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 الدكتور باسم علي عبيد حوامدة

 جامعة مؤتة، األرادن. – تربويةالادارة اإلأستاذ 
 البيانات الشخصية :

 االسم .باسم علي عبيد حوامدة
 مكان الوالدة .اربد
 تاريخ الوالدة م .  1967/ 7/11

 :المؤهالت العلمية والمسلكية 
سنة 
 التخرج

الدرجة  التخصص التقدير الجامعة
 لميةالع

 ر.م

 .1 بكالوريوس لغة عربية / فرعي تربية جيد جدا   اليرموك 1990
 .2 ماجستير إدارة تربوية ممتاز األردنية 1994
 .3 دكتوراه  دكتوراه الفلسفة إدارة تربوية ممتاز عمان العربية للدراسات العليا 2003

 

 ة االردنية.عنوان رسالة الماجستير: مشكالت طلبة الدراسات العليا في الجامع
 القادة لدى اإلداري  باإلبداع وعالقته والتعليم التربية مديريات في التنظيمي عنوان اطروحة الدكتوراه: المناخ

 األردن. في التربويين
 

 في الجامعات:كااديمية األ الخبرات 
   ، منة التربويةدار ة، قسم األصول واإلاألردن، كلية العلوم التربوي، جامعة مؤتة، أستاذ االدارة التربوية -

 ولغاية تاريخه. 7/2016/ 21
 ،دارة التربويةصول واإلية العلوم التربوية، قسم األكلردن، األة تربوية، جامعة مؤتة، ار دإأستاذ مشارك  -

 .20/7/2016 ولغاية  2013/ 15/9من 

 سيرة ذاتية
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/ 7/7من  ،ربويةدارة التم اإل، قسكلية العلوم التربويةاألردن،  جامعة جرش،، تربوية إدارةمشارك أستاذ  -
 .14/9/2013ولغاية  2009

 -  2004كلية العلوم التربوية، من قسم التربية،  األردن، ،، جامعة جرشدارة تربويةإ أستاذ مساعد -
2009 

 . 2003ر غير متفرغ في جامعة جرش  محاض -
 ادارية في الجامعات:الخبرات اإل

 .ولغاية تاريخه 1/9/2014جامعة مؤتة  -كاديمي وضبط الجودة لتطوير األمدير مركز ا -
 .14/9/2013ولغاية  2012/ 10/ 1، جامعة جرش، عتمادالجودة واالعمادة شؤون عميد  -
ولغاية  2012/ 10/ 1 ، جامعة جرشإضافة لعملي كعميد لشؤون الجودة تربويةرئيس قسم اإلدارة ال -

14/9/2013. 
 .2012 /30/9ولغاية  2011جامعة جرش منذ  –مدير دائرة الجودة واالعتماد  -
 . 2011  -2006 ، جامعة جرش،تمادنائب مدير وحدة الجودة واالع -
ولغاية   2008/  10/ 15لعام امن  ، جامعة جرش،نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا -

1/10/2012. 
 .2011ولغاية  9/2009/ 10من جامعة جرش   -م التربويةكلية العلو  -رئيس قسم معلم صف  -
/ 10/ 14ولغاية  2007/ 2/ 28من  ، جامعة جرش، لعلمي والدراسات العليامساعد عميد البحث ا -

 .م2008
 .2011لغاية  2005من جرش في جامعة  والجودةمشرف االعتماد  -

 كااديمياداري واأل الخبرات في مجال التدريب اإل
 .مدرب في مجال معايير الجودة في التعليم الجامعي -
 سسات التعليم العالي.ؤ مدرب في مجال التخطيط االستراتيجي في م -
 ؤسسات التعليم العالي.مدرب في مجال التقييم الذاتي في م -
   في الجامعات. مدرب في مجال التحسين المستمر -
بالتعاون مع في وزارة التربية والتعليم في األردن البرنامج األساسي لتطوير اإلدارة المدرسية مدرب في  -

