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 19/10/2021. التاريخ

 
 

 سنينة عودة عبد الجواد عودة أبو

 

 

 : الشخصية المعلومات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المسمى الوظيفي:

 أستاذ في مناهج و طرق تدريس الدراسات العلمية .    الرتبة األكاديمية:

 / القدس .    1952/2/10 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردني . ة:نسيالج

 األردن . –عمان   العنوان:

 Cell: 079611250 - 065050870  رقم الهاتف:

 odeh_abu_sneineh@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 

 العلمية المؤهالت
 

    

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة

 إلى ( –) من 

 البلد ةمعجاال

دكتوراه الفلسفة 

 بالتربية

تخصص مناهج 

 وطرق تدريس

 بنهـا / جمهورية مصر العربية جامعة الزقازيق م1992

 ماجستير

 

الجامعة  م1987 مناهج

 األردنية

 

عمـان / المملكة األردنية 

 الهاشمية

الجامعة  1997 التأهيل التربوي دبلوم

 األردنية

عمان/المملكة  األردنية 

 ةميالهاش

دمشق / الجمهورية العربية   1974 تخصص جغرافيا إجازة في اآلداب

   

 

 

mailto:odeh_abu_sneineh@yahoo.com
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 السورية 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 البلد  قسم /الكلية لا المؤسسة  الرتبة األكاديمية  مدة العمل 

طرق ستاذ في قسم المناهج و أ رأس عمله على

التدريس )مناهج الدراسات 

 االجتماعية و اساليب تدريسها (

جامعة عمان 

 العربية 

قسم المناهج و 

كلية اآلداب و /طرق

 العلوم 

عمان 

 األردن /

رئيس قسم المساقات الخدمية   على رأس عمله 

العلوم ونائب عميد كلية اآلداب و

 بجامعة عمان العربية.

 

جامعة عمان 

 العربية 

عمان  اب و العلوم كلية اآلد

 األردن /

لغاية  30/9/1995

26/9/2010 

 

كلية العلوم التربوية   األونروا أستاذ مساعد

 واآلداب

عمان/ 

 األردن 

2006/2007 

2008/2009 

 

 مساعد العميد للعالقات العامة 

  

   

2007/2008 

 

 التدريس  المناهج ورئيس قسم 

 

   

2003,2002 

2003/2004  

2010,2011 

 

 يس قسم التربية و علم النفس رئ

 

   

2005-2006 

 

 

    مساعد العميد لشؤون الطلبة 

2001-2002 

 

 

 عميد شؤون الطلبة للعام 
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 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة العمل مدة

     
 

 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التمجال
 

 )بالترتيب( المؤلفون

 العنوان

 سنة النشر العدد المجلة

مشكالت منهاج التربية 

االجتماعية و الوطنية للصفوف 

األساسية الثالثة األولى من 

 وجهة نظر معلمي تلك الصفوف

 مدارس االونروا  في 
  

المعلم /  مجلة

  الطالب
 و األول العددان

  75 الثاني

 كانون/ حزيران

 من 2007 أول

 -42 صفحة

درجة فهم طلبة كلية العلوم 

التربوية في وكالة الغوث الدولية 

) االونروا( لمبادئ حقوق 

 اإلنسان و الديمقراطية كما نص 

عليها اإلعالن العالمي لحقوق    

اإلنسان مجلة اربد للبحوث و 

 الدراسات
 

المجلد الثاني 

 عشر 

  العدد 
 2008 /آب األول   

 – 121 صفحة من

165. 

 2008آب/  

 من صفحة 

 121 – 165. 
 

"اثر استخدام طريقة النصوص 

)روثكوف( في تنمية التحصيل 

و التفكير الناقد في مساق 

 جغرافية الوطن العربي لدى         

طلبة كلية العلوم التربوية      

 االونروا " 

مجلة اتحاد 

الجامعات 

 العربية 

لمتخصص االعدد 

أنماط  )    ( 5)

-معيالجالتعليم  ا

تجارب ورؤى 

مستقبلية في الدول 

 العربية(

 2009شهر نيسان 

 246-201من ص

. 

