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 2020/12/23التاري    خ 
 
 

 رامي ابراهيم عبدالرحمن الشقران

 
 الشخصية المعلومات
 
  : ي

بية المسىم الوظيف   جامعة عمان العربية للدراسات العليا / نائب عميد كلية التر

  :دكتور الرتبة األكاديمية 

 12/1973 / 28  الرمثا/ األردن ها: تاري    خ الوالدة ومكان 

  :أردنيةالجنسية 

  :الرمثا -ردن اال العنوان 

  :00962799451466/  00962782955697 رقم الهاتف 

  : ي
ون  يد اإللكتر     ramishogran@yahoo.com التر

 
 العلمية المؤهالت
 

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 اىل(-)من
 البلد الجامعة

     

ي التعليم واإلدارة دكتوراه
 
موك 2010 الحاسوب ف  االردن جامعة التر

موك 2005 تكنولوجيا تعليم تتر الماجس  االردن جامعة التر

 دبلوم عاىلي 
تكنولوجيا المعلومات 

 ICTواالتصاالت 
موك 2006  االردن جامعة التر

ية بكالوريوس موك 1997 أدب اللغة اإلنجلتر   االردن جامعة التر

ي  دبلوم فرعي 
موك 1997 تحرير صحف   االردن جامعة التر

 ناالرد  1991 العلىمي  ثانوية عامة
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 التدريسية اتالختر 

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة األكاديمية مدة العمل

     

 

بوية، وتكنولوجيا التعليم،  تدريس كافة مواد اإلدارة التر
بوية، ومهارات التعلم النشط،  والمناهج العامة، والعلوم التر

، ومهارات االتصال، لجميع  وتأهيل التفكتر
، دكتوراه(، باللغة المستويات)دب لوم، بكالوريوس، ماجستتر

ية  العربية واللغة اإلنجلتر 

   

 

ي إلقاء 
 
)عضو مشارك(مشاركة أعضاء هيئة التدريس ، ف

ات، وتصحيح االمتحانات، وجمع البيانات  المحاض 
ي تكنولوجيا 

 
المتعلقة بالبحوث والدراسات المتخصصة ف
ها  بوية والعمل عىل نشر ي المجالت  التعليم واإلدارة التر
 
ف

مة. 
ّ
 العلمية المحك

بوية موك قسم اإلدارة التر  االردن جامعة التر

 سنة 1
ي إدارة 

 
تصميم وتنفيذ دورات تدريبية لمواضيع متعددة ف

ي 
ي مؤسسة التدريب المهن 

ية لموظف  وتدريب الموارد البشر
 األردنية

ية  الموارد البشر
ي 
مؤسسة التدريب المهن 

 األردنية
 االردن

 
م محتوى دورات إدارية وتدريبية متنوعة إعداد وتصمي

)إدارة الوقت، إدارة االجتماعات، مهارات التواصل 
 .)  واالتصال مع المجتمع المحىلي

 االردن  

ية سنة 13 بية و التعليم مدرس لمادة اللغة اإلنجلتر   االردن للمرحلة الثانوية وزارة التر

بية سنوات 3  من كلية التر
ً
ي منتدبا

 
قسم اإلدارة  / عضو هيئة تدريس ف

ي جامعة ام القرى
 
بوية والتخطيط ف  التر

بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط
 السعودية كليات بريده األهلية

)أستاذ مساعد(، قسم العلوم األساسية، عمادة السنة  سنة 1
ية  التحضتر

 قسم العلوم األساسية
ي 
 
جامعة أم القرى ف

 السعودية
 السعودية

 تبة )أستاذ مساعد + أستاذ مشارك(عضو هيئة تدريس بر  سنوات 6
بوية  قسم اإلدارة التر

بية  والتخطيط / كلية التر
 السعودية جامعة أم القرى

 سنة 1
عضو هيئة تدريس برتبة )أستاذ مشارك(/ )محاض  غتر 

 متفرغ(
 

قسم العلوم اإلنسانية،  

 كلية العلوم واآلداب

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 األردنية
 السعودية

2018 – 

 حنر االن
 عضو هيئة تدريس )أستاذ مشارك(

قسم األصول واإلدارة 

بوية، كلية العلوم  التر

بوية والنفسية  التر

جامعة عمان العربية 

 للدراسات العليا
 االردن
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ات  أخرى ختر
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