 الوكالة البريطانية للتنمية الدولية.
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 خرى:خبرات في المجاالت األال
 .2004 -2003، مدير مدرسة ثانوية .1
 . 2003 - 2002، مساعد مدير مدرسة ثانوية  .2
 .2002 -ـ 1994من  واألساسية معلم لغة عربية للمرحلة الثانوية  .3

 عضوية في المجالت العلمية
 .2018/2019و   2017/2018  عضو في لجنة تحرير مجلة مؤتة للعلوم االنسانية -
 اناللج
 .  2013عضو لجنة التنمية والتخطيط في جامعة جرش  -
 .  2009في جامعة جرش  عضو لجنة الدراسات العليا  -
 م 2006  - 2005عضو مجلس جامعة جرش للعام الدراسي  -
 .م2007-2006ة للعام لعلوم التربويعضو مجلس كلية ا -
 . 2013اية ولغ 2006من جرش جامعة عضو ومقرر لجنة الجودة في  -
 2012 – 2007 لألعوامجرش لجامعة ر لجنة صياغة الخطة الستراتيجية قر عضو وم -
 . جرشجامعة لجنة الخطط الدراسية في ومقرر عضو  -
 .2006جامعة جرش  –عضو لجنة الكفاءة والجودة والتطوير  -
 .2007 امعة جرشج رئيس لجنة االعتماد -
 ردن.األ –ممثل كلية العلوم التربوية للجودة في جامعة مؤتة  -
 لجنة مراجعة الرؤية والرسالة واالهداف لكليات واقسام جامعة مؤتة. عضو -
 مقرر لجنة التخطيط االستراتيجي في جامعة مؤتة. -
 عضو لجنة الشفافية والنزاهة، جامعة مؤتة. -
 .2016 – 2015،  2015 – 2014مقرر لجنة مركز التطوير االكاديمي في جامعة مؤتة  -
 .2016 -2015،   2015 -2014ة مؤتة مقرر لجنة الجودة في جامع -
 . 2017رئيس لجنة تطوير الخطة االستراتيجية لجامعة مؤتة  -
 عضو لجنة وضع المقارنات المرجعية لجامعة مؤتة. -
 .الكاديمية واالدارية لجامعة مؤتةعضو لجنة مراجعة الخطط االستراتيجية للوحدات  -
 عضو لجنة الخطة الدراسية جامعة مؤتة. -
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 الجمعيات:عضوية 

 في الجمعية االردني للبحث العلمي. عضو -
 عضو في الجمعية األردنية التربوية. -
 عضو في جمعية فرسان التغيير التعاونية. -

 
 
 

 قبل رتبة استاذ مشارك: البحوث المنشورة أ. 
ردن : دراسة ميدانية، المجلة لدى موظفي جامعة جرش الخاصة، األ مستوى اإلجهاد الوظيفي .1

ول، الجزء الثاني، لمجلد الثالث والعشرون، العدد األجامعة أسيوط ، ا  كلية التربية، -العلمية 
 باسم علي حوامدة .  367-340م ص  2007

 –حالة مدارس محافظة جرش  المعرفة البيداغوجية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية دراسة .2
باسم علي ( . 3( جزء ) 32 العدد ) -2008، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، األردن

 دة.حوام
مجلة " في مديريات التربية والتعليم في األردن  يناإلبداع اإلداري لدى القادة التربويمستوى  .3

باسم علي حوامدة و  . 18/1العلوم التربوية والدراسات االسالمية، العدد  جامعة الملك سعود
 محمد عبود الحراحشة.

ثانوية في األلفية الثالثة في األردن من وجهة تقييم االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة ال"  .4
وقائع المؤتمر االول لكلية  " جامعة اإلسراء، األردن، منشور في  نظر المشرفين التربويين

أيار  18-17رؤية آنية ومستقبلية (، عمان ،  –العلوم التربوية )المعلم في االلفية الثالثة 
. باسم علي حوامدة وعاطف يوسف 21 -8م ، تحرير الدكتورة فاطمة جعفر ص  2006
 مقابلة.

 االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس األساسية في محافظة جرش، األردن " مجلة"  .5
عاطف يوسف مقابلة  .118 -85ص  2007( ، 11جامعة قطر ، العدد ) ، يةو الترب العلوم 

 .و باسم علي حوامدة

  اث والكتب والمقاالت المنشورة :األبحالمؤتمرات و 
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تفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات ال"  .6
األساسي" مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية، السعودية، المجلد 

. باسم علي حوامدة ومحمد حسن جرادات و محمد 2007التاسع عشر، العدد االول، يناير 
 سميرات

- 7. Accountability and discipline in Classroom management- Case Study: 
Jarash –Jordan .college student journal . U.S.A  VO 41 . N 4 .DECEMBER 
2007.P 901-908. basem hawamdeh  & atef magableh 

باسم علي  تحليل تقديرات الطلبة في جامعة جرش الخاصة دراسة حالة، مجلة جامعة اربد األهلية  . .8
 دات، ابراهيم محاسنةحوامدة ، محمد جرا

\9.Resources of university facultys member authority: Acase study of 
jarash private university in Jordan college student journal vo 42   . 2008 
Basem hawamdeh & salamh tanash 

م في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين درجة االلتزام بالشفافية االدارية في وزارة التربية والتعلي .10
، 2009،  93، العدد 24جامعة الكويت، المجلد  -فيها، المجلة التربوية التابعة لمجلس النشر العلمي 

 .53 – 15ص  غنيم حمود الطشة و باسم علي حوامدة. 
قادة التربويون في . العوامل المؤثرة في إدارة التجديدات في النظام التعليمي األردني كما يراها ال11

، العدد 2008المستويات القيادية الثالثة ) العليا والوسطى والدنيا ( مجلة التربية، جامعة عين شمس ، 
 ، عايد الخوالدة، وباسم علي حوامدة .416 -363( . ص 4( جزء ) 32)
التربية في التعليم المهني والثورة المعلوماتية، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي االول مستقبل  .12 

 . باسم حوامدة، محمد جرادات 2008 /4/ 3-1ضوءالثورة المعلوماتية ، الوطن العربي في 
 

 ب.  االبحاث المنشورة والمقبولة للنشر بعد رتبة أستاذ مشارك
 
 

1. The Degree of Possessing Strategic Planning Skills Among Academic Leaderships 
At JORDANIAN Private Universities, European Scientific Journal, vol 8, No 13, 
p1-15, 2012 ( ISSN 1857-7881)  

 االبحاث المنشورة والمقبولة للنشر  
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2. Basic of The Learning Organization at Jordanian Schools: A Case Study 
PROJECT INNOVATION, USA Education, vol 132 number 3..p 689-696, spring 
2012, (ISSN 0013-1172) 

، مجلة اتحاد الجامعات 2012ت طلبة جامعة جرش نحو استخدام الحاسوب ومعوقات استخدامه، اتجاها .3
 (.ISSN 1680-6549االردن )  –العربية،  االمانة العامة التحاد الجامعات العربية 

( في المدارس االردنية  ISO 9001-2000درجة تطبيق عناصر مواصفات المنظمة الدولية للمقاييس )  .4
، الجامعة ISSN 1026-3713 ،3، ملحق 40، دراسات العلوم التربوية، م 2013المطبقة لها.الحكومية 

 االردنية، االردن.

