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 2021 /10 /13 التاريخ

 

 

 بسام عمر ذياب غانم 
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بسام عمر ذياب غانم :المسمى الوظيفي

 استاذ مشارك الرتبة األكاديمية:

  عّمان 1956 /11 /8 تاريخ الوالدة ومكانها:

 األردنية  الجنسية:

 ، 4شقة   21الجبيهةـ حي الجامعة ـ شارع ملحم التل ـ اسكان الخزامى ـ عمارة  العنوان:

 0790808927رقم الهاتف:

 bghanem@aau.edu.joالبريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البلد الجامعة

 الدكتوراه
أصول التربية الفكرية 

 الفلسفية والنفسية التعليمية

2000-2003 

 
 األردن األردنية

 الماجستير
أصول التربية الفكرية 

 الفلسفية والنفسية التعليمية
 األردن األردنية 1999 -1997

 1996 -1993 معلم صف البكالوريوس
  كلية العلوم التربوية

 UNRWA الجامعية 
 األردن
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 1978ـ 1976 تربية ابتدائية الدبلوم 
 مركز تدريب عمان 

(ATC) UNRWA 
 األردن

 األردن والتعليم وزارة التربية  1975 أدبي الثانوية العامة

 

 

 الجامعي العمل :التدريسية الخبرات
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 الرتبة العمل مدة

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 سنة 14
 استاذ مساعد

 استاذ مشارك

كلية العلوم التربوية 

 واآلداب

UNRWA-FESA 

 األردن قسم التربية وعلم النفس

 جامعة طيبة استاذ مشارك سنتان

 المدينة المنورة 

 التربيةقسم أصول 

 كلية التربية
 السعودية

 2من ف

2018- 

حتى 2019

 تاريخه

 جامعة عّمان العربية استاذ مشارك

قسم األصول واإلدارة 

 التربوية

كلية العلوم التربوية 

 والنفسية

 األردن

 

 

 :أخرى خبرات
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 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة العمل مدة

 سنوات 3
 وخبير مشرف

 تربوي
UNRWA األردن مكاتب التعليم 

 األردن المدارس UNRWA مدير مدرسة سنوات 3

 مدرسةمعلم  سنة 18
UNRWA 

 وزارة المعارف
 المدارس

 األردن

 السعودية

 األردن الطيران/ المضيفون طيران عالية مضيف جوي سنتان

 مدرب خالل العمل في التعليم
UNRWA 

 مؤسسات أخرى
 إعداد المعلمين، والتدريب

 األردن

 السعودية

 سنتان 

مدير تحرير 

مجلة علمية 

 محكمة

 جامعة طيبة
للبحوث مجلة جامعة طيبة 

 التربوية
 السعودية
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  سنوات 3
عضو لجنة 

 استشارية
 جامعة طيبة

مجلة جامعة طيبة للبحوث 

 التربوية

 السعودية

 

 

                             

  2021-2020منذ 

عضو هيئة 

تحرير مجلة 

 علمية محكمة

جامعة عمان 

 العربية

مجلة جامعة عمان العربية 

 للبحوث التربوية
 األردن

 
 

 

 

 والمؤلفات المنشورات
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   المجالت  
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 العدد المجلة العنوان

سنة 

 النشر

 محمد أبو نمرة

 بسام غانم

المشكالت التي تواجه طلبة 

التربوية كلية العلوم 

المتدربين أثناء التطبيق 

الميداني من وجهة نظر 

 األطراف المتعاونة

مجلة جامعة 

 القدس المفتوحة
10 2007 

 بسام غانم 

 خالد أبو شعيرة 

المعلم المثالي: خصائصه 

وأخالقياته بين الفكر 

التربوي اإلسالمي، والفكر 

 التربوي المعاصر

 الزرقاء الخاصة
كتاب 

 2المؤتمر ج
2008 

 بسام غانم 

 خالد أبو شعيرة 

العملية الفاعلة بين التربية 

النظرية والتطبيق في 

صفوف الحلقة األولى من 

 )كتاب( المرحلة األساسية

 الزرقاء الخاصة
كتاب 

 2المؤتمر ج
2008 

 بسام غانم

مشكالت المعلم المبتدئ 

كما يراها خريجو كلية 

العلوم التربوية التابعة 

في لوكالة الغوث الدولية 

عمان، المعينون في 

قطاعات التعليم المختلفة 

 .2000في األردن بعد عام 

 مجلة جامعة اربد
عدد  13مج 

1 
2009 

 بسام غانم
اتجاهات طلبة كلية العلوم 

التربوية /األونروا نحو 

مجلة اتحاد 

 الجامعات العربية
 2010 55ع
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تطبيق النظام الجديد 