     

2019 – 

 حنر االن
بوي ة والمناهج وطرق رئيس قسم األصول واإلدارة التر

 التدريس
بوية  كلية العلوم التر

 والنفسية
 االردن جامعة عمان العربية

2018 – 

 حنر االن
 أمير  رس ومقرر مجلس الكلية

بوية  كلية العلوم التر

 والنفسية

جامعة عمان العربية 

 للدراسات العليا
 االردن

2018 – 

 حنر اآلن
  لبحوثُمحكم لتقييم أبحاث مجلة جامعة عمان العربية ل

جامعة عمان العربية 

 للبحوث
 االردن

2018 – 

 حنر االن
مراقب جودة لتقييم جودة مجريات مناقشات الرسائل 

 الجامعية

عمادة البحث العلىمي 

 والدراسات العليا
ي جامعة عمان العربية

 
 االردن ف

2018 – 

 حنر اآلن

، الخطة  عضو لجان )الجودة الشاملة، االعتماد األكاديىمي
اتيج امج الدراسية، االستر ية، إدارة المخاطر، تطوير التر

 اللجنة الثقافية(

بوية  كلية العلوم التر

 والنفسية

جامعة عمان العربية 

 للدراسات العليا
 االردن

 2018من 

 حنر اآلن –
عضو لجنة تجديد )رؤية ورسالة وأهداف( أقسام كلية 

بوية والنفسية  العلوم التر

بوية  كلية العلوم التر

 والنفسية

معة عمان العربية جا

 للدراسات العليا
 االردن

 2018من 

 حنر اآلن –

، الخطة  عضو لجان )الجودة الشاملة، االعتماد األكاديىمي
امج الدراسية،  اتيجية، إدارة المخاطر، تطوير التر

االستر
 اللجنة الثقافية(

بوية  كلية العلوم التر

 والنفسية

جامعة عمان العربية 

 للدراسات العليا
 االردن

 2018ن م

 حنر اآلن –
)أمير  رس ومقرر مجلس القسم( لقسم األصول واإلدارة 

بوية  التر

بوية  كلية العلوم التر

 والنفسية

جامعة عمان العربية 

 للدراسات العليا
 االردن

بوية والتخطيط   بأعمال رئيس قسم اإلدارة التر
ً
 قائما

بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط

بية    كلية التر

 ىجامعة أم القر 
 السعودية

  APAنقد دراسات وأبحاث تربوية منشورة حسب معايتر  
 للطباعة والنشر األمريكية. 

   

    كتابة التقارير والمقاالت الصحفية والعلمية واإلدارية.  

 عضو لجنة تجديد )رؤية ورسالة( 
 

 
بية والتعليم  وزارة التر

 األردنية. 
 االردن

بوي  بية والتعليم وزارة ال  عضو مجلس التطوير التر تر
 األردنية. 

 االردن
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ية  ي إلدارة الموارد البشر  عضو المنتدى العرنر
 

 السعودية  

بية و التعليم  حائز عىل رتبة معلم أول/ األردن.    االردن وزارة التر

 
ة إدارية ومالية )مساعد إداري لمدير 3) ( سنوات ختر

 مدرسة ثانوية(
 

بية و التعليم   االردن وزارة التر

عضو لجنة تأليف وتطوير وتعديل مقرر )مهارات التعلم  ةسن 1
 النشط(

كة العالمية للتطوير  الشر

 والتدريب
 السعودية جامعة أم القرى

بية عضو اللجنة االستشارية لتطوير برامج الدراسات العليا سنة 1  السعودية  جامعة أم القرى كلية التر

ي الماجستتر عضو لجنة تجويد المواضيع البحثية )لتر  سنوات 5 نامجر
 والدكتوراه(

بوية قسم اإلد ارة التر

 والتخطيط

بية  كلية التر

 جامعة أم القرى 
 السعودية

 أمير  رس ومقرر مجلس القسم ومرشد أكاديىمي  سنوات 6
بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط

بية    كلية التر

 جامعة أم القرى 
 السعودية

 سنة 1

 
)  عضو لجنة )االعتماد األكاديىمي

بوية قسم  اإلدارة التر

 والتخطيط

بية    كلية التر

 جامعة أم القرى
 السعودية

عضو لجنة تأليف وتطوير وتعديل مقرر )مهارات التعلم  سنة 1
 النشط(

كة العالمية للتطوير  الشر

 والتدريب
 السعودية جامعة أم القرى

بية عضو اللجنة االستشارية لتطوير برامج الدراسات العليا سنة 1  السعودية جامعة أم القرى كلية التر