  كلية القدس   نائب عميد كلية القدس  1995 -1992
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 العصف طريقة استخدام اثر" 

 و التحصيل تنمية في الذهني

 الجغرافية مادة في الناقد التفكير

 العلوم كلية طلبة لدى
 

مجلة جامعة  

النجاح الوطنية 

لألبحاث ) 

العلوم اإلنسانية 

 )(22) 

 ( 5) العدد 

       

2008 

"اثر استخدام طريقة حل 

المشكالت في تحصيل طلبة كلية 

العلوم التربوية )االونروا( 

 وتنمية تفكيرهم الناقد 

" المجلة 

 لتربيةلالعربية 

 "  

العدد الثاني من 

المجلد الثامن و 

العشرون  من ص 

38-83       . 

 

"درجة ممارسة مبادئ التعلم 

دريس مادة الدراسات تالنشط في 

االجتماعية من وجهة نظر 

معلميها في مدارس وكالة الغوث 

 الدولية في األردن "
 

مجلة الزرقاء 

للبحوث و 

الدراسات 

اإلنسانية جامعة 

الزرقاء 

 الخاصة

العدد  -المجلد التاسع

الثاني , من صفحة 

51 -70 
 

كانون األول 

2009   

"درجة تمثل طلبة كلية العلوم 

)االونروا( للمفاهيم  ةالتربوي

الوطنية في المملكة األردنية 

 الهاشمية "
 

مجلة الجامعة 

 اإلسالمية 

المجلد الثامن عشر 

العدد من صفحة 

337-379. 
 

 2010األول يناير 

االستراتيجيات التعليمية التعلمية 

الشائعة لدى معلمي الدراسات 

االجتماعية في المرحلة األساسية 

ة الغوث لالعليا في مدارس وكا

الدولية في األردن من وجهة 

 نظرهم "
 

مجلة جامعة 

النجاح لألبحاث 

)العلوم 

 اإلنسانية (

تم نشره في مجلد  

العدد األول من  24

 .192- 157صفحة 
 

2010 

"معتقدات معلمي الدراسات 

االجتماعية حول التقويم البديل 

في المرحلة األساسية العليا في 

 ندمدارس وكالة الغوث في األر
 

المجلد االول العدد  

الرابع والعشرون 

-229ن صفحة م

266 
 

2011 

"درجة ممارسة معلمي و 

معلمات الدراسات االجتماعية 

لمهارات الخرائط في المرحلة 

مجلة جامعة 

دمشق للعلوم 

 التربوية

العدد  28المجلد 

من صفحة   عالراب

375-421 

2012 
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األساسية في مدارس وكالة 

الغوث الدولية )االونروا(في 

 األردن "
 

 

 

 

 
 

 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     

     

     

 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

دليل المعلم في  كتب  محكمة 

الجغرافية االقتصادية 

للصف األول الثانوي 

 األدبي  
 

ارة التربية و التعليم زو

قرار مجلس التربية و 

 ( 67/96التعليم رقم ) 

 8/5/1996 

كتب غير محكمة كتب غير 

 محكمة : 

أساليب تدريس 

الدراسات االجتماعية  

1999  

مكتبة دار الثقافة للنشر 

–عمان  –و التوزيع 

 األردن .
 

