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 التقرير السنوي لمنجزات كلية العلوم التربوية

2020/2021 
 أوال: الجوانب التي أسهمت في تطوير العمل:

  (توى الفضيالمس) االبرامج األكاديمية مع كامل امتيازاتها وحقوقه شهادة ضمان جودةعلى حصول كلية العلوم التربوية 

 .12/2/2020ك بتاريخ يم العالي وضمان الجودة وذللمن هيئة اعتماد مؤسسات التع

 .استحداث تخصص برنامج الدبلوم العالي في اإلدارة التربوية 

 لعلياافي قسمي الدراسات  للطلبة األردنيين والكويتيين في ضوء متطلبات التخرج ةامج الدراسيإعداد البر 

 .والبكالوريوس

  بأة حسب لة ومعهيئة التدريس كام عضاءأاستالم نموذج خطة تدريس المساقات المقررة في البرنامج الدراسي من جميع

 .عيد االمتحاناتااألصول، بما في ذلك مو

  يمية مواد التعلسماء الوالمقررات الدراسية وأسماء المراجع المساندة وأالحديثة قامت لجنة المكتبة بتجميع أسماء الكتب

 جودة بنسخةكتب الا في قائمة وتزويد مالهيئة التدريسية في الكلية، وتنظيمه أعضاءالداعمة للمساقات التدريسية من 

 .منها، والسعي بالتنسيق مع مكتبة الجامعة لتوفيرها في مكتبة الجامعة

 الثانيو ين األوللطلبة التربية العملية الميدانية للفصل ة الدوريةالتربوي اتعقد اللقاء. 

 كاتبهماعداد نموذج الساعات المكتبية لكل عضو هيئة التدريس وتثبيته على مداخل م. 

 على  للوقوف-صفتخصص معلم  –الهيئة التدريسية في الكلية  عضاءعقد عطوفة عميد كلية العلوم التربوية اجتماعا أل

عداد إتم  وقدا، كما جوانب القوة والضعف يه ومناقشة –الفصل األول  – نتائج طلبة الكلية في امتحان الكفاءة الجامعية

 ثناء تسجيلأالطلبة  معالجة وحل مشكالتو نتائج الطلبة في الفصل الدراسي الثاني التنفيذية لتحسين تاباإلجراءبرنامج 

 .المساقات التدريسية

 ي، إضافة ول والثانين األ( بأوقاتها المتتابعة طيلة الفصلين الدراسينهائيتعميم مواعيد االمتحانات )األول، والثاني، وال

 .ناترنامج الطلبة الكويتيين، ونشره في لوحة اإلعالإعداد برنامج االمتحانات الخاص بالطلبة في ب إلى

  العام  منفي والصيعقد اجتماعات مع الطلبة المستجدين والذين تم تسجيلهم في الفصلين الدراسيين األول والثاني

 .2020/2021الدراسي 

  امعة بشرائح العرض الهيئة التدريسية بتزويد الموقع اإللكتروني الخاص بالتعليم االلكتروني في الج أعضاءقيام

وتطبيقات وأوراق عمل وواجبات منزلية وأوراق امتحانات سابقة مع حلولها النموذجية المتعلقة بالمساقات  التقديمي،

 .2020/2021األول خالل الفصل الدراسي  مساق تعليمي محوسب إلىالتي يدرسونها، أضافة 
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  براتهم إلثراء خ لي األوأثناء الفصل الدراس ة في الغرفة الصفيةالهيئة التدريسية في الكلية الزيارات الصفي أعضاءتبادل

 التدريسية )وهي زيارات اختيارية(.

 في ضوء وصف المساق ات)للمواد متعددة الشعب( بوضع ورقة االمتحان قيام كل مدرس أو مجموعة مدرسين 

 والنتاجات المرجو تحقيقها.

 تنفيذ إجراءات و، للعمل بها 2020/2021لة المواد للعام الدراسي تزويد لجنة معادلة المواد بنسخة من تعليمات معاد

 المعادلة حسب األصول.

  يب رتد إلىإضافة  ،الكليةطلبة مراجعة وتعزيز المفاهيم األساسية لدى الطلبة وفي جميع المساقات المقرر دراستها من

 .لخصوصاات تجريبية للطلبة بهذا على إجراءات امتحانات الكفاءة الجامعية وعقد امتحان علم صفتخصص م طلبة

 بداية الفصل الدراسي األول والدراسي الثاني لكترونيا  إو دليل الطالب ورقيا   إنجاز. 

 ديمية.األكا األبحاث والترقيات إنجازالهيئة التدريسية في  عضاءاالستمرار في تشجيع ومتابعة النمو المهني أل 

  لتدريسية امساقات طالع وتفعيل ايقونة الظومة التعليم اإللكتروني لإلمن إلىالهيئة التدريسية بالدخول  أعضاءقيام

 وخططها في بوابة التعليم االلكتروني.