ي الماجستتر  سنوات 5 نامجر عضو لجنة تجويد المواضيع البحثية )لتر
 والدكتوراه(

بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط

بية  كلية التر

 جامعة أم القرى
 السعودية

تصميم محتوى الدورات والخطط التدريبية لمقررات إدارة  سنة 1
ية واألداء المؤسسي   الموارد البشر

هد التكنولوجيا مع

 للتدريس الجامعي 
 االردن 

 سنوات 6

 
ي الماجستتر  نامجر عضو لجنة القبول واالختبار والمقابلة )لتر

 والدكتوراه(

بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط

بية    كلية التر

 جامعة أم القرى 
 السعودية

نامج الدكتوراه( سنوات 4  عضو لجنة االختبار الشامل )لتر
بوية قسم اإلدارة التر 

 والتخطيط

بية   كلية التر

 جامعة أم القرى
 السعودية

بوية   ي اإلدارة التر
 
)تصميم وترجمة( توصيف مقرر )قراءات ف

يةباللغة  ي الماجستتر والدكتوراهاالنجلتر  نامجر  (، لتر

بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط

بية    كلية التر

 جامعة أم القرى
 السعودية

لندوة )التكامل بير  التعليم العام عضو اللجنة التنظيمية  سنة 1
 (2030والتعليم العاىلي لتحقيق رؤية المملكة 

بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط

بية    كلية التر

 جامعة أم القرى 
 السعودية
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 رئيس لجنة تجديد )رؤية ورسالة وأهداف( سنة 1
بوية  قسم اإلدارة التر

 والتخطيط

بية   كلية التر

 جامعة أم القرى
 السعودية

ي تم تدريسها: 
 المقررات النر

  :جامعة عمان العربية للدراسات العليا، جامعة أم القرى، وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

ي و مديري المدارس  مرحلة ماجستتر + دكتوراه
 
ف  مرحلة البكالوريوس + الدبلوم العاىلي + مشر

 المرحلة أسم المادة  المرحلة أسم المادة

     
بويالتخطيط  بية  ماجستتر  التر  بكالوريوس مدخل اىل التر

بوية  بكالوريوس المسؤولية المجتمعية  ماجستتر  القيادة التر

بوية  ماجستتر  إدارة المدرسة األساسية والثانوية ي اإلدارة التر
 
 بكالوريوس + دبلوم عاىلي  مقدمة ف

بية  لوم عاىلي بكالوريوس + دب إدارة النشاط المدرسي   ماجستتر  متقدم-أسس التر

ي التعليم
 
مهارات التعلم النشط   ماجستتر  إدارة الجودة الشاملة ف

ومهارات االتصال، وتأهيل 

 التفكتر 

عمادة السنة / بكالوريوس

ية  التحضتر

بوي بية والتعليم  ماجستتر  علم االجتماع التر  بكالوريوس مدخل اىل التر

ي  2التنمية المهنية   ماجستتر  إدارة التعليم العاىلي 
 
ف  ومديري المدارس مشر

ية )إدارة األفراد( بوي  ماجستتر  إدارة الموارد البشر ي ومديري المدارس مهارات الدعم التر
 
ف  مشر

بوية باللغة  ي اإلدارة التر
 
قراءات ف

ية  اإلنجلتر 
    ماجستتر + دكتوراه

بوية     ماجستتر  نظريات اإلدارة وتطبيقاتها التر

بوية     ماجستتر  أسس اإلدارة التر

بوي ال     دكتوراه 2تخطيط التر

    ماجستتر  إدارة تربوية متقدم

 

 رسائل الدراسات العليا: 

  :اف عليها ي تم اإلرسر
 رسائل الدراسات العليا النر

، واإلرشاد األكاديىمي عىل ) اف العلىمي بية/جامعة أم 48اإلرسر بوية / كلية التر ي اإلدارة التر
 
ي مرحلة الماجستتر ف

 
ي ا( رسالة علمية ف

 
 كلية لقرى، وف

بوية والنفسية، جامعة عمان العربية.   العلوم التر

  :ي تم مناقشتها
 رسائل الدراسات العليا النر
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ي )
 
