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 السيرة الذاتية 

 

 
 البيانات الشخصية 

 :  محمد سليم عودة الزبون .  االســـــــم

 : أردنية . الجنســــــية

 : الزرقاء .   مكــان الـوالدة

 م .19/4/1975:   تاريــخ الـوالدة

 : متزوج . الحالة االجتماعية

 

 المؤهالت :
 شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي . -

 بالترتيب األول.1997درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، واللغة االنجليزية، من جامعة اليرموك عام   -

 م.1999درجة الماجستير في العلوم اإلنسانية واالجتماعية من الجامعة األردنية عام  -

 م بالترتيب األول.2005درجة الدكتوراه في أصول التربية من الجامعة األردنية عام  -

 

 عمل والخبرات ال
 .4/9/2022لغاية  28/8/2021عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية اعتبارا من  -

 .15/9/2021لغاية  1/9/2020رئيس قسم القيادة التربوية واألصول من  -

 .11/2/2015أستاذ أصول التربية في الجامعة األردنية / قسم اإلدارة التربوية واألصول من  -

 .2014/2015في كلية التربية /جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي أستاذ مشارك  -

 )إجازة تفرغ علمي(.2013/2014عميد كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .12/2/2015- 12/2/2011أستاذ مشارك في قسم اإلدارة التربوية واألصول في الجامعة األردنية منذ  -

 . 9/9/2012حتى  2010-11-4التربوية واألصول / الجامعة األردنية اعتباراُ من تاريخ رئيس قسم اإلدارة  -

حتى  1/9/2006أستاذ مساعد / الجامعة األردنية في كلية العلوم التربوية / قسم اإلدارة التربوية واألصول  -

5/1/2011. 

 .2009/2010مساعد عميد كلية العلوم التربوية لشؤون الجودة للعام الدراسي  -

 .2012/2013محاضر غير متفرغ في جامعة العلوم اإلسالمية للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  -

 . 2013/2014- 2010 /2009محاضر غير متفرغ في جامعة الزيتونة الخاصة من العام الدراسي  -

 .2005-2003محاضر غير متفرغ / الجامعة األردنية في كلية العلوم التربوية  -

 2005/2006فرغ في جامعة جرش األهلية للعام الدراسي محاضر غير مت -

 2006– 1999باحث في مركز التوثيق والمعلومات والدراسات / مجلس الحسن ، الديوان الملكي الهاشمي من  -

. 

 .2002باحث في المعهد الدبلوماسي األردني  -

 

 الدورات  والورش 
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 / العلمية، مركز االعتماد وضمان الجودة حضور ورشة بعنوان : كيف تزيد من معدل االستشهاد ببحوثك -

 .28/3/2022الجامعة األردنية عقدت بتاريخ: 

حضور ورشة بعنوان: أدوات وحدود البحث العلمي والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية زووم من منصة  -

 .10/3/2022الباحثين واالكاديميين )إيفاد(

-  

والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية زووم من منصة الباحثين حضور ورشة بعنوان: مراحل االشراف العلمي  -

 .4/3/2022واالكاديميين )إيفاد(

حضور ورشة بعنوان: صياغة الفرضيات وبناء نموذج البحث والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية زووم من  -

 .3/3/2022منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

قبل استثمار التكنولوجيا في التعليم والتعلم والمنعقدة عبر المنصة حضور ورشة بعنوان: تقنيات نحو مست -

 .1/3/2022االليكترونية زووم من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

حضور ورشة بعنوان: اإلشراف العلمي على الرسائل واإلشراف التربوي على التعليم:المباديء والوسائل  -

 .25/2/2022زووم من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد( والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية 

حضور ورشة بعنوان: أساليب التحليل والتقويم في البحث العلمي والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية زووم  -

 .18/2/2022من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

ضيات البحث والمنعقدة عبر المنصة أسئلة وفر -حضور ورشة بعنوان: أخطاء شائعة في البحث العلمي -

 .17/2/2022االليكترونية زووم من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

تطبيق عملي  -حضور ورشة بعنوان: المعالجات االحصائية المتقدمة للمتغيرات الوسيطة في البحث العلمي -

 .16/2/2022د( عبر المنصة االليكترونية زووم من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفا

 .15/2/2022حضور ورشة تدريبية بعنوان: اداري ابتكاري معتمد، مركز الملك عبدهللا للتميز،  -

حضور ورشة بعنوان: أساسيات البحث على منصة سكوبس وتحليل البيانات والمنعقدة عبر المنصة  -

 .13/2/2022االليكترونية زووم من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

رشة بعنوان: ثقافة الباحث وأولويات المعرفة والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية زووم من منصة حضور و -

 .4/2/2022الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

حضور ورشة بعنوان: األخطاء الشائعة في البحث العلمي والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية زووم من منصة  -

 .3/2/2022الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

حضور ورشة بعنوان: النظم السياسية المقارنة: مدخل نظري وتطبيقي والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية  -

 .1/2/2022زووم من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد( 

حضور ورشة بعنوان: البحث العلمي والحوار والمنعقدة عبر المنصة االليكترونية زووم من منصة الباحثين  -

 .26/1/2022كاديميين )إيفاد(واال

حضور ورشة بعنوان: االختبارات االليكترونية والتوزيع والتصحيح التلقائي والمنعقدة عبر المنصة  -

 .26/1/2022االليكترونية زووم من منصة الباحثين واالكاديميين )إيفاد(

م برنامج الوكالة االمريكية المشاركة في الورشة التدريبية بعنوان : النوع االجتماعي والدمج، عقدت بتنظي -

 .23/11/2021العداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بترايخ 

الجامعة األردنية  / متعدد، مركز االعتماد وضمان الجودة نتائج االختبارات من نوع االختيار من ورشة : تحليل -

 .29/3/2021عقدت بتاريخ: 

ليم عن بعد وتحدياته في ظل جائحة كورونا ، حضور ورشة دولية بعنوان : تجارب دولية ناجحة في التع -

 ،  من المركز االكاديمي ماليزيا.12/3/2021

 .4/3/2021حضور ورشة تدريبية حول منهجية رادار في الجامعة األردنية بتاريخ  -

 .4/3/2021حضور ورشة تدريبية حول مباديء في معايير التميز في الجامعة األردنية بتاريخ  -

آلية االشراف على طلبة الدراسات العليا والنشر في المجالت العالمية في جامعة الشرق تقديم ورشة عمل حول  -

 .11/9/2019األوسط 

حضور ورشة تدريبية بعنوان: مهارات تعامل الباحثين مع وسائل االعالم والتي عقدت في ماليزيا  -

30/12/2018. 

 .30/12/2018والتي عقدت في ماليزيا معايير النشر الدولي  وآلياته، حضور ورشة تدريبية بعنوان:  -

العلمية، والتي عقدت في  منصات البحث العلمي العالمية وأهميتها في الحركةحضور ورشة تدريبية بعنوان:  -

  .29/12/2018ماليزيا 
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) توأمة المجتمع المدني، أمانة 3/12/2018-25/11ساعة تدريبية في الفترة  64حضور ورشة تدريبية بواقع  -

 الكبرى(.عمان 

والتي عقدت في  scientific international publication standardsحضور ورشة تدريبية بعنوان:  -

 .19/11/2017ماليزيا 

والتي عقدت  using technologies in education- future learningحضور ورشة تدريبية بعنوان:   -

 .19/11/2017في ماليزيا 

( والتصوير الضوئي واحتوت الدورة كذلك ) ORACLEاستخدام برنامج ) دورة في األرشفة اإلليكترونية ب -

( و   WINDOWS , WINWORD, EXCEL  SPSS , INTERNETدورة الكمبيوتر الشاملة 

 CEBالطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية ( ، عقدت في مجلس الحسن / الديوان الملكي بالتعاون مع شركة 

. 

 م.2000( من الجامعة األردنية عام TOFLEوفل ) دورة اإلعداد المتحان الت -

دورة في التحقيقات الصحفية وكتابة المواضيع الصحفية في الجامعة األردنية عقدت بالتعاون مع البنك الدولي  -

 م.17/6/2003إلى  1/3/2003من 

 .2006دورة في التخطيط للتدريس الجامعي في الجامعة األردنية  -

 . 2006في الجامعة األردنية  دورة في طرق التدريس العامة -

 .2006دورة في اإلدارة الصفية في الجامعة األردنية  -

 .2006دورة في اإلدارة المدرسية في الجامعة األردنية  -

 .2006دورة في تقويم تعليم الطلبة في الجامعة األردنية  -

 .2007دورة في البحث اإلليكتروني في مركز االستشارات في الجامعة األردنية  -

 .2007من الجامعة األردنية  ICDL دورة -

 .2008دورة في إدارة الموارد البشرية من الجامعة األردنية  -

 من اليونسكو)وزارة التربية والتعليم(. ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  -

 .2008من الجامعة األردنية  SPSSدورة في التحليل اإلحصائي  -

 م.2009من الجامعة األردنية   الدورة الشاملة في اللغة االنجليزية -

 .2010لتحليل البيانات النوعية من الجامعة األردنية  N VIVO 8دورة في استخدام برنامج  -

 .2013دورة أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الزرقاء  -

 .2015( من جامعة السلطان قابوس Live textدورة التعامل مع برنامج الاليف تيكست)   -

 

 

 

 المنشورة والمقبولة للنشراألبحاث 

 

 إلى رتبة أستاذ مشارك

 
الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في األردن وعالقة ذلك ببعض المتغيرات وعالقة ذلك باالستمرار  .1

في المهنة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات )النوع ، والمؤهل العلمي ، والخبرة العملية ، والعبء التدريسي (، 

 ، مصر. 2007، 431-401، الجزء األول ،ص 31جامعة عين شمس ، عدد -جلة كلية التربيةمنشور في م

 

درجة تطبيق معلمي المرحلة الثانوية لمبادئ التربية الحديثة في األردن من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ، منشور  .2

 مصر . ، 2007، 265-241، الجزء الثاني ، 31في مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس ، عدد 

 

. درجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية في محافظة جرش ألسلوب العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية من 3

 ، سوريا . 693-657، 2010وجهة نظر معلميهم، منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ،جامعة دمشق ،

4.Rationales of a shift towards knowledge economy in Jordan from the view point of 

educational experts and relationship with some variables , publish in college student journal 

,volume 43,number 2,june2009,p p 571-591.                                                                                      
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. األسباب التي تؤدي إلى تسرب الطلبة في األردن من وجهة نظر المعلمين وعالقة ذلك ببعض المتغيرات ) الجنس 5

، الجزء  66، والمؤهل العلمي ، والخبرة العملية( ،منشور في مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة _ المنصورة ،عدد

 .257-231يناير ، 2008الثاني ، 

 

. مفهوم العولمة ومستوى إدراك الطالب الجامعي في األردن له وعالقته بالهوية الثقافية واالنتماء ، مجلة العلوم 6

 .101-73، ص2009التربوية، جامعة القاهرة ، العدد الثالث ،

 
عكاس ذلك على تمثلهم للعديد من مفاهيمها ، منشور . اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو مادة التربية الوطنية وان7

 .133-117ص  2009، 1، عدد 36الجامعة األردنية ، المجلد  –في مجلة دراسات 

                                                                      

النظام التربوي ، منشور في مجلة  . تصورات مستقبلية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير8  

 . 826-799من ص   2010( 3)24جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية، مجلد 

 

 

 

 بعد الحصول على رتبة أستاذ مشارك
ملحق  38المجلد دراسات /الجامعة األردنيةمالمح مدرسة المستقبل من وجهة نظر الخبراء التربويين في األردن،  .1

 .71-57من ص  2011،  1

 

2.The Relationship between Television Watching and Language   Achievement in First 

Secondary Students in Jordanian Schools. publishing in College Student Journal,USA, 

,vol 45,number 4 2011, pp 806-

829.                                                                                                                    

                

3- Applying the strategic  school planning in Jordan, Acceptable for publishing in Education 

Journal, vol 132,number 4 2011, pp 809-825, 2012. 

USA.                                                                                                   

 

. مفهوم االقتصاد المعرفي وأدوار المعلمين المتجددة خالله من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في األردن وعالقة 4

 .343-330، ص   2011( آذار 38، المجلد ) دراسات / الجامعة األردنيةذلك ببعض المتغيرات ، 

 

دراسات / . درجة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية ، 5

 .343-330، ص  2011تشرين ثاني  4( ،ملحق 1، العدد) 38، المجلد الجامعة األردنية

 

لتربويين لمعلمي االجتماعيات في مديريات . دراسة تقويمية للمالحظات التربوية المدونة في سجل زيارات المشرفين ا6

 . 1946-1931، ص 2011كانون أول  6ملحق  38، المجلد دراسات / الجامعة األردنيةالتربية والتعليم في عمان ، 

 

. درجة وعي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية لظاهرة العولمة وتصوراتهم النعكاساتها على الهوية الثقافية 7

 .1322-1305، ص  2011تشرين ثاني  4ملحق  38، المجلد ات / الجامعة األردنيةدراس، 

 

دراسات/الجامعة . تقدير الحاجات اإلدارية التربوية لمديري مدارس التربية الخاصة في األردن ،منشور في مجلة 8

 .154،2011-135( ،ص 1( ، العدد)36، المجلد) األردنية

 

علم( في تطبيق برنامج التدريب الميداني في ضوء مناهج التربية الرياضية الحديثة من . دراسة واقع أداء الطالب )الم9

( 2( ، العدد)39، المجلد) مجلة دراسات/الجامعة األردنيةوجهة نظر الطلبة ومشرفيهم في الميدان ، منشور في 

 .362-351،ص 2012،
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10.The degree of use by secondary school teachers in the Hashemite Kingdom of Jordan 

of education technology of the educational /learning process and its relationship with some 

variables ,publishing in European  journal of social science, vol 31,no 3 pp 806-809 , 

2012.                                                           

                                                        

. آراء معلمي المدارس االستكشافية في برنامج " نحو اتجاهات مدرسية جديدة " في محافظة العاصمة عمان، 11 

 .2013،فلسطين 71-53( ، ص 1(، العدد)21، المجلد) مجلة الجامعة اإلسالمية /غزةمنشور في 

مجلة جامعة مؤتة للبحوث ثر شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية على اتجاهات طلبة الجامعات في األردن، . أ12

 . 359-323(، ص.ص 7(، عدد)28،مجلد)2013، األردن، والدراسات

 

13- Features of computerized educational games in sciences of the elementary phase in 

Jordan from the point of view of specialists in teaching science and computer subjects. 

Education journal ,vol 133(3),2013,pp247-260. USA.                       

14.The Visualization of The Exploratory Schools in the Capital Amman for The Concept of 

the Community School, European  journal of social science,vol (38).issue(1) .pp 35-44. 

2013.                                                                              

                                                                              

15. Perception of Educational experts of challenges imposed by the change in knowledge 

European journal of social sciences,vol(40). Issue (1). 2013pp 274-

286.                                                                                                                        

 

.التفاؤل غير الواقعي لدى طالبات كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية 16

 . 1554-1542،ص  2013، 2، عدد  2مجلد  لعلوم التربوية، الجامعة األردنيةدراسات/ا مجلة، 

 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية. دور مقترح للمعلم المتميز في عملية اإلشراف التربوي في األردن، 17

 .2013، العراق ،381-339( ، ص 7(، العدد)20،المجلد)

 

عزيز تربية المواطنة وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم .دور الجامعات األردنية الرسمية في ت18

. 2014(، 1( مجلد )28فلسطين، عدد)مجلة جامعة النجاح لألبحاث)العلوم اإلنسانية(،التربوية من وجهة نظرهم، 

 . 218-187ص.ص 

 

المجلة األردنية طفال في سن المراهقة في األردن . اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي على األ19

 .251-225، ص.ص  2014، 2عدد 7، مجلد للعلوم االجتماعية

 

20. Degree of Student’s Assimilation to the Meaning of the Term Citizenships in the 

Schools High Grade Basic Level in Jordan. Publishing in International Education studies 

, Vol.7. No2 . jan,2014.p.p 137-144.                                            

 

مجلة جامعة مؤتة للبحوث . دور الجامعات السعودية في مواجهة تحديات التغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة، 21

 .236-209، ص.ص 2014، 29عدد  6، مجلدوالدراسات

 

رة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعالقة ذلك ببعض . واقع إدا22

 .480-461ص. ص  2015،   2عدد  42، مجلد مجلة دراسات/ العلوم التربويةالمتغيرات، 

 

مجلة العربية السعودية . أسس تربوية مقترحة لتطوير مفهوم األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في المملكة 23

 .659-641، ص. ص2015، 2عدد  42، مجلد دراسات/ العلوم التربوية
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المجلة العربية لضمان جودة التعليم . واقع الحرية األكاديمية في المستوى الجامعي في المملكة العربية السعودية، 24

 .99-73ص.ص  2015، 21عدد  8، مجلد  الجامعي

 

 

ة للتعليم األساسي في األردن لالنتقال بالطالب من تعلم لتعرف إلى تعلم لتكون من وجهة نظر . فلسفة تربوية مقترح25

 .218-205، ص.ص 29عدد 2014الجزائر، مجلة دراسات /جامعة عمار ثليجي باألغواطالمعلمين، 

 

ياسية من وجهة نظر .  المعوقات التي تواجه الجامعات األردنية في القيام بدورها في تعزيز مفاهيم التربية الس26

، ص.ص 2015( ، 22، المجلد الثامن، العدد)المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيأعضاء هيئة التدريس فيها، 

123-148. 

 

. مفاهيم التربية السياسية في القرآن الكريم ومدى تضمينها كتب التربية اإلسالمية للمرحلتين األساسية العليا والثانوية 27

 .961-947، ص.ص  2015، 3،عدد 42، العلوم التربوية، مجلد مجلة دراساتدن، في األر

 

28. Future justification for the shift towards the knowledge based economy in Jordan, 

from the viewpoint of educational experts, Journal of Economics and Sustainable 

Development, Vol 5, No 6 (2014) , 160-171.  

 

مجلة دراسات/ . إستراتيجية تربوية مقترحة لمؤسسات التنشئة السياسية في األردن لتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية، 29

 . 1624-1601(، 4،ملحق)43، مجلد2016،  العلوم التربوية

 

مجلة يل النظم وإدارة المعرفة ، . أنموذج مقترح للقيادة الذاتية للمدارس في المملكة العربية السعودية وفق مدخلي تحل30

 .67-43(، 1)44، الجامعة األردنية دراسات/العلوم التربوية

 

 مجلة دراسات/ العلوم االجتماعية. دور الجامعات األردنية في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية من وجهة نظر طلبتها، 31

 . 1531-1509ص.ص  2،2015، عدد42، مجلد واإلنسانية

 

مجلة دراسات وضع الصحة النفسية عبر األبعاد الزمنية : الماضي والحاضر والمستقبل لدى طلبة الجامعة، . تطور 32

 .75-59، 3(، ملحق 4)2017،44،العلوم التربوية

 

مجلة دراسات/ جامعة عمار . برنامج تدريبي إداري مقترح لتطبيق إدارة التنوع في الجامعات السعودية الحكومية، 33

 .82-57، ص.ص  34.2015، عدد باألغواطثليجي 

. إستراتيجية تربوية مقترحة للجامعات السعودية في مواجهة التحديات الثقافية وتعزيز االنتماء الوطني لدى طلبتها، 34

 . 55-33ص  2017، 6ملحق 4، عدد44مجلد مجلة دراسات العلوم التربوية

واجهة التغيرات والتحديات التربوية في ضوء وجهة نظر أعضاء . تطوير إستراتيجية مقترحة للجامعات السعودية لم35

-99، 2017المجلد العاشر،  28المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي،عدد هيئة التدريس لكليات التربية فيها، 

124. 

