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 19/10/2021. التاريخ

 
 

 عبدهللا أحمد الجبر العويدات
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس  المسمى الوظيفي:

 أستاذ دكتور  الرتبة األكاديمية:

 23/6/1948 ها:مكانة والدتاريخ الو

 أردنية الجنسية:

 شارع محمود أحمد ابراهيم، ضاحية الرشيد 14 العنوان:

 0777249999رقم الهاتف:

 oweidat2007@yahoo.comالبريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

     

 العراق جامعة بغداد 1969-1965 اللغة العربية و ادابها  بكالوريوس 

 األردن الجامعة األردنية 1973-1972 تربية دبلوم تربية

 األردن ة الجامعة األردني 1977-1975 االدارة التربوية الماجستير

 1978-1977 التخطيط التربوي الماجستير

جامعة جنوب 

 كاليفورنيا

الواليات 

 المتحدة

 1981-1977 أصول التربية الدكتوراة

جامعة جنوب 

 كاليفورنيا

الواليات 

 المتحدة
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 الجامعة األردنية مساعد تدريس بحث 1975-1977
االدارة و األصول/ 

 كلية التربية
 األردن

 الجامعة األردنية استاذ مساعد 1981-1983
االدارة و األصول/ 

 كلية التربية
 األردن

 الجامعة األردنية استاذ مشارك 1991-1992
االدارة و األصول/ 

 كلية التربية
 األردن

 الجامعة األردنية استاذ 1997-1998
االدارة و األصول/ 

 كلية التربية
 األردن

 استاذ 1998-1999

جامعة عمان 

 األهلية

قسم التربية و علم 

 النفس/كلية التربية
 األردن

 استاذ حاليا-2012

جامعة عمان 

 بيةالعر

قسم االدارة و 

 األصول/ كلية التربية 
 األردن

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

1984-1985 
وزير الثقافة و 

 الشباب 
 األردن  نيةالحكومة األرد

1985-1990 
عميد كلية التربية 

 الرياضية 
 األردن كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية

 األردن  الحكومة األردنيةوزير الشباب و  1993-1994
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 الرياضة 

1999-2004 
عميد كلية الدراسات 

 التربوية العليا 

جامعة عمان 

 العربية

كلية الدراسات 

 التربوية العليا
 دناألر

2004-2005 
نائب رئيس للشؤون 

 األكاديمية

جامعة عمان 

 العربية
 األردن  

2005-2006 
وزير التنمية 

 االجتماعية
 األردن  الحكومة األردنية

2006-2011 
نائب رئيس للشؤون 

 األكاديمية

جامعة عمان 

 العربية
 األردن 

2013-2017 
عضو مجلس األعيان 

 األردني

مجلس األعيان 

 األردني
 نرداأل 
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 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

عبدهللا عويدات، 

 خليل عليان

عزوف  أسباب

الفتيات في 

 معةالجا

ردنية عن األ

ممارسة 

األنشطة 

 .الرياضية

 

 1988 15مجلد  1 دراسات

عبدهللا عويدات، 

 كمال الربضي

أبعاد الصحافة 

الرياضية في 

األردن من 

خالل تحليل 

محتوى 

المالحق 

 .الرياضية

 

 1989 1مجلد  1 دراسات

عبدهللا عويدات، 

 نزيه حمدي

أثر توقعات 

المعلمين في 

ذكاء الطلبة و 

 م وتحصيله

هوم الذات مف

لديهم عند عينة 

أردنية من طلبة 

الصف األول 

 .االعدادي

 

 1989 64مجلد  16 دراسات

 عبدهللا عويدات  

توجهات القيم 

لدى طلبة 

الجامعة 

 .األردنية

 2مجلد  3 دراسات
1990 
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عبدهللا عويدات،    

 يسرى مرشد 

عيوب القراءة 

الجهرية و 

مستوى 

استيعاب امادة 

 لدىالمقروءة 

بة الثالث و طل

الرابع 

االبتدائيين و 

أثر عوامل 

الجنس و مهنة 

األب و 

المستوى 

التعليمي على 

طبيعة هذه 

 .العيوب

  

 1991 18مجلد  1 دراسات

نرجس حمدي، 

 عبدهللا عويدات

أثر استخدام 

استراتيجية 

التدريب و 

اللمارسة في 

قدرة عينة من 

طلبة الصف 

الثامن على 

ضبط أواخر 

في الكلمات 

طع أدبية ق

مختارة و درجة 

استيعابهم 

لمضمون هذه 

 القطع.

 

 1994 21مجلد  1 دراسات

 عبدهللا عويدات

مظاهر 

االغتراب عند 

معلمي المرحلة 

الثانوية في 

 1995 22مجلد  6 دراسات
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 األردن.

