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 )حكومة سمو األمير زيد بن شاكر(.ر التعليم العالي  ــــوزي       8882-8881
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    .جامعة مؤتة ،كلية العلوم التربوية بالوكالة عميد      8882-8882
 .جامعة مؤتة ،نائب عميد كلية العلوم التربوية      8881-8882
 .جامعة مؤتة ،التعليم المستمر وخدمة المجتمع مدير دائرة      8881-8881
   .جامعة مؤتة ،في قسم التربية تاذ مساعد ثم أستاذ مشاركأس      8811-8882
   .طالب دراسات عليا في جامعة جنوب كاليفورنيا      8812-8811
 .عمان ،مدرسة توفيق أبو الهدى الثانويةمدير  ، ثممرشدف ،معلم      8811-8812

 
 جمعيات المهنية:العضوية 

 يس(.رئمؤسس و ) الجمعية االردنية للعلوم التربوية .2

 جمعية الشؤون الدولية. .1

 كاديميين االردنيين.جمعية األ .2

 لبحث العلمي.ردنية لألجمعية اال .4

 نادي البرلمانيين األردنيين .5

 
 :عضوية المؤتمرات الدولية

)مـؤتمر دولـي عربـي  IACQA عضو الهيئـة الدائمـة للمـؤتمر الـدولي العربـي لضـمان جـودة التعلـيم العـالي -
 ودة التعليم العالي، ينبثق عن إتحاد الجامعات العربية.سنوي علمي محكم، متخصص في ج

 
 :المحّكمة عضوية المجالت العلمية

(، التــي تصــدرها كليـــة )مجلــة علميــة محكمــة لمجلةةة الولولةةة والتربيةةةةعضــو الهيئــة العلميــة االستشــارية  .2
 .2226رياض االطفال في جامعة االسكندرية، مصر، 

االمانـة العامـة التحـاد  ، تصـدرها)مجلـة علميـة محكمـة( العربيةةمجلة اتحاد الجامعات عضو هيئة تحريـر  .1
 .2212، الجامعات العربية، عمان

)مجلـة علميــة محكمـة(، تصــدرها عمــادة  مجلةةة الزرقةةاء للبحةوث والدراسةةات ا نسةةانيةعضـو هيئــة تحريـر  .2
 .2212البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة الزرقاء، 

)مجلــة علميــة محكمــة،  األردنيةةة الدوليةةة لضةةمان جةةودة التعلةةيم العةةاليللمجلةةة عضــو الهيئــة االستشــارية  .4
 . 2211تصدرها عمادة البحث العلمي وكلية االقتصاد والعلوم االدارية في جامعة الزرقاء، 

 
 :عضوية تحكيم االنتاج البحثي العلمي

للترقيـة الـر رتبتـي ن ساتذة المتقـدميفي مجال تحكيم البحوث العلمية لأل مرجع تحكيمي لعدد من الجامعات .2
 أستاذ مشارك وأستاذ في تخصص االدارة التربوية.

، األردنيـة والعربيـة مرجع تحكيمي للبحوث المقدمة لغايات النشر في العديد من المجـالت العلميـة المحكمـة .1
 .واألجنبية

 
 :المنشورة الكتب
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 مركز طارق :. عمان2، طشراف التربوي: ملهومه، ونظرياته، وأساليبها (. 1111) السعود، راتب .0
 للخدمات الجامعية.

دار الثقافة. )نال جائزة  :. عمان2، طنسان والبيئة: دراسة في التربية البيئيةا  (. 1181) ، راتبالسعود .6
 م(.1111منظمة العواصم والمدن اإلسالمية في مجال التأليف عن الموضوعات البيئية لسنة 

 . عمان: مركز طارق للخدمات الجامعية.لاهيم وآفاقا دارة التربوية: م(. 1118) راتب السعود، .3
 .. عمان: وزارة التربية والتعليممعايير عناصر العملية التعليمية(. 1181"اشراف" ) ، راتبالسعود .4
 . الكويت: مكتبة آفاق للنشر والتوزيع.الجامعات كمنظمات تعلم(. 1181) وخليف، جميلةراتب السعود،  .5
 . عمان: دار صفاء للنشر.دة التربوية: ملاهيم وآفاقالقيا(. 1182) السعود، راتب .2
. عمان: دار مربية روضة ا ولال: الواقع والتحديات والتووير(. 1182) ، رضامواضيةالسعود، راتب و  .7

 صفاء للنشر.
. التنمية المهنية للقيادات ا دارية التربوية: اتجاهات معاصرة(. 1181) وحسنين، ابراهيمراتب السعود،  .8

 ار صفاء للنشر.عمان: د
 )تحت الطبع(. ة التربويةقيادفي ال قضايا معاصرة. السعود، راتب  .9

 )تحت الطبع(. التغيير التنظيمي في المنظمات التربوية. ، راتبالسعود .01
 )تحت الطبع(. دراسات في ا دارة التربويةالسعود، راتب.  .00
 

 
 :البحوث والدراسات المحّكمة المنشورة

 جامععععةمجلةةةد بدال الدانةةةد     ادر سعععلعة عمعععل المتعععر  التربعععوي فعععي األردن.مصععع(. 1662) راتعععب، السععععود .2

 .(1(، عدد )1662، مجلد )، العراقالموصل

نعي فعي الجامععاك وكليعاك العوامل التي تسهــم في اختيعار العالعب األرد(. 1661)والزغول، رافع  ، راتبالسعود .1

(، 1، مجلعد )د مؤتدمؤتد للبحوث والدراسات  جامع مجلد .المستقبل و مدى الرضى عنها المجتمع األردنية لمهنة

 .(1عدد )

مجلةد بححةاث  .ختيعار معدير المدرسعة الوانويعة فعي األردن: أقسعس مقتر عةا(. 1661) أحمـدبطـا،، و  السعود، راتعب .2

 .(1(، عدد )6، جامعة اليرموك، مجلد )اليدموك

ي األردن فعي تحسعين أداء المعلعم الوانويعة فعمدى فاعلية الدور اإلشعرافي لمعدير المدرسعة (. 1661) السعود، راتب .4

(، ععدد 1مجلعد )، يوامجلةد كليةد التدحيةد حوسةيوا  جامعةد بسة .معلمو المر لة الوانويةالصفي كما يراها مديرو و

(6.) 