 1999 

 
 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

عضو لجنة اعتماد لتخصص المناهج وطرق التدريس لبرنامجي الماجستير والدكتوراة في جامعة  -1

 1/5/2012تاريخ 1/2/858عمان العربية في موجب كتاب رقم 
 جامعة في والدكتوراة الماجستير برنامجي /التربوية دارةالوا االصول لتخصص اعتماد لجنة رئيس -2

 .8/4/2012 بتاريخ 1/2/683 رقم كتاب بموجب العربية عمان
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 رقم كتاب بموجب الزرقاء بجامعة البكالوريوس برنامج صف لمعلم تخصص اعتماد لجنة رئيس -3

 .10/4/2012 بتاريخ 1/2/795
   27/4/2008تاريخ  1/2/522الكتاب  عضو لجنة اعتماد تخصص معلم صف جامعة جرش رقم -4
 العربية عمان جامعة,  العالي الدبلوم لبرنامج(  تربويال التأهيل) تخصص اعتماد لجنة رئيس -5

 .  16/4/2006 تاريخ 11/2/4606 الكتاب رقم,  العليا للدراسات

 تاريخ 11/1/15670 الكتاب رقم األهلية اربد جامعة,  صف معلم تخصص اعتماد لجنة عضو -6

14/12/2006. 

 تاريخ 11/2/5581 الكتاب رقم خاصةال األهلية الزرقاء لجامعة العام االعتماد متابعة لجنة عضو -7

3/5/2005  . 

 ألعضاء  العلمية المؤهالت حول الخاص االعتماد معايير متطلبات تحقيق من التأكد لجنة عضو     -8

 الخوارزمي كلية في الطفل تربية لتخصص التجهيزات و المتخصصة المراجع و الكتب و التدريس هيئة

 24/10/1998 تاريخ 7/4/403 رقم الكتاب بموجب

 و التدريس هيئة ألعضاء العلمية المؤهالت حول الخاص االعتماد معايير تحقيق من التأكد لجنة عضو -9

 7/4/9495 رقم كتاب بموجب العربية الكلية في الطفل تربية لتخصص التجهيزات و المتخصصة المراجع

 23/7/1998 ختاري

 حيث من المصرفية الدراسات كلية في العام االعتماد معايير متطلبات توفير من للتحقق لجنة عضو -10

 12/10/1994 تاريخ 4/4/2/18937 كتاب بموجب العلمي و اإلداري التنظيم

 االتصاالت لتخصص التجهيزات حول الخاص االعتماد معايير متطلبات تحقيق من التأكد لجنة عضو -11

 19/5/1993 تاريخ 4/4/2/16518 رقم الكتاب بموجب,  جميل بن ناصر الشريف ةكلي في

 حيث من الملكية الطبية الخدمات كلية في العام االعتماد معايير متطلبات توفير من للتحقق لجنة عضو -12

  14/9/1993  تاريخ 4/4/2/16518  رقم كتاب بموجب,   العلمي و اإلداري التنظيم
 (2015-2014-2013ام) عضو مجلس الجامعة للع -13

(      2010/2011(,)2009/2010, ) (2008/2009( , )2008-2007ضو مجلس الكلية للعام )ع -14

(2003/2004(  , )2006/2007( , )2002/2003. ) 
 (2014-2013عضو لجنة وضع الجدول الدراسي للعام)     -15
 .2014رئيس لجنة وضع الخطة االستراتيجية وخطة عمل الجامعة للعام  -16

 .2010/2011و  2009/2010و  2008/2009جنة االعتماد و الجودة للعام الدراسي س لرئي -17
منسق و ضابط ارتباط فيما يتعلق ببرامج و جهود ضبط الجودة و تقييم جودة التعليم العالي بموجب  -18

 .  2003أيلول //23تاريخ  03/135الكتاب رقم ك ع ت /
 2004تشرين اول //17بموجب كتاب تاريخ  2004/2005رئيس لجنة معادلة مساقات الطلبة للعام  -19

 .  2011/2012ة نهاية العام الدراسي ولغاي
 . 2006-2005رئيس لجنة تأديب الطلبة للعام الدراسي  -20
 . 2002/2003( ,  )2001/2002( , )2006/2007عضو مجلس ضبط الطلبة للعام الدراسي ) -21
 . 2003/2004عضو لجنة تطوير و بناء الخطط الدراسية  -22
 ( .1999 -1998جنة العالقات العامة و اإلعالم )ر لمقر -23
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 .2002/2003,    2003/2004ى انتخابات الطلبة عضو لجنة اإلشراف عل -24
,   2003/2004,    2007/2008,   2008/2009عضو لجنة تخريج الطلبة لألعوام  -25

