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 ثانيا: الخبرات الوظيفية 

        
ولغاية 1/9/2015/ جامعة مؤتة اعتباراً من تاريخ عميد كلية العلوم التربوية -1

1/9/2017 

 .  2014/   9/  16 -2013/   10/ التربوية / جامعة جدارا عميد كلية العلوم  -2

يووة العلوووم التربويووة / جامعووة رئوويق قسووم األصووول واإلدارة التربويووة / كل   - 3      

 . 1/3/2012-1/2/2011مؤتة  

/ رئيق قسم األصول واإلدارة التربوية / كلية العلوم التربوية / جامعة مؤتو   - 4

 م.1/9/2003-1/9/2005

عضو هيئوة تودريق فوي جامعوة مؤتوة / كليوة العلووم التربويوة / قسوم األصوول  -5

 ولغاية اآلن . 16/9/2001واإلدارة التربوية ، منذ 

زائوور فتفوورم علموويم المامعووة األردنيووة / كليووة العلوووم التربويووة / قسووم  أسووتاذ  - 6

 .2009/2010اإلدارة وأصول التربية للعام الدراسي 

المامعة األردنية / كلية العلوم التربوية / قسم األصول محاضر غير متفرم   -7 

 م.2008/2009واإلدارة التربوية من عام 

محاضووووور غيووووور متفووووورم فوووووي أكاديميوووووة دلموووووون/  البحووووورين / منوووووذ عوووووام  - 8

 م.1999/2000ولغاية  1998/1999

محاضووور غيووور متفووورم / جامعوووة اليرمووووك / كليوووة العلووووم التربويوووة / قسوووم   - 9

 .1998/1999ولغاية  1996/1997رة التربوية األصول واإلدا

 1998/1999أخصووائي توودريب فووي وزارة التربيووة والتعلوويم / البحوورين   - 10

 .1999/2000ولغاية 

فووووي مملووووق المامعووووة  للعووووام الدراسووووي  العلوووووم التربويووووة ممثووووي كليووووة  - 11       

010/2011. 

/ مشوورف تربوووي / موودير مدرسووة ارة التربيووة والتعلوويم فووي األردن   / وز  -12

 .مركز الوزارة  مديرية البحث والتطوير التربوي عضو

 عضوفي  لمنة الموارد البشرية في الخطة االستراتيمية لتطوير التعليم . -13
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 مرشد لطلبة ماجستير اإلدارة التربوية في جامعة مؤتة .  - 13

 أمين سر مملق القسم في كلية العلوم التربوية .   -14

 القسم في مملق كلية العلوم التربوية .ممثي     -15

 عضو لمنة تأديب أعضاء هيئة التدريق . -16         

 رئيق لمنة تأديب أعضاء هيئة التدريق في جامعة جدارا  -17

ولغاية 1/9/2016رئيق مملق ادارة المدرسة النموذجية من عام  -18

1/9/2017. 

 .امين لمدة ع عضو في مملة مؤتة للبحوث والدراسات  -19

 . لمدة عامين عضو في لمنة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو -20

 علمية المنشورة لثالثا : البحوث ا
 

دراسووة ميدانيووة لبنوواء برنووام  توودريبي لمووديري الموودارس الثانويووة فووي االردن فووي  -1

ضوووء أدائ ووم لم مووات م المطلوبووة ، مملووة مركووز البحوووث التربويووة قطوور ، العوودد 

 . 1999لسنة الثانية الخامق عشر ا

السولبية لودط بلبوة أنشطة التربية الم نية ودورها فوي الحود مون ر وور السولوكيات  -2

المرحلووة األساسووية فووي األردن ، فمملووة أبحوواث اليرموووكم ، المملوود الرابوو  عشوور 

 .1998العدد األول 

مدط امتالك معلمي التربية الم نية فوي األردن الم وارات المعرفيوة إلدارة مشواغي  -3

 2تربيووة الم نيووة فمملووة العلوووم التربويووة والنفسووية م ، جامعووة البحوورين ، المملوود ال