  اللجان  وتحديد طلبة الدراسات العليا في الكلية لرسائل الماجستير إنجازلمدى  الدراسات العليامتابعة رئيس قسم

 .لمناقشتها

  تب الجودةليم مكاني/ النهائي وتسعداد أسئلة ورقة االمتحان األول/ الثهيئة التدريس بضرورة إ أعضاءالتأكيد على، 

 أوراق النموذجية وعينة من ةاإلجابمع االحتفاظ بتحليل االختبارات وحفظها بالملفات الخاصة بكل مدرس، و

 .2020/2021خالل الفصل الدراسي األول ، االمتحانات المصححة بأعلى عالمة وأدنى عالمة

 لصيفي ستعدادا  المتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي الثاني وااج المحاضرات اإلضافية عداد برنامإ

 م.2020/2021

 الصيفيو نياألول والثا ةالدراسي وللفصت معادلة مواد الطلبة الجدد والذين تم قبولهم في اااالستمرار باجراء 

 .م2020/2021

  اذج من بات ونملرفع الخطط الدراسية والواج كترونية في الجامعةاإلل المنظومة إلىالهيئة التدريسية  أعضاءدخول

 ستفادة منمة واالالمنظو إلىخرى، والتأكيد على الطلبة بضرورة الدخول أية أنشطة أسئلة التقويمية واالختبارات واأل

 محتواها.

 م24/2/2021ق لموافا األحديوم  عقد عميد كلية العلوم التربوية اجتماعا  للطلبة المتقدمين المتحان الكفاءة الجامعية 

 عطاء التوجيهات واالرشادات الالزمة للتفوق في االمتحان.إالهيئة التدريسية، مع  أعضاءوبحضور 
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  كفاءة لا المتحانات من سنوات سابقةعلى نماذج األسئلة تحتوي وروابط إلكترونية مواقع جين بأسماء الطلبة الخريتزويد

 جامعية.امتحان الكفاءة ال إلىللتقدم 

  درجات  متابعةوالهيئة التدريسية ألغراض اإلرشاد األكاديمي  أعضاءتوزيع أسماء طلبة كلية العلوم التربوية على

 .تحصيلهم الدراسي

  لكترونيةواإل ةاالعتيادي تحديد الصعوبات التي يواجهها الطلبة في المساقات التدريسيةبهيئة التدريس  أعضاءقيام ،

 عالجة تلك الصعوبات، وتسليمها لمكتب الجودة في الكلية. وتنظيم خطة عالجية لم

  ديد وعيتها وتحتها ونالهيئة التدريسية في إعداد اختبار المواد المتعددة الشعب من حيث طبيعة أسئل أعضاءالتنسيق بين

 .برنامج االمتحانات النهائية موعد تنفيذها في ضوء

  ي فبكالوريوس ليا والوإعالنه لطلبة الدراسات الع األول يالدراس للفصلإعداد برنامجي االمتحانات النهائية والمراقبة

 .لوحة اإلعالنات

 ية من ربية العملات التالتربية العملية الميدانية ورصد العالمات، واستالم متطلبجميع الزيارات التقويمية لطلبة  إنجاز

 ة لألبحاث التقويمية.الهيئة التدريسي أعضاءاستالم عالمات الطلبة من  إلىالطلبة إضافة 

 ائيمتحان النهن اإلعقات التي تغيب فيها الطلبة تنفيذ واجراء وتعبئة نموذج عالمة مادة غير مكتمل ولجميع طلبة المسا 

عد االمتحان ت من الطلبة مسبقة وقبل اجراء مواءستدعابإعذار موافق عليها أب 2020/2021 الصيفيللفصل الدراسي 

 التسجيل.  النهائي، وتسليمها لمدير

  لدراسي لفصل الالهيئة التدريسية الطلبة وأولياء أمورهم بحضور حفل تخريج الفوج الثاني والعشرين  أعضاءمشاركة

 .م2020/2021األول 

  والصيفي  لثانيامتابعة وتنفيذ إجراء امتحان غير مكتمل للطلبة المتخلفين عن أداء االمتحانات النهائية للفصلين

 .Onlineشبكة التعليم اإللكتروني من خالل  2020/2021

  المجالت في قواعد البيانات، والمصنفة ضمن:  بأسماءالهيئة التدريسية  أعضاءتزويدSCOPUS، EBESCO. 

 يم لمحافظة جرش( على مدارس محافظة جرش بالتنسيق مع مديرية التربية والتعل2) توزيع طلبة مساق التربية العملية. 