لمرحلة المشاركة الكلية في 

 التربية العملية

 بسام غانم 

 عواد فريال ابو 

درجة شيوع األفكار 

الخرافية بين طلبة كليات 

العلوم التربوية في 

 الجامعات األردنية

مجلة جامعة 

النجاح )العلوم 

 االنسانية(

، ع 24مج

4  
2010 

 بسام غانم 

 نينةسعودة أبو 

دور وسائط التربية 

الرسمية وغير الرسمية في 

لدى غرس مفاهيم المواطنة 

طلبة كلية العلوم التربويةـ 

وكالة الغوث الدولية/ 

األردن من وجهة نظر 

 الطلبة أنفسهم

المجلة العربية 

المنظمة للتربية 

لتربية لالعربية 

 والثقافة والعلوم

 تونس

 

 2، ع30مج

 
2010 

Bassam 
Ghanem 

“Mohammad 
Amin” Al 

Qudah 
Hanan 

Hammash 

Scientific Research 
Current Status from 

Undergraduate 
Students' 

Perspective in 
Mu'tah and Irbid 

Universities in 
Jordan  

Najah 
Univ.J.Res. 

Vol.25(6) 2011 

 عودة أبو سنينة

 بسام غانم

حقوق المواطنة وواجباتها 

الدراسات معلم  كما يراها

االجتماعية في مدارس  

الغوث الدولية في  وكالة

 األردن

مجلة جامعة 

 األقصى
 2011 2 ع 15 مج

Hanan 
Hammash 

Bassam 
Ghanem 

Practice Education 
Student Teachers' 

Beliefs about 
Portfolio and its 
Relationship to 

some  Variables in 
the Faculty of 
Educational 

Hebron 
University 
Research 
Journal : 

Humanities 

 2013 1، ع 8مج 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22Hebron+University+Research+Journal+%26%2358%3B+Humanities%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22Hebron+University+Research+Journal+%26%2358%3B+Humanities%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22Hebron+University+Research+Journal+%26%2358%3B+Humanities%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22Hebron+University+Research+Journal+%26%2358%3B+Humanities%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22Hebron+University+Research+Journal+%26%2358%3B+Humanities%22
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Sciences and 
Arts/UNRWA 

 بسام غانم 

 عودة أبو سنينة

دور الشباب في التنمية 

للمجتمع من وجهة الشاملة 

نظر طلبة مؤسسات التعليم 

العالي في وكالة الغوث 

 الدولية في األردن

مجلة جامعة 

القدس المفتوحة 

لالبحاث 

 والدراسات

 2014 2، ع34مج

 بسام غانم

 مها درويش

 انتصار عشا

مفهوم اإلساءة للطفل 

وأشكالها ومؤشـراتها من 

وجهة نظر طلبة كلية 

العلـوم التربوية واآلداب/ 

 األردن -األنروا

مجلة اتحاد م

الجامعات العربية 

للبحوث في 

 التعليم العالي

 2015 2، ع35مج 

Bassam O. 
Ghanem& 

Ferial M. Abu 
Awwad 

 

The Degree of 
Principals’ Practice 
of Leadership Skills 

from the 
Perspective of 

UNRWA School 

Teachers 

International 
Education 

Studies 

Canadian 
center of 

science and 
education 

ERA  ،ERIC 
 

Vol. 12, 
No. 7  

2019 

 بسام غانم

 فريال أبو عواد

دور وسائل اإلعالم في 

تنمية الوعي الثقافي 

والفكري من وجهة نظر 

 -طلبة كليات التعليم العالي

 األنروا/ األردن

مجلة الزرقاء 

للبحوث 

والدراسات 

 اإلنسانية

EBSCO. 
Ulrich’s 

قبل للنشر 

2020 

ونشر في 

2021 

21(1 

1- 16 

2020 

 أكرم المجذوب

 بسام غانم

  

 

 

 غيث مطلق

 بسام غانم

The Degree of 
Practicing 

Transformational 
Leadership among 
Heads of Academic 

Departments in 
Libyan Universities 
and its Relationship 

REMAH 
review for 

research and 
studies : a 
refereed 

   EBSCO, 
ULRICHS 

 

 51العدد 

 2021شباط 

389- 409 

 

 

 

 54العدد 

 2021أيار 

2021 

 

 

 

 

2021 
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with the Level of 
Functional 

Performance from 
the Viewpoint of 
Faculty Members 

Degree of Physical 
Education Teachers 

Contribution To 
Achieve The Vision, 
Mission, Goals and 

Core Values of Their 
Schools From The 
Point of View of 
The Secondary 

Schools Principals 
In Jordan, 

 