 الفاعليععة المدرسعية فععي الفكععر التربعوي األمريكععي: مععدخل إلصعالو التعلععيم وتعععوير  فععي(. 1661) السععود، راتععب .5

 .1661(، شباط 1(، عدد )21، مجلد )مجلد دراسات  الجامعد األردنيد ة.ربيالمدرسة الع

، مجلةد دراسةات .معوقاك العمعل اإلشعرافي فعي األردن كمعا يراهعا المتعرفون التربويعون(. 1661)السعود، راتب  .6

 .(1، عدد )(أ21المجلد ) الجامعة األردنية،

مجلةةد  .درسعة األردنععي: واقعهعا وسععبل تعويرهعاأسععاليب تعدريب مععدير الم(. 1660)وبعععاو، أ معد السععود، راتعب  .7

 .(0(،العدد )12ة، المجلد )، جامعة مؤتمؤتد للبحوث والدراسات

مدى التزام مديري المعدار  فعي محاف عة الكعرك باألخالقيعاك المهنيعة معن (. 1669) ، أ مدوبعاو السعود، راتب .8

 .(2د )(، العد21، المجلد )، الجامعة األردنيةمجلد دراسات.  وجهة ن رهم

مجلةةد  . قععدرة معديري المعدار  فعي محاف عة الكععرك علعى اتخعا  القعرار(.  1667) أ معدبععاو، و  السععود، راتعب .9

 .(1(، العدد )21، المجلد )، الجامعة األردنيةدراسات

مجلةد األهلية األردنية من وجهعة ن عرهم.  دوافع التحاق العلبة بالجامعاك (. 1661)أ مد بعاو، و لسعود، راتبا .21

 (.0(، العدد )11، المجلد )، جامعة مؤتةللبحوث والدراسات مؤتد

 مجلةد البلاةال للبحةوث . الوسعالل اإلشعرافية التعالعة لعدى معديري المعدار  فعي االردن (. 1666) لسعود، راتعبا .22

 .(1(، العدد )9لية، المجلد )جامعة عمان األه



 - 1 - 

. ورقععة عمععل نظد ةةد ربا اللةةاب الب ةةد دراسةةد تحليليةةد نةةا  نةةا اصتدةةاد ات التدحيةةد (. 1666) لسعععود، راتععبا .21

/ 27/0 -29 ، ة التربيعة، جامععة  لعوان،  لعوان، مصعرالمؤتمر العلمعي السعنوي السعابع لكليع )منتورة( قدمت إلى

1666 

تقييم الفاعلية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة من وجهعة  (. 1666)أ مد بعاو، و لسعود، راتبا .22

 .(2(، العدد )29، المجلد )، الجامعة األردنيةاساتمجلد درن ر طلبتهم. 

مجلةد  . العوامل التي تسهم في رسوب العلبعة فعي الجامععاك األردنيعة  معن وجهعة ن عرهم (.2222لسعود، راتب )ا .24

 .(2(، العدد )27المجلد )، الجامعة األردنية، دراسات

مجلةد  ة فعي الجامععاك األهليعة األردنيعة.يالعوييفي لعدى أعضعاء الهيئعاك التدريسع ارضعال(. 2221)السعود، راتب  .25

 .(1(، العدد )17وك، المجلد )، جامعة اليرمبححاث اليدموك

مجلد جامعةد  نمو ج مقترو لتعوير اإلدارة المدرسية في األردن.أإدارة الجودة التاملة:  (. 2222) السعود، راتب .26

 .121-00ص ص: ، 2، العدد 11المجلد  ،دم ق للعلوم التدحو د

ححة  مش ةور  التعليم المستمر: مدخل جديد الصالو التعليم وتعوير  في الوطن العربي. (. 2229) راتب السعود، .27

 .19/1/2229-12 ، مصر،ة عين شمس، القاهرة، جامعصدم الى اللؤتلد العللا السادا

  مش ةورححة  . واصع ال عور حاألم  لدى اعضال هيئد التدر س نا الجامعات االردنيةد (. 2229) السعود، راتب .28

 .12/7/2229-12"، جامعة مؤتة، االردن، مؤتلد االم  والد لوصداايد وحاوق االنسان

العدالة التن يمية لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعاك االردنية  (. 2229)سلعان، سوزان و السعود، راتب .29

مؤتعة، ، جامععة تد للبحوث والدراسةاتمجلد مؤالعضاء الهيئاك التدريسية فيها.  العامة وعالقتها بالرضا الوييفي

 .(1(، عدد )21مجلد )

ردن ي المعدار  الوانويعة العامعة فعي األالعالقة بعين مصعادر سعلعة معدير(. 2227)والعسا ، ليلى  السعود، راتب .11

كما يراها المعلمون ودافعيعة االنجعاز لعديهم واخعتال  هعع  العالقعة بعاختال  النعوع االجتمعاعي والخبعرة للمعلمعين. 

 (.1)، عدد (1)عة اليرموك، مجلد، جامللجلد االردنيد نا العلوم التدحو دا)

وء ن رية ادارة الجعودة أنمو ج مقترو لتعوير ن ام االشرا  التربوي في االردن في ض(. 2227) السعود، راتب .12

م التربويعة، كليعة العلعوالتاملة فعي المؤسسعاك التربويعة"،  بحث محكم تم عرضه في مؤتمر "ادارة الجودةالتاملة. 

 .11/7/2227-26العفيلة التقنية،  جامعة

، ورصةد ححييةد محةلةد ومش ةور . التدةد  لل ةةلد االناجةار السةةانادور التدحيةد نةا (. 2227)السعود، راتب   .11

والتنميعة: رؤى "قضايا السكان  ي بالقاهرة بعنوان:والوالثون للمركز الديموغراف المؤتمر السنوي السابع مقدمة الى

 .2227 كانون أول  11-11القاهرة  يجية".استرات

 نةةا ءةةول اللعةةا يد الواشيةةد لتشليةةد اةةو ا األدال الدةةاا للعللةةا الدةةد نةةا األردنت (. 2221)السعععود، راتععب  .12

 التربويعة فعي جامععة الزرقعاء ، قدمت إلى المؤتمر العلمي الوالث لكلية العلعومورصد ححييد مش ور . اللعللي  مهشيا  

الزرقعاء، العربعي خعالل األلفيعة الوالوعة".  كليعاك التربيعة بعالوطن ية لبرامج التربية العملية فعيبعنوان: "رؤى تحديو

 .2221/ 1/ 27-20، األردن

مصعادر سعلعة معديري المعدار  الوانويعة العامعة فعي االردن وعالقتهعا  (. 2221) العسعا ، ليلعىوالسعود، راتعب  .14

 .106-111، ص ص:(2(، العدد )10مجلد )، الاألردنيد دراسات  الجامعد المدار . بمركز الضبط لمعلمي تلك

ية فعي الجامععاك سلوك التعوع التن يمي لدى اعضاء الهيئاك التدريس (.2221) سلعان، سوزانوالسعود، راتب   .15