  ة التربويةاإلدار الدراسات العليا؛ ماجستير المناهج العامة وطرق التدريس، ماجستير امجبرنالدراسية لخطط الإعداد 

 .معلم صفالدبلوم العالي في اإلدارة التربوية وبرنامج البكالوريوس و

 لكلية.في ا الهيئة التدريسية عضاءالسير في اجراءات ومتابعة دعم البحث العلمي لألبحاث العلمية المنشورة أل 

  ة من لتدريسياالهيئة  عضاءأل ، ومجلس الكليةالدراسات العليا والبكالوريوس يلمجلس قسمجتماعات الدورية االعقد

 .Onlineخالل شبكة التعليم اإللكتروني 
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 :إعداد قائمة استالم متطلبات وواجبات ومهام عضو هيئة التدريس في االمتحانات النهائية، منها 

 اإلجابة  خطة التصحيح،النهائية مصححة، ورقة االمتحانات النهائية،  أوراق إجابات الطلبة في االمتحانات

 .النموذجية

  ،ع لنهائية متحانات اقائمة حضور الطلبة في االمعداد إتحليل نتائج أوراق إجابات الطلبة في االمتحانات النهائية

ن موقع م عالمات أصلي كشف تم التقدم فيه لالمتحان النهائي على حضورهم في كل مساق دراسيتوقيع الطلبة 

 ي.ج الدراسمساق من مساقات البرنامصورتان عن كشف عالمات الطلبة لكل وعميد الكلية ومختوم بختم الكلية، 

 ا  لبة ورقيالتسجيل واإلعالن عنه للطالصيفي وتسليمه لمدير واألول والثاني ل وإعداد البرنامج الدراسي للفص

 والكترونيا .

 وحة اإلعالنات.لوإعالنه للطلبة في  2020/2021الصيفي وللفصول األول والثاني  النهائية إعداد برنامج االمتحانات 

  رونيا .إلكت وإعالنه للطلبة 2020/2021الصيفي وللفصول األول والثاني  برنامج االمتحانات النهائيةتعميم 

 ( 2قام مشرف التربية العملية )ملية الميدانية طلبة التربية العالزيارات التقويمية لجميع  إنجازبلم صف تخصص مع

الهيئة  أعضاء استالم عالمات الطلبة من إلىورصد العالمات، واستالم متطلبات التربية العملية من الطلبة إضافة 

 لألبحاث التقويمية. التدريسية

 إلدارة اجستير املتسهيل مهمة طلبة  محافظات المملكة وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ومدارسها في مع التواصل

 ت.الطلبة والمعلمين والمعلما دفي توزيع االستبانات ورصد أعدا والمناهج العامة والتدريس التربوية

  التعليم اإللكتروني تنفيذ محاضرات الكلية بقسميها من خالل منظومةOnline 2020/2021 لفصل الدراسي الثانيل. 

 مة التعليم اإللكتروني من خالل منظو إجراء جميع مناقشات رسائل الماجستيرOnline والصيفي لثاني الفصل الدراسي ل

2020/2021. 

  منظومة التعليم اإللكتروني  عبر التقويمية االمتحاناتالتدريسية و المحاضرات جميعتنفيذOnline لفصل الدراسي ل

 .2020/2021 والصيفي الثاني

  ظومة الل منخيا بالتناوب داخل حرم الجامعة ومن العلتنفيذ إجراءات المحاضرات التدريسية لطلبة قسم الدراسات

 .Onlineالتعليم اإللكتروني 

  وني لطلبة قسم الدراسات العليا من خالل منظومة التعليم اإللكتراالمتحانات النهائية تنفيذ إجراءاتOnline. 

 

 :الهيئة التدريسية أعضاءالبحوث التي أعدها ثانياً: 

 يوسف أحمد الجرايدة .د أبحاث أ.
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2020:  

 Aljaraideh, Y. (2019). The impact of digital storytelling (DST) on academic achievement of sixth 

grade students in English language and their motivation towards it in Jordan. The Turkish Online 

Journal of Distance Education,21(1),73-82. 

2019: 

 Aljaraideh, Y. (2019). Massive open online Learning (MOOC) benefits and challenges: A Case study 

in Jordanian context. International Journal of Instruction, 12(4), 65-78. 
 Aljaraideh, Y. (2019). Students’ perception of flipped classroom: A case study for private universities 

in Jordan. Journal of Technology and Science Education, 9(3), 368-377. 

https://doi.org/10.3926/jotse648 

 Aljaraideh,  Y & Al Bataineh, K. (2019).  Jordanian Students’ Barriers of Utilizing Online Learning: A 

Survey Study. International Education Studies, 12, (5), 99-108.  
2018:  

 Aljaraideh,  Y &, Rabee, A. (2018). Students’ satisfaction with e-services at Jerash University. The 

WEI International Academic Conference, Vienna, Austria. 

 Al-Yousef, A; Aljaraideh, Y;  Obiedat, M;  Barakat, E & Habboush, A. (2018). The impact of using e-

learning on the student's performance in 3rd developing countries: a pilot study.  International Journal 

of Engineering Technology, 7(4), 6189-6191.  