، مجلة 2013االردن من وجهة نظر الخريجين،  –تقييم برنامج بكالوريوس معلم صف في جامعة جرش  .5
غزة،  –عة االسالمية غزة ، الجام28-1، ص  4، ع 21الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، م 

(ISSN 1726-6807) 

6. Teacher Power Bases As Perceived by Secondary ( High) School Students: A 
Field STUDY At Jerash City –Jordan ,European Scientific Institute, European 
Scientific Journal, 2013, Vol 9, No 4 ,P63-72,2013 (ISSN 1857-7881) 

التحسين المستمر في الجامعات االردنية المتقدمة للحصول على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد  .7
، دراسات وابحاث، المجلة العربية لألبحاث في العلوم االنسانية 2015مؤسسات التعليم العالي في االردن، 
 .ISSN 9751-1112واالجتماعية، جامعة الجلفة، الجزائر، 

درجة تطبيق الجامعات االردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها،  .8
 .ISSN 1026-3713 االردن، -، دراسات العلوم التربوية، الجامعة االردنية2015مقبول للنشر، 

االستراتيجية، مقبول أنموذج مقترح  للتخطيط االستراتيجي في الجامعات األردنية في ضوء تقييم خططها  .9
-ISSN 1021 سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية، االردن، -، مؤتة للبحوث والدراسات2016للنشر ، 
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6804 

التأمالت الذاتية الفردية لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة جرش لإلجراءات المتعلقة باإلدارة الصفية،  .10
 .معة االسكندرية، مجلة كلية التربية، جا2016مقبول للنشر، 

مساهمة اإلعالم المدرسي في تحقيق األهداف التربوية العامة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس  .11
، عدد خاص بالمؤتمر العلمي لكلية التربية، 2013الحكومية في محافظة جرش، جرش للبحوث والدراسات، 

 االعالم التربوي.
بة الصف الرابع األساسي في مبحث التربية االجتماعية فاعلية استخدام حقيبة تعليمية في تحصيل طل .12

،  محمد الطيطي  84-45م . ص  2010( أغطسس  35والوطنية، مجلة الثقافة والتنمية، مصر، العدد ) 
 و باسم علي حوامدة.

ية درجة التوافق بين االعتقاد والممارسة التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم العلوم التربو  .13
، عايد الخوالدة و 301-255م.  ص 2010(، سمبتمر  36بجامعة جرش، مجلة الثقافة والتنمية، العدد ) 

 باسم علي حوامدة.
األردن والخبرات التي تقلل  -مصادر اإلجهاد الوظيفي لدى معلمي المدارس الخاصة في محافظة عمان  .14

 سانية. عاطف مقابلة و باسم علي حوامدة.منه، مقبول للنشر في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلن
مستوى االغتراب الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظرهم،  .15

. عاطف 40- 23، 2012منشور  في مجلة جرش للبحوث والدراسات، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، 
 مقابلة، باسم حوامدة، سليمان الطراونة.

العدالة التنظيمية في الجامعات االردنية الخاصة " دراسة حالة " اروى محمد العمري ، باسم علي حوامدة ،  .16
 2014مقبول للنشر في جرش للبحوث والدراسات. 

االحتياجات البيداغوجية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة في ضوء معايير ضمان الجودة،مجلة  .17
. باسم حوامدة، عايد الخوالدة، 2017، 54-35(  3) 37لبحوث في التعليم العالي، اتحاد الجامعات العربية ل

 خالد الصرايرة، نواف سمارة. نشر بدعم من عمادة البحث العلمي ، جامعة مؤتة.
 الكتب المنشورة :

، دار جريــــر للنشــــر  2005 لثالثــــة األولــــى النظريــــة والتطبيــــق،تعلــــيم اللغــــة العربيــــة للصــــفوف ا -
 ، مشترك مع د. شاهر أبو شريخ.عمان ، األردن والتوزيع ،

للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، األردن، مشــترك م ،  دار جريــر 2005 .تربيــة األطفــال فــي اإلســالم  -
 مع د. شاهر أبو شريخ، ود. أحمد القادري.  
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للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، مشترك مع م ،  دار جرير  2005 وسائل اإلعالم والطفولة ، -
 اهر أبو شريخ، و د. أحمد القادري.د. ش