 جامعععة البحععرين، ،مجلةةد العلةةوم التدحو ةةد والشاسةةيد .ك الديموغرافيععةبععبعا المتريععرا وعالقتععه االردنيععة الرسععمية

 (.1العدد ) (،6د )المجل

درجة العدالة التن يمية لدى رؤسعاء االقسعام االكاديميعة فعي الجامععاك  (.2226) سلعان، سوزانو السعود، راتب  .16

مجلةةد جامعةةد دم ةةق للعلةةوم سععية فيهععا. االردنيععة الرسععمية وعالقتهععا بععالوالء التن يمععي ألعضععاء الهيئععاك التدري

 .211-161ص ص:  ،2+1، عدد 20، مجلد التدحو د

التماثل التن يمعي لعدى أعضعاء الهيئعاك التدريسعية فعي الجامععاك  (.2226) الصرايرة، خالد أ مدود، راتب السعو .17

(، الععدد: 19ردنيعة، المجلعد )، الجامععة األالعلةوم التدحو ةد دراسةات لهم العوييفي. االردنية الرسعمية وعالقتعه بع دا

 .221-119، ص ص: 2226ملحق كانون الواني 

العوامععل التععي تسععهم فععي رسععوب العلبععة فععي امتحععان شععهادة الدراسععة  (.2221) يبععة، محمععدوالخعا السعععود، راتععب .18

مجلةد مؤتةد للبحةوث الوانوية العامعة فعي محاف عة إربعد معن وجهعة ن عر المتعرفين والمعديرين والمعلمعين والعلبعة. 

 .02-11ص ص: ،9، عدد 21مجلد ، والدراسات
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( فععي تعععوير أداء 6221تخدام ن ععام إدارة الجععودة )ايععزو فاعليععة اسعع (.2226) التميمععي، فععوازوالسعععود، راتععب  .19

الو داك اإلدارية فعي وزارة التربيعة والتعلعيم فعي األردن معن وجهعة ن عر الععاملين فيهعا ودرجعة رضعاهم ععن هععا 

 .97-11، ص ص: 1، عدد 1، دورية محكمة، مجلد لبحوثللدراست وامجلد عجلان  .الن ام

ك االداري لمديري المدار  الوانوية العامعة فعي االردن وفقعا لن ريعة رنسعس أنماط السلو (.2226)السعود، راتب  .21

، تدحو ةداللجلةد االردنيةد للعلةوم ال( وعالقتها بمسعتوى العوالء التن يمعي لمعلمعي مدارسعهم. 1ن ام-1ليكرك )ن ام

 .292-216، ص ص:1، العدد 0المجلد جامعة اليرموك، 

أنمعو ج مقتعرو لتععوير أداء الععاملين فعي وزارة التعلعيم الععالي  (.2226) العنيجعي، سعالم خليفعةولسعود، راتعب  ا .22

مجلةد ؤةؤون . والبحث العلمي في دولة اإلماراك العربية المتحدة في ضوء منهجية إعادة هندسة العملياك اإلدارية

 .119-217ص ص  ،122، عدد 29السنة االماراك العربية المتحدة، أبو يبي، ، اجتلاعيد

 ،ومش ةور ورصد ححييد محةلد . دور الجامعد نا خدمد اللجتلع  حلا د البيئد انلوذجا   (.2226)السعود، راتب  .21

للمركعز العديموغرافي بالقعاهرة: "قضعايا السعكان والتنميعة: الواقعع والتحعدياك )محعور السعكان  16المؤتمر السنوي 

 .17/12/2226-10والتنمية المستدامة(، القاهرة، 

االنماط االدارية لمعديري المعدار  الوانويعة العامعة فعي االردن وعالقتهعا  (.2212) والتمايلة، معن السعود، راتب .22

، 22، مجلععد مجلةةد جامعةةد الللةة  سةةعود االعلةةوم التدحو ةةد والدراسةةات االسةة ميدابالسععلوك االبععداعي للمعلمععين. 

 .220-197ص ص: ، 1عدد

لتدريسية في الجامعاك االردنيعة لدرجعة ادراك أعضاء الهيئاك ا (.2212) الخعايبة، محمد صالحوالسعود، راتب  .24

(، الععدد 20، جامععة الكويعت، المجلعد )جلةد التدحو ةدالل . ريتهم األكاديميعة وعالقتهعا بدرجعة رضعاهم ععن العمعل

 .220-191ص ص: (، 67)

االنمععاط القياديععة لمععديري المععدار  الوانويععة العامععة فععي االردن وفقععا  (.2212) والصععليبي، محمععود السعععود، راتععب .25

الجامعععة ، العلةةوم التدحو ةةددراسةةات  ن ريععة هيرسععي وبالنتععارد وعالقتهععا بمسععتوى الرضععا الععوييفي لمعلمععيهم. ل

 .021-111ص ص: ، (2(، العدد )17)االردنية، المجلد 

درجعة التمكعين العوييفي لعدى القعادة األكعاديميين فعي الجامععاك  (.2212) الحموري، أميرة محمدوالسعود، راتب   .26

(، ص 7(، ععدد )20، مجلعد )مجلةد مؤتةد للبحةوث والدراسةات .لعديهمية وعالقتها بدافعيعة اإلنجعاز األردنية الرسم

 .111-67ص: 

تصعوراك أعضعاء الهيئعاك التدريسعية فعي الجامععاك االردنيعة لدرجعة  (.2211) الخعايبعة، محمعدوالسعود، راتب  .27

، (2+1(، ععدد )27د )، مجلعم التدحو ةدد دم ةق للعلةومجلةد جامعة . ريتهم األكاديمية وعالقتها بإنجعازهم البحوعي

 .922-097ص ص: 

، ومش ةور ورصد ححييد محةلد . دور التعليا العالا نا التشليد االصتداد د واالجتلاعيد (.2211)السعود، راتب   .28

بالتععاون بالقعاهرة، لمركعز العديموغرافي ا لقضايا السكان والتنميعة وففعاق المسعتقبل، 12األربعون تمر السنوي المؤ

 .10/12/2211-11، مصر لتخعيط القومي، القاهرة،معهد ا مع

درجععة اسععتخدام مععديري المععدار  الوانويععة العامععة فععي االردن للفكاهععة  (.2211السعععود، راتععب وماضععي، نععوال ) .29

ملحعق ، (11)المجلعد  ، الجامععة االردنيعة،العلةوم التدحو ةدت  دراسةاوعالقتها بعالقاتهم البينتخصية مع المعلمين. 

