دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ ..............

سامر مطلق محمد عياصرة
المعلومات الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس

الرتبة األكاديمية :أستاذ مساعد
تاريخ الوالدة ومكانها :جرش ()1979/4/21
الجنسية :األردنية
العنوان :اربد /ايدون
رقم الهاتف :خلوي )+962795125556( :خلوي)+962778433663( :
البريد اإللكترونيs.ayasrah@auu.edu.jo / sa_ayasreh@yahoo.com :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الدرجة

التخصص الدقيق

الدكتوراه

الموهبة واإلبداع

3

الماجستير

الموهبة واإلبداع

2

البكالوريوس

الدعوة وأصول الدين

4

(من-الى)

الجامعة

البلد

جامعة العلوم
اإلسالمية
الماليزية

(ماليزيا)

()USIM
جامعة البلقاء
التطبيقية
جامعة البلقاء
التطبيقية
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(األردن)
(األردن)

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الثانوية العامة

األدبي

2

مدرسة ساكب
الثانوية

(األردن)

الخبرات التدريسية
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

-2020إلى اآلن

أستاذ مساعد

2019-2017

أستاذ مساعد

201-2014

أستاذ مساعد

2011-2007

محاضر

2007-2005

مشرف تربوي

المؤسسة
جامعة عمان
العربية
جامعة العلوم
والتكنلوجيا
جامعة األمير
سلطان
جامعة الملك
السعود
وزارة التربية

القسم/الكلية

البلد

التربية الخاصة

األردن

العلوم اإلنسانية

األردن

السنة التحضيرية

السعودية

السنة التحضيرية

السعودية

المركز الريادي
جرش

األردن

خبرات أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤسسة

مدة العمل

الرتبة

2

مساعد المدير

1

عضو إداري

جامعة العلوم
والتكنلوجيا
األردنية
جامعة العلوم

القسم/الكلية
حاضنة اليونيسف
 washلالبتكار
مشروع روزميلي
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البلد
األردن
األردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
والتكنلوجيا
األردنية
3
1

مدرب
مدير إدارة األنشطة
الطالبية

سلطان

الفعاليات
واالحتفاالت

2

2

شومان

شومان

جامعة األمير

نائب رئيس لجنه
1

مؤسسة عبد الحميد

مؤسسة عبد الحميد

مدير حاضنة األعمال

جامعة األمير
سلطان
جامعة األمير
سلطان

عمادة شؤون الطلبة

رئاسة الجامعة

مركز االبتكار

مستشار لوكيل

جامعة األمير

وكالة الجامعة

الجامعة

سلطان

للخدمات الطالبية
والفنية
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األردن
السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة النشر

2020

2020

2019

العدد

23

9

7

المجلة

العنوان

Journal of
Entrepreneurship
Education

International
Journal of Higher
Education

Journal of
Entrepreneurship,
Business and
Economics

Effects of the
Curriculum
Content in
Developing and
Building
Knowledge,
Principles and
Methods of
Entrepreneurship
and Innovation
among JUST
Students, Jordan
The Differences
in Multiple
Intelligences
between the
Students of
Jordan University
of Science and
Technology
Role of
Entrepreneurship
Development on
Dissemination of
the Culture and
Concept of
Creativity
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المجالت
المؤلفون
)(بالترتيب

Obeidat, M.,
Ayasrah, S.,
Katatbeh, Q.

SM Ayasrah, AH
Aljarrah

SM Ayasrah, MM
Obeidat, Q
Khatatbe

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

2017

2015

2013

8

6

7

The International
Journal for Talent
Development

The International
Journal for Talent
Development

المجلة الدولية لتطوير
التفوق

Some
Characteristics of
Teachers of
Gifted and
Talented
Students from
the point view of
the
Administrative
Staff in Gifted
and Talents
Schools in Jordan
The Effect of
Developed
Program Based
on of The Theory
of Inventive
Problem Solving TRIZ- on The
Development of
Creativity and
Innovation to The
Gifted and
Talented in
Jordan
ّ سمات معلمي ال
طلبة
الموهوبين والمتفوقين
وأبعادها من وجهة
نظر الطلبة في مدارس
الموهوبين والمتفوقين
في المملكة األردنية
الهاشمية
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SMM Ayasrah

SMM Ayasrah

 سامر،عياصرة

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الجراح ،عبدالرحمن
عياصرة ،سامر

عياصرة ،سامر
ومجموع من المؤلفين

عياصرة ،سامر
عزيزي ،نور

مدى توظيف مهارات
التفكير العليا في المواد
العملية من وجهة نظر
طلبة كلية التربية
الرياضية في جامعه
اليرموك
تجربة جامعه العلوم
اإلسالمية الماليزية،
( )USIMفي رعاية
الموهوبين والمتفوقين
– ماليزيا) .نشر كفصل
في كتاب :قضايا
اللسانيات االجتماعية
والحاسوبية والتعليمية
المعاصرة لغير
الناطقين بالعربية
برامج رعاية
الموهوبين والمتفوقين
فريق التحقيق -لشلومو
ويائيل شاران -نموذجاً)
دور مركز التميز
للمشاريع اإلبداعية في
جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية
في تنمية المشاريع
الريادية واإلبداعية