 

عبدهللا عويدات، 

 زهور بدران

أثر عادات 

المشاهدة 

التلفزيونية و 

مدتها على 

التحصيل 

بة لطلمي األكادي

الصفوف الرابع 

و الخامس و 

السادس 

األساسي في 

 األردن.

 

 1996 23مجلد  2 دراسات

 عبدهللا عويدات

أثر أنماط 

التنشئة األسرية 

على طبيعة 

االنحرافات 

السلوكية عند 

طلبة الصفوف 

الثامن و التاسع 

 و العاشر.

 

 1997 24مجلد  1 دراسات 

عبدهللا عويدات، 

 لورانس حمارنة

ر مظاه

تراب عند الغا

معلمي المرحلة 

األساسية في 

 األردن.

 1997 13ب مجلد 2 أبحاث اليرموك

عبدهللا عويدات، 

 نزيه حمدي

مشكالت 

لدى السلوك 

طلبة الصفوف 

الثامن و التاسع 

و العاشر في 

األردن و 

العوامل 

 المرتبطة بها.

 

 1997 25مجلد  1 دراسات
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سعيد التل، عبدهللا 

، خليل عويدات

 غدة، رعليان

 شريم

العوامل 

المؤثرة في 

تحصيل الطلبة 

الناجحين بين 

-1968عامي 

و  1978

الحاصلين على 

أعلى المعدالت 

و أدناها في 

امتحان شهادة 

الدراسة الثانوية 

العامة األردنية 

و طبيعة 

الوظائف التي 

يشغلونها و 

مدى االستقرار 

المهني و 

االجتماعي و 

االقتصادي 

 لديهم.

 

 

 1999 1 دراسات

حسين لواحظ، 

 عبدهللا عويدات

الممارسات 

في  ويةالسلط

الجامعات 

األردنية 

وعالقتها 

بدرجة اغتراب 

 .الطلبة

 

 2008 3مجلد  1 البصائر

 عبدهللا عويدات

التربية 

والمواطنة في 

البالد العربية 

صراع الثوابت 

وسرعة 

 .المتغيرات

 

 2012 252 المنتدى
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الرجبي نعمتي، 

 عبدهللا عويدات

تنظيمية ال قوةال

لمديريات 

المدارس 

الثانوية الخاصة 

في محافظة 

العاصمة 

وعالقتها 

باالبداع 

 االداري.
 

 

 مقبولة للنشر المنارة
2018 
 

حراحشة،  عالء

 عبدهللا عويدات

تطوير برنامج 

تدريبي لمديري 

المدارس 

الثانوية قائم 

على منحنى 

تكنولوجيا 

األداء البشري 

في ضوء الواقع 

ت واالتجاها

ارية إلدا

المعاصرة 

وقياس صدقه 

 .التحكيمي

 

المجلة األردنية 

 للعلوم التطبيقية
 2018 مقبول للنشر

2018 
Vol.11 No. 5 

 

International 
Business 

Research  

The factors 
Affecting 
Jordanian 

Housewives’ 
Consumption 

behavior. 
 

Mohammad 
Obeidat, 
Abdallah 
Oweidat, 

Nazih 
Hamdi, Zaid 

Obeidat 

ديما نزار، عبدهللا 

 عويدات

واقع برامج 

اعداد المعلمين 

في األردن و 

درجة توافقها 

عمان العربية 

 للبحوث
2 2019 
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مع معايير 

 مهنية التعليم.

 

ليانا كروان، 

 عبدهللا عويدات

درجة اسهام 

مديري 

المدارس 

الخاصة في 

خفض مستوى 

التوتر لدى 

معلميهم في 

محافظة 

 .صمةالعا

 

عمان العربية 

 للبحوث
2 2020 

منال الرشدان، 

 عبدهللا عويدات

درجة ممارسة 

مديري 

المدارس 

لمعايير القيادة 

زة الملك في جائ

عبدهللا الثاني 

للتميز و األداء 

الحكومي و 

الشفافية من 

وجهة نظر 

المعلمين في 

محافظة 

 العاصمة.

 

عمان العربية 

 للبحوث
2 2020 

 عبدهللا عويدات

تفاعل ال يعةطب

الصفي بين 

وطلبة  المعلم

بعينهم ممن 

يحمل نحوهم 

اتجاهات 

ايجابية أو سلبية 

إدراك  ومدى

الطلبة لهذه 

 .االتجاهات

 1996 23مجلد  2 دراسات
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 عبدهللا عويدات

الحماية 

االجتماعية في 

الوطن العربي 

في ظل 

العولمة، ورقة 

ى بحث مقدمة ال

مؤتمر الحماية 

االجتماعية 

 بي،لعرللوطن ا

جامعة األمير 

نايف بن عبد 

العزيز، 

الرياض، 

المملكة العربية 

 السعودية.

