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 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

2005 -2002 االداسة اىتشب٘ٝت: اىذمت٘سآ  االسدُ اىدبٍؼت االسدّٞت 

اىتشب٘ٝتاالداسة  اىَبخغتٞش  االسدُ اىدبٍؼت اىٖبشَٞت  2002- 2000 

4998-4994 ىغت اّديٞضٝت اىبنبى٘سٝ٘ط  االسدُ خبٍؼت اىٞشٍ٘ك 
 
 
 

التدريسية اتالخبر  
 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 االسدُ قغٌ اىذساعبث اىؼيٞب خبٍؼت خشػ اعتبر دمت٘س 

اىششق خبٍؼت  اعتبر دمت٘س 3

 االٗعظ

 اىؼيً٘ اىتشب٘ٝت/ قغٌ االداسة اىتشب٘ٝت

 ٗاىَْبٕح

 االسدُ

 اىغؼ٘دٝت اىؼيً٘ اىتشب٘ٝت/ قغٌ االداسة اىتشب٘ٝت خبٍؼت اىَيل عؼ٘د اعتبر دمت٘س 9

 اىغؼ٘دٝت اىؼيً٘ اىتشب٘ٝت/ قغٌ االداسة اىتشب٘ٝت خبٍؼت اىَيل عؼ٘د اعتبر ٍشبسك

 اىغؼ٘دٝت اىؼيً٘ اىتشب٘ٝت/ قغٌ االداسة اىتشب٘ٝت خبٍؼت اىَيل عؼ٘د اعتبر ٍغبػذ

 االردن واصول الرتبيةالعلوم الرتبوية/ قسم االدارة  اجلامعة االردنية حماضر غري متفرغ 1
 االردن ------------- وزارة الرتبية/ االردن مدير مدرسة/ ومدرب 1

 االردن -------------- وزارة الرتبية/ االردن معلم 56
 
 

 والمؤلفات المنشورات
 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ
 عالِخ ٠ٛعف طٕبػ

فبػ١ٍخ االرصبي االداسٞ ٌذٜ 

اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ فٟ اٌدبِؼبد 
 االسد١ٔخ اٌشع١ّخ.

ِدٍخ "دساعبد" 

اٌدبِؼخ االسد١ٔخ، 
 اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ.

"،ػذ35اٌّدٍذ"

 "1د"

2002 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ
اٌغٍٛن اٌم١بدٞ ٌّذ٠ش اٌّذسعخ 

ٚاٌشضب اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ 
 ِسبفظخ خشػ ثبألسدْ.

ِدٍخ و١ٍخ 

اٌزشث١خ/خبِؼخ ػ١ٓ 
 شّظ

 2010 2010(3/ج34)اٌؼذد 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ
ِذ٠شٞ ِٚذ٠شاد اٌّذاسط  ِذسوبد

ٔسٛ أداء اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ 
ضٛء أدٚسُ٘ اإلششاف١خ اٌزشث٠ٛخ فٟ 

ِدٍخ خبِؼخ اٌٍّه 

عؼٛد "اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ 
ٚاٌذساعبد 

 2012 ٘ـ 1433(4،) 24َ
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اٌّذاسط اٌسى١ِٛخ فٟ ِسبفظخ 

 خشػ األسد١ٔخ.

 اإلعال١ِخ"

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ
اإلداسٞ ٌذٜ اٌم١بداد دسخخ اٌزّى١ٓ 

اٌزشث٠ٛخ ِٓ ٚخٙخ ٔظش إٌّزغج١ٓ 
ٌذٚسح ِذ٠شٞ اٌّذاسط ٚاٌّششف١ٓ 

اٌزشث١٠ٛٓ فٟ وً ِٓ خبِؼزٟ 
اٌٍّه عؼٛد ٚاإلِبَ دمحم ثٓ عؼٛد 

 اإلعال١ِخ فٟ اٌش٠بض.

سعبٌخ اٌزشث١خ ٚػٍُ 

 إٌفظ)خغزٓ(

 2011 ٘ـ1433(، 32اٌؼذد)

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ
 اثٛوش٠ُ

إٌّزغج١ٓ ٌذٚسح ِذ٠شٞ رمذ٠ش 
اٌّذاسط ٚاٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ 

وً ِٓ خبِؼزٟ اٌٍّه عؼٛد 

ٚاإلِبَ دمحم ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ 
فٟ اٌش٠بض ٌذسخخ اٌثمخ اٌزٕظ١ّ١خ 

 ثُٙ ِٓ لجً اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ.

ِدٍخ خبِؼخ اإلِبَ 
دمحم ثٓ عؼٛد 

اإلعال١ِخ)اٌؼٍَٛ 

اإلٔغب١ٔخ 
 ٚاالخزّبػ١خ(

 2011 ٘ـ1433، 34اٌؼذد

 ػجذاٌشزّٓ دمحم اٌسج١ت

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ

أخالل١بد اٌجسش اٌؼٍّٟ ٌذٜ طٍجخ 

 اٌى١ٍبد اإلٔغب١ٔخ:

شٛا٘ذ ِٓ خبِؼخ اٌٍّه 
 عؼٛد .

اٌّدٍخ اٌغؼٛد٠خ 

 ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 2012 ٘ـ1434( 2اٌؼذد)

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ
 طبسق دمحم اٌث٠ٕٟٛ

ثى١ٍبد  اإلداس٠خرطج١ك اٌسٛوّخ  ٚالغ

اٌزشث١خ  فٟ وً ِٓ خبِؼخ زبئً 
ٚخبِؼخ اٌٍّه عؼٛد وّب ٠شا٘ب 

 اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 -ِدٍخ اٌزشث١خ

 خبِؼخ اٌجسش٠ٓ
scopus 

 

 3/ اٌؼذد 15اٌّدٍذ 

2014 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ

 (O.E.M) اعزخذاَ أّٔٛرج وٛفّبْ

فٟ رس١ًٍ ٚالغ اٌّذسعخ فٟ 

ٌٍسصٛي اٌزخط١ظ االعزشار١دٟ 
 .ػٍٝ االػزّبد اٌّذسعٟ

سعبٌخ اٌزشث١خ ٚػٍُ 

 إٌفظ)خغزٓ(

 

اٌٍمبء اٌغٕٛٞ 

 اٌغبدط ػشش

1434 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ
تقويم برامج مركز تدريب القيادات 

التربوية في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود من وجهة نظر 

، مجلة العلوم التربوية ، المتدربين
 جامعة االمام.

