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 تساذ  ادكتار   اليف  ادراانه األ

  ئفس ادجذمعة األ دهفة
 

 

 

 

 5055555( 6()269هذت  :  +)

 827788777( 269ادهذت  ادخيفري : )+

 5055588(6()269ادفذتس: )+

  President@ju.edu.joادبايك االدكاانهي : 

c@yahoo.com-Tarawneh 

 

 

 

 ادكن  ادمهني ن اداؤى ادمساقبيفة 
 

 -ادكن  ادمهني ن اداؤى ادمساقبيفة تقرم عيى ادثرابت اداذدفة : 

 دعب دن   ئفسي في ترريا تسفذتسذت اداعيفم ادعذدي في األ دن .

 عيفهذ مع مجامع ادجذمعة اداي اعمل بهذ ن ادمجامع ادمحيي .ادعمل عيى بنذء عالقذت مافنة نادحفذظ 

ادعمل عيى أن تابرأ ادجذمعة اداي اعمل بهذ مكذهة اتساااتفجفة ن منزدة مامرقة عيى ادمساريفن ادقرمي           ن 

 ادعذدمي  .

 جفة .ترريا  ؤى ناضحة عن ادجذمعة ن حث مجامعهذ ديعمل تفايق ناحك هحر تحقفق أهكفهذ االتساااتف

 تحكيك أهكاف ن أندريذت بعفكة ادمكى ديجذمعة اداي اعمل بهذ .

تحكيك أندريذت اداغففا االتساااتفجفة تسنريذً ن ادعمل ادجذد عيى أن يقرم تل عضر من أعضذء اإلدا ة ادعيفذ بانففذ 

 هذه األندريذت .

 أهكافهذ بنجذح .ادعمل عيى أن تحصل ادجذمعة عيى ادمرا د ادعذمة ن ادخذصة ادضان ية داحقفق 

 ادماذبعة ادحثفثة دمصذدح ادجذمعة اداي اعمل بهذ عيى أعيى ادمساريذت ادحكرمفة ن ادخذصة .

 -:  ادمؤهالت ادعيمفة 
 

 ( دتار اهPh.D.( / في اإلدا ة اداابرية : جذمعة تذهسذس ، ادراليذت ادماحكة األمايكفة )8229. ) 

 ( ألصذئي تابريE.d.S باخصص إدا ة مك اء ) اداابفة: جذمعة امبر يذ ، ادراليذت ادماحكة األمايكفة

(/8225. ) 

  مذجسافا في اإلدا ة اداابرية باخصص إدا ة ادمك تسة ادثذهرية : جذمعة امبر يذ ، ادراليذت ادماحكة

 ( .8277األمايكفة / )

  : دبيرم عذدي في اقاصذديذت ادشاتذت ادرتسرى SCOULA SUPERRIORE ENRICO 

MATTEI  ( .8271، إيرذدفذ / )مفالهر 

 ( / األ دن .8282بكذدر يرس في اإلدا ة ادعذمة : ادجذمعة األ دهفة ، ) 

 

 

 -:  نادمنذصب  ادعميفة ادخباات
 

 ندغذية تذ يخ  . 92/0/9589 ئفس ادجذمعة األ دهفة  . أ
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 . 97/0/9589ن دغذية  95/2/9585 ئفس جذمعة ادبيقذء اداربفقفة  . ب

 . 95/2/9585ن دغذية  97/9/9557مؤتسسذت اداعيفم ادعذدي ج.  ئفس مجيس هفئة اعامذد 

 . 95/2/9585ن دغذية  6/85/9552د . عضراً في مجيس اداعيفم ادعذدي 

 هـ . جذمعة مؤتة : 

  99/88/9558 – 99/88/9551هذئب  ئفس ادجذمعة ديشؤنن األتذديمفة . 

  9550/  8/2جذمعة مؤتة عمفك شؤنن ادريبة ) مؤتسس دفكاة ادبفت ادكافئ اإلدكاانهي ( في                - 

99/88/9551 . 

  8/2/9550 – 85/8/9559مكيا ماتز ادجنرب دياك يب ن االتساشذ ات . 

  مسذعك ادائفس ديشؤنن اإلدا ية ن قذئم بأعمذل مكيا ماتز د اتسذت ادجنرب ن اداعيفم ادمساما

8/2/9555 – 85/8/9559 . 

  8/2/9555 – 8/2/8222عمفك مؤتسس دكيفة عيرم ادايذضة . 

  8/2/8222 – 5/8/8227مكيا مكابة جذمعة مؤتة . 

  5/7/8227 – 2/8/8228هذئب عمفك تيفة ادعيرم اداابرية . 