 م.2001ف 2العدد 

ين دور مديري المدارس في تفعيي مملق االباء والمعلمين مون وج وة ن ور المعلمو -4

/جامعة قطر /العدد الساب  والعشرون السونة الرابعوة مملة مركز البحوث التربوية 

   2005عشر يناير 

معلموووي تربيوووة لوووواء االغووووار المنوبيوووة مووون وج وووة ن ووور لياجوووات التدريبيوووة االحت -5

المملوود  .المعلمووين والمشوورفين التربويين.ومووديري الموودارس الحكوميووة فووي اللووواء

 م2003والنفسية/جامعة البحرينفمملة العلوم التربوية   الراب  العدد الثالث ،
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ن وج ووة ن وور المووديرين فاعليووة برنووامو تطوووير االدارة  المدرسووية فووي االردن موو -6

المشوواركين فووي البرنووام ، مملووة العلوووم التربويووة والنفسووية/جامعة البحرين،المملوود 

 .2004الخامق العدد الراب  

مصادر ضغوب العمي لودط موديري المودارس الحكوميةفاالساسوية والثانويوة م فوي  -7

 21مملة جامعة دمشو  للعلووم التربوية،المملود  .محاف ة الكرك من وج ة ن رهم

 .2005العدد الثاني 

الرضا الوريفي لدط معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة فوي  -8

محاف ة العاصمة عموان والعواموي الموؤ رة فيو  فدراسوة مقارنوةم المملوة االردنيوة 

   2005اليرموك،المملد االول العدد الثالث جامعة  للعلوم التربوية،

فوق الثال ة االساسوية االولوى فوي برنوام  تطووير ا ر تدريب معلمي ومعلمات الص -9

المدرسة االساسية على تحصيي بلبت م في مادة الرياضيات .نشر مملة جامعوة ام 

 القرط السعودية

اساليب تعامي المشرفين التربويين في االردن م  الصورا  التن يموي نشور فوي  -10

 جامعة قطر.العلوم التربوية العدد الحادي عشر مملة 

يووة لمووديري الموودارس فووي األردن وعالقت ووا بووالمنق والمؤهووي القيممن ومووة ال -11

/نشوور فووي مملووة جامعووة دمشوو  للعلوووم العلمووي والخبوورة ومسووتوط المدرسووة 

 .2+1العدد 26المملد  التربوية

ضووء الم وام  تحديد االحتياجات التدريبية للمشورفين التربوويين فوي االردن فوي -12

األردنيووة لووة دراسووات المامعووة المطلوبووة موون م موون وج ووة ن وورهم ، نشوور فووي مم

 . 1العدد 37 المملد

درجة ممارسة مديري المدارس لم ام م االشورافية مون وج وة ن ور المعلميوين  -13

 في االردن / قبي النشر في المملة التربوية جامعة دمش / سوريا. 

التربيووة الم نيووة فووي ممارسووة م ووارات  يدراسووة تقويميووة لموودط فاعليووة مشوورف  -14

معلموي التربيوة الم نيوة فوي محاف وة الكورك ي مون وج وة ن ور االشراف االكلينيكو

 .45العدد .24المملد /األردن نشر في المملة التربوية جامعة الكويت 
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لوودط معلمووي التعلووويم  األساسوويةالصوووفية  اإلداريووة اتدرجووة ممارسووة الم ووار  -15

الثوووانوي فوووي مديريوووة التربيوووة والتعلووويم  فوووي محاف وووة الكووورك وعالقت وووا بوووبع  

 قبي للنشر في المملة التربوية جامع  دمش  .المتغيرات

درجة التمكوين االداري لودط موديري المودارس الحكوميوة فوي محاف وة الكورك   -16

 2011سنة  باالردن. قبي للنشر في المملة التربوية /جامعة الكويت.