بية/جامعة أم القرى، و55عضو لجنة مناقشة ف بوية والتخطيط/ كلية التر ي قسم اإلدارة التر

 
ي مرحلة الماجستتر ف

 
ي كلية ( رسالة علمية ف

 
ف

بوية والنفسية، جامعة عمان  العربية.  العلوم التر

 والمؤلفات المنشورات
 بالكت 

 

 التاري    خ الطبعة النارسر  العنوان المؤلفون

     

 الشقران، رامي وعاشور، محمد
ي 
 
نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة ف
ي تحسي   األداء 

الجامعات ودورها ف 
 المؤسسي 

دار كن         و  المعرة          ة العلمي         ة لل              
 والتو ي    ع، عمان، األردن. 
 

 2012 الطبعة االوىل

 
 المنشورة األبحاث 
 

 التاري    خ المكان العنوان المؤلفون

    

Khazaleh, Ahmad & Abzakh, 
Hanada & Alnasraween, 

Mo'en & Shogran, Shboul & 
Almousa, Nusaiba 

The Provided Counseling Services for 
Students with Disabilities in the Jordanian 

Universities, International Journal of 
Innovation, Creativity & Change 

 2020 

 
ورقة عمل جلب العقول اإلبداعية من الجامعات إىل 
 سوق العمل: نظام التعليم السعودي كمثال

 مؤتمر اإلبداع وريادة األعمال
 جامعة أم القرى، السعودية

24/04/2012 

 الشقران، رامي والعمري، أكرم
 اصلي   عىل  برنامج إنتلاتجاهات المعلمي   الح

INTEL  ي  نحو برنامجها التدريب 
(، 4مجلة جامعة أسوان، المجلد )

 (، جامعة أسوان، مرص19العدد)
2005 

 الشقران، رامي وعاشور، محمد
ي اإلصالح اإلداري داخل المدرسة 

دور مدير المدرسة ف 
ي ضوء بعض مهارات العمل المعارصة. مجلة اتحاد 

ف 
 بية وعلم النفسالجامعات العربية للت  

 2014 جامعة دمشق، سوريا. 

.  الشقران، رامي والدرايسة، عبدالكريم ي تحقيق األداء المؤسسي
بوية ودورها ف  يعات الت   الت  

بوية المجلد) (، 49مجلة رسالة المعلم الت 
بية والتعليم األردنية، 4العدد) (، و ارة الت 

 عمان، األردن. 
2011 

 الشقران، رامي والشقران

ي مدارس مديرية التعليم 
مدى تطبيق اإلدارة الذاتية ف 

ي العاصمة المقدسة من وجهة نظر مديري 
العام ف 

المدارس. مجلة معهد البحوث والدراسات 
اتيجية  االست 

(، 6جامعة أم درمان، المجلد)
 (، الخرطوم، السودان24العدد)

2014 

 الشقران، رامي والذيابات، بالل
ي تكنولوجيا واقع برنامج الدبلوم الع

بوي ف  اىلي الت 
من وجهة نظر المعلمي    ICTالمعلومات واالتصاالت 

موك ي جامعة الت 
نامج ف   واإلداريي   الملتحقي   بالت 

مجلة جامعة القدس لألبحاث المحكمة، 
 جامعة القدس، القدس

2014 

 الشقران، رامي وعاشور، محمد
بية  ي مديريات الت 

واقع نظم المعلومات اإلدارية ف 
ي والت

ي تحسي   األداء الوظيف 
 عليم ودورها ف 

مجلة جامعة الكويت، جامعة الكويت، 
 الكويت. 

2013 
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 معي    ونرصاوين، رامي  الشقران،