 .1211-1221 ، ص ص:1

درجععة اسععتخدام مععديري المععدار  الوانويععة العامععة فععي االردن للفكاهععة  (.2211) وماضععي، نععوال السعععود، راتععب .41

، ص ص: 9، ملحعق 11، مجلعد ، الجامععة االردنيعةالعلةوم التدحو ةدت  دراسةامجلةد . فاعليتهم االداريعةوعالقتها ب

1116-1620. 

تراخي التن يمي لدى مديري المدار  الوانوية الحكومية فعي االردن ال(.2212)  لتةعاأبو  مدة، و السعود، راتب .42

ص ، 1، ععدد16مجلعدالجامععة االردنيعة، ، العلةوم التدحو ةددراسةات  وعالقته باألداء الوييفي لدى المعلمين فيها. 

 .2212ف ار ، 111-67ص: 

محةلةةد ورصةةد ححييةةد  . . بويععةالتّرييععر  فععي المن مععاك الترمقاومععة (. 2212)والتععوابكة، زينععب   السعععود، راتععب .41

كليعة االداب   ،،التمعوالك(-العوامل-مؤتمر فيالدلفيا الدولي السابع عتر )ثقافة التريير: االبعاد  مقدمة إلى:، ومش ور 

 .1/11/2212-9ا، االردن، جامعة فيالدلفي ،والفنون

دن انوية الحكومية فعي االرتراخي التن يمي لدى مديري المدار  الوال (.2211) وأبو  مدة، عالتةالسعود، راتب  .42

 .(1عدد )(، 1مجلد ) ،ث والدراساتمجلد جامعد الادا اللاتوحد ل ححا .هموعالقته بالرضا الوييفي لمعلمي
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قيم العمل التي يمارسها مديرو التربية والتعليم في األردن وعالقتهعا  (.2211) محمد رشدي يب، والسعود، راتب  .44

، جامععة الزرقعاء، مجلةد الررصةال للبحةوث والدراسةات االنسةانيدلععاملين معهعم. بالروو المعنوية لرؤساء األقسعام ا

 .11-1ص ص: (، 1(، العدد )11االردن، المجلد )

مصععادر سععلعة معلمععي المععدار  الوانويععة العامععة فععي االردن علععى  (.2211)مععي عععادل بععاكير، و راتععب ، السعععود .45

، (12)المجلعد ، الجامعة االردنيعة، العلوم التدحو د  راساتدمديريهم والمترفين التربويين ودرجة استخدامهم لها. 

 .611-690(، ص ص: 2)العدد 

المتعكالك التعي تواجعه معديري (. 2211)جمعال العدين، نجعوى و امعد، نجعالء و سعنين، ابعراهيم والسعود، راتعب  .46

الدراسعاك والبحعو  ، معهعد مجلد العلوم التدحو دالمدار  الوانوية في محاف ة العاصمة عمان من وجهة ن رهم. 

 .121-196ص ص: (، 1(، عدد )21هرة، مجلد )التربوية، جامعة القا

 .سياسةات تدحو ةد ماتدحةد ردارتهةا  توثيد م ةلد استشراف موارد البيئد علةى السةةان (.2211)السعود، راتب   .47

"، ة: التحعدياك المسعتقبليةلقضايا السكان والتنميالمؤتمر السنوي الواني واألربعين "ورقة بحوية محكمة مقدمة الى: 

 .16/12/2211-17، مصر، ، القاهرةبالتعاون مع معهد التخعيط القوميبالقاهرة لمركز الديموغرافي ا

التنميعة المهنيعة لمعديري المعدار  (.2211)  السعود، راتب وجمال الدين، نجوى و امد، نجالء و سعنين، ابعراهيم .48

اهرة، مجلد معهد الدراساك والبحو  التربوية، جامعة القعلوم التدحو د  مجلد البوزارة التربية والتعليم األردنية. )

 .220-161، ص ص: 1، ج(1(، عدد )22)

ورقعة بحويعة . دور الايةاد  التدحو ةد نةا تحايةق الليةر  التشانسةيد نةا الجامعةات العدحيةد(. 2211) السعود، راتعب .49

التربيعة ففعاق مسعتقبلية، كليعة التربيعة، جامععة البا عة،  رضت في: الندوة الدولية العلمية الوالوة:عق محكمة ومنتورة، 

 .66-00، ص ص:0/1/2211-2السعودية، المملكة العربية 

. ورقععة بحويععة محكمععة ومنتععورة، و ةةدحشةةال اللشظومةةد األخ صيةةد نةةا اللؤسسةةات التدح (.2211) السعععود، راتععب .51

ة، كليعة التربيعة، جامععة البا عة، المملكعة العربيعة رضت فعي: النعدوة الدوليعة العلميعة الوالوعة: التربيعة ففعاق مسعتقبليعق 

 .191-111، ص ص:0/1/2211-2سعودية، ال

درجة تفويا السلعة لدى عمداء الكلياك االكاديمية فعي الجامععاك (. 2211)  أ مدن يمة ر يم، والسعود، راتب  .52

اد الجامعات العدحيد للتدحيد وعلةا مجلد اتحء االقسام فيها. االردنية الحكومية وعالقتها باالداء الوييفي لدى رؤسا

 .92-12(،  ص: 1(، عدد )12لد )سوريا، مج، كلية التربية، جامعة دمتق، الشاس

  درجة ممارسعة قعيم العمعل لعدى معديري التربيعة والتعلعيم فعي االردن(. 2211محمد رشدي ) ،السعود، راتب و يب .51

(، 11مجلعد )، الجامععة االردنيعة، تمجلد دراسا .معهم وعالقتها بدرجة االلتزام التن يمي لرؤساء األقسام العاملين

 .012-161، ص ص: (1العدد )ملحقالعلوم التربوية، 

ورقعة الجلسعة االفتتا يعة . نحو تحايق اللير  التشانسيد اللستدامد نا الجامعةات العدحيةد (.2210)السعود، راتب  .52

التعارقة،  -جامعة التارقة ،ة التعليم العالي""المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جود في:)محكمة ومنتورة( 

 .0/1/2210-1 ،االماراك العربية المتحدة

. ورقعة اتجاهات معاصةد  نةا الايةاد  التدحو ةد  الايةاد  حالحةب واالدار  حامةد  االمومةد (.2211)السعود، راتب  .54

"، كليعة التربيعة، جامععة البا عة، يدالتدحيةد بنةاق مسةتابلالجلسة االفتتا ية، المعؤتمر العدولي األول لكليعة التربيعة، "

 .271-291، ص ص:10/1/2210-12المملكة العربية السعودية، 

فععي:  ورصةةد الجلسةةد االنتتاحيةةد.   اتجاهةةات وبنةةاق اللسةةتاب لتعلةةيا العةةالا العدحةةاا (.2210)السعععود، راتععب   .55

 ئة رقمية متجددة"، الزرقعاء، االردن،بجامعة الزرقاء؛ التربية في بيلكلية العلوم التربوية الدولي الساد  "المؤتمر 

9-7/0/2210. 