 

ة مبادئ علم التربية ( في تحصيل طلبة ماد2. أثر إستراتيجيتي تفريد التعليم )خطة كلير( والتعلم التعاوني)جيكسو36

-101ص.ص ،  23عدد  9، مجلد 2016المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي،في جامعة الزرقاء األردنية، 

117. 

 

. دور النظام التربوي األردني في الحدّ من التأثير السلبي لوسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة على تربية النشء من 37

 .2، 2016، 169- 180، عدد 12، مجلد العلوم التربويةجلة األردنية في الموجهة نظر معلميهم، 

 

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/issue/view/1127
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/issue/view/1127
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/issue/view/1127
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. أسس تربوية مقترحة لتفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها في ظل الربيع العربي، 38

 .171-153، (1)44 دراسات/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  2017

 

39. Role of Jordanian Universities in Developing Political Awareness within its Students. 

European Journal of Social Sciences Vol. 50 No 4 December, 2015, pp.423-

434.                                                                                                            

 

مجلة دراسات أسس تربوية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدى المعلمين بناء على متطلبات التنمية المستدامة  .40 

 .194-177جوان ،  16عدد  2016،قاصدي مرباح ورقلة/الجزائر/نفسية وتربوية

 

قة ذلك باالستقاللية . دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها في ظل الربيع العربي وعال41

 .83-52(:41عدد) 2016،دراسات / عمار ثليجي باألغواطالذاتية، 

 

مجلة اتحاد . درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، 42

 .110-91، ص.ص 2016، 1، عدد14، مجلدالجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

(، ملحق 404، دراسات/العلوم التربوية.دور جامعة حائل في وقاية الشباب من مظاهر التطرف الفكري، مجلة 43

2،2018.130-150. 

 

مجلة . واقع الثقافة الديمقراطية لدى أعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة، 44

 .410-391 .(4)4، مجلد2018دراسات/ العلوم التربوية/

 

45. The Degree of Resistance To Temptation Among the Students of  the University of 

Jordan and its Relationship to the pattern of Family Upbringing, European Journal of Social 

Sciences ISSN 1450-2267 Vol. 52 No 3 July, 2016, pp.280-

291.                                                                                                                     

 

(ملحق 4)4مجلد ،  مجلة دراسات/ العلوم التربوية . درجة ممارسة إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي الكويتية46 

7/2018 .57-78. 

 

مجلة دراسات/ األردنية في تعزيز الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم، .دور الجامعات 47

 .122-113/ ملحق خاص، 2017 العلوم التربوية،

 

.واقع المشاركة المجتمعية بين النقابات المهنية والعمالية والجامعات األردنية من وجهة نظر النقابات المهنية والعمالية 48

، 2019، (1)46 مجلة دراسات/ العلوم التربويةت األكاديمية في الجامعات األردنية لمواجهة العنف الجامعي، والقيادا

377-396 . 

 

. دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز التربية التحررية لدى طلبتها في ظل التغير االجتماعي استنادا إلى 49

 .23-1، ص 47، عدد 2016، يجي األغواط، مجلة دراسات / عمار ثلأفكار باولو فريري

 

50. The Role of the Jordanian Family in Raising the Awareness of the Young Drug Addicts 

about the danger of drug addiction. European Journal of Social Sciences. 2016,Volume 

53 Issue 3,265-276. 

 

51. A Proposed Educational Foundation to Activate the Role of the Jordanian Universities 

in Developing the Self- Autonomy, British Journal of Humanities and Social Sciences, 

December 2016, Vol. 15 (2),11-34. 
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52. A Proposed Educational Program to Limit Bullying among the Students of Basic Stage 

in Jordan, British Journal of Humanities and Social Sciences, December 2016, Vol. 15 

(2),54-70. 

 

، مجلة المنارة للبحوث والدراسات.أسس تربوية مقترحة للجامعات األردنية الرسمية لنشر ثقافة السالم لدى طلبتها ، 53

23(4) ،461-501. 

مجلة دراسات وأبحاث/ . برنامج تربوي مقترح للحد من االستقواء لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن، 54

 .409-386،(8)25 2016،  الجلقة

 

. درجة توظيف إدارة المعرفة في مواجهة معيقات تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي الكويتية من 55

 .97-53(، 125)35، 2017، جامعة الكويت، المجلة التربوية /الكويتأعضاء الهيئة التدريسية ، وجهة نظر 

مجلة . إستراتيجية مقترحة لتنمية الثقافة الديمقراطية لدى أعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات األردنية الحكومية، 56

 .38-18،(26)8، 2017،  دراسات وأبحاث/ الجلقة

 -) جامعة بنها (  مجلة كلية التربية، في التغيرات الثقافية واالجتماعية لدى الشباب في األردن . إسهامات االنترنت57

 .104-76(، 73)18، 2007،مصر

المجلة . واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية في الجامعات األردنية الرسمية، 58

 .98-77، 2018، (34)11، العربية لضمان جودة التعليم الجامعي

المجلة التربوية . واقع أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم في االردن من وجهة نظر مدرائهم، 59

 .289-272،(2)2018،3 األردنية،

 

القة ذلك . درجة ممارسة مديري المدارس األساسية لإلدارة االستراتيجية في األردن من وجهة نظر معلميهم وع60

 .73-64، ص 56، عدد 2017، مجلة دراسات / عمار ثليجي األغواطببعض المتغيرات ، 

، 2017، مجلة دراسات / عمار ثليجي األغواط. التوافق النفسي وعالقته بالتسامح لدى طلبة الجامعات األردنية، 61

 .105-92، ص 57عدد 

حول معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم في  . تصورات معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة62

مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) العلوم الغرفة الصفية في مدارس مديرية التربية والتعليم الخاص في العاصمة عمان، 

 .1752-1719، ص.ص 2018(،9)32،  اإلنسانية(

 

تاب التربية الوطنية األردني المقرر لطلبة الصف . قيم تقبل االختالف في الرأي والتواصل بالحوار المتضمنة في ك63

 .  100-86، 2018(، 1)11، الجزائردراسات نفسية و تربوية/قاصدي مرباحالثامن األساسي "، 

 

تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية للمهارات التي يفضل أن يمتلكها الطالب الجامعي في  .64

 .152-133، (36)11، 2018، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، القرن الحادي والعشرين

 

. اآلثار السلبية لوسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة على تربية النشء من وجهة نظر معلمي وزارة التربية والتعليم 65

 . 396-377، (1)46، 2019 مجلة دراسات/ العلوم التربوية في األردن،

 

66. The Extent of Practicing Social Interaction Skills by Jordanian Elementary School 

Students in accordance with Carl Orff’s Approach to Music Education. Modern Applied 

Science,Vol. 12, No. 3; 2018,95-104. 

 

67. Role of Educational Median Promoting the Values of Citizenship Among Students of 

Secondary Schools in Zarqa Education Directorate II from View point of Their Teachers, 

Modern Applied Science, Vol 12, No 3 (2018).23-34. 
 

68. The extent of applying transformational leadership by female principals of schools 

subjected to the authority of the educational directorate of Irbid from the perspective of 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/mas/issue/view/2014
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/mas/issue/view/2014
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female teachers. International Journal of Instructional Technology And Distance 

Learning,2017. Volume 14 Number 12,pp9-26.  

. دور المدارس الثانوية الحكومية األردنية في تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة من وجهة نظر أولياء امورهم، 69

 747-729،(2)2019،27امعة اإلسالمية للدراسات النفسية والتربوية،مجلة الج

 

70. A Proposed Future Vision for Improving the Virtual Learning Culture in Jordanian 

Schools, Modern Applied Science; Vol. 12, No. 4; 2018.pp 13-29. 

 

71. Perception of Secondary School Teachers for the Importance of Implementing the Ivan Illich's 

Deschooling Principles in the Educational Learning Process in Jordan Modern Applied Science; 

Vol. 12, No. 4; 2018,98-108.  

 

72. Leadership skills of undergraduate students enrolled in Classroom Teacher & Child Education 

Programs of the Faculty of Educational Sciences at University of Jordan, International Journal 

of Instructional Technology and Distance Learning ,2018, Vol. 15 No.1.31-52. 

 هيئة التدريسية في الجامعة األردنية للتنوع الثقافي بين الطلبة من وجهة نظر . مستوى تقبل أعضاء ال73

 .49-31، (37)11، 2018، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيالطلبة أنفسهم، 

 . درجة تقبل معلمي التربية الموسيقية نحو أهمية تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدى طلبة المرحلة74

 .310-659 ،(2)34،  2020مجلة جامعة النجاح للعلوم االنسانية،األساسية في األردن،  
 المجلة الدولية . دور الجامعات األردنية في تنمية االبداع لدى طلبتها من خالل أنماط التعلم الذكية، 75

 .131-115، (18)10، 2019، لتطوير التفوق

الثقافي لدى طلبة المدارس الثانوية الحكومية في األردن وفلسطين من وجهة نظر . دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التميز 76

 .24-1، (5)34 ،2020مجلة جامعة النجاح لألبحاث) العلوم اإلنسانية(،مديريها، 

77. The Role of Jordanian Public Universities in Promoting International Educational 

Principles from the Perspective of their Faculty Members, Modern Applied Science; Vol. 

13, No. 1; 2019.116-128 

78. The Reality of Education on Global Citizenship in Jordanian Schools, Modern 

Applied Science; Vol. 12, No. 12; 2018.128-144. 

، المجلة التربوية األردنية. دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز االنتماء الوطني لدى طلبة جامعة الكويت، 79

2020 ،5(2) ،161-185. 

80. The Educational Role of Jordanian Universities in Developing Intellectual Capital, 

Science Studies: An Interdisciplinary Journal for Science and Technology Studies, Vol. 13, 

No. 01; 2019 Published By: Science Studies Publications,201-210. 