طفال ) اللغة العربية والتربيـة االسـالمية واللغـة االنجلزيـة والرياضـيات ( مجموعة كتب رياض األ -
 ، دار عالم الثقافة ـ عمان ، االردن.  2008
 المؤتمرات : 

 ( .2006المشاركة في مؤتمر المعلم في األلفية الثالثة، جامعة اإلسراء، األردن. )  -
لمشاركة في المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم التربوية بعنوان " التربية العربية في ضوء الثورة ا -

 م .  2008-4-3-1المعلوماتية " المشاركة بورق بعنوان " التعليم المهني التجربة االردنية " 
 .2009 -  2008جامعة جرش  –مقرر المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم التربوية  -
 . 2010 – 2009جامعة جرش   –قرر المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية م -
 . 2010 - 2011جامعة جرش  –مقرر المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية  -
 .2012 – 2011جامعة جرش  -مقرر المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم التربوية -
 –لسابع والثامن والتاسع لمؤتمر كلية العلوم التربوية عضو لجنة المؤتمر العلمي السادس وا -

 (. 2016، 2014،2015، 2013جامعة جرش لألعوام ) 
 األردن. –م، عمان  2008مؤتمر الجودة في مؤسسات التعليم العالي، اتحاد الجامعات العربية  -
 –ف مؤتمر الجودة في مؤسسات التعليم العالي، اتحاد الجامعات اإلسالمية، جامعة ناي -

 . 2010السعودية 
 
 
 

1.  Enhancing Quality Assurance Management in Jordanian Universities – 
EQUAM  ( 2015 ) Madrid, Spain. ANECA. 

2. Enhancing Quality Assurance Management in Jordanian Universities – 
EQUAM  ( 2015 ) Roam , Italy 

3. Building A reviewer Capacity 1  Amman / Jordan ( 2014 )  British Council , 
QAA. 

 :والورشالدورات 
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4. External Reviewer Training 1  Amman / Jordan ( 2014 )  British Council , 
QAA. HEAC ( 2014  (  

كاديمية، مجلس ضمان الجودة واالعتماد، اتحاد الجامعات العربية التقويم الذاتي للبرامج األ .5
 ( عمان، االردن. 2013) 

 .2012كاديمية االردنية الدارة الجودة ، االردن، عمان، داء، األجودة وتقييم األالوطني لقياس ال اليوم .6
نموذج عملي لتحقيق الجودة في العليم العالي ، المركز الثقافي البريطاني واتحاد الجامعات العربية،  .7

 . عمان، االردن.2012
الجمعية العربية للتعليم المفتوح بالتعاون   2010ورشة عمل " استخدام الوسائط المتعددة في التعليم "  .8

 مع مركز الدراسات االستراتيجية االردن. 
/ 10ورشة عمل بعنوان " االلتزام بمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي طريق رشيد نحو الجودة "  .9

 م جامعة آل البيت  2009/ 5
سات التعليم العالي، هيئة اعتماد ورشة عمل اجراءات دراسة التقييم الذاتي، هيئة اعتماد مؤس .10

 .2009مؤسسات التعليم العالي االردن،  
دورة تدريبية اشتملت على القياس والتقويم واالبداع في االدارة، والجودة في مؤسسات التعليم العالي،  .11

جامعة جرش، وحدة تطوير اداء اعضاء هيئة  –وتشريعات االعتماد العام والخاص، والعمليات االدارية 
 لتدريس.ا

ورشة عمل بعنوان " القيادة في التعليم العالي ادارة وجودة البحث العلمي في الجامعات   .12
 .2009االردنية " جامعة األمم المتحدة بالتعاون مع هيئة االعتماد ، عمان: االردن 

ليم ورشة عمل بعنوان " االعتماد والجودة في مؤسسات التعليم  العالي"  ، هيئة اعتماد مؤسسات التع .13
 . عمان : االردن .  2008 –شباط  – 28العالي بالتعاون مع جامعة عمان االهلية ، 