مصادر القعوة لعدى اسعاتعة الجامععاك االردنيعة العامعة وعالقتهعا بفاعليعة  (.2210السعود، راتب والعراونة، رغد ) .56

حح  محةا ومش ور  وصائع اللؤتلد العدحا لتمو د البحة  العللةا  اتخا  القرار لدى رؤساء اقسامهم االكاديمية. 

والعععي ن متععه: مؤسسععة المعععايير الدوليععة االداريععة بالتعععاون مععع اتحععاد  العللةةا حةةي  الواصةةع والملةةو ا  االبحةة 

 .27/12/2210-20الجامعاك العربية، عمان، 

درجعة تحقعق األهعدا  التعليميعة لعلبعة المعدار  الوانويعة  (.2210) والغا، علي ودخيل هللا، ربحيةالسعود، راتب  .57

، للش ةةد نةةا مجلةةد الجشةةان العلليةةد اللحةلةةد مابةةوب) هععة ن ععر معلمععي هععع  المععدار الحكوميععة فععي األردن مععن وج

 (.21/2/2210جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، 

درجعة امعتالك معلمعي المعدار  الوانويعة الحكوميعة فعي (. 2210السعود، راتعب والغعا، علعي ودخيعل هللا، ربحيعة ) .58

، جامعععة الجنععان، طععرابلس، لبنععان، ان العلليةةد اللحةلةةدمابةةوب للش ةةد نةةا مجلةةد الجشةةاألردن لمهععاراك اإلتصععال )

12/12/2210.) 
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مقتر ععة الختيععار القععادة التربععويين فععي المععدار  الخاصععة فععي  معععايير (.2210) وكسععابري، داودالسعععود، راتععب  .59

، العلعوم التربويعة، الجامععة مابةوب للش ةد نةا مجلةد دراسةات) الواقعع وأبععاد الجعودة التخصعية في ضعوء فلسعين

 (.9/12/2210، بتاريخ: ردنيةاال

ك االردنيععة اسعتراتيجية اداريععة تربويعة مقتر عة للحاكميععة فعي الجامععا (.2210) والصععخري، هيعام السععود، راتعب .61

 (.9/12/2210، بتاريخ: ، العلوم التربوية، الجامعة االردنيةمابوب للش د نا مجلد دراساتالحكومية )

األسةةدار السةةتد للتدحيةةد الااعلةةد والايةةاد  ارحداعيةةد والتعلةةيا  ب  معلةةا مدرسةةد اللسةةتا(. 2219السعععود، راتععب ) .62

معان ةالمحاضرة الرليس. اللحتدف ، للمؤتمر الرابع لقسم التربية والدراساك اإلنسانية فعي جامععة نعزوى/ سعلعنة عق

لتعلم معدى الحيعاة "المعلم: اإلعداد وا بالتعاون مع الجمعية العلمية لكلياك التربية في الجامعاك العربية، تحت شعار

 .1/1/2219-1". في عالم مترير

 

  علان االهليدجامعد و  مؤتدجامعد و  الهاؤليدالجامعد و  امعد االردنيدالج :الجامعي في التدريس
 .عد علان العدحيد للدراسات العلياجامو                              

 :مساقات مرحلة الدكتوراه في ا دارة التربويةأوً : 
  لقة بحث في السياساك التربوية. .1
  لقة بحث في االدارة التربوية. .2
  لقة بحث في القيادة التربوية. .1
 السلوك التن يمي في المؤسساك التربوية. .1
  لقة بحث في رسالل الدكتوراة. .0
 .تحليلهانما ج في السياساك التربوية وو ن م .9
 ادارة الجودة التاملة في التربية. .7
 التربوية. قضايا معاصرة في االدارة .1
 البحث في االدارة التربوية. .6
، لتخعيط التربويا، اإلشرا  التربوي، السياساك التربوية :مساقات مرحلة الماجستير في ا دارة التربويةثانيًا: 

 حلقة بحث في رسائل الماجستير.، ادارة المدرسة، القيادة التربوية، ، إعداد المعلمين وتنميتهماإلدارة التربوية

 
 :الرسائل الجامعيةعلى االطروحات و االشراف

  : مستوى الدكتوراه .1

 ة.عة األردنيفي الجام اطرو ة   12 -
 .األردن -/ عماندكتورا  في جامعة عمان العربية للدراساك العليااطرو ة  00 -
 .جامعة الجنان / لبنانفي  اكاطرو    1 -
 .األردن -في جامعة اليرموك/ اربد تاناطرو   2 -
 عة القاهرة/ مصر.في جام تاناطرو   2 -

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. في رسالة 26: مستوى الماجستير .1
 

 مناقشة االطروحات والرسائل الجامعية:
الجامعة االردنية، وجامعة اليرموك،  اوروحة دكتوراه في: 211أكثر من مناقشة مستوى الدكتوراه:   .2

 جامعة عمان العربية للدراساك العليا /االردن.و
، جامعة اليرموك الجامعة االردنية،:في ماجستيرة لرسا 251مناقشة أكثر من  :توى الماجستيرمس .1

جامعة ، معة الترق االوسطجا، جامعة عمان العربية للدراساك العليا ،الجامعة الهاشمية، تةجامعة مؤ
 ، جامعة الجنان/ لبنان، جامعة دمتق/ سوريا./سلعنة عمان السلعان قابو 

 
 : (Ph.D) تحت إشرافي الذين أنهوا أطروحاتهمالدكتوراه طلبة  قائمة بأسماء

 :ردنيــــةجامعة األالفي  . أ
 عين واالردن في ضوء الواقع وأبعادتعوير معايير إلختيار القادة التربويين في مدار  الفرير في فلس .(1125) كساحد موسى داود  .2

 .الجودة التخصية

 ربوية مقتر ة للحاكمية في الجامعاك األردنية العامة.استراتيجية ادارية ت .(1125) هيام الدخد  .1
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درجة مواءمة برامج الدراساك العليا في الجامعاك الفلسعينية للتعامل مع المتكالك االجتماعية واقتراو مخعط  .(1125) خولد نض  هللا .2

 .لها

ر  متروع الملك عبدهللا لتعوير التعليم في برنامج تدريبي مقترو لتعوير الكفاياك الفنية لمديري مدا. (1125) نور صالح البلو  .4

 السعودية.

