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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرتبة األكاديمية :دكتور
تاريخ الوالدة ومكانها :الرمثا /األردن 1973/12 /28
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المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

جامعة اليرموك

االردن
االردن

الدرجة

التخصص الدقيق

دكتوراه

الحاسوب في التعليم واإلدارة

2010

الماجستير

2006

جامعة اليرموك

االردن

بكالوريوس

تكنولوجيا تعليم
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالتICT
أدب اللغة اإلنجليزية

2005

جامعة اليرموك

1997

جامعة اليرموك

االردن

دبلوم فرعي

تحرير صحفي

1997

جامعة اليرموك

االردن

ثانوية عامة

العلمي

1991

دبلوم عالي

(من-الى)
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االردن
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

تدريس كافة مواد اإلدارة التربوية ،وتكنولوجيا
التعليم ،والمناهج العامة ،والعلوم التربوية،
ومهارات التعلم النشط ،وتأهيل التفكير ،ومهارات
االتصال ،لجميع المستويات(دبلوم ،بكالوريوس،
ماجستير ،دكتوراه) ،باللغة العربية واللغة
اإلنجليزية

 1سنة

(عضو مشارك)مشاركة أعضاء هيئة التدريس ،
في إلقاء المحاضرات ،وتصحيح االمتحانات،
وجمع البيانات المتعلقة بالبحوث والدراسات
المتخصصة في تكنولوجيا التعليم واإلدارة التربوية
والعمل على نشرها في المجالت العلمية المح ّكمة.

قسم اإلدارة التربوية

تصميم وتنفيذ دورات تدريبية لمواضيع متعددة في
إدارة وتدريب الموارد البشرية لموظفي مؤسسة
التدريب المهني األردنية

الموارد البشرية

جامعة اليرموك

االردن

مؤسسة التدريب المهني
األردنية

االردن

إعداد وتصميم محتوى دورات إدارية وتدريبية
متنوعة (إدارة الوقت ،إدارة االجتماعات ،مهارات
التواصل واالتصال مع المجتمع المحلي).
 13سنة
 3سنوات
 1سنة
 6سنوات
 1سنة
– 2018
حتى االن

مدرس لمادة اللغة اإلنجليزية
عضو هيئة تدريس في منتدبا ً من كلية التربية /قسم
اإلدارة التربوية والتخطيط في جامعة ام القرى
(أستاذ مساعد) ،قسم العلوم األساسية ،عمادة السنة
التحضيرية
عضو هيئة تدريس برتبة (أستاذ مساعد  +أستاذ
مشارك)
عضو هيئة تدريس برتبة (أستاذ مشارك)/
(محاضر غير متفرغ)
عضو هيئة تدريس (أستاذ مشارك)

االردن
وزارة التربية و
التعليم
قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

للمرحلة الثانوية

االردن

كليات بريده األهلية

السعودية

قسم العلوم األساسية

جامعة أم القرى في
السعودية

السعودية

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط  /كلية
التربية

جامعة أم القرى

السعودية

قسم العلوم اإلنسانية،
كلية العلوم واآلداب

جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية

السعودية

قسم األصول
واإلدارة التربوية،

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن
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كلية العلوم التربوية
والنفسية

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
 -2020/12/11حتى
اآلن
10/7/20211/9/2021
 – 2019حتى االن
 – 2018حتى االن
 – 2018حتى اآلن
 – 2018حتى االن

المؤسسة

الرتبة
نائب عميد
عميد (بالتكليف)
رئيس قسم األصول
واإلدارة التربوية
والمناهج وطرق
التدريس
أمين سر ومقرر مجلس
الكلية
ُمحكم لتقييم أبحاث مجلة
جامعة عمان العربية
للبحوث
مراقب جودة لتقييم جودة
مجريات مناقشات
الرسائل الجامعية

كلية العلوم التربوية
والنفسية
كلية العلوم التربوية
والنفسية

القسم/الكلية

البلد

جامعة عمان العربية

األردن

جامعة عمان العربية

األردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية

االردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن

جامعة عمان العربية
للبحوث

االردن

في جامعة عمان العربية

االردن

عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا

المنشورات والمؤلفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
المجالت
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

المجلة

العدد

Almousa & Shogran,
& Rami & Banat, Al Taj
Mustafa

Level of Higher Basic
Stage Islamic
'Education Teachers
Practice for the 21st
Century Skills in

Turkish
Online
Journal of
Qualitative

Volume
12
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سنة النشر

2021
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Inquiry
,(TOJQI)