 Aljaraideh,  Y &, Rabee, A. (2018). The impact of implementation of instructional aid based on the 

blended learning on immediate and postponed achievement of the tenth primary grade students in 

English language textbooks. Mutah Lil-Buhuth wad-Dirasat, Accepted. 

 

 

 

 Aljaraideh,  Y &, Rabee, A. (2018). The degree of use of Jerash university students to social 

networking sites in teaching and learning process and it’s relation with GPA. JU Journal for Academic 

Research. Accepted. 

 Aljaraideh,  Y. (2018). the effectiveness of using mobile learning in acquisition of English language 

concepts and the attitudes toward it’s learning among students at educational sciences faculty in Jerash 

University. DIRASAT: Educational Sciences, 46(3) 

2017: 

 Abushra, S & Aljaraideh,  Y. (2016). The impact of using interactive multimedia in learning advanced 

level of recitation rules among students of summer center in Jarash Governorate and their attitudes 

toward them. Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning, 6(11), 99-114. 

 

 مد ربيعأ. د. أحمد مح أبحاث
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Article Title 

 المؤلفون

Authors 

 المجلة

Journal 
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Volume 

 السنة

Year 

 التصنيف
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1.  

درجة استخدام طلبة جامعة جرش 
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الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر 
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 األردنية الخاصة  

حمد محمد أ

 ربيع

الجمعية االردنية للعلوم 
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 2019 ARCIF 

7.  

موقف أساتذة الجامعات األهلية 
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أحمد محمد 

 ربيع
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Professor Kamil 
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ة األستاذ للعلوم مجل أ.د. كامل عتوم

اإلنسانية واالجتماعية، 

59(2 )2020. 

شبكة المعلومات العربية 

 التربوية

 

6.  The values included in the Arabic 

language books for the higher 

elementary stage, an analytical study” 

Full Professor 

Kamil Otoom 

has been 

ACCEPTED with 

content unaltered 

to publish with 

ELEMANTARY 

EDUCATION 

ONLINE, Vol No 

2021 Current 

Issue 

İlköğretim Online 

(IOO) - 

Elementary 
Education Online 

(EEO) is indexed in: 

 Scopus (2013) 
 Dimensions(2017 

 DOAJ (2019) 

 Index 

Copernicus (2010 
 AERA (2013) 

 UDL-

EDGE (2018) 

 

 

 شاهر أبو شريخ د. .أبحاث أ

 Article Title Authors Journal index 

1 The Effects of Employing the Psychology of Drama on 
Learning the Contents of the Story of Moses by Third-

Grade Students and Their Attitudes Towards It,2021,1 

Vol 20(Issue5)PP 6393-6406 

Dr. Shaher Deeb 
Abu Shraikh 

Dr. Aida Deeb 

Mohamed 

Elementary 
Education 

Online 

SCOPUS 

2 The Degree of Availability of Life Skills in Pictures and 
Graphics of Islamic Education Textbooks for the 

Minimum Basic Stage in Jordan and its Functional 

Implications,2020, Vol. 29, No. 7 , pp. 14492 - 14505    

pr. Shaher Dheeb 
Abu. Shreikh 

International 
Journal of 

Advanced 

Science and 
Technology 

SCOPUS 

3 The impact of brain-based learning theory, Merrill 

model, and Vee-shaped diagram on the achievement and 

development of mind habits of kindergarten students in 
the curriculum of children's rights in Islam and their 

attitudes towards them,2020, Vol. 29, No. 11s,pp. 2766-

2784 

Dr.. Aida Theeb 

Mohammed 

Prof.Dr. Shaher 
Radhib Abu 

Shraikh 

International 

Journal of 

Advanced 
Science and 

Technology 

SCOPUS 

4 Degré de l’application des méthodes de la santé mentale 

par les enseignants de l’éducation morale  à la lumière 

de l’éducation prophétique –point de vue des élèves du 

Shaher DIB ABU 

CHRIKH et Mouna 

Attik  

El-Tawassol 

Revue des 

Sciences 

EBSCO 

https://www.scopus.com/sourceid/21100235609
https://app.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_journal=jour.1145432
https://doaj.org/toc/1305-3515?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221305-3515%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://aera-cr.asu.edu/ejournals/
http://udledge.com/index.html
http://udledge.com/index.html
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  أ. د. معن عياصرة
 

NO Paper title  (Issue, vol, year, poge)  Authors Names Journal Name Indexed IN 

 واقع أدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى 1

 عامالعاملين باإلدارة المدرسية في مدارس التعليم ال

 (2017) بمدينة الطائف 

 العياصرة  محمودأ. د. معن 

 العوفي حمدنجوى ا أ.