ِدٍخ اٌؼٍَٛ 

اٌزشث٠ٛخ/ 
 خبِؼخ االِبَ ،

ا ٌؼذد 

 1431اٌخبِظ،

1435 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ

دٚس اٌشلبثخ اإلداس٠خ اٌذاخ١ٍخ فٟ سفغ 

ِغزٜٛ األداء اٌٛظ١فٟ اٌفؼبي وّب 
٠شا٘ب اٌمبدح اٌزٕف١ز٠ْٛ فٟ ٚصاسح 

اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 
 اٌغؼٛد٠خ

ِشوض اٌجسٛس و١ٍخ 

اٌزشث١خ/ خبِؼخ 
 اٌٍّه عؼٛد

 

 345سلُ 

1435 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ
اىؼذاىت اىتْظَٞٞت ىذٙ ٍذٝشٛ 

اىَذاسط اىحنٍ٘ٞت بَذْٝت اىشٝبض 

 ٗػالقتٖب ببى٘الء اىتْظَٜٞ ىيَؼيَِٞ.

 –ٍديت ميٞت اىتشبٞت 

 خبٍؼت االصٕش

، اىدضء 462ػذد  .

 اىثبّٜ، 

1436 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ

ِششٚع رم٠ُٛ ثشٔبِح اٌذوزٛساٖ 

ثمغُ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ فٟ و١ٍخ 

خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، ِشوض  –اٌزشث١خ 
اٌجسٛس فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ/ خبِؼخ 

 اٌٍّه عؼٛد.)ِدّٛػخ ثسث١خ(

ِشوض اٌجسٛس و١ٍخ 

اٌزشث١خ/ خبِؼخ 

 اٌٍّه عؼٛد

 

 426سلُ

1431 

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ

 اثٛوش٠ُ

رصٛس ِمزشذ ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌّؼٛلبد 

اٌزٟ رٛاخٗ اػبدح ٕ٘ذعخ اٌؼ١ٍّبد 

االداس٠خ فٟ اٌّذاسط اٌسى١ِٛخ 
 ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 

 

اٌّدٍخ اٌزشث٠ٛخ 

اٌذ١ٌٚخ 

 اٌّزخصصخ،

 2016 5اٌّدٍذ  3اٌؼذد

 ػجذاٌىش٠ُ فزسٟازّذ
 اثٛوش٠ُ

اعزخذاَ ِذخً ٕ٘ذعخ اٌؼ١ٍّبد 
اٌثب٠ٛٔخ اإلداس٠خ فٟ اٌّذاسط 

اٌسى١ِٛخ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 
 اٌغؼٛد٠خ

ِدٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ/ 
 خبِؼخ طٕطب

 2016 (62)2، اٌؼذد 

 احمد فتحي ابو كريم 
 عباس الشريفي 

The application of operations 

research in the field of 

Transylvanian 

review. سلُ   

scopus 2018 
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educational planning in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

ISSN :1221-1243  

 احمد فتحي ابو كريم

 

 ٔذاء عؼذ

اٌشفبف١خ اإلداس٠خ ٌذٜ سؤعبء 

األلغبَ األوبد١ّ٠خ فٟ خبِؼخ 
اٌششق األٚعظ ِٓ ٚخٙخ ٔظش 

 أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )دساعخ زبٌخ(

 ِؤرّش:

"اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ  
اٌٛطٓ اٌؼشثٟ فٟ 

ضٛء اٌزسذ٠بد 
ٚاٌزسٛالد 

اٌؼب١ٌّخ")خبِؼخ 

 اٌضسلبء اال١ٍ٘خ(
 "ِسٛس اٌسٛوّخ"

 

2013 2012 

االششاف اٌزشثٛٞ: اٌّفَٙٛ  ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ
 ٚاٌّّبسعخ

 2017  وزبة

 سؤعبء ٌذٜ اإلداس٠خ اٌشفبف١خ ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ

ٚػاللزٙب ثبٌثمخ  األوبد١ّ٠خ األلغبَ

اٌزٕظ١ّ١خ الػضبء ١٘ئخ 
 اٌزذس٠غجبٌدبِؼبد االسد١ٔخ اٌخبصخ

سعبٌخ اٌزشث١خ ٚػٍُ 

 إٌفظ

 (65)اٌؼذد 

 2012 (65)اٌؼذد 

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ
 لبنى الساليمة

 The Role of Social Media 

Usage in Promoting 
Organizational Citizenship of 

Teachers Behavior in Private 
Schools in Capital Amman 

 

 OPCIÓN, AÑO 36, 
ESPECIAL NO. 03 

(2020) 

scopus 2020 

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ
 

 اإلداس٠خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ اعزخذاَ

 فٟ ٓاألوبد١١ّ٠ اٌمبدح ٌذٜ
  اٌخبصخاالسد١ٔخ  اٌدبِؼبد

   رسذ إٌشش

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ

 زغبَ اٌغٛاػ١ش

Academic leaders succession at 

Jordanian private universities in 
the capital Amman Under the 

Corona pandemic from 
teaching staff point of view 

 

Under review scopus  

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ
 سغذح اٌّغبػفخ

اٌش٠بدح االعزشار١د١خ ٚػاللزٙب 
ثبإلثذاع اإلداسٞ ٌذٜ ِذ٠شٞ 

 اٌّذاسط اٌثب٠ٛٔخ اٌسى١ِٛخ 

اٌّدٍخ االوبد١ّ٠خ 
ٌالثسبس ٚإٌشش 

 اٌؼٍّٟ

االصذاس اٌشاثغ  2020
 ػشش

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ
 عٕبء اٌشلبد

اٌم١بدح االعزشار١د١خ ٚػاللزٙب 
ثبٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌذٜ ِذ٠شٞ 

 اٌّذاسط اٌثب٠ٛٔخ اٌسى١ِٛخ 
 

اٌّدٍخ االوبد١ّ٠خ 
ٌالثسبس ٚإٌشش 

 اٌؼٍّٟ

االصذاس اٌشاثغ  2020
 ػشش

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ

 فبدٞ اٌط١طٟ

دسخخ ِّبسعخ االداسح االعزشار١د١خ 

ٌذٜ سؤعبء اٌدبِؼبد االسد١ٔخ 
 اٌخبصخ 

اٌدّؼ١خ االسد١ٔخ 

 ٌٍؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ

ِؤرّش ػٍّٟ  2020

 ِسىُ 

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ

 سائذ اٌمط١فبْ

ل١بدح اٌزغ١١ش ٌذٜ ِذ٠شٞ اٌّذاسط 

اٌخبصخ فٟ ِسبفضخ اٌؼبصّخ 
 ػّبْ

 154اٌؼذد  2020 ِدٍخ اٌثمبفخ ٚاٌز١ّٕخ

 

 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 ػجذاٌشزّٓ دمحم اٌسج١ت
 اثٛوش٠ُ ػجذاٌىش٠ُ فزسٟ ازّذ

رىبًِ اٌّغؤ١ٌٚخ األوبد١ّ٠خ 
ٚاالخزّبػ١خ ٌؼضٛ ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ردبٖ أخالل١بد اٌجسش 
اٌؼٍّٟ ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد 