ورشة عمل بعنوان " برامج العلوم التربوية في الجامعات العربية :  الواقع والمأمول " هيئة اعتماد  .14
 .  2008 –نيسان  – 7مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الهاشمية ، 

ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات العربية "  آليات التقييم الداخلي  ورشة عمل   .15
والخارجي" مجلس ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية / اتحاد الجامعات العربية، 

 . 2008عمان، 
-2-1ورشة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  .16

 م ، عمان ، فندق الشيراتون .   2007انون أول ك
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التعليم اإللكتروني ي والبحث العلمي المحور السادس ورشة عمل المؤتمر الوطني للتعليم العال .17
( . وزارة التعليم العالي بالتعاون مع 2005)  3 -12والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح . 

 جامعة العلوم التطبيقية .
 . 2001، لتطوير اإلدارة المدرسية بالتعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية الدوليةالبرنامج األساسي  .18

 
 
 

 لمرحلة الماجستير:
 .، جامعة جرشتربية المعلمين وتنميتهم .1
 نظريات االشراف التربوي، جامعة جرش. .2
 مناهج البحث العلمي في التربية، جامعة جرش .3
 نظريات االدارة التربوية، جامعة جرش .4
 التربوية متقدمة، جامعة مؤتة.االدارة  .5
 ، جامعة جرش.ادارة الجودة في المؤسسات التعليمية .6
 نظريات القيادة، جامعة جرش. .7
 ، جامعة مؤتة.اساليب االشراف التربوي  .8
 ادارة التعليم العالي، جامعة مؤتة. .9

 التدريب االداري، جامعة مؤتة. .10
 االسس الفلسفية واالجتماعية للتربية، جامعة مؤتة. .11
 التنظيمي، جامعة جرش.  السلوك .12
 التخطيط التربوي، جامعة مؤتة. .13
 قضايا ادارية في التعليم العالي، جامعة مؤتة. .14
 ادارة تربوية متقدمة، جامعة مؤتة. .15
 الفكر التربوي االسالمي، جامعة مؤتة. .16

 لمرحلة الدبلوم العالي:
 االدارة المدرسية، جامعة مؤتة. .1
 ، جامعة مؤتة.أسس التربية .2

  ها : تادرسالمساقات التي  
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 واالشراف، جامعة مؤتة. دارةمبادئ اإل .3
 

 لمرحلة البكالوريوس:
 .إدارة الصفوف وتنظيمها.1
 في التربية وعلم النفس. ناهج البحث العلميم.2
 استخدام الحاسوب في التعليم ..3
 . التربية والتعليم في االردن.4
 . وسائل االعالم والطفولة.5
 . مبادىء التربية6
 . البحث االجرائي.7
 مع.. المدرسة والمجت8

 :والمناقشات اإلشراف على الرسائل العلمية
جامعـة  آل البيـت، وجامعـة مؤتـة، و جامعـة فـي جامعـة جـرش، و  ماجسـتير ئلاالشراف على رسـا -

 عمان العربية للدراسات العليا.
، اليرمــوكمنــاقو ومحكــم خــارجي لعــدد مــن أطروحــات الــدكتوراه فــي الجامعــة االردنيــة وجامعــة  -

 وجامعة عمان العربية.
ة جــدارا، وجامعــة قو ومحكــم خــارجي لعــدد مــن رســائل الماجســتير فــي جامعــة جــرش، وجامعــمنــا -

 .التطبيقية الجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاءو  ،جامعة آل البيتالشرق االوسط، و 
 
 

 العنوان البريدي : 
 . دارة التربويةقسم اإل –ية و التربالعلوم كلية   -لمملكة األردنية الهاشمية / جامعة مؤتةا
 مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة. 

 0799265554                 0772604045 هاتف نقال   :     
  bassem_hoamde@yahoo.comالبريد اإللكتروني : 

basem_67@mutah.edu.jo    
 

  العنوان :
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