واق  الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين من وج ة ن ور معلموي التعلويم  -17

قبي للنشر في مملة مؤتوة  يريات التربية والتعليم في محاف ة الكركالثانوي في مد

 2012. سنة راسات للبحوث والد

فووي مووديري الموودارس الثانويووة الحكوميووة درجووة تطبيوو  القيووادة التحويليووة لوودط  -18 

مملووة مؤتووة للبحوووث قبووي للنشوور فووي  محاف ووة عمووان موون وج ووة ن وور المعلمووين

 2012سنة  والدراسات  .

كووين اإلداري وعالقتوو  بالرضووا الوووريفي لوودط مووديري الموودارس الحكوميووة التم -19

قبوي للنشور فوي  . محاف ة الدمام بالمملكة العربية السعودية مون وج وة ن ورهم في 

 2013مملة دراسات المامعة االردنية سنة 

الووريفي وعالقتو  بوااللتزام التن يموي للعواملين فوي المكتبوات المامعيوة الرضا  -20

 .م 2013ف  1 عدد 40االردني  مملة دراسات المملد الرسمية 

المعلمووين السوونوي موون وج ووة ن وورهم فووي الموودارس الثانويووة  اداءفاعليووة سوومي  -21

الحكوميووة فووي محاف ووة الكوورك  .قبووي للنشوور فووي مملووة مؤتووة للبحوووث والدراسووات 

2014 . 

علمين فوي درجة ممارسة المشرفين التربويين لم ام م الفنية من وج ة ن ر الم -22

 . 2016المامعة االردنية لعام  –قبي للنشر في مملة دراسات  –محاف ة الكرك 

مسووتوط التراجوو  التن يمووي فووي مووديريات التربيووة والتعلوويم واسووباب  موون وج ووة  -23

 غزة . –المامعة االسالمية  –ن ر المشرفين التربويين في جنوب االردن 

    البحوث العلمية المقدمة للنشر  : رابعا

 المدرسية. الثانوية في محاف ة الكرك  لبيئت مارس دمدط ادراك معلمي الم -1
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معوقووات تفعيووي اسووتراتيمية التعلوويم االلكترونووي فووي وزارة التربيووة والتعلوويم فووي  -2

 االردن من وج ة ن ر القادة التربويين.

مون  األردنجنوب  إقليمواق  التخطيط التربوي في مديريات التربية والتعليم في  - 3

  ة ن ر القادة التربويين وعالقت  ببع  المتغيراتوج

درجة اسوتخدام موديري المودارس الحكوميوة فوي محاف وة الكورك للمعلوماتيوة مون - 4

 وج ة ن رهم

ومعوقاتو   اإلنسوانيدرجة ممارسة مديري المدارس في محاف ة الكرك للسولوك  - 5

 من وج ة ن رهم

سوام االكاديميوة فوي جامعوة مؤتوة مدط تطبي  االدارة باالهداف من قبي رؤساء االق -6

 .  ة ن ر أعضاء هيئة التدريقمن وج

 

 الكتب المؤلفة: :خامسا

وفعالياتوو  بنوواء البوورام  التدريبيووة وتقويم ووام دار  الشووروق  التوودريب فمف وموو  -1

 .2002النشر والتوزي  عمان االردن 

طويريوة مركوز يزيود للنشور مؤتو /الكرك ت رؤيوة الن ام التربوي االردنوي وفو  -2

2004. 

االشوووووراف التربووووووي فمفاهيم ،اهداف ،اسس ،اسووووواليب م دار الشوووووروق للنشووووور  -3

 .2005والتوزي  عمان االردن 

 م.2007اتماهات حديثة في التدريب االدراي المعاصر دار المسيرة عمان ف -4

  ق للنشوور والتوزيوو  مفوواهيم تربويووة حديثووة فووي المدرسووة والممتموو   دار الشوورو -5

2013. 