 اٌؼ١ٍب

ٟ اٌذٌٚاٌّؤرّش 
رىبًِ ِخشخبد 

اٌزؼ١ٍُ ِغ عٛق 
اٌؼًّ فٟ اٌمطبع 

  اٌؼبَ ٚاٌخبص

 ػّبْ  -االسدْ
 خبِؼخ اٌجٍمبء

2012 

 اعزخذاَ أّٔٛرج وٛفّبْ اثٛوش٠ُ ػجذاٌىش٠ُ فزسٟ ازّذ
(O.E.M)  فٟ رس١ًٍ ٚالغ

اٌٍمبء اٌغٕٛٞ 
 اٌغبدط ػشش

 1434 اٌش٠بض
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اٌّذسعخ فٟ اٌزخط١ظ 

االعزشار١دٟ ٌٍسصٛي ػٍٝ 
 .االػزّبد اٌّذسعٟ

سعبٌخ اٌزشث١خ 

ٚػٍُ 
 إٌفظ)خغزٓ(

 

ىقبء االششاف  اىقٞبدة اىتشب٘ٝت ٍفبٌٕٞ حذٝثت اثٛوش٠ُ ػجذاٌىش٠ُ فزسٟ ازّذ

اىتشب٘ٛ اىغبدط 

 ػشش

 4433 اىد٘ف

 احمد فتحي ابو كريم

 
 ٔذاء عؼذ

اٌشفبف١خ اإلداس٠خ ٌذٜ سؤعبء 
األلغبَ األوبد١ّ٠خ فٟ خبِؼخ 

 اٌششق األٚعظ ِٓ ٚخٙخ ٔظش

أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )دساعخ 
 زبٌخ(

 ِؤرّش:
"اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  

فٟ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ 

فٟ ضٛء اٌزسذ٠بد 
ٚاٌزسٛالد 

اٌؼب١ٌّخ")خبِؼخ 
 اٌضسلبء اال١ٍ٘خ(

 "ِسٛس اٌسٛوّخ"

 

 2012 اٌضسلبء

 

 
 الكتب

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

ػجذاٌىش٠ُ  فزسٟ ازّذ

 اثٛوش٠ُ

اٌشفبف١خ ٚاٌم١بدح فٟ 

 االداسح

 

 2008 1 داس زبِذ ٌٍٕشش

 اٌج١بضٟػٍٟ صبٌر 

 ػجذاٌىش٠ُ اثٛوش٠ُ فزسٟ ازّذ

االششاف اٌزشثٛٞ: اٌّفَٙٛ 

 ٚاٌّّبسعخ

 2011 1 ِىزجخ اٌششذ

 
 

 الجامعات في اللجان عضوية

نوع  التاريخ اسم اللجنة م
 العضوية

 اجلهة

االداسح  لغُاالػزّبد األوبد٠ّٟ فٟ اٌدٛدح ِٚمشس ٌدٕخ  
 .اٌزشث٠ٛخ ِّٚثً اٌمغُ

 1431-٘ـ 1430
و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ِمشس

 عؼٛد

فٟ لغُ االداسح ٚاٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ػضٛ ٌدٕخ اٌخطظ  
 اٌزشث٠ٛخ.

 ٘ـ ا1430/1431ٌٝ
 ٘ـ1435/1436

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ
 عؼٛد

اٌذساع١خ فٟ لغُ االداسح  اٌدذاٚيٌدٕخ ِٚمشس ػضٛ  
 اٌزشث٠ٛخ

 ٘ـ1430/1431
 ٘ـ1436/1431

ػضٛ 
 ِٚمشس

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه 
 عؼٛد

ػضٛ ٌدبْ اخزجبساد ِٚمبثالد اٌّزمذ١ِٓ ٌجشاِح  
 ٗاىذمت٘سآ اٌّبخغز١ش

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ 1436-٘ـ 1432
 عؼٛد

ٚرط٠ٛش اٌجشاِح ٚاٌخطظ  اٌذساع١خ  ٌدٕخ ِشاخؼخ 
 فٟ لغُ االداسح اٌزشث٠ٛخٌٍّبخغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ 

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ1/4/1433
 عؼٛد

ِشوض اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ ِشوض غ١ش ِزفشؽ ِغزشبس  
 إػذاد اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ.

 ٘ـ1/2/1431
 1436اٌٝ 

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ِغزشبس
 عؼٛد

فٟ و١ٍخ )اٌّٛاسد ٚاٌسٛوّخ(ػضٛ ٌدٕخ اٌّؼ١بس اٌغبدط  
 / االػزّبد االوبد٠ّٟ. اٌزشث١خ

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ21/1/1431
 عؼٛد

اعز١فبء ػضٛ ٌدٕخ ِزبثؼخ االلغبَ االوبد١ّ٠خ فٟ  
 ى١ٍخ اٌزشث١خِزطٍجبد االػزّبد االوبد٠ّٟ ث

 و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه ػضٛ ٘ـ21/1/1431
 عؼٛد

اٌخطخ االعزشار١د١خ فٟ و١ٍخ  ِٚغؤٚي ِزبثؼخػضٛ ٌدٕخ  
 اٌزشث١خ

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ12/10/1434
 عؼٛد

ِمشس ٌدٕخ رم١١ُ  اٌجشاِح اٌزذس٠ج١خ )ِذ٠شٞ اٌّذاسط  
ِشوض رذس٠ت ٚاٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِٚششفٟ اٌزذس٠ت(

 اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ. ثى١ٍخ اٌزشث١خ

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ِمشس ٘ـ5/1/1433
 عؼٛد
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ػضٛ ٌدٕخ رط٠ٛش اٌّمشساد اٌزٟ ٠مذِٙب ِشوض رذس٠ت  

 ثى١ٍخ اٌزشث١خاٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ.

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ11/2/1431

 عؼٛد

فٟ اعز١فبء  لغُ اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ػضٛ ٌدٕخ ِزبثؼخ  

 ِزطٍجبد االػزّبد االوبد٠ّٟ ثى١ٍخ اٌزشث١خ

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ22/1/1432

 عؼٛد

ػضٛ ٌدٕخ رٛص١ف ِمشساد ثشٔبِح دٚسح اٌزخط١ظ  
 ثى١ٍخ اٌزشث١خِشوض رذس٠ت اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخفٜ االعزشار١دٟ

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ1/2/1432

 عؼٛد

-٘ـ 20/11/1432 ػضٛ ٌدٕخ اػذاد اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ اٌزشث١خ 

1431 
و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ

 عؼٛد

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ20/11/1432 ػضٛ ٌدٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ لغُ االداسح اٌزشث٠ٛخ 

 عؼٛد

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ ٘ـ20/11/1432 ػضٛ ٌدٕخ االششاف ػٍٝ ِشوض رذس٠ت اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ 

 عؼٛد

و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه  ػضٛ 1431ٖ ِشوض اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخػضٛ ٌدٕخ رط٠ٛش ٚرم٠ُٛ  

 عؼٛد

 ػضٛ ٚسئ١ظ ٌدبْ ِخزٍفخ فٟ خبِؼخ اٌششق االٚعظ 

 

 
 