عياصرة ،سامر،
عوض ،فهد

مجلة جامعة النجاح
لألبحاث (العلوم
اإلنسانية)

10

مركز البحوث ،الجامعة
اإلسالمية العالمية،
ماليزيا

مجلة التربية اإلسالمية
واللغة العربية

دار أمجد للنشر
والتوزيع

2012
2013/

4

3
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2021

2012

2019

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المؤتمرات
المؤلفون
(الترتيب)

العنوان

المؤتمر البلد/المدينة

سامر عياصرة

دور مركز التميز للمشاريع
اإلبداعية في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية في تنمية
المشاريع الريادية واإلبداعية).

المؤتمر العلمي الدولي الرابع
(المشروعات الصغيرة -التنمية،
التمكين ،التحديات) جامعة عجلون
الوطنية

سامر عياصرة

WASHحاضنة اليونيسف
لالبتكار ودورها في تنمية
الريادة واإلبداع في قطاع المياه
واإلصحاح البيئي).

مؤتمر البحث العلمي الثاني (ربـــط
نتائـج البحــث العلمــي بالواقـــع
العملـــي) عمادة البحث العلمي -
جامعة اليرموك

سامر عياصرة

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية ودورها في تعليم
ونشر ثقافة ريادة األعمال
واإلبداع -مساق الريادة
واإلبداع -نموذ ًجا).

المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية
األعمال بالمشاركة مع جمعية رجال
األعمال األردنية( -رأس المال
البشري في عصر المعرفة) جامعة
عمان العربية

وفهد عوض

وفهد عوض

ومتوكل عبيدات
وقتيبة خطاطبة

األردن

األردن

األردن

التاريخ

2019/7/22-21

2019/7/4-3

2019/4/14-13

سامر عياصرة

الدراسات التي تناولت
خصائص وسمات معلمي
الطلبة الموهوبين والمتفوقين
من عام 1970إلى عام ،2017
دراسة نظرية تحليلية).

المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر
لرعاية الموهوبين والمتفوقين،
المجلس العربي للموهوبين
والمتفوقين.

األردن

2017/11/13 -11

سامر عياصرة

تأهيل وتدريب معلمي الطلبة
الموهوبين والمتفوقين في
الوطن العربي ،دراسة نظرية
تحليلية).

مؤتمر كلية اللغات الرئيسة ،جامعة
العلوم اإلسالمية الماليزية.

ماليزيا

2013/11/28 -27
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
سامر عياصرة

نظرية الحلول االبتكارية
للمشكالت (تريز) ودمجها في
مناهج الموهوبين والمتفوقين).

Towards Upholding the
Grandeur of Regional
Islamic Higher Education
Institutions" Faculty of
Leadership & Management
- USIM

ماليزيا

2012/6/13-12

سامر عياصرة

دراسة نظرية تحليلية لمفهوم
الذاكرة وعالقتها بعلم النفس
المعرفي).

مؤتمر كلية اللغات الرئيسة ،جامعة
العلوم اإلسالمية الماليزية.

ماليزيا

2012/11/24 - 23

سامر عياصرة

(الموهوبون والمتفوقون
وبرامج رعايتهم).

مؤتمر كلية اللغات الرئيسة ،جامعة
العلوم اإلسالمية الماليزية.

ماليزيا

2011/11/24 - 23

سامر عياصرة

(تجربة جامعة العلوم
اإلسالمية الماليزية في رعاية
الموهوبين والمتفوقين –
ماليزيا).

المؤتمر العلمي العربي الثامن لرعاية األردن
الموهوبين والمتفوقين ،المجلس
العربي للموهوبين والمتفوقين،
األردن.

2011/10/16 -15

سامر عياصرة

(األنماط السلوكية لمعلم الطلبة
الموهوبين كما يدركها طلبة
المركز الريادي للموهوبين
والمتفوقين في محافظة جرش؛
دراسة حالة).

المؤتمر العلمي العربي السادس
لرعاية الموهوبين والمتفوقين،
المجلس العربي للموهوبين
والمتفوقين ،األردن.

األردن

2009/7/28 -26

سامر عياصرة

(برامج رعاية الموهوبين
والمتفوقين – برامج عالمية
مقترحة.)-

المؤتمر العلمي العربي الخامس
لرعاية الموهوبين والمتفوقين،
المجلس العربي للموهوبين
والمتفوقين ،األردن.