 و لجميع أفواج التخرج .   2000/2001,   2002/2003
لعام اإلرشاد األكاديمي لطلبة السنة الثانية لو  2007/2008ة الثانية للعام اإلرشاد األكاديمي لطلبة السن -26

 .  2002/2003واإلرشاد األكاديمي للعام  2008/2009
 . 2002/2003عضو اللجنة االجتماعية في الكلية للعام الدراسي  -27
 تاريخ 4/5/2/21550 رقم كتاب الطبيعة لحماية الملكية الجمعية في البيئي التعليم لجنة عضو -28

24/11/1993 . 
 الحاجات ضوء في الخاصة و العامة عالمجتم كليات برامج في النظر إعادة لجنة عضو - 27 -29

 . 20/7/1993 تاريخ 7/4/11965 رقم العالي التعليم وزير معالي كتاب,  المستجدة
  11/2/10554 رقم العالي التعليم وزير معالي كتاب بموجب الشهادات لمعادلة العليا اللجنة عضو  -28 -30

 . 21/7/1992 تاريخ
  رقم الكتاب بموجب الفلسطينية التحرير منظمة,  فلسطين لةدو  التربوية المناهج لجنة في عضو   -29 -31

 . 12/1/1994 تاريخ 2/50/ ع ث م

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
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 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
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 ــــــــــــــــــــــــ
 

 

بعض المدارس الثانوية والتحدث عن القلق وتنظيم الوقت والتخطيط للدراسة ضمن برنامج الجامعة  زيارة (1

 تيجية .للتبادل الثقافي بين الجامعة و المدارس من األجل الترويج للجامعة حسب الخطة االسترا

 و التربية مديرية في التربويين للمرشدين"  سيالمدر الواجب وإهمال للتحصيل الدافعية"  بعنوان محاضرة (2

 31/10/1992 تاريخ 2/3/9/25583 ك ع رقم التربية مدير كتاب بموجب الثانية الكبرى عمان لمنطقة التعليم

 . 35 وعددهم
 مدرسة عام مدير كتاب بموجب"  الطالب لدى الصفي هاالنتبا إثارة في المعلم دور"  بعنوان محاضرة (3

 45  والمعلمات المعلمين عدد 23/10/1997   تاريخ 4/11/733 رقم للبنات يةالثانو العروبة

 دائرة مدير كتاب بموجب األهداف وصياغة الذاتي الوعي عن اإلجراءات و المفاهيم أهم تقديم و مراجعة (4

 باروك 30 والحضور 1998 شباط 25 تاريخ 148/ 1/105 ت د رقم الدولية الغوث وكالة في التعليم و التربية

 . الدائرة موظفي

 الدولية الغوث لوكالة التابعة اإلعدادية السخنة إناث مدرسة في السنوية و الفصلية الخطط إعداد حول ندوة (5

 . 35 المعلمات من الحضور وعدد 2/1/2000 تاريخ المدرسة مديرة كتاب بموجب

 ولغاية 2000 /3/9 بين ما رةالفت في األطفال برامج وتقديم إعداد في التدريبية الدورة في كةالمشار (6

 . ومذيعة مذيع 27 الحضور وعدد التلفزيون و اإلذاعة مؤسسة اإلعالمي التدريب مركز في 14/9/2000

ولغاية  26/8/2000المشاركة في الدورة التدريبية في إعداد و تقديم البرامج خالل الفترة من  (7

 .ب اإلعالمي للمذيعين و المذيعات في مؤسسة اإلذاعة و التلفزيون مركز التدري 4/10/2000

 و الشؤون و األوقاف وزارة موظفي من لعدد اآلخرين مع التعامل و االتصال مهارات بعنوان تدريبي يوم (8