 

REMAH 
review for 

research and 
studies : a 
refereed   
EBSCO, 

ULRICHS 

301- 320 

 
 

 رائدة سليحات

 بسام غانم

مستوى التخطيط للتعاقب الوظيفي 

 الفعال لدى

 القادة التربويين في العاصمة عّمان

 وعالقته 

باألداء الوظيفي للمعلمين من 

 نظرهموجهة 

رماح مجلة 

للبحوث 

 والدراسات

EBSCO. 
Ulrich’s 

في  نشر

العدد 

آب  57

2021 

 259- 

288  

 

2021 

 
 

 لمؤتمراتا
 

 
 

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 بسام غانم

برنامج التربية 

العملية من 

المنظور الجديد 

)تجربة كلية العلوم 

مؤتمر نواب عمداء 

 ورؤساء

الكليات والمراكز 

 في وكالة 

 الغوث الدولية

 عّمان
 14ـ12

/11/2006 
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التربوية الجامعية/ 

 األونروا ـ عمان (

 بسام غانم 

خالد أبو 

 شعيرة 

المعلم المثالي: 

خصائصه 

وأخالقياته بين 

الفكر التربوي 

اإلسالمي، والفكر 

 التربوي المعاصر

رؤى تحديثية 

 التربية  لبرامج

 العملية بكليات 

 في  التربية

الوطن العربي خالل 

 األلفية 

 الثالثة

جامعة 

 الزرقاء

 الخاصة 

25-

27/3/2008   

 بسام غانم

محمد أمين 

 القضاة

حنان 

 هّماش

واقع البحث العلمي 

 في

الجامعات األردنية  

 من وجهة 

نظر طلبة 

 البكالوريوس فيها

استراتيجية البحث 

 العلمي

 في الوطن العربي 

جامعة 

 اربد

 األهلية 

ـ  18

19/5/2010 

     

 بسام غانم

سيناريو متفائل 

لبرنامج تربية 

عملية إلعداد 

المعلمين في ضوء 

تحديات العصر 

ومتطلبات سوق 

 العمل

آفاق تطور البحث 

العلمي والتربية 

والتعليم في إطار 

 التحديات المعاصرة

مقرر إحدى 

 الجلسات 

جامعة 

 عّمان

 العربية

29-

30/4/2019 

     

لمى 

 النواجي

 بسام غانم

درجة ممارسة 

مديري المدارس 

الحكومية في 

األردن  للقيادة 

التكنولوجية 

وعالقتها باالتصال 

اإلداري من وجه 

 نظر المعلمين

البحث العلمي في 

 العصر الرقمي

مقرر محور: 

منصات التعليم 

 والتدريب الرقمية

 في المؤتمر

عمادة 

البحث 

العلمي 

والدراسات 

العليا في 

جامعة 

عّمان 

 العربية

5-
6/6/2021 

 

 

 

 الكتب
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 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

بسام غانم ، أحمد عايش، انتصار 

 عشا، غازي خضر
دليل التربية العملية في كلية 

 العلوم التربوية
 الكلية

كل عام مع 

 تعديالت
2007 

 بسام غانم 

 خالد أبو شعيرة 

 

التربية العملية الفاعلة بين 

النظرية والتطبيق في 

صفوف الحلقة األولى من 

 المرحلة األساسية 

 )كتاب محكم(

مكتبة المجتمع 

 عّمان -العربي
1 2008 

 بسام غانم

التربية الفنية وأساليب 

 تدريسها،

 )كتاب محكم(

 2018 1 المؤلف نفسه

 بسام غانم

 

التربوي اإلنسان  -الخطيب

)كتاب في سيرة علم تربوي 

 معاصر)تحت الطبع

- 1 2021 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 

 األردن -عضو الجمعية األردنية للبحث العلمي ، وأمين سر اللجنة الثقافية فيها عمان 
 األردن -عضو الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد ومركزها في عمان 
 األردن -عضو جمعية المكتبات األردنية. عمان 
  عضو منظمة الصداقة الدولية في مملكة السويد ومركز الدراسات النفسية والتربوية    

   التابع للمنظمة

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 
 

 

 (2020 /2019)الجامعة -عضو  -لجنة الموقع االلكتروني 

 (2020 /2019)الجامعة –وغيرها  ايرازموس -المشاريع الدولية، عضو لجنة 

 2020 /2019)الكلية -رئيس لجنة -لجنة التخطيط االستراتيجي 

 (2020 /2019)الكلية  –رئيس لجنة  -لجنة التدريب الميداني 

 (2020 /2019)الكلية -عضو -لجنة ضمان الجودة 
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 (2020 /2019)الكلية –عضو  -لجنة الدراسات العليا 