 EBSCO مجلة جامعة جرش

2 Reasons for the low rates of success in 

the general secondary examination in 

Jerash from the point of view of 

principals, teachers, students and their 

parents (International Journal of 

Academic Research in Education and 

Review) Accepted 4 October )2017( 

1Full Professor  Maan 

Mahmoud Ayasrah, 

 2Full Professor Kamil 

Otoom  

3Professor Juma'h Al 

Kubaisy 

International 

Journal of 

Academic 

Research in 

Education and 

Review 

Scopus 

التخطيط االستراتيجي في لجامعات االردنية الخاصة  3

تحقيق الميزة التنافسية وعالقتها بتنمية ل

(2017)المجتمع  

معن العياصره د. أ.  

ا. د. جمعه الكبيسي   

 EBSCO مجلة جامعة جرش

القيادة التشاركية وأثرها في الحد من المشكالت  4

 اإلدارية بمدارس التعليم العام بمدينة الطائف

(2018)  

، أ. د. معن محمود العياصره

 أ. هند الحارثي

ة جامعة طيبة مجل

 للعلوم التربوية
EBSCO 

الدور الفعلي لمدير المدرسة في مدارس مديرية  5

التربية والتعليم الحكومية بمحافظة جرش ومعيقات 

(2018)العمل  

، هالعياصر معن محمودد.  أ.

د. عبد المجيد عبد الكريم  

 محمد

مجلة مؤتة للبحوث 

 والدراسات

EBSCO 

ترونية في جامعة جرش من واقع تطبيل اإلدارة االلك 6 العياصره أ. د. معن محمود مجلة دراسات   EBSCO 

stade de l’enseignement fondamental et secondaire,2020, 

EI-Tawassol vol 26 num6ro 03. 

 Sociales et 

Humaines 

 (  ASJP  ) 

 الِمنهاُج التربوّي للبناِء العقدّي في َضْوء ُسورِة الُملك 5
 2019.م(16 (ع )1) صص 464  - 436

شاهر ذيب أبو شريخ.د مجلة جامعة  

الشارقة للعلوم 

الشرعية للدراسات 

 اإلسالمية

EBSCO 

6 The Extent to Which Kindergarten Female Teachers in 
Jordan Practice the Skills of Developing the Educational 

Morals and Ethics System in Children According to 

Contemporary Educational Trends ,2018, Vol:10 
NO:4,PP 97-116 

pr. Shaher Dheeb 
Abu. Shreikh & 

dr.Aida Deeb 

International 
Journal 

education 

 

SCOPUS 

7 Faculty Members Conceiving and Practicing Their Roles 

in Planning, Implementation and Assessment of 

University Courses,2018, Vol:10,PP 59-67 

Dr. Ahmed Rabee 

Dr. Shaher Dheeb 

Abu. Abu Shreikh 

International 

Journal of 

Humanities 
and Social 

Science 

EBSCO 

8 Effectiveness of story strategies and SWOT analysis in 
the post-graduate achievement of the Hadith unit and the 

development of emotional intelligence and creative 

thinking among the students of the tenth grade,2017, 

Vol. 5(3), pp. 78–87.  

Dr. M.S.Etoom and 
Dr. S.T. 

Abushreekh 

 

International 
Journal of 

Academic 

Research in 

Education and 
Review 

EBSCO 
ERIH 

PLUS 

disciplin

es 
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(2018) وجهة نظر العاملين فيها عربية في التربية  

 وعلم النفس

الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية الحكومية  7

في محافظة جرش وعالقتها بإدارة الوقت من وجهة 

(2018) نظر معلميهم . 

  هعياصرأ. د. معن 

 أ. حنان ربيع

 EBSCO مجلة جامعة جرش

دور مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة  8

جرش في إدارة المنهاج وعالقته في تحسين البيئة 

(2019)التعليمية من وجهة نظر المعلمين  

االستاذ دكتور: معن محمود 

العياصره      الدكتورة: ختام 

بني عمر   الدكتورة: عايدة 

 الذيب

لة االردنية المج

 للعلوم التطبيقية

- 

درجة ممارسة القادة التربويين في مديرية التربية  9

والتعليم بمحافظة جرش لدورهم اإلداري في ضوء 

(2019) الفكر اإلداري الحديث من وجهة المرؤوس  

المجلة االردنية  أ. د. معن العياصره

 للعلوم التطبيقية

- 

ختيار مديري درجة تطبيق معايير الجدارة في ا 10

المدارس ومساعديهم في مديرية تربية وتعليم 

محافظة جرش من وجهة نظر المتقدمين لشغل 

(2019) الوظيفة  

 - مجلة جامعة جدارا أ. د. معن العياصره

11 The role of ICT(Information and 

Communication Technology) in ancing 

the Education in Jordan from the point 

of view of the Jordanian school 

directors in Jerash" has been 

ACCEPTED with content unaltered to 

publish with International Journal of 

Advanced Science and Technology 

Current Issue. Date: 11/7/2020. 