2021

Vol. 14,
.No. 4

International
Education
Studies

2020

2012/04/24

2005

مؤتمر اإلبداع
وريادة األعمال
،جامعة أم القرى
السعودية
مجلة جامعة
 المجلد،أسوان
،)19( العدد،)4(
،جامعة أسوان
مصر

Relation to Their
Attitudes Towards
Teaching Profession in
Jordan
The Level of Job
Burnout Among the
Facult Members of the
Private Jordanian
Universities in Jordan
and the Effect of
Gender and Experience
Variables on It
The Provided
Counseling Services for
Students with
Disabilities in the
Jordanian Universities,
International Journal of
Innovation, Creativity &
Change
ورقة عمل جلب العقول
اإلبداعية من الجامعات إلى
 نظام التعليم:سوق العمل
السعودي كمثال

Rami. Al-Shoqran, Awad
Alfandi, Mo’en
Alnasraween, Nusibah
Alsawa, Muhannad AlShboul1, Sami Katatneh3
.& Raeda Ammari

Khazaleh, Ahmad &
Abzakh, Hanada &
Alnasraween, Mo'en &
Shogran, Shboul &
Almousa, Nusaiba

اتجاهات المعلمين الحاصلين
 نحوINTEL على برنامج إنتل
برنامجها التدريبي

 أكرم، رامي والعمري،الشقران

 محمد، رامي وعاشور،الشقران

، رامي والدرايسة،الشقران
عبدالكريم

2014

،جامعة دمشق
.سوريا

دور مدير المدرسة في اإلصالح
اإلداري داخل المدرسة في
ضوء بعض مهارات العمل
 مجلة اتحاد.المعاصرة
الجامعات العربية للتربية وعلم
النفس

2011

مجلة رسالة المعلم
التربوية
،)49(المجلد
 وزارة،)4(العدد
التربية والتعليم

التشريعات التربوية ودورها في
.تحقيق األداء المؤسسي
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األردنية ،عمان،
األردن.
مدى تطبيق اإلدارة الذاتية في
جامعة أم درمان،
مدارس مديرية التعليم العام في
المجلد(،)6
العاصمة المقدسة من وجهة نظر
الشقران ،رامي والشقران
مديري المدارس .مجلة معهد
العدد(،)24
البحوث والدراسات
الخرطوم ،السودان
االستراتيجية
واقع برنامج الدبلوم العالي
التربوي في تكنولوجيا
مجلة جامعة القدس
المعلومات واالتصاالت  ICTمن لألبحاث المحكمة،
الشقران ،رامي والذيابات ،بالل
جامعة القدس،
وجهة نظر المعلمين واإلداريين
القدس
الملتحقين بالبرنامج في جامعة
اليرموك
واقع نظم المعلومات اإلدارية في
مجلة جامعة
مديريات التربية والتعليم
الكويت ،جامعة
الشقران ،رامي وعاشور ،محمد
ودورها في تحسين األداء
الكويت ،الكويت.
الوظيفي
مستوى التسكع االلكتروني
جامعة العلوم
وعالقته بالتماثل التنظيمي لدى
الشقران ،رامي ونصراوين ،معين
االسالمية (مقبول
المعلمين في محافظة العاصمة
وحراحشة ،عالء
للنشر)
عمان ،مجلة المشكاة للعلوم
االنسانية واالجتماعية
Journal of
The Degree of Using
Arabiyat,R.,
Education
Technology Tools by
alnasraween, M, Abu
and Practice.
Adolescent and Its
sneineh,O, AL
Vol. 15, No. 5,
Effect on Them from
Maharmeh, L. Shogran,
PP: 66-74.
Parents’ Point of View
Rami
المؤتمر العربي
الدولي الثاني
درجة ممارسة القيادة التحويلية
للمسؤولية
لدى أعضاء هيئة التدريس في
سليم ،ماهر والتاج ،هيام
المجتمعية
الجامعات االردنية ودورها في
والشقران ،رامي
تعزيز المسؤولية المجتمعية من للجامعات ،جامعة
عمان العربية،
وجهة نظر طلبة الدراسات العليا
عمان ،األردن
درجة ممارسة مديري المدارس
مجلة جامعة عمان
الثانوية للقيادة االبتكارية
العربية ،عمان،
القرعان ،رانيا والشقران ،رامي
وعالقتها بفعالية اتخاذ القرار
األردن
اإلداري من وجهة نظر معلميهم
واقع استخدام تكنولوجيا
مجلة كلية التربية،
المعلومات واالتصاالت في
جامعة أم درمان،
الشقران ،رامي
مديريات التربية والتعليم في
المجلد(،)2
محافظة اربد ودورها في تحسين
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2014