 الى اآلن -2019)الكلية  -عضو -لجنة الخطط الدراسية 

 2020الكلية) -رئيس لجنة -لجنة البحث العلمي-  

 2020)جامعة -عضو مجلس البحث العلمي-  

 2020)جامعة -عضو هيئة تحرير مجلة جامعة عمان العربية للبحوث-  

  2022 -2021عضو لجنة ضمان الجودة / الجامعة 

 2022 -2021منذ  الجامعة /عضو لجنة أخالقيات الرسائل واألطروحات الجامعية 

 

 

 
 

 

 انهيتها-بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 

 2020الجامعة لتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس فيها منذ ها تورشات عمل متنوعة عقد-  
 ( دورة تدريب المدربين المتكاملةT0T) 2011  ساعة 50 عّمان المركز العالمي الكندي 
  دورةICDL 2006 األردن اليونسكو ، من خالل كلية القدس 

  تأهيل تربوي في اإلشراف التربويSS(r)   2002ـ 2000 األردن معهد التربية/ األونروا ـ اليونسكو 

  تأهيل تربوي في اإلدارة المدرسيةHT (PP) 2000ـ 1998 األردن معهد التربية / األونروا ـ اليونسكو 

   1977ساعة   128 ألردنا جمعية المكتبات األردنية دورة علـم المكتبـات و المعلومـات 

 1978، 1977األردن جمعية الكشافة والمرشدات األردنية دورات كشفية: قادة، وتمهيدي الشارة، والشارة الخشبية ،

1988 

  ،دورات قصيرة وورشات عمل مختلفة خالل عملي في الجامعات، واالشراف، واإلدارة، والتعليم،مثل: الخطط االستراتيجية

لقيادة وإدارة األفراد، ومهارات التواصل والتفاوض، وإثارة الدافعية، وإساءة استعمال السلطة في العمل، والتشغيلية، ومهارات ا

 والتخطيط واالستقصاء اإليجابي وإعداد الرؤيا، والرسالة، واألهداف ، و..

 

 
 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

ي أثناء عملي في الجامعات فدورة  60أشرفت وقدمت على دورات وورشات عمل متعددة الموضوعات والعناوين تزيد عن 

 واالشراف التربوي وادارة المرسة
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 2021 /2020إعداد معلم المونتيسوري  ورشة لطلبة جامعة عمان العربية 

 2021 /3 /6 السبتجامعة عمان العربية  البكالوريوسمهارات العرض وااللقاء طلبة 

 2021 /3 /12مهارات العرض وااللقاء طلبة الماجستير والدبلوم العالي جامعة عمان العربية الجمعة 

 2021 /10 /13الكلية األربعاء  أعضاء هيئة التدريس  في –كتابة المخرجات التعليمية واالهداف والنتاجات 
 

 البحثية االهتمامات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 و... والثقافية، ،واالجتماعية التعليمية، والنفسية الفلسفية، يةرالفك : التربية أصول 

 وتنميتهم المعلمين إعداد 

 التربوية اإلدارةو القيادة 

 

 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 العربية 

 اإلنجليزية 
 
 

 

 

 

 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدريب 
 والجوالة الكشافة 
 بالخطوات الرسم 
 العربي الخط 
 المونتيسوري 
 

 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020- 2021 المونتيسوري معلم إعداد عمل ورشة لتقديم الرئيس عطوفة من مدرب وشهادة شكر كتاب  

 2021 /2 /21 اللجان في علةالفا والمشاركة الميداني التدريب دليل إعداد حول الكلية عميد من شكر 

 2020- 2021 االرشادي الدليل إعداد في المساهمة على العربية عمان جامعة رئيس عطوفة من شكر كتاب 

  الجامعة في للطلبة عمل ورشات وتقديم األكاديمي األداء دليل ومراجعة الجامعة، في العليا الدراسات لطلبة
 2019 العلمي البحث تطور آفاق مؤتمر انجاح في المتميزة لنشاطاتي  العربية عمان  جامعة من تقدير شهادة 

  المعاصرة التحديات إطار في والتعليم والتربية
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 2017المميز الدكتور درع UNRWA   FESA- 

 1435السعودية -المنورة طيبة/المدينة جامعة في التربوية للعلوم طيبة جامعة مجلة من التقدير وشهادة درع ـ 

 فيها التحرير وادارة المجلة في العمل في المميز الجهد على

 1434تقديم على السعودية -المنورة طيبة/المدينة جامعة في التربية كلية في المناهج قسم من تقدير شهادة هـ 

