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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 األستاذ الدكتور بسام مصطفى العمري  االســـــــم 
 28/11/1950 تاريخ ومكان الميالد 

 أردني  الجنسية 

 العلوم التربوية  الكلية 

 اإلدارة التربوية واألصول  القسم 

 أوالد 5متزوج وله  الحالة االجتماعية  

 0796117207(/ خلوي 4047-4042فرعي ) 065355000 هاتف العمل  

 523775406 هاتف المنزل  

 0355522 فاكس رقم  

 بريد االلكتروني  
  

bomari@ju.edu.jo   

 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1975 جامعة بيروت العربية  جغرافيا بكالوريوس  
 1984 جامعة أوكالهوما الحكومية إدارة تربوية ماجستير  
 1986 جامعة أوكالهوما الحكومية  إدارة/ التعليم العالي دكتوراه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bomari@ju.edu.jo
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  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 اإلدارة التربوية  التخصص العام 
 العالي  إدارة التعليم التخصص الدقيق 

 

 مـجاالت االهتمام

  إدارة مؤسسات التعليم العالي 
  اإلشراف التربوي 
   اإلدارة المدرسية 
  الصحة المدرسية واألنشطة الطالبية 
   إدارة شؤون الطالب في مؤسسات التعليم العالي 
   تمويل التعليم العالي 
   اقتصاديات التعليم 
 يهيكلة مؤسسات التعليم العال 
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 
 تطوير كليات المجتمع في األردن

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 1978-1970 وزارة التربية والتعليم  مدرس  
 1983-1978  وزارة التربية والتعليم رئيس قسم األبنية  
الواليات المتحدة  -جامعة أوكالهوما مساعد مدير المشاريع  

 األمريكية 
1984-1986 

 1990-1987 الجامعة األردنية  مساعد عميد كلية الدراسات العليا  
 1995-1990 الجامعة األردنية –كلية العلوم التربوية  أستاذ مساعد  
 

المتحدة  الواليات –جامعة وسكانسون  أستاذ زائر
 األمريكية 

 1994تموز -1994
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 اآلن -1995 الجامعة األردنية  أستاذ مشارك في قسم اإلدارة التربوية  
 2000-1996 الجامعة األردنية  رئيس قسم اإلدارة التربوية  
 2003-2000 الجامعة األردنية  أستاذ مشارك في القسم  
 2005 الجامعة األردنية  أستاذ  
 2011 - 2005 سلطنة عمان  -جامعة السلطان قابوس س مستشار رئي 
 2011 – 2007 سلطنة عمان -جامعة السلطان قابوس رئيس قسم اإلدارة التربوية واألصول  

 2010-2008 سلطنة عمان نائب رئيس جامعة البريمي  

 2011 الجامعة األردنية أستاذ في قسم اإلدارة التربوية  

 2014-2013 الجامعة األردنية وية عميد كلية العلوم الترب 

 2015-2014 الجامعة األردنية عميد كلية الدراسات العليا  

 لآلن  -2015 الجامعة األردنية أستاذ في قسم اإلدارة التربوية  

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام
  ودكتوراه في الجامعة األردنية وجامعة عمان العربيةاإلشراف على عدة رسائل ماجستير 

المشاركة في لجان عمان تطوير برامج كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية ومشاريع 
 رسائل ماجستير وتحكيم بحوث وغيرها.

 

  عضو مجلس كلية العلوم التربوية.
  ة التربية وكلية الدراسات العليا.عضو لجنة وضع الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية في كلي

  عضو في مجلس الجامعة األردنية. 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
مشككككالت التعلكككيم العكككالي ومعوقاتكككه فكككي الجامعكككات الحكوميكككة فكككي   

نكككككوابمم وعمكككككدا  الكليكككككات األردن كمكككككا يراهكككككا رؤسكككككا  الجامعكككككات و 
ومكككككديروا القبكككككول والتسكككككجيل ورؤسكككككا  األقسكككككام األكاديميكككككة  مجلكككككة 

 1995دراسات الجامعة األردنية 
درجة تحقيق حاجة اإلحسكاس بكاألمن لكدع أعضكا  هيئكة التكدريس   

فككي الجامعككات األردنيككة الرسككمية مجلككة دراسككات الجامعككة األردنيككة 
1993 

يككككككا فككككككي الجامعككككككة األردنيككككككة نحككككككو اتجاهككككككات طلبككككككة الدراسككككككات العل  
 1992االتصال األكاديمي  مجلة دراسات الجامعة األردنية 

الرضكككككا الكككككوليفي لكككككدع العكككككاملين فكككككي الجامعكككككة األردنيكككككة  مجلكككككة   
 .1995  الجامعة األردنية 45  عدد 22مجلد  -دراسات

مصككككادر ضككككغط العمككككل كمككككا تراهككككا مككككديرات ريككككا  األطفككككال فككككي   
  العلكوم التربويكة 24مجلكد  -جلكة دراسكاتمنطقة عمكان الكبكرع  م

 1997الجامعة األردنية  –
 1996-1995درجة إدراك طلبة السنة الثانية فكي العكام الدراسكي   

لمشكككككالت االلتحككككاق والقبككككول فككككي الجامعككككات الحكوميككككة األردنيككككة 
 (5/5/1997وقبوله  1/7/1996)تاريخ استالمه 

