دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ18/10/2021.
عدنان حسين ماقلي الجادري

المعلومات الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة شخصية

المسمى الوظيفي :عضو هئية تدريس
الرتبة األكاديمية :أستاذ دكتور
تاريخ الوالدة ومكانها:
الجنسية :عراقي
العنوان :عمان
رقم الهاتف962795335863 :
البريد اإللكترونيadnanaljadiri@yahoo.com :

المؤهالت العلمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة
جامعة وسكنسن –
ماديسون

الدرجة

التخصص الدقيق

دكتوراه

(مناهج التربية المهنية
والتعليم التقني المستمر)

1983

ماجستير

( تعليم و إرشاد مهني)

1977

جامعة بغداد

بكالوريوس

( اقتصاد و تعليم
زراعي)

1972

جامعة بغداد

(من-الى)
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البلد
الواليات
المتحدة
األمريكية
العراق
العراق

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

)(2000-2001

أستاذ

جامعة عمر المختار

)(2001-2002

أستاذ غير متفرغ

الجامعة االردنية

)(2001-2002

أستاذ غير متفرغ

جامعة البلقاء التطبيقية

((2002-2003

أستاذ

جامعه عمان العربية

مناهج التعليم المهني
قسم المناهج و طرق
التدريس
كلية الحصن الهندسية (
البولي تكنيك )
قسم المناهج و طرائق
التدريس

ليبيا
األردن
األردن
األردن

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
2002-2003
)) 2007 - 2003

المؤسسة

الرتبة
استاذ مناهج التعليم
المهني والتقني
رئيس قسم المناهج و
طرائق التدريس

جامعه عمان العربية
جامعة عمان العربية

نائب عميد كلية
2007

الدراسات التربوية و

جامعة عمان العربية

النفسية العليا

القسم/الكلية
قسم المناهج و طرائق
التدريس
كليه الدراسات التربوية ا
لعليا

كليه الدراسات التربوية ا

البلد
األردن
األردن

األردن

لعليا

عميد البحث العلمي
()2008

و قائم بأعمال عميد كلية
العلوم التربوية و النفسية
العليا

جامعة عمان العربية

كلية العلوم التربوية و
النفسية العليا
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األردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
عميد كلية العلوم التربوية
والنفسية
()2010

وقائم بأعمال عمادة
البحث العلمي
والدراسات العليا لمرات
متعددة

جامعة عمان العربية

كلية العلوم التربوية و

األردن

النفسية العليا

نائب رئيس جامعة عمان
من 2013 / 5 /19

العربية للشؤون

ولغاية 2013/ 9/14

األكاديمية والبحث

جامعة عمان العربية

كليه الدراسات التربوية ا
لعليا

العلمي
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األردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المنشورات والمؤلفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت


) (46بحث منشور في مجالت ومؤتمرات علمية
المؤلفون
(بالترتيب)