 اإلسالمية المقدسات
 .11/2/2001 تاريخ 1/15/78 رقم العامة اإلدارة معهد مدير عطوفة كتاب بموجب

 معهد عام مدير عطوفة كتاب بموجب العامة العالقات في مةاأل لمجلس العامة األمانة بموظفي محاضرة (9

 العامة اإلدارة
 . 40 الحضور عدد 22/7/2001 تاريخ 2/91/985 رقم

 سالخمي و األربعاء يومي اإلداري االتصال مهارات حول الجمارك دائرة لموظفي تدريبية محاضرة (10

 24/7/2001 تاريخ 1/15/996 رقم العامة دارةاإل معهد مدير عطوفة كتاب بموجب 2001 /7/ 19 ،18 الموافق

 . 35 الحضور عدد

 عطوفة كتاب بموجب اآلخرين مع التعامل موضوع في العامة الموازنة دائرة لموظفي تدريبية محاضرة (11

 معهد عام مدير
 .25 الحضور عدد 28/10/2001 تاريخ 4/1/1598 رقم العامة اإلدارة

 مهارات:  هي محاور ثالث تضمنت العامة اإلدارة معهد في المبكرة القيادات إعداد في تدريبية ورشة (12

 الخطابة فن ، االتصال
 /4/1 رقم العامة اإلدارة معهد عام مدير عطوفة كتاب بموجب وذلك العروض تقديم وطريقة األزمات و

 . 28 الحضور عدد28/10/2001 تاريخ 1598
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 9/407 رقم الكتاب بموجب الثانية اإلعدادية ماركا ثإنا مدرسة في الراجعة التغذية حول تدريبية دورة (13

 19/10/2002 تاريخ

 م رقم األدبي جرش ملتقى رئيس كتاب بموجب األدبي جرش ملتقى المدارس في العنف بعنوان محاضرة (14

 9/ج
 26/4/2000 تاريخ

 مديرة كتاب بموجب األولى اإلعدادية الهاشمي إناث مدرسة في اجعةالر التغذية بعنوان تربوية ورشة (15

 . معلمة 30 الحضور عدد 22/12/2004 تاريخ المدرسة

 لكل ساعات 4 بمعدل أيام ثالثة مدار وعلى الخاصة الزيتونة جامعة في صف معلم لطلبة عمل ورشة (16

 كتاب بموجب موضوع
 28/1/2007 تاريخ 1/2006/2007/98 ص م ق رقم

 قسم اإلسالمية العلمية الكلية مدارس في" يالمدرس للمنهاج السنوي التخطيط" بعنوان تدريبية رشةو (17

 المدرسي البرنامج
 . ومعلمة معلما 30 وحضور 2007 حزيران 18 تاريخ الكلية مدارس عام مدير كتاب بموجب األجنبي

 معلمات و لمعلمي الدراسي طالتخطي بعنوان ساعات أربع بمعدل دراسي يوم مدار على تدريبية دورة (18

 .12/8/2008 تاريخ الخيرية نالرحم خليل جمعية مدارس

 األسري لتميز مودة مؤسسة الذات عن البحث و اللباس حول  talk show فضائية حوارات في المشاركة (19
 4/12/2002 تاريخ 2002/ ر ص/35 رقم

 التربوية العلوم لكلية األول العلمي ؤتمرالم حوارات وإدارة فوج من ألكثر الطلبة تخريج لحفل حفل عريف (20

 .2006-2005 للعام

 .9/1/2012 بتاريخ الخصاونة عون االكرم الوزراء رئيس برعاية والعطاء االنجاز رواد حفل عريف (21

 المدرسية والسجالت,  والتواصل االتصال مهارات في ومحاضر المدرسية االدارة دبلوم في المشاركة- (22

 2011-2010 دراسيين فصلين لمدة

 الزيتونة وجامعة,  واآلداب التربوية العلوم كلية في الصفية واالدارة المدرسية االدارة مساق تدريس (23