آليككككات صككككنع القككككرار مككككن وجمككككة نلككككر العمككككدا  ورؤسككككا  األقسككككام   
األكاديميككككة فككككي الجامعككككات الحكوميكككككة األردنيككككة  مجلككككة دراسكككككات  

   عمان. 2001
تقكككككدير فاعليكككككة المكككككدارس األساسكككككية الحكوميكككككة مكككككن وجمكككككة نلكككككر   

 2000المديرين في محافلة مأدبا  مجلة دراسات  عمان  
عيككككة كمككككا يراهككككا طلبككككة الجامعككككات دوافككككع االلتحككككاق بالدراسككككة الجام  

الحكوميكككة األردنيككككة الملتحقككككون بالدراسككككة فككككي السككككنة األولككككى للعككككام 
 2000  دراسات عمان  1999-1998الدراسي 



 لسيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة الجامعة األردنية            نموذج ا

 

 5  

اتجاهات أعضا  هيئكة التكدريس فكي الجامعكات األردنيكة نحكو أدا    
 .1998رؤسا  األقسام األكاديمية  دراسات  عمان  

الي كمككا يراهككا عمككدا  الكليككات ورؤسككا  مصككادر تمويككل التعلككيم العكك  
األقسام األكاديميكة فكي الجامعكات األردنيكة  مجلكة العلكوم التربويكة  

   جامعة القاهرة. 2003  يوليو 3ع
 .2006العنف في الجامعات األردنية  عين شمس    
 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع تاريخ انعقادهمكان و  اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

  1994 -أمريكا  –والية لوزيانا  المؤتمر التربوي العام  
مؤتمر التحكديات التكي تواجكه المعلكم  

 في القرن الحادي والعشرون 
  1995 -األردن -عمان

مككككككككككؤتمر الخطككككككككككاب العلمككككككككككي فككككككككككي  
 الجامعات العربية 

  2000 -الجزائر 

  1996-األردن  -عمان  ICETمؤتمر  

  2000نوفمبر  –األردن  –عمان  المؤتمر العربي لتربية المتفوقين  

نكككككدوات الجمعيكككككة التربويكككككة األردنيكككككة  
فيمكككككا يتعلكككككق بقضكككككايا التعلكككككيم مثكككككل 
"التسكككرب المدرسكككي  المنكككاهج اإلدارة 

 المدرسية"

  

مكككككككؤتمر التعلكككككككيم  العكككككككالي والتفكككككككاهم  
 الثقافي البيني

  2002 -تايالند 

  2007 -ماليزيا  التعليم مؤتمر الجودة في  
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مككككككؤتمر البطالككككككة فككككككي دول مجلككككككس  
التعكاون الخليجكي اسكتراتيجيات الحككد 

 منما 

  2008 -الدوحة 

  2009 -البحرين  مؤتمر شؤون األسرة الخليجية  

  2013 -باريس المؤتمر العام لليونسيكو 

مكككككؤتمر البرنكككككامج العربكككككي وتحسكككككين  
 المعلمين معرفيًا وممنيًا 

  2014 -األردن 

مكككؤتمر مجتمكككع المعرفيكككة فكككي العكككالم  
العربككي جامعككة نككايف العربيككة للعلككوم 

 األمنية 

  2014 -السعودية 

دور كليككككككككات التربيككككككككة فككككككككي التربيككككككككة  
 البدنية والموية 

  2014-الجامعة اللبنانية 

مؤتمر المجلة الدولية للفنون والعلوم  
)أوسككا( التعلككيم العككالي والتفككاهم بككين 

 الثقافات 

-الواليات المتحدة األمريكية 
2014 

 

مككككككؤتمر تطككككككوير مخرجككككككات التعلككككككيم  
العالي في مصر والعالم العربكي فكي 

 ضو  التنافسية العالمية 

  2017 -)جامعة المنصورة( مصر

 
 

 الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

إدارة التعليم العالي وذلك المشاركة في دورة تدريبية لمولفي جامعة صنعا  حول  
 في الجامعة األردنية. 

 

  القيام بإلقا  المحاضرات القطاع العام والخاص في األردن. 
المشاركة في دورة لمولفين في وزارة التربية والتعليم  والتعليم العالي في اإلدارة  

 العليا.
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نعقدة في الجامعة المشرف العلمي لدورة اإلدارة والقيادة التربوية الحديثة الم 
 .2000األردنية للمدرا  العامين للتربية في المملكة العربية السعودية 

 

رئيس فريق مكلف بدراسة استشارية لوزارة التعليم العالي/ األردن حول الموا مة  
 بين مخرجات النلام التعليمي العالي واحتياجات سوق العمل.

 

التربوية لمولفين من وزارة التربية والتعليم  المشاركة في دورة حول اإلدارة والقيادة 
 في فلسطين. 

 

المملكة العربية  –وزارة التربية والتعليم  –تدريب مدرا  العموم ومساعديمم  
 السعودية.

 

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   وية السياسات الترب 
   نلم ونماذج في التعليم العالي  

   نلم ونماذج في اإلدارة التربوية  

   قضايا معاصرة في التعليم العالي  

   قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية  

   نلريات اإلشراف التربوي  

   القيادة التربوية  

   تحليل النلم التربوية  

   يم العالي إدارة التعل 

   التخطيط التربوي  

   نلم ونماذج في السياسات التربوية  

 
 

  :اللغات  
 

 .العربية 

  .اإلنجليزية 