2014

2013

2020

2019

2019

2019

2014

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الشقران ،رامي والوذيناني ،محمد
والبدري ،عدنان

الشقران ،رامي

الشقران ،رامي

الشقران ،رامي

الشقران ،رامي

الحربي ،محمد والشقران ،رامي

الشقران ،رامي

نصراوين ،معين والحراحشة،
عالء والشقران ،رامي
نصراوين ،معين والخزاعلة،
أحمد ،والشقران ،رامي وهيام،
التاج

اإلبداع اإلداري من وجهة نظر
القادة األكاديميين
درجة استخدام األنظمة اإلدارية
المحوسبة في الجامعات
الحكومية السعودية ودرجة
تأثيرها على األداء المؤسسي.
(مشروع ممول  /تحت التنفيذ)
المعيقات التنظيمية في جامعة أم
القرى من وجهة نظر الطالب
والطالبات
مستوى االحتياجات التدريبية
التنظيمية لمعلمي مدارس التعليم
الثانوي بمدينة مكة المكرمة.
المؤتمر الخامس إلعداد المعلم
إسهام برامج األنشطة الطالبية
في تعزيز مفاهيم المواطنة لدى
طالب جامعة أم القرى .مجلة
العلوم التربوية
التكيف الوظيفي لدى مديري
مدارس التعليم العام بمكة
المكرمة وعالقته بالوالء
التنظيمي من وجهة نظرهم
القيادة اإلبداعية وعالقتها بإدارة
التغيير التنظيمي في الجامعات
الحكومية السعودي
تطبيق الالمركزية في العمل
اإلداري لدى القيادات التربوية
بمكة المكرمة من وجهة نظر
الموظفين اإلداريين
مستوى تفكير حب االستطالع
وعالقته بمستوى المقدرة على
اتخاذ القرار لدى طلبة المرحلة
الثانوية في مديرية تربية
والتعليم لواء الجامعة باألردن
مستوي الوعي الذاتي لدى
أمهات األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد وعالقته باالحتراق
بالنفسي

العدد(،)16
الخرطوم ،السودان
معهد البحوث
العلمية /جامعة أم
القرى ،السعودية.

2015

مجلة كلية التربية
عدد (،)164
جامعة األزهر،
مصر

2015

كلية التربية /جامعة
أم القرى ،مجلد
( ،)2السعودية

(1437هـ).

جامعة القاهرة،
مصر.

2016

مجلة كلية
الدراسات العليا،
جامعة أم درمان
اإلسالمية ،السودان
مؤتمر آفاق تطور
البحث العلمي
والتربية والتعليم
في إطار التحديات
المعاصرة ،جامعة
عمان العربية،
عمان ،األردن

2019

مجلة كلية التربية،
جامعة بنها ،مصر.

2016

المجلة التربوية
األردنية ،الجمعية
األردنية للعلوم
التربوية ،عمان،
األردن.

2018

مجلة جامعة
الشارقة للعلوم
االنسانية

2019
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2016

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
واالجتماعية،
جامعة الشارقة.

تقديرات معلمي اللُّغة العربيَّة في
مجلة جامعة
المرحل ِة األساسيَّة لدرج ِة
حراحشة ،عالء والشقران ،رامي،
االقصى ،فلسطين (
ت
امتالكهم
لبعض مهارا ِ
ِ
ونصراوين ،معين
مقبول للنشر ).
استخدام التَّعلم اإللكتروني في
ِ
مديريَّة تربيَّة لواء الجامعة
The Effect of Using
Authentic Assessment
& Nasraween, Mo'en
on Eighth Grade
مجلة غزة
& Rami, Shogran
اإلسالمية
Students’ Motivation in
Harahsheh, Ala'a
English Language
Course in Amman
The Level of
مجلة المشكاة،
Organizational Training
جامعة العلوم
الشقران ،رامي ونصراوين ،معين
Needs for Secondary
االسالمية ،عمان،
والخزاعلة ،أحمد والتاج ،هيام.
School
Teachers
in
األردن.
Ramtha City In Jordan

2019

2019

2019

المؤتمرات
المؤلفون
(بالترتيب)

المؤتمر

العنوان

البلد/المدينة

التاريخ

الكتب
المؤلفون

العنوان

الشقران ،رامي وعاشور ،محمد

نظم المعلومات اإلدارية
المستخدمة في الجامعات
ودورها في تحسين األداء
المؤسسي

(بالترتيب)

الناشر
دار كنننننننننننننننوز
المعرفننة العلميننة
للنشننر والتوزيع،
عمان ،األردن.