 

/ندوة/ رمؤدت العنوان م
 ورشة

 اجلهة ادلنظمة ادلكان التاريخ

خبِؼخ ا١ٌٛٔغىٛ /  األسدْ 2003 دٗسة ICDL) .        .(اٌشخصخ اٌذ١ٌٚخ ٌم١بدح اٌسبعٛة 
 ف١الدٌف١ب

خج١ش رشثٛٞ فٟ ِسبي اٌزخط١ظ االعزشار١دٟ ٚاٌزط٠ٛش  

 االداسٞ
 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ األسدْ 2005 دٗسة

اٌّشبسوخ فٟ ٚسشخ رذس٠ج١خ زٛي ّٔبء اٌشجبة  

 ِٚشبسوزُٙ.
ِٕظّخ األُِ اٌّزسذح  األسدْ 2006 دٗسة

 ٌٍطفٌٛخ

ا١ٌٛٔغىٛ / ٚصاسح اٌزشث١خ  األسدْ 2004 دٗسة (                                                                                                           word linksدٚسح) 
 ٚاٌزؼ١ٍُ/ االسدْ

ِسبضش ِٚشبسن فبػً فٟ رذس٠ت ِذ٠شٞ اٌّذاسط  

 ٚاٌّششف١ٓ
ٚاٌزؼ١ٍُ/ ٚصاسح اٌزشث١خ  االسدْ 2005 دٗسة

زٛي إٌّب٘ح  اٌّطٛسح 
ٚد١ًٌ اٌّؼٍُ فٟ 

ِخزٍف ِسبفظبد 
 اٌٍّّىخ

ِسبضش فبػً فٟ رذس٠ت ٚر١ّٕخ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ضّٓ  

 اٌجشٔبِح االعبعٟ ٌزط٠ٛش االداسح اٌّذسع١خ. 
 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ االسدْ 2007 دٗسة

 اٌٍّه عؼٛد. خبِؼخ اٌغؼٛد٠خ 1432 دٗسة دٚسح فٟ اعبع١بد اٌدٛدح اٌشبٍِخ 

اٌغؼٛد 1432 دٗسة دٚسح فٟ اٌزذس٠ظ اٌدبِؼٟ اٌفؼبي 
 ٠خ

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد.

اٌغؼٛد 1432 دٗسة دٚسح فٟ ثٕبء اٌّمشس اٌدبِؼٟ 
 ٠خ

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد.

اٌغؼٛد 1432 دٗسة دٚسح فٟ رم١١ُ اٌطٍجخ 
 ٠خ

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد.

اٌغؼٛد 1432 دٗسة دٚسح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّصغش فٟ اٌزذس٠ظ اٌدبِؼٟ 
 ٠خ

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد.

ٚسشخ Teaching Events Tasksِّٙبد اٌزذس٠ظ  

٘ـ23/10/1430 
لبػخ اخزّبػبد و١ٍخ اٌزشث١خ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد 

اٌغؼٛد 1432 ٚسشخ
 ٠خ

لبػخ  ٘ـ23/10/1430

اخزّبػبد و١ٍخ اٌزشث١خ
و١ٍخ  

اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه 

 عؼٛد
 

اعزخذاَ ِؤششاد األداء ٌزسغ١ٓ أداء اٌّزؼ١ٍّٓ اٌزم١١ُ:  

 ٚػ١ٍّبد اٌٛزذح : ١ٌٕذا ثشادٌٟ
لبػخ  ٘ـ24/10/1430اٌغؼٛد 1432 ٚسشخ

اخزّبػبد و١ٍخ اٌزشث١خ
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Assessment: Using Rubrics to Improve Candidate 

Performance and Unit Operations ٚسشخ
٘ـ24/10/1430 

لبػخ اخزّبػبد و١ٍخ اٌزشث١خ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد 

و١ٍخ   ٠خ

اٌزشث١خ/خبِؼخ اٌٍّه 
 عؼٛد

اٌغؼٛد 1432 ٚسشخ ٚسشخ Key Performance Indicators KPIsِؤششاد األداء  
 ٠خ

و١ٍخ  ٘ـ3/1/1431

ٚوبٌخ  ا٢داة
اٌدٛدح/خبِؼخ اٌٍّه 

 عؼٛد

األعب٘ع اىؼيَٜ األسدّٜ اىخبٍظ ، تط٘ٝش اىقذسة اىتْبفغٞت  

 األسدُ اىد٘دة ، اإلّتبخٞت ، اىشفبفٞت ٗاىَغبءىتفٜ 

 اىدَؼٞت اىؼيَٞت اىَينٞت ػَبُ 4991 ٍؤتَش

اصالذ اىتؼيٌٞ فٜ اى٘طِ اىؼشبٜ اىََينت اىؼشبٞت اىغؼ٘دٝت  

 اَّ٘رخب

-44 ٍؤتَش

43-

40-

2009 

 خبٍؼت اىَيل عؼ٘د اىشٝبض

تنبٍو ٍخشخبث ٜ ٗسقت ػَو ٍقذٍت إىٚ اىَؤتَش اىذٗى 

بؼْ٘اُ:  ع٘ق اىؼَو فٜ اىقطبع اىؼبً ٗاىخبصاىتؼيٌٞ ٍغ  : 

تنبٍو اىَغؤٗىٞت األمبدَٝٞت ٗاالختَبػٞت ىؼض٘ ٕٞئت 

اىتذسٝظ تدبٓ أخالقٞبث اىبحث اىؼيَٜ ىذٙ طيبت اىذساعبث 

 اىؼيٜ

 ٍؤتَش

2102 

 ػَبُ  -االسدُ ػَبُ

 خبٍؼت اىبيقبء

 اىيقبء اىغبدط ػشش ىالششاف اىتشب٘ٛ 

اىقٞبدٓ  :ٗسقت ػَو حض٘س ٗتقذٌٝ ٕـ25/5/4433-23 –اىد٘ف 

 اىتشب٘ٝتٍفبٌٕٞ حذٝثت

 

 ٍؤتَش

1311 
 وزارة الرتبية والتعليم اجلوف

اىتخطٞظ االعتشاتٞدٜ اىَحنٌ  •"إداسة اىد٘دة اىشبٍيت" 

 اىَتنبٍو ىيد٘دة

تقذٌٝ ٗسشت ػَو تذسٝبٞت ىَششفٜ اىد٘دة فٜ ٍْطقت اىقصٌٞ 

 ٕـ 4430عبػت تذسٝبٞت(  42ىَذة ٍِٝ٘ٞ)

 ٗسشت

1311 
 وزارة الرتبية والتعليم القصيم

( فٜ تحيٞو ٗاقغ O.E.Mاعتخذاً أَّ٘رج م٘فَبُ ) 