األردن

2007/7/29 -27

الكتب
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
المؤلفون
(بالترتيب)

مجموعة من المؤلفين

الناشر

العنوان
الريادة في المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،بالشراكة مع
مجموعة من المؤلفين .في
التسجيل والطباعة.

تحت اإلعداد

الطبعة

التاريخ

تحت اإلعداد

تحت اإلعداد
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

عضوية اللجان في الجامعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

دورة التعريف والتأهيل بـ
حاضنات األعمال ومبادئها.
دورة خدمات التوجيه واإلرشاد
بـ حاضنات األعمال.
دورة التخطيط لعمل حاضنة
أعمال.
األعمال .دورة تمويل حاضنة

برنامج بادر لحاضنات التقنية-الرياض المملكة
العربية السعودية وبالتعاون مع البنك الدولي.
برنامج بادر لحاضنات التقنية-الرياض المملكة
العربية السعودية وبالتعاون مع البنك الدولي.
برنامج بادر لحاضنات التقنية-الرياض المملكة
العربية السعودية وبالتعاون مع البنك الدولي.
برنامج بادر لحاضنات التقنية-الرياض المملكة
العربية السعودية وبالتعاون مع البنك الدولي.

دورة التأهيل كمدرب ومستشار
مهني ،برنامج تمهيد-صلتك
العالمي.

المملكة العربية السعوديةGLOWORK /

2015
2015
2016
2016
2015

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
10-15

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
الكمبيوتر والبرمجيات الجاهزة
دورة مساعد مدرب مهارات
تفكير (برنامج كورت العالمي
)cort
دورة مدرب مهارات تفكير
وفق (برنامج كورت العالمي
 )cortشركة
دورة في التعامل مع الطلبة
الموهوبين والمتفوقين
واكتشافهم.
دورة في الكشف عن الطلبة
الموهوبين والمتفوقين.
(بطاريات االختبار الفردية،
والجمعية)" اختبار ستانفورد
بينيه ،النسخة الرابعة.
وبطارية ريفيين.
مدرب معتمد في التدريب على
اإلبداع واالبتكار والموهبة
تدريب مدربين ((TOT
دورة في اللغة االنجليزية
دورة اللغة االنجليزية/
Language English
)Program (IELP
اساسيات التعلم اإللكتروني
ضبط جودة تصميم المساقات
اإللكترونية باستخدام مصفوفة
Quality Matters

مركز شعاع الثقافي لتكنولوجيا التدريب -جرش
شركة المستقبل للتدريب القيادي  60-ساعة
معتمدة؛ بريطانيا.

2001
2005

شركة المستقبل للتدريب القيادي  20-ساعة
معتمدة؛ بريطانيا.

2005

وزارة التربية والتعليم  40ساعة معتمدة،
وزارة التربية والتعليم.

2006

المجلس العربي لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

2005

المجلس العربي لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

2016

المركز العالمي الكندي
 /AMIDEASTاألردن
جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية ((USIM
ماليزيا

2018/2017
2005
2013/2012

مركز التطوير األكاديمي وضمن الجودة /جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية
مركز التطوير األكاديمي وضمن الجودة /جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية

2019
2019

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
11-15
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Human Resources Department

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

التدددددريب ودعددددداد وتصددددميم بددددرامج
وحقائدددددب التددددددريب وفدددددي مجددددداالت
متنوعددددددة ،منهدددددداا تنميددددددة اإلبددددددداع
واالبتكار واالختراع؛ وريادة األعمال؛
والمشدددداريع الصددددغيرة والمتوسددددطة،
والبحددا العلمددي؛ ومهددارات االتصددال؛
والقيادة؛ ودثارة الدافعيدة؛ وكدل مدا لده
عالقة في مجال الموهبة والتفوق.

جامعددة الملددك سددعود ،جامعددة األميددرة ( -2005دلى تاريخه)
نورة ،وجامعة تبوك ،وجامعدة جدرش،
جامعددة العلددوم والتكنولوجيددا األردنيددة،
مؤسسة عبد الحميد شومان ،المجلدس
العربددددددي للموهددددددوبين والمتفددددددوقين،
والكثيددددر مددددن المدددددارل والجمعيددددات
الخيرية العامة والخاصة.