عالء وحراحشة،  

ي  التسكع مستوى
ون   التنظيمي  بالتماثل وعالقته االلكت 

ي  المعلمي    لدى
 
 مجلة عمان، العاصمة محاةظة ف

 واالجتماعية االنسانية للعلوم المشكاة
( )مقبول االسالمية العلوم امعةج  2020 لل   

Arabiyat,R., alnasraween, M, 
Abu sneineh,O,  AL 

Maharmeh, L. Shogran, Rami 

The Degree of Using Technology Tools by 
Adolescent and Its Effect on Them from 

Parents’ Point of View 

Journal of Education and 
Practice. Vol. 15, No. 5, 

 PP: 66-74. 
2019 

 والشقران، هيام والتاج، ماهر سليم،

 رامي 

 هيئة أعضاء لدى التحويلية القيادة ممارسة درجة
ي  التدريس
 
ي  ودورها االردنية الجامعات ف

 
 تعزيز ف

 الدراسات طلبة نظر وجهة من المجتمعية المسؤولية

 العليا

ي للمسؤولية 
ي  الدوىلي الثان  المؤتمر العرن 

مجتمعية  للجامعات، جامعة عمان ال
 العربية، عمان، األردن

2019 

 القرعان، رانيا والشقران، رامي 
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة 
االبتكارية وعالقتها بفعالية اتخاذ القرار اإلداري من 

 وجهة نظر معلميهم

مجلة جامعة عمان العربية، عمان، 
 األردن

2019 

 الشقران، رامي 

ي 
واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف 
ي 
ي محاةظة اربد ودورها ف 

بية والتعليم ف  مديريات الت 
تحسي   اإلبداع اإلداري من وجهة نظر القادة 

 األكاديميي   

بية، جامعة أم درمان،  مجلة كلية الت 
(، الخرطوم، 16(، العدد)2المجلد)

 السودان
2014 

ي 
، محمد الشقران، رامي والوذينان 
 والبدري، عدنان

ي 
درجة استخدام األنظمة اإلدارية المحوسبة ف 

ها عىل  الجامعات الحكومية السعودية ودرجة تأثت 
وع ممول / تحت التنفيذ(). األداء المؤسسي   م  

معهد البحوث العلمية/ جامعة أم القرى، 
 السعودية. 

2015 

 الشقران، رامي 
ي جامعة أم القرى 

من وجهة المعيقات التنظيمية ف 
 نظر الطالب والطالبات

بية عدد ) (، جامعة 164مجلة كلية الت 
 ، مرصاأل هر 

2015 

 الشقران، رامي 
مستوى االحتياجات التدريبية التنظيمية لمعلمي 

المؤتمر . مدارس التعليم الثانوي بمدينة مكة المكرمة
 الخامس إلعداد المعلم

بية/ جامعة أم القرى، مجلد  كلية الت 
 دية، السعو (2)

 ـه(. 1437)

 الشقران، رامي 
ي تعزيز مفاهيم 

إسهام برامج األنشطة الطالبية ف 
مجلة العلوم المواطنة لدى طالب جامعة أم القرى. 

بوية  الت 
 2016 ، مرص. جامعة القاهرة

 الشقران، رامي 
ي لدى مديري مدارس التعليم العام 

التكيف الوظيف 
جهة بمكة المكرمة وعالقته بالوالء التنظيمي من و 

 نظرهم

مجلة كلية الدراسات العليا، جامعة أم 
 ، السوداندرمان اإلسالمية

2016 

، محمد والشقران، رامي  ي  الحرن 
ي 
 القيادة اإلبداعية وعالقتها بإدارة التغيت  التنظيمي ف 

 الجامعات الحكومية السعودي

بية  مؤتمر آةاق تطور البحث العلمي والت 
ي إطار التحديات المعارص 

ة، والتعليم ف 
 جامعة عمان العربية، عمان، األردن

2019 

 الشقران، رامي 
ي العمل اإلداري لدى القيادات 

تطبيق الالمركزية ف 
بوية بمكة المكرمة من وجهة نظر الموظفي   

الت 
 اإلداريي   

بية، جامعة بنها، مرص.   2016 مجلة كلية الت 

نرصاوين، معي   والحراحشة، عالء 
 والشقران، رامي 

ب االستطالع وعالقته بمستوى مستوى تفكت  ح
المقدرة عىل اتخاذ القرار لدى طلبة المرحلة الثانوية 
ي مديرية تربية والتعليم لواء الجامعة باألردن

 ف 

بوية األردنية، الجمعية  المجلة الت 
بوية، عمان، األردن.   األردنية للعلوم الت 

2018 

نرصاوين، معي   والخزاعلة، أحمد، 
التاج والشقران، رامي وهيام،  

ي لدى أمهات األطفال ذوي 
مستوي الوعي الذان 

اق بالنفسي 
 اضطراب طيف التوحد وعالقته باالحت 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية 
 واالجتماعية، جامعة الشارقة. 