المجلة

العنوان
السلوكي والمعرفي
والقيمي لطلبة للطلبة
وفق فلسفة جامعة عمان
العربية

مهنة التعليم  :الرؤية
والواقع
االنطالق نحو جامعات
بحثية

العدد

جريدة جامعة
عمان العربية

العدد األول تشرين
األول

جريدة جامعة
عمان العربية

تشرين األول

جريدة جامعة
عمان العربية

سنة النشر

تموز

( ) 2018

( ) 2018
( ) 2020

المؤتمرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1المؤتمراالول للتعليم المستمر المنعقد في بغداد عام 1989
.2عضو اللجنه التحضيريه للمؤتمر النوعي االول تحت عنوان :تطوير المرأه بين الواقع و
الطموح للفتره من 11/10 – 12/10/1994عقده االتحاد العام لنساء العراق
.3عضو اللجنه التحضيريه للندوه العلميه لدور المرأه في ظل الحصار )في اطار التحضير
لمؤتمر القمه العالمي لالغذيه 13-17/11/1996عقده االتحاد العام لنساء العراق بالتعاون مع
ممثليه االمم المتحده و االتحاد النسائي العربي العام بغداد تموز 1996
.4عضو اللجنه التحضيريه للندوة القطرية ألفاق تطور التدريب المهني في العراق /وزاره
العمل و الشؤون االجتماعيه بالتعاون مع منظمه العمل العربيه :1996
.5المشاركه في العديد من الندوات و المؤتمرات العلميه داخل و خارج العراق
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
.6رئيس أللجنه ألتحضيريه للمؤتمر ألعلمي أألول (ألتغذيه وأألعاقه وألصحه ألنفسيه ) ألذي
نظمته جامعة عمان ألعربيه بأألشتراك مع ألمكتب أألقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحه
العالميه بالقاهره ,عمان  13 -12 ,اكتوبر . 2010,
.7ندوة (نحو مستقبل افضل للطفل العربي ذو االعاقه )كلية العلوم التربويه والنفسيه  ,جامعة
عمان العربيه . 2012/4/ 24,
.8رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر األتجاهات الحديثة في التربية الخاصة الذي عقد بالتعاون
بين جامعة عمان العربية وجامعة القدس المفتوحة (. ) 2012
.9رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي حول تكنولوجيا األتصاالت والمعلومات وتطوير األداء
في المؤسسات التعليمية الذي عقد بالتعاون بين جامعة عمان العربية ومؤسسة مضامين
للتنمية البشرية للفترة من 2013/10 /31- 2013/10/29
.10عضو أرتباط بين جامعة عمان العربية والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األردن
ضمن مشروع تعزيز الشراكة األردنية األوربية EU- Jodan Net 11الذي بستمر العمل
به لمدة عامين أبتدا ًء من عام  2013ضمن برنامج " العمل األطاري السابع FP7
 .11رئيس لجنة تحضيرية ل (  ) 4مؤمرات علمية دولية محكمة تم عقدها من قبل عمادة كلية
العلوم التربوية والنفسية  /جاممعة عمان العربية .
الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

الناشر

العنوان
اإلحصاء الوصفي في
العلوم التربوية
اإلحصاء ألتحليلي في
ألعلوم ألتربوية
واإلنسانية
المرشد في إعداد و
كتابة أألطروحات
والرسائل الجامعية

دار
المسيرة
للطباعة
والنشر

الطبعة
ط 1و ط
2

مؤسسة
الوراق
للنشر
والتوزيع
مؤسسة
الوراق للنشر
والتوزيع

اساسيات البحث العلمي
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التاريخ
( 2005و
) 2007

()2018

() 2018
2005

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
االسس المنهجية
واالستخدامات
االحصائية في بحوث
العلوم التربوية
واالنسانية
ألمدخل لفهم
مصطلحات و مفاهيم
البحث ألعلمي
واألحصاء
اساسيات علم االرشاد
كتاب منهجي
اساسيات البحث العلمي
وتطبيقاته اإلحصائية
في العلوم التربوية
واالنسانية

الطبعة
األولى و
الثانية

2019
وزارة التعليم
العالي
والبحث
العلمي  ,بغداد
:العراق

1999
كتاب يطبع
حاليا ً في
احدى دور
النشر
األمريكية
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عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

.1المستشار العلمي للهيئة العامة للتدريب و التعاون في العراق
.2عضو في اللجنة التنفيذية إلعداد الموسوعة العلمية العربية التي تعدها وزاره التربية
العراقية بالتعاون مع منظمه اليونسكو العربية
.3عضو اللجنة العليا للممارسة الميدانية للتدريسيين و طلبه جامعه بغداد لمده 6سنوات
.4رئيس فريق محور البحوث االقتصادية واالجتماعية للبرامج اإلنمائية التابعة لمركز أباء
لألبحاث العلمية التطبيقية .
.5العمل في اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مجال النشر العلمي لمده سنه واحده

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

.1رئيس لجنه البحث العلمي في كليه الدراسات التربوية العليا /جامعه عمان العربية
للدراسات العليا /األردن
.2ممثل كليه الدراسات التربوية العليا في المركز العربي لالختبارات و المقاييس التربوية /
جامعه عمان العربية للدراسات العليا.
.3رئيس لجنة التعيين والترقيات العلمية في جامعة عمان العربية منذ عام 2013
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الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