 المعلمين واعداد العملية التربية برنامج حول سيمنار

 2011االمارات -ظبي أبو الخاصة، االحتياجات وذوي ةاالنساني للرعاية العليا زايد مؤسسة من وتقدير شكر م 

  م2010 لعام الذهنية االعاقات ذوي منهاج ومراجعة تحكيم لجنة عضوية في للمشاركة المتحدة العربية

 2011االمارات -ظبي أبو الخاصة، االحتياجات وذوي االنسانية للرعاية العليا زايد مؤسسة من وتقدير شكر م 

 المرثرة والديموغرافية السيكولوجية العوامل حول االجرائي البحث في المشاركة في للمشاركة المتحدة العربية

 مستوى في
 

   -الجامعة( )في العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-------------------- 
 

 اسم الطالب الرسالة عنوان الوضع

  التحويلية للقيادة الليبية الجامعات في األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة درجة  المناقشة تمت

 التدريسية الهيئة  أعضاء نظر وجهة من الوظيفي األداء بمستوى وعالقتها
                             المجدوب إمراجع إبراهيم أكرم

 التكنولوجية للقيادة األردن في الحكومية المدارس مديري ممارسة درجة المناقشة تمت

 المعلمين نظر وجهة من اإلداري االتصال بمستوى وعالقتها 
 النواجي كايـــــــــــد يوسف لما

  مدارسهم  وأهداف ورسالة رؤية تحقيق في الّرياضيَّة التّربية معلمي إسهام درجة المناقشة تمت

  األردن في  الثانوية المدارس مديري نظر وجهة من الجوهرية وقيمها
 غيث صالح عيسى المطلق                      

 في الثانوية المدارس في اآلمنة المدرسية البيئة متطلبات توافر درجة المناقشة تمت

 نظرهم وجهة من للمدرسين الوظيفي باألمن وعالقتها العراق 
 أحمـــد أحمد محمود عامــــــر

 الخاصة المدارس معلمي لدى المهني بالنمو وعالقتها التنوع إدارة ممارسة درجة تمت المناقشة

 نظرهم. وجهة من عّمان العاصمة في 
 شواهنة سعيد جمال مجد

 المهنة أخالقيات بممارسات وعالقتها اإلدارية الحوكمة مبادىء تطبيق مستوى تمت المناقشة

   البلقاء محافظة في المدارس معلمي نظر وجهة من 
 ابتسام يوسف عثمان صالح

 عّمان العاصمة في الخاصة المدارس لمعلمي المستجدة التدريبية االحتياجات تمت المناقشة

  نظرهم وجهة من الوظيفي بأمنهم وعالقتها (19 كورونا)كوفيد أزمة ظل في 
 إيمان عليان محمد الخطيب

  وعالقته عّمان العاصمة في التربويون القادة لدى الوظيفي التعاقب مستوى تمت المناقشة

 المعلمين نظر وجهة من اإلداري بالتميز
 رائدة يوسف محمد السليحات

 

 تمت المناقشة   درجة معرفة إدارات الحضانات بنظام المنتيسوري وعالقتها           رانية متا راجي ماثيوس

 باتجاهاتهم نحو تطبيقه في األردن

 االشراف مستمر  خالد شحادة احمد الغشمري      درجة ممارسة القيادة بالقيم لدى مديري مدارس لواء االغوار الشمالية

 التميز المؤسسيفي ظل جائحة كورونا وعالقتها بتحقيق 

 من وجهة نظر المعلمين

 

 العاشر الصف طلبة ارشاد في عمان العاصمة في المدرسية القيادات اسهام درجة االشراف مستمر

 انفسهم الطلبة نظر وجهة من التعليمي مسارهم الختيار 
 وداد نجاتي عارف حسين        
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 االشراف
 مستمر 

 ظل في آمنة مدرسية بيئة توفير في اربد محافظة مدارس مديري أدوار

  دافعية بمستوى وعالقتها كورونا جائحة خالل الوجاهي التعليم الى  العودة 

 المعلمين نظر وجهة من  للتعلم الطلبة

 سماح محمد حسين دغيم            

 

 

 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0799983330 سابقًا عجلون جامعة رئيس  العيادي صبحي أحمد د أ. -1
 0796112500 حاليا العربية عّمان جامعة سنينة أبو عودة د . أ -2
 0796404263حاليًا العربية عّمان جامعة  والنفسية التربوية العلوم كلية عميد ، التاج موسى هيام د. -3

 0799444887 مؤتة جامعة تدريس هيئة عضو الخريشة، باجي ملوح أ.د -4
 

 