اىَذسعت فٜ اىتخطٞظ االعتشاتٞدٜ ىيحص٘ه ػيٚ االػتَبد 

 االمبدَٜٝ

حض٘س ٍٗشبسمت "بحث ٍقذً اىٚ اىيقبء اىغْ٘ٛ اىغبدط 

اىزٛ تقَٞٔ اىدَؼٞت “ االػتَبد اىَذسعٜ”ٕـ  4434ػشش 

 “.خغتِ”اىتشب٘ٝت ٗاىْفغٞت اىغؼ٘دٝت ىيؼيً٘ 

 ٍؤتَش

1313 

 مجعية جسنت الرياض

 2043ىقبء عْ٘ٛ/  

حض٘س ٍٗشبسمت فٜ ىقبء خبص ح٘ه تدبسة االػتَبد 

اىَذسعٜ. تقذٌٝ ٗسقت ػَو / ٍذٝشٝت اىتشبٞت ٗاىتؼيٌٞ ىَْطقت 

 اىخشج

 ٍؤتَش

1313 
 وزارة الرتبية والتعليم اخلرج

 دٗسة االمبدَٜٝدٗسة ت٘صٞف ٗتقشٝش اىبشّبٍح  
عمادة تطوير املهارات يف  الرياض 1311

 جامعة امللك سعود
 دٗسة دٗسة تقشٝش اىذساعت اىزاتٞت 

عمادة تطوير املهارات يف  الرياض 1311
 جامعة امللك سعود

 امللك سعودجسنت/ جامعة  الرياض 1311 ٍؤتَش ػض٘ اىيدْت اىؼيَٞت ىَؤتَش تنبٍو اىتؼيٌٞ اىؼبً ٗاىؼبىٜ 

 دورات سلتلفة يف جامعة الشرق االوسط
  البحثية االهتمامات

 القيادة ا

 التخطيط االستراتيجي
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 اللغات
 اىيغت اىؼشبٞت

 اىيغت االّديٞضٝت

  أخرى نشاطات

 اسم اجلامعة / الكلية  ادلقررات اليت مت تدريسها م
 / الشرق االوسطاالردنية/ الرتبية االدارة املدرسية  .0
 االردنية/ الرتبية الطالبيةادارة الشؤون   .2
 الشرق االوسط -/ الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -التخطيط الرتبوي   .3
 الشرق االوسط -/ الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -القيادة الرتبوية   .4
 / الشرق االوسط/ الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -مشروع التخرج  .5
 / الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -التطبيقيةاإلدارة الرتبوية   .6
 / الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -اجتاهات معاصرة يف االدارة الرتبوية  .7
 / الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -سياسة التعليم يف اململكة  .8
 / الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -اقتصاديات املدرسة  .9

 / الشرق االوسط/ الرتبية جامعة امللك سعود ماجستري -اإلشراف الرتبوي  .01
 / الشرق االوسط/ الرتبية جامعة امللك سعود ماجستريالسلوك التنظيمي / -نظريات االدارة الرتبوية  .00
 / الرتبية جامعة امللك سعود دكتوراه - حتليل النظل التعليمية  .02
 الرتبية/  جامعة امللك سعود دكتوراه -التخطيط االسرتاتيجي  .03
 / الرتبية جامعة امللك سعود دكتوراه -إدارة الوقت واجلودة النوعية يف املؤسسات الرتبوية  .04
 / الرتبية جامعة امللك سعود دكتوراه -اختاذ القرارات  .05
 / الرتبيةجامعة امللك سعود دكتوراه -ادارة املناطق التعليمية  .06
 / الرتبيةجامعة امللك سعود دكتوراه -ادارة التعليم العام  .07
 / الرتبيةجامعة امللك سعود دكتوراه -ادارة التعليم العايل  .08
 جامعة امللك سعود/ الرتبية دكتوراه-دتويل التعليم   .09
 / الرتبية جامعة امللك سعود مقررات الدورات التدريبية  ملديري املدارس  .21
 الرتبية/  جامعة امللك سعود مقررات الدورات التدريبية  للمشرفني الرتبويني  .20
 / الرتبية جامعة امللك سعود مقررات الدورات التدريبية  ملشريف التدريب  .22
 / الرتبية جامعة امللك سعود التخطيط الرتبويمقررات الدورات التدريبية    .23
 

 مصدرىا تاريخ احلصول عليها ادلناسبة نوع اجلائزة م
إدتام أعمال اجلودة واالعتماد  خطاب شكر  .0

اإلدارة  األكادميي يف قسم
 الرتبوية

الفصل األول 
 ىـ0431/0430

 وحدة اجلودة/ جامعة ادللك سعود

اصلاز متطلبات االعتماد  خطاب شكر   .2
 األكادميي

 كلية الرتبية/ جامعة ادللك سعود ىـ00/4/0430

درع كلية الرتبية/   .3
 وحدة اجلودة

تكرمي هناية العام الدراسي 
0431/0430 

 ىـ7/0430
 م6/2101

 سعود جامعة ادللك
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تكرمي احملكمٌن ألحباث ادلؤدتر  درع  ادلؤدتر  .4
العلمي األول لطالب 
 وطالبات التعليم العايل

 جامعة ادللك سعود ىـ0430

  العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 نوع ادلشاركة )إشراف ، مشرف مساعد،  مناقشة (  الرسائل العلمية عنوان  م
يف ضوء ادلعايًن اإلدارية للهيئة  الرياضتطوير إدارة رياض األطفال مبدينة   .0

 الطالبة خلود راشد كثًني -دكتوراه مشرف الوطنية األمريكية العتماد برامج التعليم والرعاية ادلبكرة: أمنوذج مقرتح

تفعيل التخطيط االسرتاتيجي باجلامعات اليمنية يف ضوء النماذج العادلية    .2
 تصور مقرتح  

 فواد الراعيالطالب  -دكتوراه مشرف

 الطالب ابراىيم سعد ادلطوع -دكتوراه مشرف تطوير نظام التخطيط الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم)مشروع مقرتح(  .3
تطوير أداء ادارات ادلراجعة الداخلية يف وزارة الرتبية والتعليم يف ضوء مبادىء   .4

 احلوكمة )مشروع مقرتح(
 الطالب صاحل الزىراين -دكتوراه مشرف

إعادة ىيكلة إدارات شؤون الطلبة يف اجلامعات السعودية احلكومية يف ضوء   .5
 الطالبة نوره الصيخان  -دكتوراه مشرف االجتاىات ادلعاصرة : أمنوذج مقرتح

واقع االبتعاث الدراسي يف اجلامعات السعودية احلكومية واسرتاتيجيات   .6
 الطالبة عائشو ادلزروع -دكتوراه مشرف مقرتحة لتطويره

خصخصة خدمات اجلامعات السعودية يف ضوء التجارب العادلية: اسرتاتيجية   .7
 مقرتحة 

 منصور محود العتييب -دكتوراه مشرف

التكامل اإلداري واألكادميي بٌن التعليم العام والتعليم العايل بعد دمج   .8
 الوزارتٌن يف ادلملكة العربية السعودية " اسرتاتيجية مقرتحة "