2019 
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 ، حراحشة، عالء والشقران، رامي
 ونرصاوين، معي   

ي المرحلِة األساس
 
ة ف غة العربيَّ

ُّ
ةتقديرات معلمي الل  يَّ

علم 
َّ
لدرجِة امتالكهم لبعِض مهاراِت استخداِم الت
ة لواء الجامعة ة تربيَّ ي مديريَّ

 
ي ف
ون   اإللكت 

مجلة جامعة االقىص، ةلسطي   ) مقبول 
 لل    (. 

2019 

Nasraween, Mo'en & Rami, 
Shogran & Harahsheh, Ala'a 

The Effect of Using Authentic Assessment 
on Eighth Grade Students’ Motivation in 

English Language Course in Amman 
 2019 مجلة غزة اإلسالمية

الشقران، رامي ونرصاوين، معي   
 والخزاعلة، أحمد والتاج، هيام. 

The Level of Organizational Training 
Needs for Secondary School Teachers in 

Ramtha City In Jordan 

ة العلوم االسالمية، مجلة المشكاة، جامع
 عمان، األردن. 

2019 

 
 
  المنشورة:  الصحفية المقاالت 

 

 تاري    خ النشر  العنوان اسم الصحيفة

   

 م6/1/2019 عندما تتحدث عمان بالعربية صحيفة الرأي األردنية

 صحيفة الرأي األردنية
 
ً
بوية نموذجا جامعة عمان العربية تجود عملها كلية العلوم الت 

 ُيحتذى
 م28/11/2018

 م26/3/2015 حول موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل السعودي.  صحيفة المدينة السعودية

 صحيفة الرأي األردنية
ي تحقيق األداء 

بوية ودورها ف  يعات الت  أهمية الت  
)جزء   (. 1المؤسسي

26/10/2010 

 صحيفة الرأي األردنية
ي تحقيق األدا 

بوية ودورها ف  يعات الت  ء أهمية الت  
)جزء   (. 2المؤسسي

2/11/2010 

ي  صحيفة الرأي األردنية
 5/3/2006 النظرة المستقبلية للنظام التعليمي األردن 

ي األردن صحيفة الرأي األردنية
 11/3/2010 الرؤية المستقبلية إلدارة المدارس الحكومية ف 

ي صحيفة الرأي األردنية
ي م شور ف 

 تحقيق صحف 
بوي  ي تكنولوجيا المعلومات أهمية الدبلوم العاىلي الت 
ف 

كة كادر لتطوير وتحديث  ICTواالتصاالت  ي تطرحه ش 
الب 

 CADERالتعليم 
4/4/2006 

ي صحيفة الرأي األردنية
ي م شور ف 

 تحقيق صحف 
ي إدخال 

موك ف  ي جامعة الت 
استقاللية أعضاء هيئة التدريس ف 

نت.   العالمات عىل شبكة اإلنت 
6/5/2006 

موك/قسم ال ة مقاالت ومقابالت صحفية رياضية وعلمية صحاةة واإلعالمصحيفة جامعة الت 
ّ
ة ما بي    ن   عد

 . 1997-1995الفت 
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 النشر  قيد كتب و أبحاث
 قيد األبحاث  :  النشر

  .مستوى التهكمية التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمان العربية للدراسات العليا 

 وسائل دمج مهاراتICT  ي
 
ي األردن. للقيادة الفعالة ف

 
  إدارات التعليم العام ف

  . ي الجامعات األردنية وأثره عىل الثقة التنظيمية حسب ما يراه القادة األكاديميي   واإلداريي  
 
اجع التنظيمي ف

  مستوى الت 
 

 قيد الكتب  :  النشر

  .اإلدارة التعليمية والتقنيات الحديثة 

 
ي  التدريبية الدورات

 بها التحق النر

 ونية )دورة تصميم االستبيا  . 2020( /جامعة عمان العربية/ Google Driveنات اإللكت 

 ( ي عن ُبعد
ون   . 2020( /جامعة عمان العربية/ Zoom Cloud Meetingدورة التدريب عىل التعلم اإللكت 

  /بية/جامعة أم القرى/مكة المكرمة اضية( /كلية الت  ي )الصفوف االةت 
ون   . 2014دورة التدريب عىل التعلم اإللكت 

  بية/جامعة أم القرى/مكة المكرمة/ دورة ي التدريس/كلية الت 
 . 2013التدريب عىل التعلم ال شط ف 

  /بية/جامعة أم القرى/مكة المكرمة /كلية الت  ي لمعايت  االعتماد األكاديمي
 . 2013دورة إعداد تقرير التقييم الذان 

 بية/جامعة أم القرى/مكة المكرم /كلية الت   . 2012ة/ دورة معايت  االعتماد األكاديمي

  /2012دورة تخري    ج المرويات التاريخية/كرسي األمت  سلمان بن عبدالعزيز/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة . 

  دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبICDL /  .بية والتعليم األردنية  و ارة الت 

 بية والتعليم األردنية  . دورة القيادة اإلدارية وتطوير البيئة التعليمية/ و ارة الت 

  .موك /جامعة الت  /مجمع الريادة للتمت    دورة تأهيل التفكت 

  .موك /جامعة الت   دورة مهارات االتصال/ مجمع الريادة للتمت  

  .موك /جامعة الت   دورة القيادة اإلدارية الفعالة/ مجمع الريادة للتمت  

  .موك /جامعة الت  / مجمع الريادة للتمت   ي اتيج 
 دورة التخطيط اإلست 

  ات الدراسية عىل شكل حقائب تعليمية حسب منهاج إنتل دورة حوسبة المقررINTEL  .بية والتعليم األردنية / و ارة الت  ي  التدريب 

   ية للصفوف الدنيا  . Action Pack دورة حوسبة منهاج اللغة اإلنجلت  

 مجيات الجاهزة  .  IT & Software دورة تدريبية حول الحاسوب والت 

 ي التعليم نحو االقتص
ي دورة االنتقال ف 

  ERIFKE.اد المعرف 

  .بية والتعليم األردنية بوي العام/ و ارة الت   دورة التطوير الت 

 ( حاصل عىل التوةل الدوىليIPT( من الجامعة األردنية بتاري    خ )24/5/2018 .) 
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 المعرةون

 بوية و  / الدكتورة هيام موس التاج بية الخاصة المشارك/ عميد كلية العلوم الت  وي :  عليا/ خلالنفسية/ جامعة عمان العربية للدراسات الأستاذة الت 
(00962796404263 .) 

  /بوبوي/ جامعة عمان العربية  الدكتور أحمد خالد الخزاعلة بية الخاصة وعلم النفس الت  بية الخاصة المشارك/ رئيس قسم الت  لدراسات لأستاذ الت 
 (. 00962786926375العليا/ خلوي :  )

 م / مد عىلي عاشوراألستاذ الدكتور مح بية/ جامعة الت 
/ كلية الت 

ً
بية حاليا / عميد كلية الت  بوية والتعليم العاىلي

: وك/ خلويأستاذ اإلدارة الت 

 )رسالة توصية رسمية(.  (. 00962)777103449

 كلية الت   / األستاذ الدكتور نواف موس شطناوي /
ً
بية حاليا بوية والقيادة/ عميد كلية الت  موك/ خأستاذ اإلدارة الت  لوي: بية/ جامعة الت 

(00962798477294 .) 

 موك/ خلوي :  / األستاذ الدكتور محمد مقبل عليمات بية/ جامعة الت 
/ كلية الت 

ً
بية سابقا  أستاذ المناهج وطرق التدريس/ عميد كلية الت 

 )رسالة توصية رسمية(. (. 00962)795768365

 بأستاذ اإلدا / األستاذ الدكتور عدنان بدري اإلبراهيم /كلية الت 
ً
بوية والتخطيط سابقا بوية والقيادة/ رئيس قسم اإلدارة الت  موك/ ية/ جامعرة الت  ة الت 

 (. 00962)795109190خلوي: 

 بوية وا / الدكتور هاشم بن بكر حريري / قسم اإلدارة الت 
ً
/ نائب مدير جامعة أم القرى سابقا بوية والتعليم العاىلي

لية لتخطيط/كأستاذ اإلدارة الت 
 . 00966505514042بية/ جامعة أم القرى/مكة المكرمة/ الت  

 قسم اإلدارة ال / الدكتور حمزة بن عبدهللا عقيل /
ً
بية سابقا بوية والتعليم العاىلي المشارك/ نائب عميد كلية الت 

بوية أستاذ اإلدارة الت  ت 
بية/ جامعة أم القرى/مكة المكرمة/   . 00966558001660والتخطيط/كلية الت 

 
 


