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المؤهل 
 العلمي

سنة  الدولة التخصص الجامعة المرحلة
 التخرج

 التقدير

 ممتاز 2007 األردن اإلدارة التربوية الجامعة األردنية دكتوراة  

 ممتاز 2004 األردن اإلدارة التربوية امعة مؤتةج ماجستير 
الدراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  جامعة مؤتة بكالوريوس 

 اإلسالمية
 ممتاز 1998 األردن

الثانوياااااااااااااااااااااااااااااااة  
 العامة

وزارة التربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 والتعليم

 90.7 1995 األردن أدبي
 )ممتاز(

 

 
 

 



 المستوى  المادة المواد التي يدرسها
 بكالوريوس مبادئ التربية 
 بكالوريوس معالمدرسة والمجت 

 بكالوريوس مهارات الحياة 
 بكالوريوس أساليب البحث التربوي  
 بكالوريوس النظام التربوي  

 بكالوريوس مبادئ علم النفس التربوي  
 بكالوريوس مقدمة في اإلرشاد والتوحيه 
 بكالوريوس مناهج البحث العلمي 
 بكالوريوس األسرة وتربية الطفل 
 بكالوريوس ه التربويةنمو الطفل وتطبيقات 
 بكالوريوس البحث اإلجرائي 
 بكالوريوس قضايا معاصرة في تربية الطفل 

 دبلوم التربية التربوي  مبادئ اإلدارة واإلشراف 
 دبلوم التربية إدارة مدرسية 
  نظريات اإلشراف التربوي  
 ماجستير اإلدارة التربوية المتقدمة 
 ماجستير قيادة التغيير 

 ماجستير ول الفلسفية واالجتماعية للتربيةاألص 

 ماجستير السلوك التنظيمي 

 ماجستير تصميم البحث 
 ماجستير التربوي  اإلشرافأساليب  

 ماجستير التخطيط التربوي  

 دكتوراة  استراتيجيات القيادة واإلشراف في المؤسسات 



 
 والمقبولة للنشراألبحاث المنشورة  األبحاث

 ضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة مؤتة بمفهوم القياس المقارن درجة معرفة أع 
 منشور -مجلة مؤتة  -ودرجة ممارستهم له

 
-مجلاااة األزهااار  –مساااتوى رااااا الطلباااة عااان أداء عماااادة شاااؤون الطلباااة فاااي جامعاااة مؤتاااة 

  منشور
ويين في مظاهر النفاق الوظيفي وأسبابه في المؤسسة التربوية من وجهة نظر القادة الترب 

 منشور -مجلة األزهر -األردنية  محافظة الكرك
األنماط الشخصية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائل التعليمية وعالقتها باإلبداع  

 منشور -الكويت-مجلة العلوم التربوية  –اإلداري من وجهة نظرهم
ستراتيجيات إدارة مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظة الكرك ال مدى تطبيق 

 منشور -مجلة العلوم النفسية والتربوية البحرين  –الصراع وفق المنظور اإلسالمي
معوقات بناء المدرسة كمنظمة متعلمة من وجهة نظر مديري ومديرات مدارس محافظة  

 منشور -مجلة دمشق  –الزلفي في المملكة العربية السعودية 
 

األردنية كما يراها القادة  في الجامعاتة التدريس هيئ لعضو كفايات األداء التدريسي 
 جامعة الطائف –منشور –مشترك- التربويون 

 –المعيقات النفسية والذهنية التي تحد من فاعلية التخطيط االستراتيجي في جامعة مؤتة  
 منشور

واقع التطوير المهني لإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم وتحديد  
 مشترك-منشور – ياجات التدريبية في اوء ذلكاإلحت

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة الكرك للقيادة بالقدوة ) األنموذج ( من  
 مقبول للنشر -وجهة نظر المعلمين
 

مشرفين مستوى التراجع التنظيمي في مديريات التربية والتعليم وأسبابه من وجهة نظر ال 
 نشورم -مشترك  -ب األردنالتربويين في جنو 



بمدارس التواصل االجتماعي في فاعلية االتصال المدرسي  شبكات مستوى مساهمة  
 نشورم –من وجهة نظر مديري المدارس محافظة الكرك األردنية