برنامج مقترو لتعوير مهاراك التخعيط االستراتيجي لقياديي مؤسساك التعليم العالي الحكومية في دولة  .(1125) اارق خالد الغد ب .5

 الكويت في ضوء الواقع واتجاهاك التخعيط المعاصرة.

 اخ التن يمي بالمدار  الخاصة في عمان في ضوء إدارة المعرفة.دراسة استترافية للمن .(1125) عدنان حدر .6

 قواعد تربوية لضمان الحرياك االكاديمية في الجامعاك االردنية الخاصة. رتعوي .عدلد علا ال او  .7

قع دليل اداري تربوي مقترو للتمكين الوييفي لمديراك المدار  الوانوية العامة في االردن في ضوء الوا .عد ب محلد صالح .8

 واالتجاهاك العالمية في تمكين المرأة.

استراتيجية ادارية تربوية مقتر ة لتفعيل المناخ التن يمي في المدار  الوانوية العامة في االردن وفقاً لن رية  ا .لبشى تيسيد الةي ن .9

 القيادة التحويلية.

 في الجامعاك االردنية الحكومية.قواعد ادارية مقتر ة للتعامل مع ياهرة االبتزاز االداري  .ناالد حس  خمال .21

الواقع في االردن في ضوء  ةخاصالمدار  الالعكية في التربوية لمساءلة تعبيق اانمو ج اداري مقترو ل خيدهللا.سليلان مها   .22

  دارية الحديوة.االتجاهاك االو

عاك االردنية الحكومية في ضوء التصنيفاك سياساك تربوية مقتر ة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الجام .سلد جلي  صمشانا  .21

 العالمية للجامعاك.

 

 في جامعة اليرموك: . ب
درجععة التمكععين الععوييفي لععدى القععادة األكععاديميين والصعععوباك التععي تععواجههم فععي الجامعععاك األردنيععة الرسععمية  .(1119بميةةد  الحلةةور  ) .2

 .وعالقتها بدافعية االنجاز من وجهة ن رهم

مقترو لتعوير اداء العاملين فعي وزارة التعلعيم الععالي بالمملكعة العربيعة السععودية فعي ضعوء ا تياجعاتهم التدريبيعة برنامج هياف الهياف    .1

 واالتجاهاك االدارية المعاصرة.

 

 ج.  في جامعة الجنان / طرابلس / لبنان:  

 باألداء الوييفي ألعضاء الهيئاك التدريسية فيها. األنماط القيادية لدى رؤساء الجامعاك األردنية العامة وعالقتها. (1119) هاجا درادكه .2

دور الن عام التربعوي فعي مسعاعدة العلبعة علعى التكيعف االجتمعاعي واكتسعاب قعيم المواطنعة فعي المملكعة األردنيعة  .(1122) سيد دواغةد  .1

 . الهاشمية: دراسة وصفية تحليلية

لحكوميعة فعي االردن لمهعاراك االتصعال ودورهعا فعي تحقيعق االهعدا  درجة امتالك معلمي المدار  الوانويعة ا .(1125) رححيد البور شا .2

 التعليمية.

 

 في جامعة القاهرة/ مصر: . د

 في ضوء معايير الجودة. في المملكة االردنية الهاشميةالتنمية المهنية لمعلماك رياض األطفال  .(1122) رءا س مد اللواءيد .2

للقياداك التربوية بوزارة التربية والتعليم األردنية في ضعوء االتجاهعاك المعاصعرة: التنمية المهنية  .(1124) إحداهيا علا عيلان حسشي  .1

 .تصور مقترو

 

 :في جامعة عمان العربية للدراسات العليا .هــ

راسة تحليلية للسياساك التربوية في ضوء  التريراك السياسية واالقتصادية واالجتماعيعة وانعكعا   لعك علعى . د(1112بحلد السحيلات ) .2

 لتعور التربوي في األردن.ا

 إدارة الجودة التاملة: أنمو ج مقترو للتعوير اإلداري وإمكانية تعبيقه في الجامعاك األردنية العامة. (.1112بحلد حد  ) .1

 عالقة صراع الدور باألداء الوييفي لدى مديري المدار  الوانوية الحكومية في األردن. (.1112حليلد ؤهال ) .2

 بناء معايير إلدارة التجديداك في الن ام التربوي األردني.  (.1112عا د الخوالده ) .4

األداء الوييفي لمديري المدار  الوانوية العامة في األردن وعالقته بمستوى التوتر واستخدام مهاراك التعامعل  .(1114نجا  الجداد   ) .5

 لديهم.

الوانوية الحكومية في األردن لتععوير كفايعاتهم اإلداريعة فعي . بناء برنامج تدريبي لمديري ومديراك المدار  (1114هانا حشا مدماى ) .6

 ضوء ا تياجاتهم التدريبية.

الواقععع والسياسععاك  التعلععيم األردنيععة فعي ضععوءتعلععيم المهنععي فعي وزارة التربيععة وأنمععو ج مقتععرو لتععوير ن ععام ال. (1114محلةد العليةةان ) .7

 التربوية المعمول بها.

( في تعوير أداء الو داك اإلدارية في وزارة التربية والتعلعيم فعي 6221دام ن ام إدارة الجودة )ايزو . فاعلية استخ(1115نواز التليلا ) .8

 األردن من وجهة ن ر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هعا الن ام.

سععهم  وعالقتهععا درجععة متععاركة معلمعي المععدار  الوانويععة العامععة فعي األردن فععي عمليععة اتخععا  القعرار فععي مدار(. 1115خلةد الدواؤةةده ) .9

 بتعورهم باألمن وواللهم التن يمي.

 ركعي  -.  أنمو ج تدريبي مقترو لتعوير الكفاياك الفنية لمديراك ريعاض األطفعال فعي مجعال تحسعين البععد العنفس(1115مها صو ص )  .21

 في األردن و استقصاء أثر .
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مععة فععي األردن وفقععا لن ريععة هيرسععي وبالنتععارد وعالقتهععا األنمععاط القياديععة لمععديري المععدار  الوانويععة العا(. 1115محلةةود الدةةليبا )  .22

 بمستويي الرضا الوييفي لمعلميهم وأدالهم.

 درجة كفاءة أن مة المعلوماك اإلدارية في الجامعاك األردنية العامة وعالقتها بمستوى األداء اإلداري. (.1115علا الايسا )  .21

 كاديمية في الجامعاك األردنية العامة لمكوناك الوقافة التن يمية فيها.تصوراك القياداك اإلدارية األ  (.1115حسي  السخشا )  .22

مصادر سلعة مديري المدار  الوانوية العامة في األردن وعالقتها بمركز الضبط ودافعيعه اإلنجعاز لمعلمعي تلعك (. 1115ليلى العساف )  .24

 المدار .