في عات األردنية في تنمية قيم المواطنة الصالحة لدى طلبتها لمواجهة تحديات العصر، مقبول للنشر . دور الجام81

 .17/3/2019 مجلة جرش للبحوث والدراسات

. دور الجامعات األردنية في إعداد طلبتها على المواطنة العالمية من خالل التعلم القائم على التشارك والعيش مع 82

 .320-307، 1( ملحق 2)46مجلد 2019،العلوم التربوية /مجلة دراساتاآلخرين، 
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مجلة . أسباب تعاطي الشباب في االردن للمخدرات من وجهة نظر اسر المتعاطين وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، 83

  .31-17،(4) 2019،46دراسات إنسانية واجتماعية

84. The Role of the Jordanian Secondary Schools in the Cultural Development of Students, 

International Journal of Advanced Science and Technology,13(4),255-263. 

85.  The Role of Jordanian Educational System in Overcoming Problems Facing Syrian 

Refugees Schools in Jordan, International Journal of Advanced Science and 

Technology,13(4),265-272. 
 

 Suggested Educational Principles for Integrating Humor inside Classes of. بحث بعنوان 86

English at Birzeit University Based on the Relief Theory  مجلة دراسات / العلوم االنسانية

 .85-74(، 1)2020،47واالجتماعية

مجلة . واقع توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية في مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين فيها، 87

 .253-242(، 1)47، 2020العلوم التربوية،  /دراسات

مجلة الجامعة وجهة نظر أولياء األمور، . دور معلمي المدارس األردنية في تنمية الهوية الثقافية لدى الطلبة من 88

 .713-692(، 5)27، 2019، غزة،االسالمية للدراسات التربوية والنفسية

. دور االطار العام والنتاجات العامة والخاصة وكتب الدراسات االجتماعية االردنية لمرحلتي التعليم االساسية 89

-178،(2)27، 2020،ة دراسات/ العلوم االنسانية واالجتماعيةمجلوالثانوية في تعزيز المظاهر القومية لدى الطلبة، 

193. 

، 2،2019،مجلة العربي للدراسات واألبحاث. دور الجامعات األردنية في نشر مفاهيم السالم والتسامح لدى طلبتها، 90

 .171-147ص 

91. Role of Jordanian Schools in Addressing the Effects of Cultural Globalization, Journal 

of Education and Practice Vol.10, No.33, 2019,76-86. 

92. Role of Secondary Stage Teachers in West Bank Schools in Raising the Students’ 

Awareness of the Intellectual Extremism from Students Point of View, Journal of 

Education and Practice Vol.10, No.36, 2019,17-25. 

93. The Degree of Implementing Hoshin Kanri Methodology in Developing Quality of 

Culture at the Jordanian Secondary Schools, Journal of Education and Practice Vol.10, 

No.36, 2019,198-211. 
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94. The Role of Language Centers in Jordanian Universities in Spreading a Culture of 

Cultural Diversity among their Students, Journal of Education and 

Practice.2020.11(6),46-53. 

 

95. The Role of the Jordanian High Schools in Deepening Good Citizenship among their 

Students ,Journal of Education and Practice.2020.11(6),37-45. 

 

. دور المدرسة الثانوية األردنية في تحقيق التنمية الثقافية للطلبة والصعوبات التي تواجهها، مجلة جرش للبحوث 96

 .2019والدراسات، 

97. the role of Jordanian secondary school teachers in educating students about cyber 

bullying and the difficulties they face in that. Journal of Education and 

Practice.2020.11(8),113-122. 

 

98. The Compliance of Birzeit University Toward Green Economy Culture Through 

Students’ Perspective and Attitude in Light of University of Indonesia’s World Green 

Metric (UIWGM). Journal of Education and Practice.2020.11(3),72-82. 

 

99. The Role of Jordanian Universities in Applying Fourth Industrial Revolution 

Principles. Journal of Education and Practice.2020.11(16),62-70. 

 

100. Challenges Facing Jordanian Universities in Activating Media Education among their 

Students .Journal of Education and Practice.2020.11(22),55-61. 

 

101. The Role of Faculty Members in Jordanian Universities in Raising Awareness of 

Political Development among Their Students, Solid State Technology,2021,64(2).3281-

3292. 

 

102. The Appropriate Educational Role for the Jordanian Secondary Schools based on 

HoshinKanri Methodology to Develop their Quality Culture 

, Solid State Technology,2021,63(5).7070-7092. 
 

 103. A Proposed Scenario for a Virtual University in Jordan in Light of the Total Quality 

Standards from the Standpoint of Educational Experts, Solid State 

Technology,2021,64(2).2438-2751. 
 

104. The Role of Electronic Means in Enhancing the Intellectual Security among Students 

at the University of Jordan, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer 

Science and Applications,2021,12(1),358-364. 

المجلة العلمية لكلية نية في نشر ثقافة التنوع الثقافي بين طلبتها، . دور مراكز اللغات في الجامعات األرد105

 .105-81، (9)37، 2021 التربية،جامعة أسيوط

. واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات األردنية إستنادا الى النظريات 106

-243، (8)37 ،2021المجلة العلمية لكلية التربية،جامعة أسيوط سهم، السياسية المعاصرة من وجهة نظر الطلبة أنف

267. 

المجلة العلمية لكلية التربية،جامعة أسيوط . التحديات التي تواجه المعلمين في تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة، 107

2021، 37(8) ،78-97. 

المجلة العلمية ، م2020-2020 الفترة خالل ردنيةاأل الجامعات في التربوية المستقبلية للدراسات تلوية دراسة .108

 .292-268، (8)37، 2021لكلية التربية،جامعة أسيوط 
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االليكترونية في زيادة التسرب المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن من وجهة  . أثر ممارسة األلعاب109

 .62-51، (2021،3204) مجلة كلية البنات/ جامعة بغداد، نظر معلميهم

. واقع ودور تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني في المدارس الخاصة في فلسطين من وجهة نظر المعلمين فيها، 110

 .177-152 :(1)1، 2021ا للدراسات االنسانية والعلمية، مجله الف

. متطلبات تربوية مقترحة لتحول الجامعات األردنية الرسمية نحو الجامعات الذكية في ظل الثورة 111

 .45-28، 2022، (1)5، المجلة العربية الدولية لضمان الجودةالمعلوماتية)

مقبول الجامعة األردنية لمشكالت البحث العلمي وسبل التغلب عليها) . تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في 112

 .(2/11/2021،للنشر في مجلة االندلس

الصناعية الرابعة، االستثمار التربوي في برامج الدراسات العليا في الجامعات األردنية في ضوء الثورة  درجة .113

 .2022، 172-150(، 5)38المجلة العلمية لكلية التربية،جامعة أسيوط، 

المجلة العلمية ، واقع تحويل المدارس الثانوية األردنية العامة إلى مدارس منتجة استنادا إلى االتجاهات العالمية المعاصرة .114

 .2022، 102-78(، 5)38لكلية التربية،جامعة أسيوط، 

115. Reality of Media Leaders’ Practice of Electronic Leadership from the Point of View 

of Faculty Members in Media Faculties, International Journal of Education in 

Mathematics, Science and Technology, Vol. 10, No. 4, 989-1002. 

 23، المجلد ،مجلة جرش للبحوث والدراساتة في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتهادور المدارس الثانوية األردني .116

 4630 - 4611، ص ص.  2022ب، 2العدد 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 الكتب المنشورة
 )مشترك ومحكم( .2010. كتاب مدخل إلى التربية 1

 )مشترك( والكتاب معتمد للتدريس في الجامعة األردنية . 2008الوطنية . كتاب التربية 2

 )مشترك(. 2010. كتاب المواطنة األردنية 3

 (.2014. الفكر التربوي المعاصر )4

 ( .2014.إدارة األفراد والشؤون الطالبية) مشترك ومحكم5

 (.2015.المدخل إلى رياض األطفال بين الواقع والرؤية )6

 ( .2016بية والتعليم في األردن ) . نظام التر7

 (.2017. مباديء التربية : إضاءات مفاهيمية)8

 

                                                                    

 المؤتمرات واللقاءات:
القانون وتنمية المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : البحث العلمي ومساهمته في تطوير  -

 )الجزائر(.10/12/2022-9خالل الفترة  البحث العلمي بين الواقع والمأمولالمجتمع، بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

المشاركة بالمؤتمر العلمي والمعنون ب : التعليم والتدريب المهني والتقني بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل،  -

 )الجزائر(.2/6/2022-1طين خالل الفترة المنعقد في جامعة االسراء /فلس

المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : التعلم والتعليم والتطلع نحو المستقبل)المتطلبات والفرص  -

 The Effect of Problem Based Learning (PBL)والتحديات(" بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Record/1173300
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Record/1173300
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instruction on an Action Research (AR) Course  في جامعة  6/2/2022-31/5، خالل الفترة من

 اربد األهلية.

 

 المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : التربية والتنمية المستدامة: الريادة واالبتكار" بتقديم ورقة -

في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة  19معوقات التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا كوفيدعلمية بعنوان: 

 في جامعة اليرموك. 12/5/2022-10، خالل الفترة من نظر أعضاء هيئة التدريس 

ريادة واالبتكار" بتقديم ورقة المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : التربية والتنمية المستدامة: ال -

مستوى التفاؤل األكاديمي لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة إربد في ظل جائحة كورونا من علمية بعنوان: 

 في جامعة اليرموك. 12/5/2022-10، خالل الفترة من وجهة نظرهم 

 .14/6/2022نحن التطوعية بتاريخ تقديم ورشة عبر الزووم بعنوان : أضرار المخدرات، بالتعاون مع منصة  -

المشاركة في الندوة التربوية بعنوان: واقع التعليم العالي في الوطن العربي ما بعد جائحة كورونا، وتم تقديم ورقة  -

 .  16/3/2022 الدروس المستفادة للتعليم العالي من جائحة كورونابعنوان : 

 18/12/2021ة العربية في النهضة العلمية في عصر التحول ارقمي، المشاركة في الندوة الدولية بعنوان: دور اللغ -

 عن بعد .

