةراف علةةى تةةغليف كتةةب اللغةةة العربيةةة لالعلةةلت ا جتماعيةةة لل ةةفلف الثانليةةة/  -5
 .2007لزارا التربية لالتعليت / 

 2015الشؤلن الدللية/ جمعية عضل -6

 خريجي الجامعات لالمعاهد األمريكية . جمعيةعضل  -7

 .2014 – 2001األردنيين/  يناادارية لجمعية األكاديميأمين سر الهيئة  -8

 اآلن.لحتى  – 2015نائب رئيس جمعية األكاديميين األردنيين  -9

 عضل هيئة تحرير مجلة إتحاد الجامعات العربية . -10
 

 الدورات وورش العمل:

 .1988تحديث اادارا الجامعية/ جامعة اليرملك مشارك في ندلا  -1

 .1990لاليلنسكل مشارك في ندلا ااهدار التربلي/ لزارا التربية  -2

 .1990مشارك في ندلا التربية الريفية/ كلللرادل/ الل يات المتحدا  -3

 .1991مشارك في الحلقة اللطنية للبحلث التربلية/ لزارا التربية لاليلنسكل  -4

مشةارك فةةي نةدلا دلر مراكةةز البحةلث التربليةةة فةةي تطةلير التعلةةيت األساسةي / المركةةز الةةلطني  -5
 اليلنسكل.للبحث لالتطلير التربلي ل 

مشارك في ندلا "نحةل تةدريب عةالي الكفةاءا لالفعاليةة" فةي األردن/ لزارا  التربيةة بالتعةالن مةع  -6
 .1992اليلنسيف 

مشةةةارك فةةةي نةةةةدلا "المدرسةةةة المنتجةةةةة" المنظمةةةة مةةةن قبةةةةل الجمعيةةةة التربليةةةةة األردنيةةةة لمركةةةةز  -7
 .2000دراسات الجنلب/ جامعة مؤتة 
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مدينةةةة فةةةاس/  Tempus"تقيةةةيت الخةةةدمات الجامعةةةة" / مشةةةارك فةةةي النةةةدلا الدلليةةةة الخا ةةةة بةةةة -8
 .2010ربية غالمملكة الم

 .2010مشارك في الندلا الدللية الخا ة بة "ضمان الجلدا" جامعة األميرا سمية/ عمان/ -9

 الندوات والمؤتمرات:

مشارك في مةؤتمر الجمعيةة الم ةرية للتربيةة المقارنةة لالغةدارا التعليميةة )اادارا الجامعيةة فةي  -1

 .1999يناير  25 – 23اللطن العربي( القاهرا من 

 .1999مشارك في مؤتمر "التعليت العالي في القرن الحادي لالعشرين / مسقط  -2

 .2000لمعاهد التربية في اللطن العربي/ الجزائر  اتمشارك في مؤتمر عمداء كلي -3

 .2001مشارك في مؤتمر إعداد المعلمين / بيرلت  -4

ت لمعاهةةةد التربيةةةة فةةةي الةةةلطن العربةةةي، لفةةةي نةةةدلا "ال ةةةف مشةةةارك فةةةي مةةةؤتمر عمةةةداء كليةةةا -5

 .2001االكترلني" التي عقدت على هامشه/ البحرين 

مشارك في اللرشة التدريبية لكبار مخططي التعليت التي عقدت بالتعالن بةين اللجنةة التدريبيةة  -6

ة لالعلةةلت لكبةةار مخططةةي التعلةةيت التةةي عقةةدت ب التعةةالن بةةين اللجنةةة اللطنيةةة للتربيةةة لالثقافةة

 .2002/ عمان  2002لمنظمة اليكسل 

 .2010مشارك في مؤتمر الجلدا لالتعليت الجامعي في العالت ااسالمي/ الرياض/  -7

مشةةةارك فةةةي نةةةدلا تطةةةلير التعلةةةيت العةةةالي فةةةي العةةةالت ااسةةةالمي/ المنظمةةةة ااسةةةالمية للتربيةةةة  -8

 .2011/ بيرلت/  لالثقافة لالعللت )اايسيسكل(

تراتيجيات تطةةةلير التعلةةةيت العةةةالي فةةةي الةةةلطن العربةةةي المةةةنظت مةةةن قبةةةل فةةةي نةةةدلا اسةةةمشةةةارك  -9

المنظمةةةة ااسةةةالمية للتربيةةةة لالثقافةةةة )األيسيسةةةكل( لاللجنةةةة  اللطنيةةةة األردنيةةةة للتربيةةةة لالثقافةةةة 

 .2012لالعللت/ عمان/ 
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فةةي النةةدلا ااقليميةةة حةةلل "إنشةةاء شةةبكة خبةةراء التخطةةيط ا سةةتراتيجي فةةي مجةةا ت مشةةارك  -10

التعليت العالي" المنظمة من قبل اتحاد جامعات العالت ااسالمي لالمنظمة ااسالمية للتربيةة 

 (.1/11/2012 – 30/10/2012ردن من )لالعللت لالثقافة )ايسسكل( إربد/ األ

لشةةةبكة الخبةةةراء المشةةةاركين فةةةي البرنةةةام  العربةةةي لتطةةةلير منةةةاه  األلل مشةةةارك فةةةي الملتقةةةى  -11

 (، تلنس.10/4/2013-17المعللمات لا ت ال في التعليت ) التدريس، لتلظيف تقنيات

مشارك مع بعض رؤساء الجامعات األردنية في متابعة برنام  الطاقة المتجددا في كل من  -12

 د ةدريةا لمة، رلم( Tempus ) لس ةةبةةمةة  تةامةرنةةالل بةن خةةةلت مةةدعةمة، لال اةيةةانةإسب ا لةيةالةطةةإي

(16 – 23/6/2013.) 

 .2014ممثل جامعة جرش في فعاليات معرض التعليت  العالي مسقط/ سلطنة عمان،  -13