Professor Dr. Maen 

Mahmoud Ayasrah 

INTERNATIO

NAL 

JOURNAL OF 

ADVANCED 

SCIENCE 

AND 

TECHNOLOG

Y 

Scopus 

12 Training teachers during service in the 

Education Directorate of Jerash 

Governorate and its relationship to 

professional development from their 

point of view has been ACCEPTED 

with content unaltered to publish with 

Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems Date: 

15/7/2020. 

-Prof. Dr. Maen 

Mahmoud Ayasrah  

-Bilal Mansour 

Muhammad Ayasrah. 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Dynamical and 

Control 

Systems. 

Scopus 

شدين التربويين المشكالت اإلدارية التي تواجه المر 13

في المدارس الحكومية في لواء األغوار الشمالية من 

(2021) وجهة نظرهم  

معن محمود العياصره  د. أ.  

أ. جبر ظهيرات   

المجلة االردنية 

 للعلوم التطبيقية

- 

 

 

 

 

 

 أ. د.  احمد ابو كريم

 

No. 

 عنوان البحث

article title 

 المؤلفون

Authors 

 المجلة

Journal 

 العدد

volume 

 السنة

year 

 التصنيف

Index In 

االشراف التربوي: المفهوم   .1 كتاب: مكتبة الرشد ناشرون،   -82-1ردمك: 2017 
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 978-8202 الرياض والممارسة

الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام   .2

األكاديمية في جامعة الشرق األوسط 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 ()دراسة حالة

احمد فتحي 

، كريم ابو

 نداء سعد

مؤتمر: "التعليم العالي في الوطن 

العربي في ضوء التحديات 

والتحوالت العالمية")جامعة 

 الزرقاء االهلية("محور الحوكمة"

  2018 مؤتمر

3.  The application of 

operations research in the 

field of educational 

planning in the Kingdom of 

Saudi Arabia 

حي ابو احمد فت

 كريم

 عباس الشريفي 

Transylvanian Review 

journal  

2018 

journal  

ISSN:1221-

1249 

2018 Scopus 

 األقسام رؤساء لدى اإلدارية الشفافية  .4

وعالقتها بالثقة التنظيمية  األكاديمية

العضاء هيئة التدريسب الجامعات 

 االردنية الخاصة

 احمد فتحي

، كريمابو

 نداء سعد

 بية وعلم النفسرسالة التر

 

  2018 (65)العدد 

ع الريادة االستراتيجية وعالقتها باإلبدا  .5

اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية 

 الحكومية

 فتحي احمد

رغدة ، ابوكريم

 المساعفة

المجلة االكاديمية لالبحاث والنشر 

 العلمي

االصدار الرابع 

 عشر
2020  

 القيادة االستراتيجية وعالقتها بالقدرة  .6

التنافسية لدى مديري المدارس 

 الثانوية الحكومية

 فتحي احمد

 ابوكريم

 سناء الرقاد

المجلة االكاديمية لالبحاث والنشر 

 العلمي

االصدار الرابع 

 عشر
2020  

درجة ممارسة االدارة االستراتيجية   .7

لدى رؤساء الجامعات االردنية 

 الخاصة

 فتحي احمد

فادي ، ابوكريم

 الطيطي

مؤتمر علمي  ية للعلوم التربويةالجمعية االردن

 محكم
2020  

قيادة التغيير لدى مديري المدارس   .8

 ة العاصمة عمانظالخاصة في محاف

 فتحي احمد

رائد ، ابوكريم

 القطيفان

  2020 154العدد  مجلة الثقافة والتنمية

9.   The Role of Social Media 

Usage in Promoting 

Organizational Citizenship 

of Teachers Behavior in 

Private Schools in Capital 

Amman  

 فتحي احمد

 ابوكريم

 لبنى الساليمة

 JOURNAL OPTION  AÑO 36, 

ESPECIAL 

NO. 03 

2020 Scopus 

 

 أبحاث د. تماره حمزة العمد

 عنوان البحث 

Article Title 

 المؤلفون

Authors 

 المجلة

Journal 

 العدد

Volume 

 السنة

Year 

 التصنيف

Index 

1.  

 التدريس هيئة أعضاء اتجاهات

 القدرات اختبار اعتماد نحو

 الجامعات في للقبول كمتطلب

 األردنية

 األردنية المجلة العمد حمزة تمارة. د

 التطبيقة للعلوم

 العلوم سلسلة"

 جامعة". اإلنسانية

 التطبيقية العلوم

 ،(19) المجلد

 ص ص ،(1)العدد

109 – 118  

2017 Ulrich's 

2.  