بتقديم ندوة بعنوان االمن الفكري.... متحدث رئيسي في مؤتمر االفاق الريادية لنظم التعليم العالي في الوطن العربي"  -

 في جامعة الزرقاء. 29/4/2021-28، خالل الفترة من مقاربات مفاهيمية

 

بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : مؤتمر االفاق الريادية لنظم التعليم العالي في الوطن  المشاركة -

متطلبات تربوية مقترحة لتحول الجامعات األردنية نحو الجامعات الذكية في ظل العربي" بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

 في جامعة الزرقاء. 29/4/2021-28، خالل الفترة من ثورة المعلومات واالتصاالت 

 

المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : مؤتمر االفاق الريادية لنظم التعليم العالي في الوطن  -

دور البحث العلمي في الجامعة األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة العربي" بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

 في جامعة الزرقاء. 29/4/2021-28، خالل الفترة من فيهانظر طلبة الدراسات العليا 

المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : مؤتمر االفاق الريادية لنظم التعليم العالي في الوطن  -

في ظل  متطلبات تربوية مقترحة لتحول الجامعات األردنية نحو الجامعات الذكيةالعربي" بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

 في جامعة الزرقاء. 29/4/2021-28، خالل الفترة من ثورة المعلومات واالتصال

والمعنون ب : رؤى  7/4/2021-5المشاركة بورقة علمية في المؤتمر التربوي والذي أقامته جامعة جدارا  من   -

لثانوية األردنية في تحقيق ثقافة دور المدارس اوتجارب تربوية ونفسية: الواقع والمأمول" بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

 .( plan,do,check, actالجودة فيها استنادا إلة منهجية بدكا )   

 17/3/2021-15المشاركة بورقة علمية في المؤتمر التربوي والذي أقامته مديرية التربية والتعليم في جرش  من  -

التعليم االفتراضي ورونا" بتقديم ورقة علمية بعنوان: والمعنون ب : التعليم عن بعد وتطبيقاته العملية في ظل جائحة ك

 في المدرسة األردنية: رؤية مستقبلية.

المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي الدولي الخامس للجمعية التربوية للعلوم األردنية المنعقد في العقبة من  -

العالي: الجامعات العربية نحو الريادة العالمية"  والمعنون ب : رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم 25-27/3/2020

 رؤية مستقبلية لتطوير ثقافة التعليم االفتراضي في مؤسسات التعليم العالي األردنية.بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

قبة من المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي الدولي الخامس للجمعية التربوية للعلوم األردنية المنعقد في الع -

والمعنون ب : رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم العالي: الجامعات العربية نحو الريادة العالمية"  25-27/3/2020

درجة توافر المتطلبات الالزمة في الجامعات األردنية الرسمية لتحويلها إلى جامعات بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

 ذكية.

دور مر العلمي والمعنون ب : المخدرات آفة العصر" بتقديم ورقة علمية بعنوان: المشاركة بورقة علمية في المؤت -

في جامعة  14/11/2019-13، خالل الفترة من مديري المدارس الثانوية في االردن بالتوعية بالمخدرات الرقمية

 عمان العربية.

واصل االجتماعي في الوطن العربي المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : فضاءات شبكات الت -

دور شبكات التواصل االجتماعي في الفرص، التحديات، المخاطر، وآفاق المستقبل " بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

في الغردقة والذي اقامته  25/10/2019-22، خالل الفترة من اثراء البحث العلمي لدى طلبة الجامعات األردنية

 ار الوراق.جامعة سوهاج بالتعاون مع د
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المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي والمعنون ب : التنمية المستدامة والسلم المجتمعي" بتقديم ورقة علمية  -

 13/10/2019-12، خالل الفترة من دور الجامعات االردنية في نشر مفاهيم السالم والتسامح لدى طلبتهابعنوان: 

 ردني ومركز بالد الشام للتدريب المجتمعي.والذي أقامته جمعية أصدقاء البرلمان األ

المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي الدولي الخامس والمعنون ب : "آفاق تطوير البحث العلمي والتربية  - 

تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والتعليم في إطار التحديات المعاصرة" بتقديم ورقة علمية بعنوان: 

 في جامعة عمان العربية. 30/4/2019-29، خالل الفترة من لمشكالت البحث العلمي وسبل التغلب عليهااألردنية 

 

والمعنون ب : "المدرسة الممكنة في  2019المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي التربوي للمدارس الخاصة  -

نحو لغة عربية ممكنة في مدارس القرن نوان: القرن الحادي والعشرين ... أفكار وممارسات" بتقديم ورقة علمية بع

 في فندق الرويال/ عمان. 21/4/2019-20، خالل الفترة من الحادي والعشرين

دور تربوي بعنوان:  4/4/2019-2المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي المنعقد في جامعة اليرموك من  -

 التربية الدولية لدى طلبتها.مقترح للجامعات األردنية الحكومية لتنمية مبادىء 

-21المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي الرابع للجمعية التربوية للعلوم االردنية المنعقد في العقبة من  -

 دور التعليم المهني في الحد منظاهرة البطالة من وجهة نظر أولياء األمور.بعنوان:  23/3/2019

-21لعلمي الرابع للجمعية التربوية للعلوم االردنية المنعقد في العقبة من المشاركة بورقة علمية في المؤتمر ا -

إجراءات تربوية مقترحة لتفعيل تطبيق التعليم المهني والتقني في المدارس الحكومية الثانوية بعنوان:  23/3/2019

 في محافظة الزرقاء.

-21ية للعلوم األردنية المنعقد في العقبة من المشاركة بورقة علمية في المؤتمر العلمي الرابع للجمعية التربو -

تصور معلمي التربية المهنية في األردن للمشكالت التي تواجه التعليم المهني وسبل التغلب بعنوان:  23/3/2019

 عليها.

في بوتراجايا بعنوان:  2/1/2019-28/12/2018المشاركة بورقة في المحفل العلمي الثالث المنعقد في ماليزيا من  -

تصور معلمي المرحلة الثانوية في األردن إلمكانية تطبيق مباديء الالمدرسية اليفان ايلتش في العملية التعليمية 

 . التعلمية

) توأمة منظمات المجتمع 3/12/2018-25/11المشاركة بورقة في الملتقى التدريبي األول والذي عقد في الفترة  -

 المدني.

الدولي األول للمحور اإلنساني العالمي للطفولة وأبحاثها حول التسرب من  المشاركة بورقة عمل في المؤتمر -

العنف المدرسي وعالقته بالتسرب المدرسي لدى طلبية المرحلة األساسية في المدرسة: الوقاية والعالج، بعنوان: 

 .9/8/2018-8 .األردن من وجهة نظر معلميهم

للمحور اإلنساني العالمي للطفولة وأبحاثها حول التسرب من المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي األول  -

تصور معلمي المرحلة الثانوية لألسباب المؤدية للتسرب المدرسي وعالقة ذلك المدرسة: الوقاية والعالج، بعنوان: 

 .9/8/2018-8 .ببعض المتغيرات

للطفولة وأبحاثها حول التسرب من المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي األول للمحور اإلنساني العالمي  -

أثر ممارسة األلعاب اإلليكترونية على زيادة التسرب المدرسي لدى طلبة المرحلة المدرسة: الوقاية والعالج، بعنوان: 

 .9/8/2018-8 .األساسية في األردن من وجهة نظر معلميهم

لمي للطفولة وأبحاثها حول التسرب من المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي األول للمحور اإلنساني العا -

دور النظام التربوي األردني في التوعية باآلثار الناجمة عن التسرب المدرسي المدرسة: الوقاية والعالج، بعنوان: 

 .9/8/2018-8 .من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية في محافظة الزرقاء

ردنيين: مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي الواقع المشاركة بورقة عمل في مؤتمر جمعية األكاديمين األ -

 .دور الجامعات األردنية في تنمية قيم المواطنة الصالحة لدى طلبتها لمواجهة تحديات العصروالتحديات، بعنوان: 

9-10/7/2018. 

ن العربي الواقع المشاركة بورقة عمل في مؤتمر جمعية األكاديمين األردنيين: مؤتمر التعليم العالي في الوط -

-9 .دور الجامعات األردنية في تنمية االبداع لدى طلبتها من خالل أنماط التعلم الذكيةوالتحديات، بعنوان: 

10/7/2018. 

المشاركة بورقة عمل في مؤتمر جمعية األكاديمين األردنيين: مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي الواقع  -

-9 .وي مقترح لتنمية دور الحاكمية في الجامعات األردنية لتحقيق التنمية المستدامةتصور تربوالتحديات، بعنوان: 

10/7/2018. 
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المشاركة بورقة عمل في مؤتمر جمعية األكاديمين األردنيين: مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي الواقع  -

-9 .ي مؤسسات التعليم العالي األردنيةرؤية مستقبلية لتطوير ثقافة التعليم االفتراضي فوالتحديات، بعنوان: 

10/7/2018. 

المشاركة بورقة عمل في مؤتمر جامعة الزرقاء: مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء التحديات  -

 .3/5/2018-2 .دور األستاذ الجامعي في تنمية المواطنة الرقمية لدى الطلبةوالتحوالت العالمية، بعنوان: 

سبل تربوية مقترحة لتعزيز رقة عمل في مؤتمر الجامعة االردنية : نحو نظام تعليمي متميز بعنوان: المشاركة بو -

التعاون بين الجامعات األردنية واألجنبية في البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 

 .26/4/2018-25 .األردنية

سبل تقبلية للتربية والتعليم في عالم متغير/جامعة الزيتونة، بورقة بعنوان: المشاركة بورقة عمل في مؤتمر آفاق مس  -

 .(4/4/2018-3)مواجهة تحديات العولمة الثقافية على نظام التعليم العالي في األردن 

المشاركة بورقة عمل في مؤتمر آفاق مستقبلية للتربية والتعليم في عالم متغير/جامعة الزيتونة، بورقة بعنوان:  -

-3) التخطيط االستراتيجي إلدارة الوقت ودرجة ممارستها لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية

4/4/2018). 