وعالقته باألداء  جنوب األردنمستوى الطموح المهني لدى العاملين اإلداريين بجامعات  
 النشر مقبول -مشترك  -الوظيفي من وجهة نظرهم
 

 األبحاث غير المنشورة 
وبناااء أنمااوذج  ؛" مفهااوم األداء المؤسسااي المتميااز لاادى القااادة التربااويين فااي إقلاايم الجنااوب 

 رسالة دكتوراة  تقييمي "
الجنااوب ماان وجهااة نظاارهم وماان  م" اإلطااار القيمااي المرجعااي للمشاارفين التربااويين فااي إقلااي 

 رسالة ماجستيرانوية " وجهة نظر مديري المدارس الث
 
 ووسائل تقييمه (تطويره األداء المؤسسي ) سبل  ةالبحثي اتاالهتمام

 اإلستراتيجي والتشغيليالتخطيط  
 القيادة التربوية 

 الفترة الجهة الخبرة يةملالخبرات العلمية والع
 2007-1999 وزارة التربية والتعليم التدريس 
-21/8/2005 ية والتعليموزارة الترب اإلشراف التربوي  

20/10/2005 
 مساعدأستاذ  -2007 جامعة مؤتة عضو هيئة تدريس 
 أستاذ مساعد -2010 جامعة الباحة عضو هيئة تدريس 
 أستاذ مشارك -2012 جامعة مؤتة هيئة تدريس عضو 
 2009 – 2008 جامعة مؤتة مساعد عميد شؤون الطلبة 
رئاااااااااااايس قسااااااااااااام األصاااااااااااااول واإلدارة  

 التربوية
 2011 – 2009 جامعة مؤتة

2013-2015 

 2015 -2014 جامعة مؤتة وم التربويةلنائب عميد كلية الع 



 – جامعااة الطفيلااة التقنيااة عضو هيئة تدريس  
 تفرغ علمي

أسااااااااااااااتاذ  2017-2018
 مشارك

 أستاذ دكتور – 2018 جامعة مؤتة عضو هيئة التدريس 
 

ة/ مهام اللجن النشاطاللجنة /  اللجان واألنشطة
 النشاط

 الفترة الجهة

 عقااااااااااااااد الناااااااااااااادوات اللجنة الثقافية 
واللقاااااءات الثقافيااااة 
والعلمياااااة وتنسااااايق 
المحااااااااااااااااااااااااااااااارات 
والنشااااااااااطات فاااااااااي 

 الكلية

 2008-2007 جامعة مؤتة

تفعياااااااااااااااااااااااااااااااااااال دور  لجنة المكتبة 
وعقاااااااااااد ، المكتباااااااااااة

النااااااااااااادوات التاااااااااااااي 
 تعزز فعل القراءة

 2009-2008 جامعة مؤتة

 لجنة التحقيق 
 

رئاااااااااااااايس اللجنااااااااااااااة 
المكلفاااااااااااااااااة مااااااااااااااااان 
عطوفااااااااة الاااااااارئيس 
للنظااااااار والتحقياااااااق 

قضاااااااااااااااااااايا فاااااااااااااااااااي 
ومشاااكالت الطلباااة 
األكاديميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 والسلوكية

 2009-2008 جامعة مؤتة
2016-2017 

لجنااااااااااااااة الجاااااااااااااادول  
 الدراسي

إعاااااااااااداد وتنسااااااااااايق 
 الدراسااااااي الجاااااادول

 داخل الكلية

 2010 جامعة مؤتة

 2013-2011 جامعة مؤتةطلبااااااااااااة  ةمتابعاااااااااااا رئاااااااااااااااااايس لجنااااااااااااااااااة  



لعليااااااااا الدراسااااااااات ا الدراسات العليا
وإعااااااااااااااداد لجااااااااااااااان 
مناقشاااااااة الرساااااااائل 
الجامعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
واالمتحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