 عبدالعزيز سعد اخلشالن -دكتوراه مشرف

جودة اخلدمات الرتبوية اليت تقدمها ادارات مدارس التعليم العام بادلملكة   .9
 سلمان بن زيد بن عبدالعزيز العنقري -دكتوراه مشرف العربية السعودية يف ضوء االجتاىات ادلعاصرة )برنامج تدرييب مقرتح(

متطلبات حتقيق   على ضوءتطوير ادلناخ التنظيمي يف مدارس التعليم الثانوي   .01
 القدرة التنافسية يف ادلملكة العربية السعودية )أمنوذج مقرتح (

 علي سعيد عبدهللا القرين -دكتوراه مشرف

التحول ضلو اجلامعات البحثية كمدخل لتحقيق ادليزة التنافسية يف اجلامعات   .00
 " اسرتاتيجية مقرتحة " السعودية:

 الدغيليبزلمد زياد زلمد -دكتوراه مشرف

مشاركة القيادات الرتبوية يف صنع القرارات اإلدارية وعالقتها بالوالء التنظيمي   .02
 عبد العزيز بن شريتح حسٌن الرويلي -دكتوراه مشرف )اسرتاتيجية مقرتحة(

تفعيل التنسيق اإلداري بٌن التعليم العام والتعليم العايل لتجويد سلرجات   .03
 الطالبة حصة العريفي -توراه مناقشدك التعليم العام)أمنوذج مقرتح(

 الطالبة زينب اخلضًني -دكتوراه مناقش تسويق الربامج األكادميية يف اجلامعات احلكومية السعودية )أمنوذج مقرتح(  .04
 زلمد ادلقبلالطالب  –دكتوراه مناقش  نظام ادلدرسة ادلتعلمة الداعم للوصول اىل رلتمع ادلعرفة: أمنوذج مقرتح"  .05
الشفافية االدارية وادلواطنة التنظيمية يف اجلامعات السعودية )رؤية تطويرية   .06

 مقرتحة(
 الطالب صاحل الربيعة -دكتوراه مناقش

اسرتاتيجية مقرتحة باستخدام سيجما ستو لتطوير ادارات مدارس التعليم العام   .07
 يف ادلملكة العربية السعودية )دراسة حالة على ادلنطقة الشرقية(

 احلسن محد الطالب زلمد -ه مناقشدكتورا
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حتول ادارات اجلامعات ضلو اقتصاد ادلعرفة يف ادلملكة العربية السعودية : رؤية   .08
 مشعل عبدالعزيز أل درع-دكتوراه مناقش اسرتاتيجية

تطوير التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم العام بادلملكة العربية السعودية يف   .09
 سعد غازي الشهري الطالب-دكتوراه مناقش "امنذج مقرتح"ضوء عمليات ادارة ادلعرفة 

استخدام نظام االدارة الرتبوية )نور( لتعزيز ادلمارسات الفنية دلديري مدارس   .21
 التعليم العام يف ادلملكة العربية السعودية: منوذج مقرتح

 الطالب عادل عبد هللا السيف -دكتوراه مناقش

ادلعلمٌن بوزارة التعليم يف ضوء كفايات تطوير أداء قيادات ادارات شؤون   .20
 القيادة التحويلية )برنامج تدرييب مقرتح( .

 الطالب سعيد مبارك الدوسري –دكتوراه مناقش 

دور التفكًن التأملي يف اختاذ القرارات الرتبوية من وجهة نظر مديري ادلدارس   .22
 علي عبدهللا ال ىشبول الشهري الطالب –دكتوراه مناقش  مقرتح" جالثانوية مبدينة الرياض" منوذ 

التدريب الرتبوي يف التعليم العام بادلملكة العربية السعودية يف ضوء مدخل   .23
 تصور مقرتح   اخلصخصة:

 عبدالرمحن شالل السويلم –دكتوراه مناقش 

تطوير اداء عمداء الكليات التقنية يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء   .24
 منوذج مقرتحالقيادة االبداعية: 

 مفرح بن غاطي بن ذعار الرشيدي–دكتوراه مناقش 

شلارسة قيادات ادلدارس الثانوية يف مشروع تطوير للقيادة الريادية: برنامج   .25
 نورة بن سعود زلمد معيقل –دكتوراه مناقش  تدرييب مقرتح

تطوير عمادات البحث العلمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء ادارة ادلعرفة:   .26
 اسرتاتيجية مقرتحة

 شيخة زلمد اجلعيدي –دكتوراه مناقش 

تطوير اداء القيادات ادلدرسية يف ضوء معايًن ىيئة تقومي التعليم بادلملكة   .27
 العربية السعودية.

 زيد ناصر ال سليمان –دكتوراه مناقش 

 حسٌن عبدهللا العيسى –توراه مناقش دك تطوير ادارة التدريب الرتبوي االلكرتوين وفق التقنيات احلديثة )منوذج مقرتح(  .28
تسويق الربامج االكادميية واخلدمات ادلرتبطة هبا لتحقيق ادليزة التنافسية يف   .29

 ضوء منوذج بورتر )اسرتاتيجية مقرتحة(
 غالية عبد العزيز مربد –دكتوراه مناقش 

االستقالل االداري وادلايل يف اجلامعات السعودية يف ضوء النموذج االورويب   .31
 هنى زلمد العريفي –دكتوراه مناقش  : اسرتاتيجية مقرتحة  EFQMللتميز 

تطوير ادارة ادلشاريع البحثية يف معاىد االحباث يف اجلامعات السعودية   .30
 مقرتحباستخدام منهجية ادارة ادلشاريع االمريكية : امنوذج 

 ماجد عبد هللا السعيد –دكتوراه مناقش 

التطوير التنظيمي دلدارس رياض االطفال يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء   .32
 بعض اخلربات العربية والعادلية: تصور مقثرح

 / جامعة االمامفهدة عبد الرمحن سعيد –دكتوراه مناقش 

القيادية يف مدينة الرياض يف  شلارسة مديري مكاتب الرتبية والتعليم الدوارىم  .33
 الطالب عبد احملسن الناجم -ماجستًن مشرف ضوء قيادة التغيًن من وجهة نظر ادلشرفٌن الرتبويٌن

درجة توافر معايًن اجلودة الشاملة يف ادلباين ادلدرسية من وجهة نظر مديري   .34
 الطالب عيد العصيمي -ماجستًن مشرف ادلدارس يف مدينة الرياض

التعليم العام يف درجة توافر متطلبات قيادة التغيًن يف شلارسات مديري مدارس   .35
 زلافظة الزلفي

 الطالب زلمد احلريص -ماجستًن مشرف

 الطالب زلمد العتييب -ماجستًن مشرفالتمكٌن االداري لدى رؤساء االقسام االكادميية يف اجلامعات  االىلية   .36
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 السعودية