المشاركة بورقة عمل في مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي الوظائف واألدوار في ضوء االقتصاد المبني على  -

الجامعات األردنية في تنمية رأس المال الفكري لدى أعضاء الهيئة  دورالمعرفة، جامعة جدارا، بورقة بعنوان: 

 .(25/4/2018-23) التدريسية فيها بناء على التنمية المستدامة

المشاركة بورقة عمل في المؤتمر العلمي العربي الثالث الذي نظمته الجمعية االردنية للعلوم التربوية بعنوان: رؤى  -

تصور مديري المدارس األردنية لدرجة توافر في التعليم العام ، بورقة بحثية بعنوان: وأفكار لقضايا تربوية ساخنة 

 .31/3/2018-29، والذي عقد في البحر الميت خصائص منهاج مدرسة المستقبل في المناهج الدراسية الحالية

لعلوم التربوية بعنوان: رؤى المشاركة بورقة عمل في المؤتمر العلمي العربي الثالث الذي نظمته الجمعية االردنية ل -

االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية في وأفكار لقضايا تربوية ساخنة في التعليم العام، بورقة بحثية بعنوان: 

 .31/3/2018-29، والذي عقد في البحر الميت المدارس الحكومية في ضوء اقتصاد المعرفة

سبل تعزيز الدولي األول المنعقد في النكاوي ماليزيا بورقة عمل بعنوان :  المشاركة بورقة عمل في المحفل العلمي -

 .23/11/2017-19، أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم في االردن

 ، فندق االردن.30/9/2017ندوة ) التعليم في األردن : نظرة مستقبلية (  -

-4الطفيلة المعنون ب: المؤسسات التربوية والتحديات المعاصرة ، المشاركة بورقة عمل في مؤتمر جامعة  -

6/7/2017. 

)رؤى وأفكار لقضايا  1/4/2017-31/3المشاركة في المؤتمر الثاني للجمعية التربوية األردنية في البحر الميت  -

 ساخنة في التعليم العالي األردني(.

بين الجامعات األردنية والنقابات المهنية لمواجهة العنف  المشاركة المجتمعيةالمشاركة بورقة بحثية بعنوان:  -

، مقدمة إلى مؤتمر " المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية" المنعقد في جامعة الزرقاء وجامعة القدس الجامعي

 .20/4/2017-19المفتوحة 

 . 12/7/2016دق دانا بالزا بتاريخ المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر العالج النفسي وخبراء الميدان الذي عقد في فن -

المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الدولي المحكم في الجامعة األردنية حول التعليم العالي في الوطن العربي : نحو  -

دور الجامعات األردنية في تعزيز الحرية األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية فيها من التنافسية العالمية بعنوان: 

 .12/5/2016-11، ظرهموجهة ن

 .16/4/2016المشاركة في المؤتمر األول للجمعية األردنية في العلوم التربوية والذي عقد في البحر الميت -

، ورقة قدمت إلى مؤتمر شبابنا دور مؤسسات التعليم العالي في نشر ثقافة السالمالمشاركة بورقة بحثية بعنوان:  -

 .25/11/2015صناع السالم ، الزرقاء 

، ورقة قدمت إلى مؤتمر شبابنا دور الجامعات في تعزيز مفاهيم التربية السياسيةالمشاركة بورقة بحثية بعنوان :  -

 . 25/11/2015صناع السالم ، الزرقاء 

آليات المشاركة بورقة بحثية في الملتقى األول لقسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس بعنوان :  -

 .6/5/2015-5، لمواطنة في المجتمع العربيدعم ا

 .30/4/2014-28المشاركة في اجتماع عمداء كليات التربية والذي عقد في لبنان  -

 .4/4/2014-1المشاركة بورقة عمل حول الشباب والقضايا المعاصرة والذي عقد في جامعة الكويت من  -

قدمت في المؤتمر األول لمديرية شباب الزرقاء  تحليلية أزمة العقل العربي دراسةالمشاركة بورقة عمل بعنوان:  -

 .21/4/2014في 
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-15المشاركة في اجتماع عمداء كليات العلوم التربوية في العالم العربي المنعقد في السودان خالل الفترة  -

17/3/2010. 

معة السابع من ابريل في المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر بعنوان : "نحو تجذير العلوم اإلنسانية، عقد في جا -

 . 4/2009الجماهيرية العربية الليبية ، شهر 

المشاركة بورقة بحثية في األسبوع العلمي األردني الرابع عشر ) العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة  -

 .5/2009( ، عمان ، 

بعنوان : " مؤسسة التعلم " في الجامعة  21/5/2009-20المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الذي عقد في الفترة  -

 األردنية .

 12/11/2009-9المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر لندن الدولي حول التربية والذي عقد في لندن/بريطانيا في الفترة  -

. 

 

 الرسائل الجامعية

 

 اإلشراف :

ردن )الطالبة رجاء سالم ابو مريغي( . تقدير الحاجات اإلدارية التربوية لمديري مدارس التربية الخاصة في األ1

 ماجستير.

. دراسة تقويمية للمالحظات التربوية المدونة في سجل زيارات المشرفين التربويين لمعلمي االجتماعيات في مديريات 2

 التربية والتعليم في عمان )الطالبة سوزان موسى خمش( ماجستير.

ادات شؤون الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية )الطالبة عال . درجة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في عم3

 شفيق القاضي ( ماجستير.

.أثر شبكات التواصل االجتماعي االلكترونية على اتجاهات طلبة الجامعات في األردن ودورها المقترح في تنمية 4

 الشخصية المتوازنة لديهم )الطالب ضيف هللا عودة أبو صعيليك( دكتوراة . 

أسس تربوية مقترحة لتطوير مفهوم األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية )الطالب . 5

 عبد العزيز عقيل العنزي( دكتوراة.

 . دور مقترح للمعلم المتميز في عملية اإلشراف التربوي في األردن ) الطالبة نيفين فريد دراغمة( ماجستير. 6

قترحة لتعزيز تربية المواطنة وعالقتها باالستقاللية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات . إستراتيجية م7

 دكتوراة. 13/5/2012األردنية الرسمية )عبدالسالم فهد العوامرة (

ظمة التعلم )محمد . تطوير األداء اإلداري للمدرسة الثانوية العامة في المملكة األردنية الهاشمية في ضوء متطلبات من8

 محمود مفرج( جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة دكتوراة. 

. أنموذج مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية الحديثة ) منال 9

 محمود الشيخ ( دكتوراة.

معات السعودية لمواجهة التحديات الثقافية وتعزيز االنتماء الوطني لدى طلبتها )نجوى احمد . إستراتيجية تربوية للجا10

 السرحاني( دكتوراة.

.أسس تربوية مقترحة للحرية األكاديمية في المستوى الجامعي في المملكة العربية السعودية ) عبد الرحمن بن مفضي 11

 البرجس( دكتوراة .

 ح لتطبيق إدارة التنوع في الجامعات السعودية )محمد بن سالم الصريصري( ..برنامج تدريبي إداري مقتر12

.أنموذج مقترح للقيادة الذاتية للمدارس المستقلة في المملكة العربية السعودية وفق مدخلي تحليل النظم وإدارة المعرفة 13

 )حسين بن خلف البلوي( دكتوراة.

حائل في المملكة العربية السعودية للقيم األخالقية) سعود الربيعان(  .درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية في منطقة14

 ماجستير.

. إستراتيجية تربوية مقترحة للجامعات السعودية لمواجهة التغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة )محمد بن إبراهيم 15

 السكيتي ( دكتوراة. 

تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها في ظل الربيع العربي . أسس تربوية مقترحة لتفعيل دور الجامعات األردنية في 16

 وعالقة ذلك باالستقاللية الذاتية )راما الحجاوي( دكتوراة.

. أسس تربوية مقترحة للنظام التربوي األردني في الحد من تأثير وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة على تربية 17

 النشء )ناريمان عطية( دكتوراة .
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 للجامعات األردنية لتنمية مفاهيم الثقافة السياسية لدى طلبتها ) حسام أيوب( دكتوراة.. دور مقترح 18

دور مقترح للجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاهيم التربية التحررية لدى طلبتها في ظل التغير االجتماعي  .19

 استناداً إلى أفكار )باولوفريري(،)نجاح وريكات( دكتوراة.

ية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدى المعلمين لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة )أشرف األشقر( أسس تربو .20

 دكتوراة.

. تقييم فاعلية دور المدرسة كوحدة لإلنماء المهني في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر مديري 21

 المدارس والمعلمين)ليلى سليمان الحرملي( ماجستير.

. الدور التربوي لمنظمات المجتمع المدني في تطوير األداء اإلداري لمؤسسات طفل ما قبل المدرسة بمحافظة مسقط 22

 في سلطنة عمان ) خديجة بنت علي المجينية( ماجستير.

 . تحديات إدارة العمل التطوعي بالجمعيات األهلية في سلطنة عمان ) شريفة بنت حمود المنجية( ماجستير.23

برنامج تربوي مقترح للحد من االستقواء لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن ) محمد عبدهللا الزغول(  .24

 دكتوراة.

. إستراتيجية تربوية مقترحة لتنمية الثقافة الديمقراطية لدى أعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات الحكومية األردنية ) 25

 رشا محمد خالد( دكتوراة.

اتيجية مقترحة لتوظيف إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي الكويتية ) نايف . إستر26

 الفي المطيري( دكتوراة.

. مدونة أخالقية مقترحة للحد من ظاهرة التطرف الفكري لدى طلبة الجامعات السعودية ) سعود حمود ربيعان( 27

 دكتوراة .

 للجامعات األردنية لنشر ثقافة السالم لدى طلبتها )سميرة أحمد( دكتوراة . . أسس تربوية مقترحة28

لجامعات األردنية لمواجهة وا . تصور تربوي مقترح للمشاركة المجتمعية بين النقابات المهنية والعمالية الرسمية29

 العنف الجامعي )شذى الزعبي( دكتوراة.

 سرة لحماية  الشباب من خطر تعاطي المخدرات )خالد الزعبي(.. إستراتيجية تربوية مقترحة لتعزيز دور األ30

. واقع أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وزارة التربية والتعليم في األردن وسبل تعزيزها) أشرف قاسم العليمات( 31

 دكتوراة .