 . االردنية
 

 

 البحثية االهتمامات
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 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

 
 

 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حول المدرسة لطلبة محاضرة بإلقاء لقيامي للبنات الشاملة الثانوية كثير ام مدرسة إدارة من وتقدير شكر (1

 4/12/2014 الموافق حيحةالص الدراسة طرق

 تاريخ 9/5/890 رقم كتاب بموجب الجامعة طلبة تخريج حفل  إلدارة ربيةالع عمان جامعة من شكر كتاب (2

24/8/2013 . 

 تاريخEX 1339/5866  رقم األردن في الدولية الغوث وكالة عمليات مدير السيد من شكر كتاب (3

3/12/2006. 

 رقم كتابال بموجب األردن في الدولية الغوث وكالة عمليات مدير السيد من Meritorious مع شكر كتاب (4

E/A 1339-4962 21/2/2002 تاريخ. 

  2007/حزيران/26 تاريخ الدولية الغوث وكالة -  التعليم و التربية برنامج رئيس السيد من شكر كتاب      (5

 عميد الدكتور األستاذ كتاب بموجب التربوية العلوم لكلية األول العلمي اليوم إنجاح في تقدير و شكر كتاب (6

 28/5/2007 بتاريخ الكلية

 

 رقم كتاب بموجب 2005/2006 الدراسي للعام والتعليم التربية برنامج رئيس السيد من تقدير و شكر كتاب (7

 12/6/2006 تاريخ 120-772

 العاشر الفوج تخريج في بذلت التي الجهود على التعليم و التربية برنامج رئيس السيد من شكر كتاب (8

 17/10/2006 ريختا 1364-120 رقم كتاب بموجب 2005/2006

 . العامة العالقات و المجتمع خدمة مجال في للتميز الكلية درع على الحصول (9

شهادة تقدير من البرنامج الوطني للتوعية و التطوير للمشاركة الفاعلة و التميز في إدارة االحتفال و عرافة  (10

األمير فيصل بن وتفضل صاحب السمو الملكي  2001/2002/2003الثة أعوام الحفل و على مدار ث
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 . 5/9/2004الحسين و منحني درع البرنامج الوطني للتوعية و التطوير كتاب تاريخ 

 26/2/618 رقم كتاب بموجب مساعدتها في ابذلها التي للجهود تقديرا الخيرية الرحمن خليل جمعية درع (11

 .6/11/2003 تاريخ

 برنامج إنجاح في لدوري السودان فاشرال جامعة مدير كبير احمد محمد الباقي عبد د.أ من شكر كتاب (12

 . األردن في بعد عن الدراسة

 كلمة تقديم و العمل ورشة إنجاح في المميزة الفاعلة للمشاركة األهلية األكاديمية المدارس من تقدير  شهادة (13

 .10/4/2004 تاريخ كتاب بموجب العمل ورشة أعمال  اختتام

طنية /المصدار للمشاركة في األسبوع الثقافي بمناسبة إعالن عمان كتاب شكر من الكلية البطريركية  الو( 14

بموجب كتاب مديره المدرسة رقم  6/4/2002ولغاية  28/3/2002ما بين  2002عاصمة للثقافة العربية لعام 

 . 14/10/2000تاريخ  202/8/2000وكتاب شكر آخر رقم  1/4/2002تاريخ  202/8/2002

البطريركية الالتينية إدارة المدارس على المحاضرة التي ألقيت على كتاب شكر وتقدير من مدارس   (15

 4/10/2001تاريخ  52/01/02مرشدي المدارس بعنوان مهارات االتصال بموجب كتاب المدير العام رقم  ص م 

 مهارات" حول المحاضرة على المختلطة اسيةاألس الجنوبي الالتين دير مدرسة مديرة من شكر كتاب (16