الطبعة
الطبعة االولى
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التاريخ

2012

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 – 2018حتى اآلن

من  – 2018حتى
اآلن
من  – 2018حتى
اآلن

 – 2018حتى اآلن

من  – 2018حتى
اآلن
من  – 2018حتى
اآلن
من  – 2018حتى
اآلن

عضو لجان (الجودة الشاملة،
االعتماد األكاديمي ،الخطة
االستراتيجية ،إدارة المخاطر،
تطوير البرامج الدراسية ،اللجنة
الثقافية)
عضو لجنة تجديد (رؤية ورسالة
وأهداف) أقسام كلية العلوم
التربوية والنفسية
عضو لجان (الجودة الشاملة،
االعتماد األكاديمي ،الخطة
االستراتيجية ،إدارة المخاطر،
تطوير البرامج الدراسية ،اللجنة
الثقافية)
عضو لجان (الجودة الشاملة،
االعتماد األكاديمي ،الخطة
االستراتيجية ،إدارة المخاطر،
تطوير البرامج الدراسية ،اللجنة
الثقافية)
عضو لجنة تجديد (رؤية ورسالة
وأهداف) أقسام كلية العلوم
التربوية والنفسية
عضو لجان (الجودة الشاملة،
االعتماد األكاديمي ،الخطة
االستراتيجية ،إدارة المخاطر،
تطوير البرامج الدراسية ،اللجنة
الثقافية)
(أمين سر ومقرر مجلس القسم)
لقسم األصول واإلدارة التربوية
قائما ً بأعمال رئيس قسم اإلدارة
التربوية والتخطيط

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

االردن

كلية العلوم التربوية
والنفسية
قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا
كلية التربية
جامعة أم القرى
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االردن
السعودية

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
نقد دراسات وأبحاث تربوية
منشورة حسب معايير APA
للطباعة والنشر األمريكية.
كتابة التقارير والمقاالت الصحفية
والعلمية واإلدارية.
عضو لجنة تجديد (رؤية ورسالة)

وزارة التربية والتعليم
األردنية.
وزارة التربية والتعليم
األردنية.

عضو مجلس التطوير التربوي
عضو المنتدى العربي إلدارة
الموارد البشرية

 1سنة
 1سنة
 5سنوات
 6سنوات
 1سنة
 1سنة
 1سنة
 5سنوات
 1سنة

عضو لجنة (االعتماد األكاديمي)
عضو لجنة تأليف وتطوير
وتعديل مقرر (مهارات التعلم
النشط)
عضو اللجنة االستشارية لتطوير
برامج الدراسات العليا
عضو لجنة تجويد المواضيع
البحثية (لبرنامجي الماجستير
والدكتوراه)
تصميم محتوى الدورات والخطط
التدريبية لمقررات إدارة الموارد
البشرية واألداء المؤسسي

االردن
السعودية

حائز على رتبة معلم أول/
األردن.
( )3سنوات خبرة إدارية ومالية
(مساعد إداري لمدير مدرسة
ثانوية)
عضو لجنة تأليف وتطوير
وتعديل مقرر (مهارات التعلم
النشط)
عضو اللجنة االستشارية لتطوير
برامج الدراسات العليا
عضو لجنة تجويد المواضيع
البحثية (لبرنامجي الماجستير
والدكتوراه)
أمين سر ومقرر مجلس القسم
ومرشد أكاديمي

االردن

وزارة التربية و التعليم

االردن

وزارة التربية و التعليم

االردن

الشركة العالمية للتطوير
والتدريب

جامعة أم القرى

السعودية

كلية التربية

جامعة أم القرى

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط
قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى
كلية التربية
جامعة أم القرى

الشركة العالمية للتطوير
والتدريب

جامعة أم القرى

السعودية

كلية التربية

جامعة أم القرى

السعودية

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى

السعودية

معهد التكنولوجيا
للتدريس الجامعي
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السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

االردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

 6سنوات
 4سنوات

 1سنة
 1سنة

عضو لجنة القبول واالختبار
والمقابلة (لبرنامجي الماجستير
والدكتوراه)
عضو لجنة االختبار الشامل
(لبرنامج الدكتوراه)
(تصميم وترجمة) توصيف مقرر
(قراءات في اإلدارة التربوية
باللغة االنجليزية) ،لبرنامجي
الماجستير والدكتوراه
عضو اللجنة التنظيمية لندوة
(التكامل بين التعليم العام والتعليم
العالي لتحقيق رؤية المملكة
)2030
رئيس لجنة تجديد (رؤية ورسالة
وأهداف)