ريسععية فععي الجامعععاك األردنيععة الرسععمية وعالقتععه بتعععورهم بععاألمن و التماثععل التن يمععي ألعضععاء الهيئععاك التد .(1116خالةةد الدةةدا د  )  .25

 ب دالهم الوييفي.

 تعوير أنمو ج لضمان الجودة في الجامعاك األردنية في ضوء الواقع والنما ج العالمية. (.1116هيام الش اش )  .26

األكاديميععة ودرجععة رضععاهم عععن العمععل  العالقععة بععين تصععوراك أعضععاء الهيئععاك التدريسععية لدرجععة  ععريتهم(. 1116محلةةد الخما بةةه )  .27

 وإنجازهم البحوي في الجامعاك األردنية.

العدالععة التن يميععة لععدى رؤسععاء األقسععام األكاديميععة فععي الجامعععاك األردنيععة العامععة وعالقتهععا بالرضععا الععوييفي (. 1116سةةوزان سةةلمان )  .28

 والوالء التن يمي ألعضاء الهيئاك التدريسية. 

التمكععين الععوييفي لععدى القيععاداك األكاديميععة فععي الجامعععاك األردنيععة العامععة وأثععر  علععى االلتععزام التن يمععي . (1116حسةةي  العسةةاف )  .29

 واالستقرار الوييفي العوعي من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس فيها.

 اإلبداعي للمعلمين. األنماط اإلدارية لمديري المدار  الوانوية العامة في األردن وأثرها على السلوك(. 1116مع  ال لا له )  .11

أنمو ج مقترو لمتاركة طلبعة المعدار  الوانويعة العامعة فعي صعنع القعراراك المدرسعية فعي األردن فعي ضعوء  .(1116وصاا الهرا له )  .12

 الواقع واالتجاهاك المعاصرة.

التعليم في األردن وعالقتها بالفاعلية درجة مقاومة التريير التن يمي لدى القادة اإلداريين في مديرياك التربية و(. 1117ز شب ال واحةه )  .11

 التن يمية.

تعععوير معععايير الختيععار المتععرفين التربععويين فععي األردن فععي ضععوء الواقععع واتجاهععاك اإلشععرا  التربععوي (. 1117حسةةشا السةةعود )  .12

 المعاصرة.

تجاهعاك اإلداريعة المعاصعرة وقيعا  بناء مقيا  لتقييم أداء المتر  التربوي في األردن في ضوء الواقعع واال(. 1117محلد الدهيسات )  .14

 فاعليته.

مستوى الصمت التن يمي لدى القياداك األكاديمية في الجامععاك األردنيعة العامعة وعالقتعه بعالوالء التن يمعي (.  1117عساف ال وحةا )  .15

 والمتاركة في صنع القراراك التن يمية.

 لمر لة الوانوية في األردن وعالقته ب دالهم الوييفي.سلوك المواطنة التن يمية لدى معلمي ا(.  1117ختام سحيلات )  .16

. درجة متاركة طلبة المدار  الوانوية في دولة الكويت في صنع القعراراك المدرسعية وعالقتهعا بدرجعة التعزامهم (1118راؤد الداهوم )  .17

 باالنضباط المدرسي. 

  الوانويعة العامعة فعي األردن وعالقتهعا باألنمعاط القياديعة لعدى . درجة ممارسة النفاق التن يمي لدى معديري المعدار(1118ختام عباحشد )  .18

 مديري التربية والتعليم.

الوقعة التن يميعة لععدى معديري المعدار  الوانويعة الحكوميعة فععي األردن وعالقتهعا بعالروو المعنويعة واألداء الععوييفي  (.1118سةحد صلةوه )  .19

 لمعلمي مدارسهم.

األكاديميين لت ثير تعبيق مععايير االعتمعاد علعى أداء طلبعة الجامععاك األردنيعة الخاصعة فعي  تصوراك القادة (.1118مدماى الدلاد  )  .21

 ضوء نتالجهم في امتحان الكفاءة العي تتر  عليه وزارة التعليم العالي.

 .2229-1616دراسة تحليلية لدور مجلس النواب األردني في صنع السياساك التربوية للفترة (. 1118بدل السعود )  .22

التفافية اإلدارية لدى مديري التربية والتعليم في األردن وعالقتها باألداء الوييفي واألمن النفسعي للععاملين فعي  (.1118نان علا ده )عد  .21

 مديرياتهم.

لمتحعدة أنمو ج مقترو لتعوير أداء العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلماراك العربية ا(. 1118سالا المشيجا )  .22

 في ضوء منهجية إعادة هندسة العملياك اإلدارية.

واالتجاهعاك  فلياك مقتر ة لعمليعة اتخعا  القعراراك األكاديميعة فعي الجامععاك األردنيعة العامعة فعي ضعوء الواقعع (.1119ر اض الرعبا )  .24

 المعاصرة.

فكاهععة وعالقتهععا بفععاعليتهم اإلداريععة وعالقععاتهم درجععة اسععتخدام مععديري المععدار  الوانويععة العامععة فععي األردن لل .(1119) نةةواب ماءةةا  .25

 البينتخصية مع المعلمين.

 ها.مصادر سلعة معلمي المدار  الوانوية في األردن على مديريهم والمترفين التربويين ودرجة استخدامهم ل .(1119) ما حاكيد  .26

 ين وكيفية إدارتها من وجهة ن ر المديرين.األزماك التربوية في المدار  الوانوية العامة في فلسع . (1119) حس  اله لا  .27

اإلداريعة  تعوير ن عام لتقعويم أداء معديري المعدار  الوانويعة الحكوميعة فعي فلسععين فعي ضعوء الواقعع واالتجاهعاك .(1119) نهى عميد   .28

 المعاصرة.

  تياجعاتهم التدريبيعة واالتجاهعاكلتعوير مهاراك المعوجهين الفنيعين فعي دولعة الكويعت فعي ضعوء ابرنامج بناء  .(1121) ار  اللميد س  .29

 المعاصرة في اإلشرا  التربوي.

 بناء أنمو ج إلدارة العنف العالبي في المدار  الوانوية األردنية في ضوء الواقع واالتجاهاك المعاصرة.. (1121)داود اللشاصيد  .41

 ا بفاعلية تلك المدار .مإلدارة التريير وعالقتهمديري المدار  الوانوية في دولة الكويت  ادراك وتعبيقدرجة  .(1121) سعد الظايد   .42

فععي الجامعععاك السعععودية وأثرهععا علععى تحسععين أداء  Gilbertدرجععة تعبيععق أنمععو ج هندسععة السععلوك لجلبععرك  .(1121) سةةعيد الرهدانةةا  .41

 أعضاء الهيئاك التدريسية فيها.