االهتمامات البحثية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموهبة واإلبداع ،االبتكار واالختراع ،ريادة األعمال ،القيادة ،التميز
اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممتازة
جيدة

اللغة العربية
اللغة االنجليزية
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نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظدديم الفعاليددات الجماهريددة والمسددابقات جامعة األمير سلطان /السعودية
حيددا قمددإل باإلشددرام العددام علددى الكثيددر
مدددن هدددعا الفعاليدددات والمسدددابقات ومدددن
أهمهدداا –)TEDxجامعددة األميددر سددلطان
ومسددددددابقة الموهبددددددة أنددددددا  -والملتقددددددى
التحضددددديري الدددددداخلي للمشددددداركة فدددددي
المدددددؤتمر الطالبدددددي السدددددادل والسدددددابع
لوزارة التعليم .وحفالت التخريج.
تأهيل وتحفيدز الطلبدة والفدرق للمشداركة تأهيدددل وتحفيدددز فريدددق مدددن لبدددة جامعدددة
العلوم والتكنولوجيا للمشاركة في مسابقة
في المسابقات والتحديات المختلفة.
 Hult Prizeالعالميددة .وك دعلك مجموعددة
من المسابقات في جامعة األمير سلطان.
عضددددددو لجنددددددة التحكدددددديم فددددددي مجددددددال المدددؤتمر األول لطدددالب و البدددات التعلددديم
(االختراعدددددات واالبتكدددددارات والوسدددددائل العدددالي فدددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية.
التعليميدددددة) (أولمبيددددداد اإلبدددددداع األول) ،جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
حاضنة اليونيسف  washلالبتكار.
ضددمن أفضددل  %3مددن المددؤلفين األكثددر قاعدددددة بيانددددات معرفددددة -معامددددل التددددأثير
استشدددهادبا بمقددداالتهم فدددي كافدددة تقدددارير واالستشهاد العربي؛ (ارسيف)
معامدددل التدددأثير واالستشدددهاد "ارسددديف،
Arab Citation & Impact Factor- Arcif
 “Arcifللعام .2018

ضددمن أفضددل  %3مددن المددؤلفين األكثددر
استشدددهادبا بمقددداالتهم فدددي كافدددة تقدددارير
معامدددل التدددأثير واالستشدددهاد "ارسددديف،
 “Arcifللعام .2019

حاصدددل علدددى شدددهادة الكفايدددة فدددي اللغدددة
العربية.

قاعدة بيانات معرفة -معامل التأثير
واالستشهاد العربي؛ (ارسيف)

()2017 -2014

()2019

()2015-2017
()2011-2010
()2019-2018

()2018

()2019

Arab Citation & Impact Factor- Arcif

مجمع اللغة العربية األردني

()2019
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جامعة الملك سعود -السعودية ،وجامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية

التدريس من خالل منظومة
E-Learning

()2009
()2017

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متخصدددي فدددي الكشدددف عدددن الطلبدددة
الموهددددوبين والمبدددددعين والريدددداديين
ورعددددايتهم ،وأوصدددددلإل الكثيدددددر دلدددددى
تسددددجيل بددددرااات اختددددراع ،وتقددددديم
االبتكارات الراقية واألصيلة ،واألفكار
الرياديددددة االبتكاريددددة وتحويلهددددا دلددددى
حاضددددنات األعمددددال .وحاصددددل علددددى
شدددهادات تقددددير ودروع مدددن جامعدددة
الملدددددددك سدددددددعود ،عمدددددددادة السدددددددنة
التحضددددديرية ،ومدددددن شدددددركة خبدددددراا
التربيدددة ،السدددعودية ،وجامعدددة األميدددر
سلطان ،وجامعة العلدوم والتكنولوجيدا
األردنية.

حاصل على شهادات تقدير ودروع من
جامعدددة الملدددك سدددعود ،عمدددادة السدددنة
التحضددددديرية ،ومدددددن شدددددركة خبدددددراا
التربيدددة ،السدددعودية .وجامعدددة األميدددر
سلطان ،وجامعدة العلدوم والتكنولوجيدا
األردنية.

()2019 -2007

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب
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المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعادة األستاذ الدكتور قتيبة خطاطبة ،عميد كلية العلوم واآلداب -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
 00962777978466إيميلqutaibeh@just.edu.jo :
سععادة األسعتاذ الععدكتور فهعد ععور ،مععدير مركعز التميعز للمشععاريع اإلبداعيعة -جامععة العلععوم والتكنولوجيعا األردنيععة.
 00962796535304إيميلfhawad@just.edu.jo :
سعععععادة الععععدكتور متوكععععل عبيععععدات ،نائععععب عميععععد كليععععة العلععععوم واآلداب ،جامعععععة العلععععوم والتكنولوجيععععا األردنيععععة.
 00962797603596إيميلmobeidat@just.edu.jo :
سععععادة العععدكتور مهنعععد الجعععراح ،معععدير مركعععز التميعععز للمشعععاريع اإلبداعيعععة ،جامععععة العلعععوم والتكنولوجيعععا األردنيعععة.
 00962790613617يميلmtaljarrah@just.edu.jo :
سععععادة العععدكتور أرسعععالن عابعععد ،وكيعععل الجامععععة للخعععدمات الطالبيعععة والشعععؤون الفنيعععة-جامععععة األميعععر سعععلطان،
 00966553388441إيميلarslan@psu.edu.sa :
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