 لرؤساء اإلداري األداء واقع

 جامعتي في األكاديمية األقسام

 نظر وجهة من واليرموك جرش

 فيهما التدريس هيئة أعضاء

 العمد حمزة تمارة. د

 ربيع محمد أحمد. د

 للبحوث جرش مجلة

 والدراسات

تم الحصول على 

قبول للنشر 

12/11/2018 

2018 Ebsco 

3.  Influence of Social د. منال عنبتاوي Journal Vol. 62. Issue 2. 2019 Scopus 
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 أبحاث أ. د. محمد قاسم المقابلة

 

No. 
Paper title 

(Issue, Vol, Year, Page) 

Authors  

Names   
Journal Name Indexed IN  

1.  

The degree of use of 
electronic management and 
its importance in the 
administrative work of school 
principals and principals in 
Sharurah Governorate from 
their point of view. (Issue, 
15,Vol 8 March 2017, PP 47-
67). 

Prof. 

Mohammed 

Qasim Al 

Magableh 

 

 

 

Journal of Psychological and 
Educational Studies, University 
of Blida 2, Ali Lounisi, Algeria 

Google, Google 
scholar 

2.  

Sources of crises facing 

school leaders and methods of 

dealing with them from the 

viewpoint of school leaders in 

Sharurah Governorate. (Issue 

No. [12], Vol.7- 2017, PP,1-

23). 

Prof. 
Mohammed 

Qasim Al 
Magableh 

 

Journal of Islamic and Human 
Advanced –Research-JIHAR 
Malaysia)) 

Google scholar, 
EBSCO HOST, 

BASE,  

3.  

Problems of Administrations 

of Public schools in Sharurah 

province (KSA) and 

Prof. 

Mohammed 

Qasim Al 

MERIT Research Journal of 

Education and Revie/ Negeria 
ISI ( ,Google

Impact Factor 
)(IF)=0.264 

Capital on the 

Experience of Married 

Syrian Women Refuges 

in Al-Mafraq 

Governorate 

 International العمد حمزة تمارة. د

Social work. 

UK. 

PP. 640 – 652 

4.  
 مديري لدى النفسي التوتر مصادر

 في الحكومية الثانوية المدارس

 المديرون يراها كما جرش محافظة

فصلية  مجلة، الشاعر العمد حمزة تمارة. د

 تونس محكمة.

تم الحصول على قبول 

 28/3/2019للنشر 
2019 - 

5.  
نموذج التقييم الذاتي إعداد المعلمين 

قبل الخدمة في مؤسسات التعليم 

 العالي

 –فندق الماريوت   العمد حمزة تمارة. د

 عمان

المجلة العربية لجودة  

 التعليم
2018 Arcif 

6.  

المسؤولية المجتمعية للقادة 

األكاديميين بالجامعة األردنية 

 التحديات والصعوبات

المجلة اإللكترونية  العمد حمزة تمارة. د

الشاملة متعددة 

المعرفة لنشر األبحاث 

 العلمية والتربوية

 ISI 2019 (18العدد )

7.  

Impact of Syrian Refugees 

Crisis on Al-Mafraq 

Hosting Community:  

Lessons for Intervention 

with Social Work 

Profession 

 د. منال عنبتاوي

+العمد حمزة تمارة. د+  

Mona Seine+ 

Talal Alqdah+ 

Maha Alsamhouri 

 –"دراسات"  مجلة

عدد العلوم اإلنسانية 

 -واالجتماعية 

األردنيةالجامعة   

Dirasat: Human 

and Social 

Sciences 

Additional 

details. Print 

ISSN 1026-3721 

2020 Scopus 

8.  

 معلمي تواجه التي التحديات

 في األردن في اإلسالمية التربية

 .كورونا جائحة ظل

 العمد تماره.د

 أحمد بني عودة. د

 العلوم مجلة

 واألنسانية الطبيعية

(37، 2021، 1) 2021 SJIF 

http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=886
http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=886
http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=886
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Requirements for Solution. 

(Issue, 6, Vol, 8, April 2018, 

pp 61-71).   

Magableh 

Dr. HADI 

ALAjmi 

4.  

The degree of roaming 

academic leadership practice 

and its impact on the 

professional development of 

faculty members at the 

University of Najran - 

Sharurah branch. (The second 

volume. 2018 

Prof. 

Mohammed 

Qasim Al 

Magableh 

Published in the journal of the 

Fourth Scientific Conference 

of Management Studies and 

Research - King Abdul-Aziz 

University - Jeddah 17-19 

April 2018 

 

 

Google, 

Google scholar 

 

5.  

The degree of academic 

leadership practice at the 

University of Najran for 

servant leadership from the 

viewpoint of faculty 

members. (The fifth issue, 

Vol, thirty-fifth, May 2019, 

pp282-313). 

 Acceptance for publication in 

the scientific journal of the 

Faculty of Education / Assiut 

University 

. DAR  AL 

MANDUMAH 

 

6.  

The reality of educational 

accountability and its 

mechanisms among school 

leaders in public education 

schools in Sharurah / Najran 

Governorate. (Eleventh issue 

- third volume, June 30, 2019, 

pp1-22). 

Prof. 