في الجامعات األردنية . تصور تربوي مقترح لتوظيف مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية 32

 الرسمية) منيرة عبد الكريم الشديفات( دكتوراة .

. نظام تربوي مقترح لتفعيل أداء معلم المرحلة األساسية في استخدام التكنولوجيا في الغرفة الصفية في ضوء اقتصاد 33

 المعرفة )هشام ( دكتوراة.

 لعولمة الثقافية على الهوية الثقافية ) النا خليل العيد(.. دور مقترح للنظام التربوي األردني لمواجهة انعكاسات ا34

. أسس تربوية مقترحة للتعليم الثانوي في األردن لالنتقال بالطالب من تعلم لتعرف إلى تعلم لتشارك) نسرين عبد 35

 الحفيظ العفيشات(.

 لينا القالب (.. رؤية مستقبلية لتطوير ثقافة التعليم االفتراضي في التعليم العالي األردني )36

. أسس تربوية مقترحة لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن استناداً إلى منهجية 37

 كارل أورف في التربية الموسيقية ) طارق وليم عودة(.

تكوين الشخصية المتوازنة  . أساليب التتنشئة االجتماعية التي تستخدمها األمهات العامالت في األردن وأثرها في38

 لدى أبنائهن) ميسون عبد المؤمن سمارة(.

. أسس تربوية مقترحة لتعزيز دور المدارس الثانوية الحكومية األردنية في تنمية مسؤوليتها المجتمعية )احالم جميل 39

 جمعة(.

لدى طلبتها استناداً إلى أفكار روجيه . دور تربوي مقترح للجامعات األردنية الحكومية لتنمية مباديء التربية الدولية 40

 جارودي) ياسمين مصلح(.

 . دور تربوي مقترح للمدارس الثانوية الحكومية األردنية في التوعية بظاهرة المخدرات الرقمية) سراء الصليبي(.41

في تعزيز . دور تربوي مقترح لمعلمي المرحلة الثانوية الكويتية لتفعيل استخدام شبكات التواصل االجتماعي 42

 المواطنة لدى الطلبة) ظاهر العنزي(.

. دور تربوي مقترح للنظام التربوي األردني في التعامل مع المشكالت التي تواجهها مدارس الالجئين السوريين في 43

 األردن)محمد الثنيان(.

اجهها من وجهة نظر مديريها . دور المدرسة الثانوية األردنية في تحقيق التنمية الثقافية للطلبة والصعوبات التي تو44

 وسبل التغلب عليها) أحمد بالل العبيدات( .

. دور تربوي مقترح للجامعات االردنية لتنمية رأس المال الفكري فيها إستنادا إلى                 أسس التنمية 45
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 المستدامة) قاسم علي اليماني(.

آثار التلوث الثقافي لدى طلبة المرحلة األساسية ) ريم  . أسس تربوية مقترحة للنظام التربوي األردني لمواجهة46

 يوسف صالح(.

. إجراءات تربوية مقترحة لتطبيق مبادئ الالمدرسية إليفان إيلتش في العملية التعليمية التعلمية في المرحلة األساسية 47

 في المدارس الحكومية األردنية )لينا المعلوف(.

ة الثانوية األردنية لتوعية الطلبة بالتنمر اإللكتروني وإنعكاساته على السلم . دور تربوي مقترح لمعلمي المرحل48

 المجتمعي)روان السليحات(.

. دور مقترح للنظام التربوي األردني لتوعية الطلبة بظاهرة التطرف الفكري وانعكاساتها على السلم المجتمعي 49

 )يوسف سمارة(.

 ردنية استنادا إلى منهجية هوشين كانري لتنمية ثقافة الجودة  )االء هترية(.. دور تربوي مقترح للمدارس الثانوية األ50

. أسس تربوية مقترحة لتفعيل دور مراكز اللغات في الجامعات األردنية لنشر ثقافة التنوع الثقافي بين طلبتها استنادا 51

 إلى مبادئ التنمية المستدامة)أروى المعايطة(.

رياض األطفال الخاصة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمات في محافظة  . قيادة التغيير لدى مديرات52

 العاصمة عمان )هناء أحمد حمزة/ جامعة الشرق األوسط(.

. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء ماركا لإلدارة المرئية وعالقتها بالتميز المؤسسي من 53

 راية أبو هزيم/ جامعة الشرق األوسط(.وجهة نظر المعلمين)

. الجدارة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة عمان وعالقتها بالميزة التنافسية من وجهة نظر 54

 معلميهم)عهود فرحان المناصير، جامعة الشرق األوسط(.

االبداع لدى الطلبة استنادا إلى نظم التعلم الذكية  . أسس تربوية مقترحة لمعلمي المرحلة االبتدائية في السعودية لتنمية55

 )سهل العنزي(.

. رؤية مستقبلية لدور التربية اإلعالمية في الجامعات األردنية لمواجهة تحديات العصر التي تواجه الطلبة استنادا 56

 إلى نظرية المسؤولية المجتمعية) طالل مذهان المحارب(.

ردنية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة استناداً إلى منهجية مكعب . دور تربوي مقترح للجامعات األ57

 اإلستشارة )نجوان الصناع(.

. رؤية مستقبلية لتفعيل دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي بالُمشاركة السياسَّية لدى طلبة الجامعات األردنية 58

 العموش(.استنادًا إلى النظريات السياسية الُمعاصرة )فالح 

استنادا إلى أفكار لوسيان باي  . أسس تربوية مقترحة للجامعات األردنية لتنمية الوعي لدى طلبتها بالتنمية السياسية59

 )سهام العدوان(.

. رؤية مستقبلية للجامعات الفلسطينية لتوعية طلبتها بثقافة االقتصاد األخضر ودوره بتحقيق مباديء التنمية 60

 ود(.المستدامة)محمد دا

. استراتيجية مقترحة لتحقيق أهداف مؤسسات التعليم العالي العراقية في ضوء معايير القيادة اإلستراتيجية)عالء 61

 عودة(.

. أسس تربوية مقترحة لتنمية مهارات استشراف المستقبل لدى طلبة المدارس الثانوية األردنية استناداً إلى مباديء 62

 (.التربية المستقبلية )إيناس داود

. دور تربوي مقترح للمدارس الثانوية األردنية لتنمية الوعي الصحي لدى طلبتها لمواجهة األمراض المعاصرة 63

 استناداً إلى نظرية المسؤولية المجتمعية ) ليث الزواهرة(.

 بيب(.. دراسة تلوية للدراسات المستقبلية التربوية في الجامعات األردنية ورؤية مستقبلية لتطويرها)نداء ح64

. رؤية مقترحة لتطوير المضامين الثقافية في منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية في األردن لتتوافق مع أنماط 65

 الثقافة األردنية)علي الغامدي(.

 . دور النظام السياسي في الحد من المشكالت التي تواجه عديمي الجنسية في دولة الكويت) عبد الرحمن الفودري(.66

رؤية مستقبلية لتحويل المدارس الثانوية االردنية العامة إلى مدارس منتجة إستناداً إلى اإلتجاهات العالمية المعاصرة  .67

 )آية المهانية(.

. تصور تربوي مقترح للتعاون بين مديرية األمن العام والجامعات األردنية لتوعية الطلبة بالجرائم اإللكترونية 68

 ؤولية المجتمعية )حمزة شتيات(.استنادا إلى نظرية المس

. أسس تربوية مقترحة لتنمية الوعي بالمشاركة السياسّية لدى طلبة الجامعات الكويتية استناداً إلى أفكار غابرييل 69

 () عبد العزيز الريس(.Gabriel Almondألموند )
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 األردنية نحو طلبتهم. )فيروز أبو عابد(.. رؤية مقترحة لنشر ثقافة التوقعات اإليجابية عند معلمي المدارس الثانوية 70

. رؤية مقترحة لالستثمار التربوي في برنامج الدراسات العليا في الجامعات االردنية في ضوء الثورة الصناعية 71

 الرابعة.) تهاني بنات(.

سائل التواصل . مدونة أخالقيه تربوية لإلعالم األمني في األردن إلدارة أزمة انتشار األخبار الزائفة عبر و72

 االجتماعي في ظل األزمات الوبائية )أنس طناس(.

. رؤية مقترحه لدور الجامعات االردنية الحكومية الرسمية في توعية طلبتها بالعولمة السياسية وتحدياتها) منى 73

 الخبايبة(.

 

 

 

 

 

 

 المشاركة في المناقشات :

الماجستير والدكتوراة في الجامعة األردنية والجامعات المحلية رسالة جامعية على مستوى  200المشاركة في أكثر من 

 والجامعات العربية .

 

 

 محكم أبحاث ترقية ألعضاء هيئة التدريس لمختلف الرتب العلمية )داخل وخارج األردن( . -

 محكم أبحاث للعديد من األبحاث المقدمة للنشر في مختلف المجالت المحلية والعربية والعالمية.  -

محكم للعديد من الكتب المقدمة للترقية إلى مختلف الرتب في وزارة التربية والتعليم األردنية اعتبارا من العام  -

 حتى تاريخه . 2009

محكم للمشاريع الممولة من قبل مجلس البحث العلمي في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس للعام الجامعي  -

2014/2015. 

 

 

 اللجان
 

-16للجنة التحضيرية في مؤتمر دور العلوم الجغرافية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين عضو في ا -

17/4/2023. 