واإلشراف  الشامل.
العدياااااد مااااان علااااا  

 .رسائلال

2016-2017 

لجناااااااااااااااة مناقشاااااااااااااااة  
 الرسائل الجامعية

عضاااااااااااااااو لجناااااااااااااااة 
رسااااااااااائل  مناقشااااااااااة

الماجسااااااااااااااااااااااااااااااااااااتير 
والاااااااادكتوراة داخاااااااال 
 الجامعة وخارجها

 2010 جامعة مؤتة

لجناااااة قباااااول طلباااااة  
ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتير الماج

باإلاااااااااااااافة إلاااااااااااا  
 لجان أخرى 

إعااااااااداد  – عضااااااااو
اختبااااار تفضااااايلي، 

 وقبول الطلبة

 2010 جامعة الباحة

رئااااااااااااااايس اللجناااااااااااااااة  
 االجتماعية

 

تنساااايق النشاااااطات 
االجتماعيااااااااة فااااااااي 
كلياااااااااااااااااة العلاااااااااااااااااوم 

 التربوية

 2009 جامعة مؤتة

لجنااة إعااداد الهيكاال  
 التنظيمي

إعاااااااااااااداد الهيكااااااااااااال 
التنظيماااااي لعماااااادة 

 شؤون الطلبة

 2008 تةجامعة مؤ 

لجنااة إعااداد الهيكاال  
 التنظيمي

عضاااااااااااااااو لجناااااااااااااااة 
إلعاااااااداد الوصاااااااف 
الاااااوظيفي، وإعاااااداد 
 الهيكل التنظيمي

 2011 جامعة الباحة



عضااااااااااااااو اللجنااااااااااااااة  
التحضيرية لمؤتمر 
التخطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايط 
االساااااااتراتيجي فاااااااي 
التعلااااااااااااايم العاااااااااااااالي 
"جدلياااااااااااة اإلطاااااااااااار 
 "وفاعلية المضمون 

ح اساااااااااااااااااام اقتاااااااااااااااااارا
، المااؤتمر ومحاااوره

وتحكاااااايم البحاااااااوث 
 ةالوارد

 2014 جامعة مؤتة

رئاااااااااااااااااايس لجنااااااااااااااااااة  
 -الجااادول الدراساااي

كليااااااااااااااااااة العلااااااااااااااااااوم 
 التربوية

إعاااااااااااااااداد جااااااااااااااادول 
المساااااقات وتوزيااااع 
 المساقات الدراسية

 2014 جامعة مؤتة

رئيس لجناة الخطاة  
 الدراسية 

إعاااااااااااداد ومتابعاااااااااااة 
الخطااااااط الدراسااااااية 
 واساتحداث الباارامج
فااااااي كليااااااة العلااااااوم 

 التربوية

 2014 جامعة مؤتة

اد عضااو لجنااة إعااد 
الخطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
االساااااااااااااااااااااااااااااااتراتيجية 

 لجامعة مؤتة

إعااااااااااااااداد الخطااااااااااااااة 
مااااان  االساااااتراتيجية

حياااااااااااااااث الر ياااااااااااااااة 
والرسااااااالة وتحديااااااد 
نقاااااااااااااااااااااط القااااااااااااااااااااوة 
والضعف والفار  
والتهدياادات وتقااديم 

 أنموذج الخطة

 2014 جامعة مؤتة

مندوب كلية العلوم  
التربويااااااااة لمتابعااااااااة 
 الجودة واالعتماد 

الجاااااااااااودة  ةمتابعااااااااااا
 واالعتماد 

 2015-2014 جامعة مؤتة

 2014 جامعة مؤتةالنظاااار والباااات فااااي عضااااااااااااو مجلااااااااااااس  



 ةقضااااااااايا الجامعاااااااا جامعة مؤتة
 المختلفة

لجناااااااااااااااااااة ترقياااااااااااااااااااة  
 المعلمين

النظاااااار فااااااي أوراق 
المعلمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
المتقاااااااادمين لرتبااااااااة 
 معلم ومعلم خبير