Mohammed 

Qasim Al 

Magableh 

 

 

 

 (Journal of Educational and 

Psychological Sciences). Gaza. 
. DAR  AL 

MANDUMAH, 

Shamaa Arab 

Educational 

Information 

Network  

7.  

The Degree of Using 

Computers in Administrative 

Jobs and the Obstacles of   

Usage in Public Education 

Schools in Sharoorah 

Governorate. (March 2020 

Vol. 31 No. (1), 2020, pp 18-

37).   

Prof... 

Mohammed 

Qasim Al 

Magableh 

 

 

 

Journal of College of 

Education for Women- Bagdad 

University            P- ISSN: 

1680-8738          E- ISSN: 

2663-547X 

 Google Scholar 

Iraqi Academic 

Scientific 

Journal 

Academia 

Crossref 

 

8.  

The reality of electronic 

management in public 

education schools in Sharurah 

Governorate in light of digital 

transformation 

Acceptance for publication 

2/26/1442 AH (2021) 

Prof... 

Mohammed 

Qasim Al 

Magableh 

 

Abdul-Aziz University Journal 

of Arts and Humanities - Saudi 

Arabia 

 

Google Scholar 

DAR  AL 

MANDUMAH 

EBSCO 

GENAMICS 

 

 
 د. حمزة أحمد القيام

No Paper title Authors  Journal Name Indexed IN  

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vIJpek8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F67s8BB2GyxQAEqHTrmvtIJkjfrEJHJuw_WRvaG7pnA7DtdxPTggvw5W9ASngSIuFE8MEUbB4ikYci6_Gs4W05zId4D9STX2ubQROvk-nb2I3zu3ps
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=15&uiLanguage=ar&fbclid=IwAR3emfxJ-yeKM0YYC7J3ag9iu7wcJq1ojrlo2wInHgiRAkbdu768SKBIYIY
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=15&uiLanguage=ar&fbclid=IwAR3emfxJ-yeKM0YYC7J3ag9iu7wcJq1ojrlo2wInHgiRAkbdu768SKBIYIY
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=15&uiLanguage=ar&fbclid=IwAR3emfxJ-yeKM0YYC7J3ag9iu7wcJq1ojrlo2wInHgiRAkbdu768SKBIYIY
https://uobaghdad.academia.edu/JournalofCollegeofEducationforWomenUniversityofBaghdad
https://search.crossref.org/?q=+2663-547X&container-title=Journal+of+College+of+Education+for+Women
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vIJpek8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F67s8BB2GyxQAEqHTrmvtIJkjfrEJHJuw_WRvaG7pnA7DtdxPTggvw5W9ASngSIuFE8MEUbB4ikYci6_Gs4W05zId4D9STX2ubQROvk-nb2I3zu3ps
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(Issue, Vol, Year, Page) Names   

1 

أثر استخدام استراتيجية تدريسية مستندة 

 الى بعض أنماط التفكير في التفكير

الرياضي والقدرة على حل المشكالت لدى 

  .طلبة المرحلة االساسية في االردن

الدكتور حمزة 

 أحمد القيام

( يوليو 18العدد ) مجلة دراسات عربية وإسالمية

 م2019

2 

 Analysis of Algebra Content in 

Mathematics Books in the 

Third Grade to the Fifth Grade 

in Jordan in Light of the 

Standards of the American 

National Council of 

Mathematics Teachers 

Dr. 

Hamzeh  

Ahmad 

Alqiam 

 

Modern Applied Science 13(9):1 

DOI:10.5539/mas.v13n9p1 

 

August 5 , 2019 

Vol.13,No.9,20

19 
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 مشغلين 2

 مشغل العصف الذهني
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 مشغل التعليم المهني

 خدمة المجتمع

عدد المشاريع التي تم تنفيذها لتنمية المجتمع المحلي  

 والمبادرات التشاركية

2 

 

 

 

 

 

 

 لعلوم التربويةالتقرير السنوي لمنجزات كلية ا

2020/2021 
 العدد مؤشرات األداء الرقم

ء عضاالجوائز العلمية وبراءات االختراع المسجلة محليا  أو خارجيا  أل  .1

 الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية

 ال يوجد

نسبة الرسائل الجامعية المنجزة لكل عضو هيئة تدريس من حملة   .2

 الدكتوراه.

امج فعليا  في مجالت محكمة للكليات التي فيها برنسبة المنشور منها 

 دراسات عليا

78 

2 

كز مرا عدد المشاريع البحثية المدعومة محليا أو المشتركة مع جامعات أو  .3

 بحث عالمية والدعم المالي الذي حصل عليه أعضاء هيئة التدريس في

 الكلية فعليا  من هذه المشاريع.

 ال يوجد

 24من أصل  3 ليالك س المشاركين في المؤتمرات بالنسبة للعددنسبة أعضاء هيئة التدري  .4

 

 