.1مشاركه في لجان عديدة إلعداد و تنفيذ دورات تدريبيه منها يتعلق بالكلية أو الجامعة إضافة
الى عضويه لجان إلعداد و تطوير برامج تدريبيه للمالكات العاملة في الوزارات المختلفة.
.2شاركت في دوره تدريبيه كمتدرب لمده أسبوعين في مجال استخدام الحاسوب في التعليم
الجامعي الذي أعده معهد النفط العربي التابع لمنظمه األوبك في بغداد/ 1990
.3المشاركة في ورشه تدريبيه حول البحث السريع بالمشاركة )في مركز كأردني التابع لألمم
المتحدة المنعقدة في األردن /عمان .1998
.4برنامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة .الذي نظمه المركز العربي
لتحسين أألداء وتنمية الموارد البشرية في جامعة عمان العربية للفترة – 9_8كانون األول
. 2011/
.5ورشة عمل تقييم النتاجات التعليمية للبرامج التربوية .الذي نظمه المركز العربي لتحسين
األداء وتنمية الموارد البشرية في جامعة عمان العربية للفترة من . 2010/12/27-26
.6ألبرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة على برنامج أألوتلوك الذي نظمه
المركز العربي لتحسين األداء وتنمية الموارد البشرية  ,جامعة عمان العربية 5/ 31-25,
. 2009/
.7برنامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة والذي نظمه المركز العربي
لتحسين أداء أعضاء أألداء وتنمية الموارد البشرية ,جامعة عمان العربية للدراسات العليا ,
في الفترة من . 2008/11/23-9
.8البرنامج التدريبي ً طرائق وأساليب التدريس الفعال في التعليم العالي ً المركز العربي
للدراسات واالستشارات في جامعة عمان العربية للدراسات العليا للفترة 2008/ 5/20-19
.9البرنامج التدريبي ً النمو المهني واألكاديمي المستمر مهمة أساسية لعضو هيئة التدريس ً
المركز العربي للدراسات واالستشارات في جامعة عمان العربية للفترة .2008/4/22
.10ورشة عمل حول أعداد أطروحات ورسائل الماجستير نظمتها جامعة عمان العربية حول
. 2008/2/5
.11ورشة عمل ً أساليب البحث العلمي ًنظمتها جامعة عمان العربية بتاريخ .2007/4/24
.12رئيس اللجنة ألتحضيرية لمؤتمر ألتوجهات ألحديثة في ألتربية ألخاصة ألمنعقد بالتعاون بين
جامعة عمان ألعربية واتحاد ألجامعات ألعربية وجامعة ألقدس ألمفتوحة بتاريخ 13- 12
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تشرين أألول 2012/
.13المشاركة في الورشة التدريبية في مشروع دعم مبادرات واستراتيجيات البحث والتطوير
التكنولوجي واإلبداع ( )SRTDفي الجامعات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء األردن
بتاريخ  2013/12/2في مبنى المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  /عمان  /األردن .

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

إعطاء محاضرات في البرامج التدريبية الخاصة بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس سنويا ومنذ
بداية عملي في جامعة عمان العربية وهذه المحاضرات تتمحور بشكل أساسي حول البحث العلمي
وتطوير مخططات البحوث العلمية والتصاميم البحثية الكمية والنوعية والتوظيف اإلحصائي فيها
واالختبارات التحصيلية لألغراض الصفية والبحث العلمي .
ففي العام الدراسي األول  2019 / 2018قدمت محاضرات كاآلتي -:
 – 1البرنامج التدريبي األول  :بداية الفصل الدراسي األول 2019 / 2018
تقديم (  ) 3محاضرات لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بعنوان :
(( تصميم البحث العلمي وتطبيقاته العملية ))
 -2البرنامج التدريبي الثاني  :بداية الفصل الدراسي الثاني 2019 / 2018
تقديم( ) 3محاضرات لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بعنوان :
(( االختبارات التحصيلية وتطبيقاتها الصفية والبحثية ))
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االهتمامات البحثية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
.1مجال مناهج العلوم و طرائق تدريسها
.2مجال مناهج الرياضيات و طرائق تدريسها
.3مجال مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها
.4مجال مناهج اللغة االنجليزية وطرائق تدريسها مجال التعليم الصحي و التمريض
 .5مجال مناهج التربية المهنية والتعليم المهني والتقني
.6مجال التعليم الصناعي و الهندسي
.7مجال االقتصاد المنزلي
.8مجال التعليم الزراعي
.9مجال اإلرشاد والتعليم الزراعي
.10مجال التعليم الموسيقي والتربية البدنية
.11مجال المناهج العامة
.12مجال اإلرشاد التربوي و النفسي
.13مجال التدريب المهني
اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية و اإلنجليزية )قراءه و كتابة)
نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Human Resources Department
الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

وجهة
االحتياجات التدريبيه المهاريه لمعلمي التربيه المهنيه من
هيثم مصطفى عيادات
نظر المعلمين و المشرفين في محافظه اربد
مريم احمد علي السيد بناء برنامج تدريبي قائم على الكفاءات التعليميه لمعلمي التربيه المهنيه
في مرحله التعليم االساسي في االردن و بيان فاعليته في تنميه الكفايات معرفيا و ادائيا
خليل احمد خليل الخوالده فاعليه برنامج تدريبي لتنميه الثقافه البيئيه لمعلمي التربية المهنية في
المرحلة االساسيه في االردن
The Effect of a proposed Instructional Program based on
نورما زايد
the Communicative approach on Developing the Speaking Skill of the
basic Stage Students and their Attitudes towards Speaking English in
Jordan

المعرفون
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