 2015 جامعة مؤتة

 
 الفترة الجهة العمل ةورشاسم الدورة /  الدورات 

 2000-1999 التعليموزارة التربية و  أساليب التدريس 
 2002 وزارة التربية والتعليم التنمية المهنية 
 ICDL 2003 وزارة التربية والتعليم 
 INTEL 2003 والتعليم وزارة التربية 
 TOFEL 2002 خاصة 
 TOFEL 2006 خاصة 
 Preparation for IELTS British council  2014 
 2007 جامعة مؤتة التعلم اإللكتروني 
 SSPS 1  2007 جامعة مؤتة 
 SSPS 2 2008 جامعة مؤتة 
 2009 جامعة مؤتة مهارات الكتابة باللغة اإلنجليزية 
 2009 جامعة مؤتة لكترونيةاإلمواقع التصميم  
 2010 جامعة مؤتة مشاريع البحوث العلمية  
 2009 جامعة مؤتة اسيةيورشة التنمية الس 
ناادوة " كيااع نجعااال ماادير المدرساااة  

 ائدا تربويا"ق
 2010 مديرية تربية القصر

 2011 –مديرياااااااااااااااة التربياااااااااااااااة  معايير المدرسة المتميزة 



 الباحة
حاصاال علاا   –إنجاااز  مهارات التواصل واالتصال 

 شهادة مدرب مدربين
2015 

 2013 مدرب  صناعة النجاح 
 2015 مدرب مهارات االتصال 
 Level 3A in English 

Language 

Amideast  

 
2016 

 الفترة الجهة الندوة/  المؤتمراسم   المؤتمرات والندوات
مؤتمر " التخطيط االستراتيجي في  

التعليم العالي بين شكلية اإلطار 
 وفاعلية المضمون"

 –دائرة التخطيط 
عضو  -جامعة مؤتة

اللجنة التحضيرية 
 وتحكيم البحوث

 2014 -أيار  28-29

رأس المال البشري في اقتصاد  
  المعرفة

 -جامعة الزيتونة 
 حضور

2013 

اليقظة اإلستراتيجية لمواجهة  
التحديات اإلقليمية والعالمية في 

 بيئة األعمال المتجددة

كلية  –جامعة مؤتة 
 - إدارة األعمال
 حضور

 2015 -نيسان  28-30

ورقة  –ندوة بعنوان حقوق المرأة  
 علمية بعنوان "لغز عشتار"

كلية  –جامعة مؤتة 
 تربويةالعلوم ال

2015 

 –ندوة بعنوان صنع في اإلسالم  
ورقة علمية بعنوان "مقارنة إدارية 
بين قرطبة في القرن العاشر 

الميالدي ومؤتة في القرن الحادي 
 والعشرين"

عمادة  –جامعة مؤتة 
 شؤون الطلبة 

2015 

ورقة  –ندوة بعنوان " اإلبداع "  
 علمية بعنوان " القلق اإلبداعي"

كلية  –جامعة مؤتة 
 العلوم التربوية

2016 

 2014مديرية التربية والتعليم  –ندوة بعنوان كيع تكون قائدا  



ورقة علمية بعنوان " صناعة 
 القيادة"

 المزار الجنوبي  –

محاارة بعنوان " البيئة الجامعية  
 ومتعة المعرفة"

مدرسة العراق الثانوية 
مديرية  –للبنات 

التربية والتعليم للمزار 
 بيالجنو 

2013 

بعنوان " شبكات التواصل  ةمحاار  
االجتماعي في البيئة المدرسية؛ 

 والسلبيات" االيجابيات

 مدرسة عي الثانوية
مديرية التربية  – للبنين

 والعليم لقصبة الكرك

2014 

محاارة بعنوان "طرائق التحفيز  
 األكاديمي"

مدرسة سول الثانوية 
مديرية  –للبنات 

زار التربية والتعليم للم
 الجنوبي

2017 

الثنية األساسية مدرسة  محاارة بعنوان "أدب االختالف" 
مديرية التربية  –

 والتعليم لقصبة الكرك

2016 

محاارة بعنوان "التربية بين  
 اللطف والحزم"

مدرسة مؤتة األساسية  
مديرية التربية  -

 والتعليم للمزار الجنوبي

2014 

 الجودة ومعايير جائزة الملك عبدهللا 
 الثاني للتميز

 2018 جامعة مؤتة

  اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير 

 .مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة 