من مبدينة الرياض يف التعليم العام  التخطيط االسرتاتيجي ادلدرسي مشكالت  .37
 القيادات ادلدرسية وسبل عالجهاوجهة نظر 

 الطالب ناجم الناجم -ماجستًن مشرف

تصور مقرتح للتغلب على ادلعوقات اليت تواجو إدارات ادلوىوبٌن وادلوىوبات   .38
 علي آل مذىب-تًن مشرفماجس يف تنفيذ ادلشروع الوطين للتعرف على ادلوىوبٌن

 دور مديرة ادلدرسة يف حتقيق االعتماد ادلدرسي يف ادلرحلة  .39
 االبتدائية مبدينة الرياض

 حنان سعيد ال شرف -ماجستًن مشرف

على ضوء أبعاد قيادة التغيًن مبدارس التعليم 2االعتماد ادلدرسي  متطلبات  .41
 العام يف الرياض

 عائشة الشهراين -ماجستًن مشرف

إسهام مشريف اإلدارة ادلدرسية يف تنمية ادلهارات القيادية دلديري مدارس  درجة  .40
 الطالب خالد عسًني -ماجستًن مناقش التعليم العام مبنطقة جازان.

فاعلية االتصال اإلداري بٌن القيادات الرتبوية يف إدارة الرتبية والتعليم   .42
 يم مبحافظة اخلرج.مبحافظيت حوطو بين دتيم واحلريق وإدارة الرتبية والتعل

 الطالب علي الغنام -ماجستًن مناقش

شلارسة مشريف االدارة ادلدرسية ألساليب االشراف الرتبوي يف ادارة الرتبية   .43
 والتعليم مبحافظة بيشو "تصور مقرتح"

 فهد اذلاجري الطالب -ماجستًن مناقش

مفاىيم  االحتياجات التدريبية الالزمة دلديري ادلدارس االبتدائية يف ضوء  .44
 نادر العتييب الطالب -ماجستًن مناقش اجلودة الشاملة من وجهة نظر مديري مدارس زلافظة الدوادمي.

 ناصر سعد احلامد الطالب -ماجستًن مناقش التنمية ادلهنية الذاتية لدى القيادات الرتبوية  .45
 الطالبة مىن محود الشمري -ماجستًن مناقش ذلن.درجة شلارسة مديرات ادلدارس الثانوية مبنطقة حائل للصالحيات ادلمنوحة   .46
 عبد اجمليد موحان حزام الفضلي -ماجستًن مناقش دور القيادات اجلامعية يف تعزيز ثقافة اجلودة الشاملو  .47
تصورات اعضاء ىيئة التدريس ضلو متطلبات احلرية االكادميية يف جامعة ادللك   .48

 عايشة سعود زيد العتييب -ماجستًن مناقش سعود : دراسة حالة

دور مديري ادلدارس اخلاصة االردنية يف تطوير الطاقة التنظيمية ادلدرسية من   .49
 منظور ادلديرين وادلعلمٌن يف تلك ادلدارس

 رمزي خليل يوسفالطالب  –دكتوراه مناقش 
 جامعة الًنموك

القيادية   دور مدير ادلدرسة يف ادلمارسة التدبرية لدى ادلعلمٌن وتطوير قدرهتم  .51
 كما يدركو معلمو ادلدارس الثانوية يف مدينة بنغازي

 اميان الفائدي ةالطالب –دكتوراه مناقش 
 جامعة الًنموك

للتشارك ادلعريف وعالقتها بدرجة التعلم التنظيمي  درجة شلارسة االكادمييٌن  .50
 لديهم من منظور االكادمييٌن يف جامعات مشال االردن 

 رغدة زلمود البطاينةالطالبة  –دكتوراه مناقش 
 جامعة الًنموك

متطلبات تطبيق التخطيط االسرتاتيجي ومعيقاتو لدى مديري ادلدارس   .52
 الطالبة اريج مصطفى احلايك -ماجستًن مشرف االساسية اخلاصة يف زلافظة العاصمة عّمان  

عمان يف تنمية اجملتمع  دور مديري ادلدارس الثانوية اخلاصة يف زلافظة العاصمة  .53
 احمللي وعالقتو بسلوك ادلواطنة التنظيمية للمعلمٌن من وجهة نظرىم

 صديق حسين حسن الشريف -ماجستًن مشرف

يف ادلدارس اخلاصة يف  ومعوقاتو معايًن االعتماد ادلدرسيتطبيق  متطلبات  .54
 .العاصمة عمان من وجهة نظر القادة الرتبويٌن

 د عبدالرزاق العجرميراتب أمح -ماجستًن مشرف

 
 القيادة متعددة العوامل لدى مديري ادلدارس األساسية بالعاصمة عمان  .55

 وعالقتها بتوافر القيم التنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر ادلعلمٌن
 ابتسام صاحل الرباوي الدىشان -ماجستًن مشرف
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األردنّية اخلاّصة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات   .56
 يف العاصمة عّمان وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس

 نداء اكرم امحد سعد -ماجستًن مشرف

 إدارة ادلوارد البشرية يف جامعة البلقاء التطبيقية وعالقتها بادليزة التنافسية   .57
 فدوى عبد احلليم الربيزات -ماجستًن مشرف من وجهة نظر ادلوظفٌن اإلداريٌن

درجة تطبيق ادلديرين واالداريٌن يف وزارة الرتبية والتعليم االردنية دلبادئ   .58
 احلوكمة وعالقتها بدرجة ادائهم الوظيفي

 شلدوح اخلضًن -مناقشماجستًن 

( ncateجودة اداء كليات الرتبية باجلامعات االردنية يف ضوء معايًن انكيت)  .59
 ىيئة التدريس من وجهة نظر اعضاء

 منال قطيشات -مناقشماجستًن 

 اخلاصة يف زلافظة ةيادلدارس الثانو  رييلدى مد ةياألخالق ادةيدرجة شلارسة الق  .61
 من وجهة نظرىم ٌنللمعلم مييَعمان وعالقتها باإللت ا زم التنظ العاصمة

 "زلمد ناصر" زلمود الدجاين ٌنامسي -مناقشماجستًن 

عمداء الكليات يف اجلامعات األردنية يف  زلافظة القيادة اإلبداعية لدى   .60
العاصمة عّمان وعالقتها بإدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر رؤساء 

 األقسام األكادميّية.

 ديانا شهوان-مناقشماجستًن 

لتوجو االسرتاتيجي لدى رؤساء اجلامعات األردنية يف زلافظة العاصمة وعالقتو   .62
 من وجهة نظر عمداء الكليات باإلدارة اإلسرتاتيجية

 فادي الطيطي-مناقشماجستًن 

درجة استخدام مديري ادلدارس اخلاصة يف العاصمة عمان لإلدارة اإللكرتونية   .63
 وعالقتها مبستوى أدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعديهم

 نفٌن زلمد ياسر اخلياط -مناقشماجستًن 

 ادلتوازن لدى مديري ادلدارس الثانوية احلكومية إمكانية إستخدام بطاقة اأالدا  .64
 وعالقتها بدرجة شلارستهم للمسا لة اإالدارية من وجهة نظر ادلعلمٌن.