وانويععة الحكوميععة فععي دولععة الكويععت فععي ضععوء ا تياجععاتهم أنمععو ج مقتععرو للتنميععة المهنيععة لمععديري المععدار  ال .(1122) السةةبيعا نةةوره  .42

 .دارية المعاصرة وقيا  مدى كفايتهالتدريبية واالتجاهاك اال

 فاعلية برامج االعالم التربوي وعالقتها باالنضباط السلوكي لدى العلبة.. (1122بماب جد سات )  .44

االكاديميعة فعي الجامععاك االردنيعة وعالقتهعا بالوقعة التن يميعة درجعة تفعويا السعلعة لعدى عمعداء الكليعاك  .(1122نظيلد بحلةد حلةد  )  .45

 واالداء الوييفي لدى رؤساء االقسام فيها.
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أنمعععو ج اداري مقتععرو للجامععععاك االردنيعععة كمن معععاك تعلعععم فععي ضعععوء الواقعععع واالتجاهعععاك االداريعععة  .(1122) جليلةةد ؤةةةجاد  خليةةةد  .46

 المعاصرة.

 مي لدى مديري المدار  وعالقته باالداء الوييفي والرضا الوييفي لدى المعلمين.التن ي التراخي .(1122عائ د بحو حلد  )  .47

سععتوى اسععتخدام القيععادة التعليميععة والقيععادة التحويليععة لمععديري المععدار  وعالقتهمععا بالوقععة التن يميععة والفعاليععة م. (1122) حاسةةلد لوكاؤةةه  .48

 التعليمية العاتية للمعلمين.

مقترو لتقييم االداء الوييفي لرؤساء االقسعام االكاديميعة فعي الجامععاك فعي ضعوء الواقعع واالتجاهعاك أنمو ج  .(1122هوازن حياصات )  .49

 االدارية المعاصرة وقيا  مدى كفايته.

مصععادر القععوة لععدى اسععاتعة الجامعععاك االردنيععة العامععة وعالقتهععا بفاعليععة اتخععا  القععرار لععدى رؤسععاء اقسععامهم  .(1122رغةةد المداونةةد )  .51

 االكاديمية.

 أنمو ج مقترو للصحة التن يمية المدرسية في ضوء الواقع واالتجاهاك االدارية المعاصرة وقيا  مدى كفايته. .(1122) مشى حاتوغ  .52

قعيم العمعل التعي يمارسعها مععديرو اتلتربيعة والتعلعيم وعالقتهعا بعالروو المعنويعة وااللتعزام التن يمعي لرؤسععاء  .(1121) رؤةد  ذ ةبمحلةد   .51

 معهم. االقسام العاملين

 .درجة المتقة التن يمية للويالف التربوية وعالقتها بدرجتي الرضا عن العمل والدافعية نحو العمل .(1121) بم  العميو   .52

درجة ممارسة ادارة المعرفة لدى مديري المدار  الوانوية العامة وعالقتها بتحقيعق الميعزة التنافسعية وضعمان  .(1121) بروى اللشاصيد  .54

 مدارسهم. جودة التعليم في

:  تععوير برنعامج تعدريبي لمعديري المعدار  فعي الجامععاك وكليعاك المعلمعين السععودية فعي ضعوء تقعويم البرنعامج الحعالي ملدو  ال نةا  .55

 المعتمد واالتجاهاك اإلدارية المعاصرة.

 
 : (M.A) هم تحت إشرافيرسائلالذين أنهوا الماجستير قائمة بأسماء طلبة 

رجة فاعلية المتعر  التربعوي فعي تحسعين األداء التعليمعي لمعلمعي المعدار  الوانويعة الحكوميعة فعي  محاف عاك د .(1114) ز اد الغشليي  .2

 .معلمون أنفسهمالجنوب في األردن كما يدركها ال

دار  درجة فاعلية برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب في تحقيق أهدا  اإلدارة المدرسية لدى مديري الم .(1115) محلود الجسار .1

 .هة ن ر المترفين التربويينالعامة في محاف ة  العاصمة من وج

واقع الممارساك الديمقراطية لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعاك األردنية الرسمية معن وجهعة ن عر أعضعاء  .(1116) عاكد البدور .2

 .2229، هيئة التدريس فيها

 االساسية في االردن من وجهة ن ر االدارة التربوية الوسعى.تقويم اداء مديري المدار   .(1121بحلد بحو عليد  ) .4

 الكويت.ديري المدار  المتقاعدين في دولة االساليب االشرافية االكور فاعلية من وجهة ن ر م .(1121بحلد الخليس ) .5

 .اتفعيله وسبل الكويت دولة في االلكترونية لإلدارة الفنيين الموجهين تطبيق واقع .(1122) رحال العشر  .6

 درجة فاعلية برنامج التربية العملية الكتساب الكفاياك التعليمية في كلية التربية االساسية في دولة الكويت. .(1122) الضايد محلد  .7

 .وسبل  لها معوقاك برنامج التربية العملية في كلية التربية االساسية في دولة الكويت .(1122) حلود اللميد  .8

 اعلية الدور االجتماعي لمديري المدار  الوانوية في دولة الكويت.ف .(1122)محلد صشهات اللميد  .9

وفقا لن رية ليكرك وعالقتهعا  الوانوية الحكومية في دولة الكويتانماط السلوك االداري لدى مديري المدار   .(1122) رؤدان اللميد  .21

 بالعموو االكاديمي لدى المعلمين.

 اع التن يمي لدى مديري المدار  الوانوية في الكويت.اساليب ادارة الصر. (1122) عبدهللا العازما .22

 فاعلية و دة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة االردنية وسبل تفعيلها. .(1122) علاد الدحاحلد .21

 يفي.درجة ممارسة التخعيط لدى مديري المدار  الوانوية الحكومية في ليبيا وعالقتها بمستوى ادالهم الوي .(1124) رحيع المليسا .22

اإلتجاهعاك  دور مديري المدار  األساسية الخاصة في األردن في تفعيل المكتبة المدرسعية فعي ضعوء .(1125) غاد  عبداللميد حسوند .24

 . التربوية الحديوة

ديععة فععي ضععوء الواقععع واالتجاهععاك القيابنععاء أنمععو ج للقيععادة التحويليععة فععي الجامعععاك االردنيععة العامععة  .(1125) رانيةةد غةةاز  بحةةو غةةوش  .25

 المعاصرة.

واقع متاركة معلمي المدار  الوانوية في منعقة بئر السبع في صنع القراراك االدارية وعالقتهعا بمسعتوى  .(1125) موسى السيدحاس    .26

 ادالهم الوييفي.

 

 
 

 

 