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى

السعودية

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى

السعودية

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى

السعودية

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى

السعودية

قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط

كلية التربية
جامعة أم القرى

السعودية

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ



















دورة تصميم االستبيانات اإللكترونية (/ )Google Driveجامعة عمان العربية.2020 /

دورة التدريب على التعلم اإللكتروني عن بُعد (/ )Zoom Cloud Meetingجامعة عمان العربية.2020 /
دورة التدريب على التعلم اإللكتروني (الصفوف االفتراضية) /كلية التربية/جامعة أم القرى/مكة المكرمة.2014/
دورة التدريب على التعلم النشط في التدريس/كلية التربية/جامعة أم القرى/مكة المكرمة.2013/
دورة إعداد تقرير التقييم الذاتي لمعايير االعتماد األكاديمي/كلية التربية/جامعة أم القرى/مكة المكرمة.2013/
دورة معايير االعتماد األكاديمي/كلية التربية/جامعة أم القرى/مكة المكرمة.2012/
دورة تخريج المرويات التاريخية/كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز /جامعة أم القرى /مكة المكرمة.2012/
دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  /ICDLوزارة التربية والتعليم األردنية.
دورة القيادة اإلدارية وتطوير البيئة التعليمية /وزارة التربية والتعليم األردنية.
دورة تأهيل التفكير/مجمع الريادة للتميز/جامعة اليرموك.
دورة مهارات االتصال /مجمع الريادة للتميز/جامعة اليرموك.
دورة القيادة اإلدارية الفعالة /مجمع الريادة للتميز/جامعة اليرموك.
دورة التخطيط اإلستراتيجي /مجمع الريادة للتميز/جامعة اليرموك.
دورة حوسبة المقررات الدراسية على شكل حقائب تعليمية حسب منهاج إنتل  INTELالتدريبي /وزارة التربية
والتعليم األردنية.
دورة حوسبة منهاج اللغة اإلنجليزية للصفوف الدنيا . Action Pack
دورة تدريبية حول الحاسوب والبرمجيات الجاهزة . IT & Software
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دورة االنتقال في التعليم نحو االقتصاد المعرفي .ERIFKE
دورة التطوير التربوي العام /وزارة التربية والتعليم األردنية.
حاصل على التوفل الدولي ( )IPTمن الجامعة األردنية بتاريخ (.)2018/5/24

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنوان الرسالة

اسم الطالب

اإلشراف العلمي ،واإلرشاد األكاديمي على ( )48رسالة علمية في مرحلة الماجستير في اإلدارة التربوية  /كلية
التربية/جامعة أم القرى ،وفي كلية العلوم التربوية والنفسية ،جامعة عمان العربية.

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










الدكتورة هيام موسى التاج /أستاذة التربية الخاصة المشارك /عميد كلية العلوم التربوية والنفسية /جامعة عمان العربية
للدراسات العليا /خلوي .)00962796404263( :
الدكتور أحمد خالد الخزاعلة /أستاذ التربية الخاصة المشارك /رئيس قسم التربية الخاصة وعلم النفس التربوبوي /جامعة
عمان العربية للدراسات العليا /خلوي .)00962786926375( :
األستاذ الدكتور محمد علي عاشور /أستاذ اإلدارة التربوية والتعليم العالي /عميد كلية التربية حالياً /كلية التربية /جامعة
اليرموك /خلوي( .)00962(777103449 :رسالة توصية رسمية).
األستاذ الدكتور نواف موسى شطناوي /أستاذ اإلدارة التربوية والقيادة /عميد كلية التربية حالياً /كلية التربية /جامعة
اليرموك /خلوي.)00962798477294( :
ً
األستاذ الدكتور محمد مقبل عليمات /أستاذ المناهج وطرق التدريس /عميد كلية التربية سابقا /كلية التربية /جامعة
اليرموك /خلوي ( .)00962(795768365 :رسالة توصية رسمية).
األستاذ الدكتور عدنان بدري اإلبراهيم /أستاذ اإلدارة التربوية والقيادة /رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط سابقاً/كلية
التربية /جامعة اليرموك /خلوي.)00962(795109190 :
الدكتور هاشم بن بكر حريري /أستاذ اإلدارة التربوية والتعليم العالي /نائب مدير جامعة أم القرى سابقاً /قسم اإلدارة
التربوية والتخطيط/كلية التربية /جامعة أم القرى/مكة المكرمة.00966505514042/
ً
الدكتور حمزة بن عبدهللا عقيل /أستاذ اإلدارة التربوية والتعليم العالي المشارك /نائب عميد كلية التربية سابقا /قسم
اإلدارة التربوية والتخطيط/كلية التربية /جامعة أم القرى/مكة المكرمة.00966558001660 /
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