 

 

   

     

 

 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     

 2019 االردن المخدرات افة العصر المخدرات افة العصر عبدهللا عويدات

 2019 االردن المؤتمر العلمي الدولي الخامس بحث العلميافاق تطور ال يداتعبدهللا عو

     

     

     
 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 مبية االردنية                          رئيس اللجنة االول                        1984-1994

 

 

 عضو للجنة العليا مهرجان جرش                                                           1984

 

 

 الجامعة االردنية                    \رئيس المؤتمر العلمي للتربية والرياضة    كلية التربية الرياضية                              1987

 

 

 نائب رئيس التربية البدنية والرياضة          الرباط المملكة العربية المغربية                        1988-1993

                           

 رئيس الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات                                 1990-2019

 

 

 عضو هيئة التحرير للمجلة الثقافية التي تصدر عن الجامعة االردنية       1983-1997

 

   رئيس االتحاد االردني لكرة القدم                      1993-1994

 

 عضو في جمعية الشؤون الدولية                            عمان االردن                       1993-2019

 

 عمان االردن                       عضو مجلس االدارة في جمعية الشؤون الدولية           2013-2019

 

ي للجمعيات غير الحكومية للوقاية من االدمان            عضو مجلس االدارة في االتحاد العرب                   2000

 القاهرة

 

 نائب رئيس مجلس ادارة االتحاد العربية للجمعيات غير الحكومية             2006-2009

 

 رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس االعيان             2013-2015
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 ية الصينية في مجلس االعيان                رئيس لجنة الصداقة االردن            2013-2016
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عة االردنيةالجام      عضو اللجنة المؤسسة لكلية العلوم التربوية                                         1987-1996

 

 االردن،الزرقاء                       عضو اللجنة الملكية لتأسيس الجامعة الهاشمية                      1990-1998

 الردنالزرقاء،ا عضو في مجلس امناء الجامعة الهاشمية                                                 1998-2003

 عمان، األردن                      عضو اللجنة التربوية لجامعة القدس المفتوحة                      1998-1991

 المفرق، األردن                           مجلس امناء جاعمة آل البيتنائب رئيس                       2009-2012

 االردن معان،                        لرئيس مجلس امناء جامعة الحسين بن طال                      2010-2014

 االردن معان،                      رئيس مجلس امناء جامعة الحسين بن طالل                       2018 -2016
 
 

 

 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

  دورة تدريبية خالل الحياة المهنية و األكاديمية 20 أكثر منااللتحاق ب
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 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 خالل الحياة المهنية و األكاديميةدورة تدريبية   30االشراف على أكثر من 
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 البحثية تاالهتماما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تكافؤ الفرص التعليمية. .1
 الحراك االجتماعي و المهني في المجتمعات العربية. .2
 الدراسات المستقبلية. .3
 التغير االجتماعي و الثقافي في المجتمعات العربية. .4
 لعولمة اثارها الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية في الوطن العربي.ا .5
 مهنية التعليم. .6
 التربية و المواطنة في الوطن العربي. .7
 .االثار االجتماعية و االقتصادية اللنتشار المخدرات في مجتمعاتنا العربية .8

 

 
 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة العربية -

 ليزيةاللغة االنج -
 

 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ياسية و الثقافية و االجتماعية في األردن و الوطن العربي.المشاركة في العديد من األحزاب و الجمعيات الس

 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للغة العربية من جامعة بغدادبعثة من الحكومة االردنية للحصول على درجة البكالوريوس في ا     1965-1996

 لية االداب جامعة بغدادجائزة الطالب االول في قسم اللغة العربية في ك              1996

 لهمن جاللة الملك المغفور جائزة الطالب االول على طلبة الماجستير في التربية )ساعة يد              1977

 (الحسين بن طالل في التربية

 بعثة من الجامعة االردنية إلى جامعة جنوب كالفورنيا للحصول على الدكتوراة            1977-1981

 شهادة التميز للتحصيل من المركز الدولي للتنمية التابع لجامعة جنوب كالفورنيا                1981
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 وسام الفارس من رئيس جمهورية فرنسا                   1984

  من الدرجة االولى األردني  ام االستقاللوس                     1994
 

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 

 1998-1981لتربوية الجامعة االردنية بين عوام ( رسالة ماجستير في كلية العلوم ا52االشراف على ) -

 رسائل دكتوراة في نفس الفترة ثمانيةواالشراف على 

رسالة دكتوراة وتي دكتوراة للطلبة االردنيين في كلية التربية جامعة عين شمس مشرف مشارك على رسال -

 (1998للجامعة اللبنانية )

 العربية للدراسات العليا اشراف على عشرين رسالة ماجستير في جامعة عمان -

 (2012-2001( اطروحة دكتوراة في جامعة عمان العربية للدراسات العليا من )25االشراف على ) -
 

 

 
 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 