 .2022تحرير في مجلة جامعة سليمان الدولية اعتبارا من  عضو هيئة -

 .30/1/2022عضو في الهيئة االستشارية لمجلة المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين اعتبارا من  -

 .5/2/2022و في المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين اعتبارا من عض -

 عضو لجنة الجامعة المتميزة )جائز الملك عبدهللا للجامعة المتميزة(. -

رئيس لجنة امتحان الكفاءة الجامعية لطلبة الدكتوراه والشامل لطلبة الماجستير في قسم القيادة التربوية واألصول للعام -

 حتى تاريخه. 2020/2021 الجامعي

 ولمدة ثالث سنوات. 22/9/2019في العلوم التربوية /التعليم العالي اعتبارا من  تحرير المجلة األردنية عضو هيئة -

 .2018/2019عضو هيئة التحرير في مجلة دراسات/ الجامعة األردنية للعام الدراسي  -

 .2019/2020التربوية للعام الجامعي عضو في لجنة المؤتمرات والندوات في كلية العلوم  -

 .2019عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر مدارس ميار الدولية الرابع  -

 ولغاية تاريخه. 2018/2019عضو هيئة التحرير في مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية للعام  -

 . 2020-2018عضو هيئة التحرير في المجلة االردنية للعلوم التربوية للعام الدراسي  -

 عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر ضمان جودة التعليم الجامعي المنعقد في لبنان. -

 .2018/2019عضو مجلس كلية العلوم التربوية للعام الدراسي  -

عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول التعليم المهني والتقني بالتعاون بين الجمعية األردنية للعلوم التربوية  -

 .22/3/2019-20امعة العقبة للتكنولوجيا المنعقد في العقبة وج

 .2018عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول للتسرب المدرسي  -
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 .2018عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول للجوء اإلنساني  -

 .2018عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي األول للجوء اإلنساني  -

 عضو في اللجنة التحضيرية لمؤتمر التعليم في الوطن العربي: نحو نظام تعليمي متميز / الجامعة األردنية . -

 عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر التعليم في الوطن العربي: نحو نظام تعليمي متميز / الجامعة األردنية. -

العربي في ضوء التحديات والتحوالت العالمية / جامعة عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر التعليم العالي في الوطن  -

 الزرقاء.

 .2017/2018عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر كلية األداب في جامعة الزيتونة األردنية  -

-29عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي في الجمعية األردنية للعلوم التربوية المنعقد في البحر الميت  -

31/3/2018. 

 .2017/2018عضو لجنة التعيين والترقية في كلية العلوم التربوية/ الجامعة األردنية للعام الجامعي  -

 .2016/2017عضو لجنة بقرار من هيئة االعتماد لرفع الطاقة االستيعابية لجامعة البلقاء التطبيقية للعام  -

 عضو في جمعية األكاديميين األردنيين. -

 . 2017ق الحياة الجامعية/ الجامعة األردنية للعام عضو لجنة إعداد خطة لمسا -

 .2016/2017عضو لجنة من هيئة االعتماد رفع الطاقة االستيعابية لجامعة عمان العربية للعام  -

 2017/2018، 2016/2017عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اإلدارة التربوية واألصول للعام الجامعي  -

 .2016/2017يجية لقسم االدارة التربوية واألصول للعام الجامعي عضو لجنة الخطة االسترات -

 .2015/2016عضو مجلس كلية العلوم التربوية / الجامعة األردنية للعام الجامعي  -

، 2015/2016/2016/2017عضو لجنة المؤتمرات والندوات/ كلية العلوم التربوية/الجامعة األردنية للعام الجامعي  -

2017/2018 ،2018/2019. 

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر المعنون بالتعليم العالي في الوطن العربي نحو التنافسية العالمية/الجامعة األردنية  -

2015/2016. 

، 2015/2016/2016/2017عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اإلدارة التربوية واألصول للعام الجامعي  -

2017/2018 ،2018/2019.2019/2020 

لجنة امتحان الكفاءة الجامعية لطلبة الدكتوراه والشامل لطلبة الماجستير في قسم اإلدارة التربوية واألصول للعام  عضو -

 حتى تاريخه. 2015/2016الجامعي 

 .2016عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر حول التعليم العالي في الوطن العربي: نحو التنافسية العالمية، الجامعة األردنية  -

 .2015عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر العلوم التربوية السادس في جامعة الزرقاء : التربية في بيئة رقمية مجددة  -

 .2015رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الثقافي األول لقسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس  -

 .2014/2015ية التربية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي عضو لجنة األنشطة العلمية واألكاديمية في كل -

 .2014/2015عضو لجنة التوظيف في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  -

 .2014/2015عضو لجنة الترقيات في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  -

 .2014/2015عضو لجنة الدراسات العليا في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  -

رئيس لجنة األنشطة العلمية واألكاديمية في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  -

2014/2015. 

اجستير وتطويره في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام عضو لجنة تقييم برنامج الم -

 .2014/2015الدراسي 

عضو لجنة الخطة اإلستراتيجية لقسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  -

2014/2015. 

مقررات كلية التربية في جامعة السلطان قابوس للعام  عضو لجنة لوضع معايير لتقييم طلبة البكالوريوس في بعض -

 .2014/2015الدراسي 

 عضو لجنة الخبراء ) لجنة ضمان الجودة( في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية.   -

 مقاربات نقدية في التربية والمجتمع . -عضو هيئة التحرير لمجلة نقد وتنوير  -

 جلة العربية للدراسات اإلدارية واالقتصادية.عضو هيئة التحرير في الم -

 .2013/2014عضو في مجلس العمداء في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 . 2014-2013عضو في مجلس الجامعة لجامعة الزرقاء للعام الدراسي  -

 .2013/2014عضو في مجلس البحث العلمي في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2014التحضيرية لمؤتمر كلية العلوم التربوية الخامس في جامعة الزرقاء رئيس اللجنة  -

 .2014عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي للعام الجامعي  -
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 .2013/2014رئيس لجنة اإلشراف العليا على مدارس ورياض جامعة الزرقاء للعام الدراسي  -

 .2013/2014إعداد برنامج تهيئة أعضاء الهيئة التدريسية الجدد في جامعة الزرقاء للعام الجامعي رئيس لجنة  -

 .2013/2014رئيس لجنة وضع أسس تقييم أفضل رسالة ماجستير في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 2014//201عيرئيس لجنة تجارب وقصص نجاح أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء للعام الجام -

 .2013/2014عضو لجنة الندوات في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2013/2014عضو لجنة التخطيط االستراتيجي في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2013/2014عضو لجنة الخطة الدراسية واالمتحانات في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2013/2014عة الزرقاء لتقييم نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للعام الجامعي عضو في اللجنة المشكلة في جام -

 .203/2014عضو لجنة إعداد تعليمات لتحكيم كتاب منهجي للعام الجامعي -

عضو اللجنة المشكلة باإلشراف على نظام التقييم االليكتروني ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء للعام  -

 .2013/2014الجامعي 

عضو في اللجنة المشكلة لوضع تعليمات منح درجة الدبلوم العالي في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

2013/2104. 

 .2013/2014عضو في اللجنة المكونة الستحداث وحدة متطلبات الجامعة في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2014عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء عضو في اللجنة المشكلة لعمل مجلة ثقافية تصدر عن  -

 .2013/2014عضو اللجنة التوعوية للطلبة في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 . 2013/2014رئيس اللجنة المالية لمبادرة عمال الوطن في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 س في جمعية البحث العلمي . عضو لجنة اإلنسانيات والعلوم االجتماعية والفلسفة وعلم النف -

 .2013/2014عضو لجنة استحداث مركز بحوث في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2013/2014عضو لجنة تنمية المجتمع المحلي في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2013/2014عي عاما من العطاء للجامعة للعام الجام 20عضو لجنة احتفاالت جامعة الزرقاء بمناسبة مرور  -

 .2012/2013عضو في لجنة التحقيق في قضايا الطلبة للعام الجامعي  -

 .2008/2009و 2007/2008عضو في اللجنة االجتماعية لكلية العلوم التربوية للعام الجامعي  -

 2010/2011 2009/2010،  2008/2009عضو في لجنة المكتبة في كلية العلوم التربوية للعام الجامعي  -

،2011/2012. 

 .2012/2013و 2011/2012، 2010/2011و 2008/2009_ عضو مجلس كلية العلوم التربوية للعام الدراسي 

عضو في لجنة الترقية لمعلمين التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم للشونة الجنوبية للعام الدراسي  -

 .2012/2013و  2009/2010

التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم لمنطقة عين الباشا للعام الدراسي  عضو في لجنة الترقية لمعلمين -

2010/2011،2011/2012،2012/2013،2013/2014. 

عضو في لجنة الترقية لمعلمين التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الرابعة للعام الدراسي  -

2010/2011 ،2011/2012 ،2012/2013. 

 مقرر لجنة امتحان الشامل والكفاءة لطلبة قسم اإلدارة التربوية واألصول لعدة دورات . -

 حتى تاريخه. 2007عضو لجنة امتحان الكفاءة لطلبة الدكتوراه في قسم اإلدارة التربوية واألصول من  -

 حتى تاريخه . 2007من عضو لجنة امتحان الشامل في قسم اإلدارة التربوية واألصول/ الجامعة األردنية  -

 . 2010/2011عضو في المبادرة األردنية " نحو بيئة جامعية آمنة " اعتباراً من العام الجامعي  -

 .2011،2011/2012-2010_ رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم اإلدارة التربوية واألصول للعام الدراسي 

 .2011،2011/2012،2012/2013-2010لعام الدراسي عضو لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية ل -

-2011/2011-2010عضو لجنة إستراتيجية تطوير كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية للعام الدراسي  -

2012. 

عضو في لجنة كلية العلوم التربوية لإلعداد الحتفاالت الجامعة األردنية بالذكرى الخمسين لتأسيسها للعام الدراسي  -

2010/2011 . 

 .2011-2010عضو في مجلس الجامعة األردنية للعام الدراسي  -

 .2010عضو في لجنة المرصد التربوي في الجامعة األردنية اعتبارا من العام  -

 .2010عضو في اللجنة االستشارية للمرصد التربوي في الجامعة األردنية اعتبارا من العام الدراسي  -

 .2011/2012التدريس المتميز في الجامعة األردنية للعام مقرر لجنة اختيار معايير عضو هيئة -

 

 



22 

 

 المحاضرات والورش التدريبية:
 

 .17/10/2017محاضرة بعنوان : الثقة عنوان النجاح قدمت في المدارس العمرية في األردن بتاريخ  .1
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