 . البوابة الذهبية مؤتة الكرك   2014ليم  مبادئ التربية والتع -6

 .  دار الفكر للنشر والتوزي  .عمان 2015   االدارة التربوية رؤيا معاصرة  -7

 مداخلة م قيد االعداد .-مراحلة-انواعة-التخطيط التربوي فمفاهيمة -8

 سادسا: اللجان

 . عضو في لمنة الخطة الدراسية في كلية العلوم التربوية جامع  مؤت  -1
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 .1/9/2017—1/9/2015في مملق العمداء جامعة مؤت  من عضو  -2

 . عضو في لمنة المدول الدراسي في كلي  العلوم التربوي  -3

 . عضو في مملق ادارة المدرسة النموذجية -4

 . عضو في لمنة الدبلوم في كلية العلوم التربوية -5

 . عضو في المملق التاديبي في كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة -6

 . لمنة انتخابات مملق اتحاد الطلبة لمامعة مؤتةعضو في  -7

 . في القسم هيئة تدريق أعضاءعضو في لمنة المتقدمين للتعيين  -8

 . عضو لمنة وض  االسئلة وتصحيو االمتحان الشامي في القسم -9

التوي توم انمازهوا فوي كليوة العلووم  عضو لمنة اعوداد دليوي الرسوائي الماجسوتير -10

 . التربوية

 . التدريبية العضاء هيئة التدريق واالداريين عضو لمنة للبرام   -11

 . رئيق وعضو مناقش لرسائي الماجستير في جامعة مؤتة  -12

 . رئيق لمنة تدقي  العالمات في كلية العلوم التربوية  -13

 . عضو في مملق كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة  -14

 . بة الكركعضو في لمنة ترقية المعلمين في مديرية التربية والتعليم في قص  -15

 . رئيق لمنة تقويم المؤسسة المدرسية/ وزارة التربية والتعليم/ البحرين  -16

رئيق لمنوة العوداد و يقوة لوضو  رؤيوة تطويريوة لالشوراف التربووي/ وزارة   -17

 . التربية والتعليم/ البحرين

عضو في لمنة تقييم المتقدمين لوريفة مدير مدرسوة/ وزارة التربيوة والتعلويم/   -18

 . البحرين

 . عمان ستشار تربوي وإداري في جمعية الطاقة المتمددةم -19

 . عضو في لمنة وض  ميثاق أخالقي ألعضاء هيئة التدريق -20

 سابعاً: الدورات العلمية:

 

الساعات  موضو  الدورة الرقم

 التدريبية

 السنة الم ة القائمة علي ا

1- Mutah university 

computer Driving 

License course 

Requirements 

رخصة جامعة مؤتة لقيادة 

 الحاسوب.

مركز تطوير اداء  112

اعضاء هيئة 

التدريق/جامعة 

 مؤتة

10/10/2004-

12/1/2005 

2- MUNTEL course 

Requirements 

متطلبات دورة انتي / جامعة 

 مؤتة.

مركز تطوير اداء  40

اعضاء هيئة 

التدريق/جامعة 

 مؤتة

8/7/2005-

18/8/2005 

3- Internet skills course 40  23/3/2006مركز تطوير اداء-
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Requirements  اعضاء هيئة

التدريق/جامعة 

 مؤتة

18/5/2006 

دورة تطوير االشراف  -4

 التربوي

وزارة التربية  56

 والتعليم

1997 

دورة الحاسوب والبرمميات  -5

 الماهزة فالدورة الشاملةم.

مركز شبكات  100

 الحاسوب

1998 

في  دورة استخدام الحاسوب -6

دراسات المدوط االقتصادية 

 والمالية.

 1994 مع د االدارة العامة 40

دورة تنمية مديري المدارس  -7

 الثانوية

وزارة التربية  يوم 14

 والتعليم

1992 

وزارة التربية  أيام 7 دورة تدريب المعلمين المدد -8

 والتعليم

1997 

دورة تدريب المعلمين حول  -9

 أساليب التدريق الحديثة

وزارة التربية  يوم 30

 والتعليم

1997 

 

 

 -المؤتمرات والندوات : ثامنا: 

 vital issuesبعنووان   2October-3-2017اسطنبول   –مؤتمر في تركيا  -1

in social sciences ,communication and management 

research.. 