 حسن مفلح الشوابكة روال -مناقشماجستًن 

درجة شلارسة مديري ادلدارس االساسية احلكومية يف زلافظة العاصمة عمان   .65
 نظر ادلعلمٌن للتعلم التنظيمي ومعيقات تطبيقو من وجهة

  زان يعقوب امساعيل البستنجيسا -مناقشماجستًن 

 التمكٌن اإلداري لدى مديري ادلدارس األساسية اخلاصة يف العاصمة عمان  .66
 وعالقتو بأخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي ادلديرين وادلعلمٌن

 منوة الرقب -مشرفماجستًن 

زلافظة  إدارة ادلوارد البشرية لدى عمداء الكليات يف اجلامعات األردنية يف  .67
 العاصمة عمان وعالقتها بإدارة األزمات منوجهة نظر رؤساء األقسام األكادميية

 وفاء فتحي زلمود صاحل -مشرفماجستًن 

منط القيادة اخلادمة لدى مديري ادلدارس احلكومية يف العاصمة )عمان(   .68
 بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعدي ادلديرينوعالقتو 

 مسهان رفيق أمحد أبو شريخا -مشرفماجستًن 

و معوقات تطبيقها  نظم ادلعلومات اإلدارية القادة األكادميٌن درجة استخدام  .69
أعضاء ىيئة  اجلامعات اخلاصة يف زلافظة العاصمة عمان من وجهة نظريف 

 .التدريس

  فرح شاىٌن -ماجستًن مشرف

الرقابة االدارية لدى مديري ادلدارس الثانوية احلكومية و عالقتها مبقاومة   .71
التغيًن التنظيمي لدى ادلعلمٌن يف زلافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مساعدي ادلديرين

 أحالم عزام الصهيبو-ماجستًن مشرف

يف زلافظة درجة شلارسة القيادة االبتكاريّة لدى مديري ادلدارس الثّانويّة اخلاصة   .70
 شرفٌنالعاصمة عّمان وعالقتها بالقيم الّتنظيمّية لديهم من وجهة نظر ادل

 وادلعّلمٌن.

 ميسم حسن أمحد عّياد-ماجستًن مشرف
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امكانية تطبيق ادلعايًن االدارية للهيئة الوطنية االمريكية العتماد برامج  درجة  .72
رياض االطفال يف العاصمة التعليم والرعاية ادلبّكرة ومعيقات تطبيقها يف ادارة 

 عّمان من وجهة نظر ادلديرات وادلعلمات

 صبيحة العبود-ماجستًن مشرف

درجة شلارسة الريادة اإلسرتاتيجية لدى مديري ادلدارس اخلاصة الثانوية يف   .73
زلافظة العاصمة عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمٌن من وجهة نظرىم 

 ونظر ادلديرين 

 

 أفنان بكر زلمد الزبط-ماجستًن مشرف

درجة شلارسة العدالة التنظيمية لدى مديري ادلدارس االساسية اخلاصة يف   .74
زلافظة العاصمة عمان وعالقتها بالروح ادلعنوية للمعلمٌن من وجهة نظر 

 مساعدين ادلديرين

 االء زلمد صاحل ابورمان-ماجستًن مشرف

قيادة التغيًن لدى مديري ادلدارس اخلاصة يف زلافظة العاصمة عمان وعالقتها   .75
 بالقيادة االبتكارية من وجهة نظر مساعدي ادلديرين 

 رائد موسى عبدهللا القطيفان  -ماجستًن مشرف

تعاقب القيادات األكادميية يف اجلامعات اخلاصة يف العاصمة عمان وعالقتو   .76
 الصراع التنظيمي من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بإدار

 حسام زلمد عبد الكرمي السواعًن --- ماجستًن مشرف

إستخدام نظم ادلعلومات اإلدارية وعالقتها مبستوى الرقابة اإلدارية لدى   .77
 احلةوفاء صاحل عبد الرمحن الرح -- ماجستًن مشرف القيادات الرتبوية يف مركز وزارة الرتبية والتعليم 

االحتياجات التدريبية دلعلمي ادلرحلة االساسية يف زلافظة العاصمة عمان   .78
 وعالقتها بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر ادلشرفٌن الرتبويٌن 

 ختام فهيم سعيد يوسف -ماجستًن مشرف

الريادة االسرتاتيجية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري ادلدارس الثانوية   .79
 احلكومية يف زلافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي ادلديرين 

 رغده يوسف ساري ادلساعفو  -ماجستًن مشرف

القيادة االسرتاتيجية وعالقتها بالقدرة التنافسية لدى  مديري ادلدارس الثانوية   .81
 ومية يف زلافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي ادلديريناحلك

 سناء كاسب عّواد الرقاد -ماجستًن مشرف

درجة شلارسة مديري ادلدارس األساسية احلكومية يف زلافظة الزرقاء لألدارة   .80
من وجهة وعالقتها بالقيم التنظيمية  EFQMالتميز وفق النموذج األورويب 

 نظر مساعدي ادلديرين
 مايسو ابراىيم زلمد حنون -ماجستًن مشرف

اجلدارة التنظيمية وعالقتها بادليزة التنافسية لدى مديري ادلدارس احلكومية يف   .82
 علمٌنادلالعاصمة عمان من وجهة نظر زلافظة 

 عهود فرحان ادلناصًن -مناقشماجستًن 

العاصمة  زلافظةالتميز اإلداري لدى مديري ادلدارس الثانوية احلكومية يف   .83
مساعدي  وجهة نظر من ادلعلمٌنوعالقتو باالستغراق الوظيفي لدى  عمان

 ادلديرين
 بو امحيداعبطو خلف  -مناقشماجستًن 

 سلمى يوسف نصار -مناقشماجستًن درجة توافر ثقافة اإلبداع يف مدارس لواء القويسمة وعالقتها  باألداء الوظيفي   .84
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 للمعلمٌن

 البلقاء   .85

 البلقاء   .86

شلارسة اسرتاتيجيات التدريس الفعال لدى معلمي الصفوف الثالث االوىل   .87
 ومعيقاهتا يف زلافظة جرش من وجهة نظر ادلعلمٌن

 جرش

الدورات التدريبية اليت توفرىا مديرية تربية جرش دلعلمي ادلرحلة األساسية   .88
 للمدارس احلكومية ودورىا يف تنمية مهاراهتم التدريسية من وجهة نظرىم

 جرش

 عدد كبًن من رسائل ادلاجستًن والدكتوراه كمشرف ومناقش ورئيس جلنة يف اجلامعات االردنية.
 من ما ىو مذكور يف االعلىبكثًن عدد الرسائل اكثر 

 


