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 المؤهالت العممية: -أولا 

لنكن/  –جامعة نبراسكا  .0221، المناهج والتدريس –درجة دكتوراة الفمسفة في التربية  (1)
 الواليات المتحدة االمريكية.

 .1191تخصص تخطيط تربوي،  –إدارة تربوية  –درجة الماجستير في التربية  (2)
 المممكة األردنية الهاشمية. – الجامعة األردنية

 .1191تخصص أساليب تدريس العموم،  –درجة الدبموم العالي في التربية  (3)
 المممكة األردنية الهاشمية. –جامعة اليرموك 

 .1191تخصص إحصاء ،  –درجة البكالوريوس في العموم  (4)
 المممكة األردنية الهاشمية. -جامعة اليرموك

 

 الخبرات العممية: -ثانيأ 
الجامعة األردنية. )تشرين أستاذ مشارك في قسم المناهج والتدريس، كمية العموم التربوية،  (1)

 الوقت الحاضر(. – 2012أول/
 أستاذ مساعد في قسم المناهج والتدريس، كمية العموم التربوية، الجامعة األردنية. (2)

 (.2012تشرين أول/ – 2004)أيمول/ 
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، استراليا (Charles Sturt University)أستاذ زائر في كمية التربية، جامعة تشارلز ستورت  (3)
 (.2007أيمول/-)حزيران

 -2002المممكة األردنية الهاشمية )أيار/ –باحث في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية  (4)
 (.2004أيمول/

الواليات  –جامعة نبراسكا/ لنكن  –كمية المعممين  –باحث في مركز المناهج والتدريس  (5)
 (.2002آذار/ –المتحدة األمريكية )كانون ثاني 

الواليات  –جامعة نبراسكا/ لنكن  –كمية المعممين  –مركز المناهج والتدريس مساعد بحث في  (6)
 (.2001كانون أول/  – 2001المتحدة األمريكية )حزيران/ 

 –جامعة نبراسكا/ لنكن  –كمية المعممين  –مساعد بحث وتدريس في قسم التعميم المهني (7)
 (.2001أيار/  – 2000الواليات المتحدة األمريكية )آب/

-1990المممكة األردنية الهاشمية ) –د بحث في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية مساع (8)
1998.) 

مساعد بحث وتدريس في قسم اإلدارة واإلشراف التربوي، كمية التربية، الجامعة األردنية  (9)
(1987-1990.) 

 
 الخبرات اإلدارية في المجال األكاديمي: -ثالثأ 

الجامعة األردنية لمعام األكاديمي  –كمية العموم التربوية  –نائب العميد لمشؤون اإلدارية  (1)
2014/2015. 

الجامعة األردنية لمعام األكاديمي  –كمية العموم التربوية  –نائب العميد لمشؤون اإلدارية  (2)
2011/2012. 

الجامعة األردنية لمعام األكاديمي  –كمية العموم التربوية  –رئيس قسم المناهج والتدريس  (3)
2006/2007. 

كمية العموم التربوية الجامعة األردنية لمعام  –مساعد العميد لشؤون التأهيل والدبموم المهني  (4)
 .2005/2006األكاديمي 
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 النتاج العممي: –رابعأ 

 :(Refereed Journal Articles)األبحاث المنشورة في مجالت عالمية وعربية ومحمية محكمة   -أ 

(. درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في 2017)حرب، ديانا، والدعجة، هشام  .1
المممكة األردنية الهاشمية لمهارات برنامج القيادة من أجل المستقبل والتحديات التي تواجه 

 تطبيقه والحمول المقترحة لها من وجهة نظر المديرين والمديرين المساعدين. )قيد النشر(.
(. التحديات التي تواجه تطبيق المعايير المهنية 2017)الحنبمي، سجى، والدعجة، هشام  .2

لممعممين والحمول المقترحة لمواجهتها من وجهة نظر المشرفين التربويين في مديريات تربية 
 عمان. )قيد النشر(.

3. Al-Dajeh, H. (2102). Jordanian vocational secondary education teachers and 

acquisition of the national professional standards. Education, 133 (1), 221-232. 

 

4. Al-Dajeh, H. (2012). Assessing environmental literacy of pre-vocational education 

teachers in Jordan. College Student Journal, 46 (3), 492-507. 

(. تقويم 2011الدعجة، هشام، والسعايدة، منعم، والدوجان، منصور، والشرع، ابراهيم ) .5
(، 6) 38، دراسات: العموم التربويةبرنامج الدبموم المهني في التربية في الجامعة األردنية. 

2157-2173. 

(. استخدام أعضاء الهيئة 2011الدوجان، منصور، والدوالت، عدنان، والدعجة، هشام ) .6
التدريسية تكنولوجيا التعميم في كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية والمبادئ السبعة 

-1986(، 6) 38، دراسات: العموم التربويةلمممارسات الجيدة في مجال التعميم الجامعي.  
2003. 

(. درجة الروح المعنوية لمعممي التربية المهنية في 2010يدة ، منعم، والدعجة هشام )السعا .7
 .95-65(، 1) 11، مجمة العموم التربوية والنفسيةاألردن وتأثرها ببعض المتغيرات. 

(. أثر استخدام 2009الزعبي، طالل، والسالمات، محمد، والشرع، ابراهيم، والدعجة، هشام ) .8
ت المتعددة في تحصيل طالبات تخصص معمم الصف في جامعة الحسين استراتيجية الذكاءا

، مجمة كمية التربيةبن طالل وفي تنمية مهارات التفكير العممي واالتجاهات العممية لديهن. 
2 (33 ،)1-28. 
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 :وعربية األبحاث المنشورة في مؤتمرات محمية -ب

تعميم والتدريب التقني والمهني إطار سياسة وطنية لتطوير قطاع ال(. 2015الدعجة، هشام ) .1
. ورقة قدمت لمؤتمر التطوير والمساهمة في التنمية الشاممة في المممكة األردنية الهاشمية

 التربوي، عّمان، المممكة األردنية الهاشمية.

. ورقة قدمت لممؤتمر الفرص والتحديات لممعايير المهنية لممعممين(. 2014الدعجة، هشام ) .2
 لجمعية المعممين الكويتية، الكويت، دولة الكويت.الحادي واألربعين 

. ورقة قدمت لمؤتمر التعميم الموارد البشرية والتنمية المستدامة(. 2010الدعجة، هشام ) .3
 العالي في القرن الحادي والعشرين: التحديات والمستقبل، عمان، األردن.

ات التعميم والتدريب المهني البحث العممي واقتصادي(. 2007الكيالني، أنمار، والدعجة، هشام ) .4
 .. ورقة قدمت لممؤتمر الثالث لمبحث العممي في األردن، عمان، األردنوالتقني في األردن

 

 الكتب المؤلفة:  - ج

المرجع في التربية (. التربية االقتصادية. في التل، سعيد )محرر(، 2016الدعجة، هشام )
 (. عمان، األردن: دار مجدالوي لمنشر والتوزيع.290-267) الوطنية لطمبة الوطن العربي
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