 . 2017لكلية العلوم التربوية العلمية  األيام -2

 م 2001ف العلوم التربوية جامعة مؤتةاألسبو  العلمي لكلية  -3

 .2003األيام العلمية لكلية العلوم التربوية جامعة مؤتة / كلية العلوم التربوية  -4

مووؤتمر تربوووي ف نحووو موون   جديوود إلعووداد المعلووم المميووز فووي عصوور االقتصوواد  -5

 .2003المعرفي م وزارة التربية والتعليم ، األردن 

 .2004األردن  والتعليم،وزارة التربية  ،اإلشرافيةندوة لمناقشة التقارير  -6

ندوة لمناقشة تدريب مديري المودارس المودد / مديريوة التربيوة والتعلويم / إربود  -7

1991. 

 مؤتمر تقويم المؤسسة المدرسية / وزارة التربية والتعليم/ البحرين . -8
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 .18/5/2006-16/5/2006مؤتمر المعايير الوبنية لتنمية المعلمين م نياً ،  -9

المميوز فوي عصور االقتصواد المعرفوي ،  المعلممن   جديد إلعداد نحو   -10

 .2003وزارة التربية والتعليم ،

 . 2011.عمان  القيادة المميزة:إبالق العنان لطاقتك الكامنة في القيادة -9    

 .2010مؤتمر جمعية الطاقة المتمددة   -10

الموووؤتمر الووودولي بعنووووان تكنولوجيوووا المعلوموووات واالتصوووال وتطووووير   -11

 / عمان. المفتوحةجامعة عمان م 2016االداء في المؤسسات التعليمية ف

 العليا تتاسعا :اإلشراف والمناقشة لطلبة الدراسا

 كتوراة وماجستيرفي االدارة التربوية .د بالبم  120ف اإلشراف على أكثر من -

راف ماجسوتير اإلدارة التربويوة والودكتو مون بلبوة بالبم  150  فتم مناقشة أكثر من -

 في المامعات األردنية.

اعضواء هيئوة التودريق فوي  ترقيوة ير من االعمال البحثية لغايواتكما تم تقييم عدد كب -

 .المامعات العربية 

 

ممووالت التربويووة فووي المامعووات العربيووة للبحووث    100اكثوور موون كمووا تووم تحكوويم  -

 واألردنية.

 كتب الشكر  :عاشرا

  

 م 2005تور رئيق جامعة مؤتة فكتاب شكر من معالي االستاذ الدك  -1

 .2017كتاب شكر من عطوفة األستاذ الدكتور رئيق جامعة مؤتة  -2

 م .1999البحرين ف  والتعليم،كتاب شكر من وزارة التربية   -3

 . 2000 كتاب شكر من وزارة التربية والتعليم االردنية  -4

                                       .2014كتاب شكر من االستاذ الدكتور رئيق جامعة جدارا   -5

  -: المواد التي قمت بتدريسها

  

 عدد الفصول المستوط رمز المساق المساق

 2 دكتوراف  القيادف التربوية
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 1 دكتوراف  التربي  والتنمي 

 3 ماجستير  ادارة الموارد البشرية

 15 ماجستير 08033650 إدارة تربوية متقدمة 

 12 ماجستير 0803552 أساليب اإلشراف التربوي

 13 ماجستير 0803656 اتماهات حديثة في التدريب اإلداري 

 8 ماجستير 0803558 القيادة التربوية 

 9 ماجستير 0803557 التخطيط التربوي

 9 ماجستير 0803549 السلوك التن يمي

 12 بكالوريوس 0830340 الن ام التربوي في األردن 

 21 بكالوريوس 0803101 مبادئ التربية

 13 دبلوم 0803141 مدرسة وممتم  

 12 دبلوم 0803453 إدارة مدرسية 

 10 دبلوم 0803411 مبادئ في اإلدارة واإلشراف التربوي

 5 دبلوم 0803551 معاصرة  ويةقضايا ترب

 1 ماجستير 216729 التربوي  ام لنادارة المودة الشاملة في ا

ن ريووووة المؤسسووووات التربويووووة والسوووولوك 

  التن يمي

 1 ماجستير 0803551

 

 