 .  16/3/2001 تاريخ  الطلبة و األمور ألولياء" حيحةالص الدراسة

 رئيس كتاب بموجب لهم قدمت التي الخدمات على السياحي و الفندقي للتعليم عمون كلية باسم شكر كتاب (17

 . 6/3/2000 تاريخ  4/49/2000/ش  رقم المديرين هيئة

" الصحيحة الدراسة كيفية" حول ألقيت التي المحاضرة عن األرثوذكسية الوطنية لمدرسةا من شكر كتاب (18

 . 14/11/2000 تاريخ 106 /ر ك ش/ ا و م  رقم المدرسة مدير كتاب بموجب

 

" الصحيحة الدراسة كيفية" حول ألقيت التي المحاضرة عن األرثوذكسية الوطنية المدرسة من شكر كتاب (19

  14/11/2000 تاريخ 106 /ر ك ش/ ا و م  رقم درسةالم مدير كتاب بموجب

 كتاب بموجب,   الزرقاء-الشمالي الالتين دير المختلطة الثانوية الالتين مدرسة من وتقدير شكر قةبطا (20

 . 3/4/2000 تاريخ المدرسة مديرة

 راديو قنوات في الجماهيرية الحوارية برامجهم في المشاركة حول الفني لإلنتاج سجى من شكر كتاب (21

 . 9/8/1999 تاريخ العرب وتلفزيون
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 الفحيص التين مدرسة في محاضرات عدة إلقاء حول الالتينية البطريركية مدارس من تقدير و شكر (22

 . 28/11/1999 تاريخ 417/99 رقم العام المدير كتاب بموجب

 يوم التوجيهي لطلبة الخاصة الندوة حول الوطنية المدارس لمجموعة العامة اإلدارة من تقدير و شكر كتاب (23

 .10/3/1998 تاريخ 97/98/د.و/26 رقم العامة اإلدارة كتاب بموجب و 9/3/1998

 كتاب بموجب العروبة مدارس في(  الصفية الدافعية إثارة في المعلم دور) المحاضرة حول شكر كتاب (24

 . 1997/ ثاني تشرين/1 تاريخ 4/11/76 رقم العام المدير

 الشهادات لمعادلة لعلياا اللجنة في االيجابية المشاركة على العالي التعليم وزير معالي من شكر كتاب (25

 . 26/7/1995 تاريخ 11/2/12323 رقم معاليه كتاب بموجب

 العطاء و العمل و الطيبة الجهود على العربي الطفل يوم بمناسبة الحسين نور مؤسسة من شكر كتاب  (26

 . 8/10/1995 تاريخ التنفيذي المدير كتاب بموجب  غاليال بلدنا أبناء من األطفال خدمة في الموصول

 و العمل و الطيبة الجهود على العربي الطفل يوم بمناسبة الحسين نور مؤسسة من شكر كتاب -26 (27

 تاريخ التنفيذي المدير كتاب بموجب  الغالي بلدنا أبناء من األطفال خدمة في الموصول العطاء

8/10/1995 . 

 حي/ االجتماعي ماءاإلن مركز في المحاضرة حول 2/قيس بنت السميراء مدرسة مديرة من شكر كتاب (28

 . 9/10/1994 تاريخ 27/9/101 رقم كتاب بموجب الطفل شخصية بناء في األسرة دور حول نزال

شهادة تقدير من كلية القدس على الجهود المبذولة في خدمة الكلية بموجب كتاب عميد الكلية تاريخ  (29

1/10/1994. 

 بعنوان األولى العلمية الندوة في الفاعلة اركةالمش على القدس كلية في المديرين هيئة رئيس من شكر بكتا (30

 5/10/1992 تاريخ كتاب بموجب 1992/أول تشرين/6-5 في" مشتركة مسؤولية المجتمع كليات مستقبل"

. 
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

  

 .وخارجها الجامعة داخل ورسالة ماجستير دكتوراه اطروحة ثالثين عن يزيد ما على االشراف تم  
: 

 

 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 