  5/7/8227 – 2/8/8228 ئفس قسم اداابفة ادايذضفة بذدرتذدة/ تيفة ادعيرم اداابرية/جذمعة مؤتة . 

  85/85/8220مك س في تيفة ادعيرم اداابرية ............ 

 . 8220 – 8228ن. جذمعة تذهسذس/ ادراليذت ادماحكة األمايكفة ) منسق باامج أتذديمفة( 

 . 8225 – 8277/ ماشك ن معيم ديريبة TH FARM, INCز. 

 . 8276ح. تيفة ادخرا زمي ) األ دن( محذضا غفا مافاغ 

 . 8275ط. شاتة ادفامرك دياأمفن ن إعذدة اداأمفن/ مساشذ  تأمفن 

                   ذعـــة ناداجـــذ ة / مكياية تشجـــفع االتساثمذ  ) األ دن( ، مســــذعك  ئفس قســــم ادماذبعـــة ك. نزا ة ادصن

8279– 8276 . 

 

 -: ادخباات األتذديمفة

 

 9585جذمعة ادبيقذء اداربفقفة األ دن, –محذضا في اإلدا ة اداابرية   -

 9551األ دن, جذمعة مؤتة,  -محذضا في اإلدا ة اداابرية -

 8220مك س تيفة اداابفة/جذمعة مؤتة  -

 8227-8226ادخذصة باعيفم األطفذل ادمحانمفن  The Farmمساشذ  ن محذضا في شاتة  -

 8276محذضا مسذعك تيفة ادخرا زمي  -

 

 

 -مجذالت االهامذم ادخذصة: 
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نأهكاف اداعيفم, دائاة ترريا  اإلدا ة اداابرية, تسفذتسة ن إدا ة اداعيفم ادعذدي, اداخرفط االتساااتفجي, مهمة 

ادباامج, ادارريا ادمؤتسسي, اداعيفم ادكندي ن ادابذدل, اداعيفم ن اداكنردرجفذ, إدا ة ادجردة ادشذمية في اداعيفم, 

 .ادقفذس في اداعيفم

  

 -األبحذث ن األن اق ادعيمفة ادمنشر ة : 
 

 ( .9552تصر اتهم ادمساقبيفة دزيذدت  )اداضذ ادرظففي دكى اإلدا يفن األتذديمففن في جذمعة مؤتة ن  .8

 ( .9552ادسيرتفذت ادانماي  اداي يمذ تسهذ ادمك اء في جذمعة ادبيقذء اداربفقفة ن مكياية صحة ادكاك ) .9

 ؤية مكياي ن معيمي ادمكا س ادذين يعفنرن في منذطق تسكنهم ن بفن أقذ بهم حرل أثا هذا اداعففن في تسفا  .0

 ( جذمعة ادبحاين .9551،  9عكد  5)مجية ادعيرم اداابرية ن ادنفسفة، ادمجيك ، ادعميفة اداابرية في مكا تسهم 

 ( .9550ادعرامل ادمؤثاة عيى تفذءة ادعذميفن في مفكان اداخرفط اداابري في األ دن ) .1

ناقع ممذ تسة ادكفذيذت اداخرفرفة دمك اء ادمكا س ادثذهرية في محذفظة ادكاك من نجهة هظا ادمعيمفن ) مجية  .5

 ( .9550، 6، ادعكد 87ديبحرث ، ادمجيك  مؤتة

االحافذجذت اداك يبفة دمعيمي تابفة دراء األغرا  ادجنربفة من نجهة هظا ادمعيمفن ن ادمشاففن اداابريفن ن  .6

مكياي ادمكا س ادحكرمفة ) مجيفة ادعيرم اداابرية ادنفسفة، جذمعة ادبحاين، ادمجيك اداابع، ادعكد ادثذدث 

9550. ) 

اي تراج  اداعيفم ادمهني في محذفظة ادكاك )مجية جذمعة ادميك عبك ادعزيز/ ادعيرم اداابرية ، ادمشكالت اد .8

 ( . 9559، 80ادمجيك 

معرقذت اإلشااف اداابري تمذ يااهذ ادمشافرن اداابريرن في إقيفم ادجنرب ) مجية تيفة اداابفة               /  .7

 ( . 9558، 9جذمعة أتسفرط ، ادمجيك ادسذبع عشا، ادعكد 

تقريم دن  مشافي ادماحية من نجهة هظا معيمذت ادص  في إقيفم ادجنرب ) مجية مؤتة ديبحرث نادنشا،  .2

 ( .9555، 8، ادعكد 85جذمعة مؤتة ، ادمجيك 

ادحذجذت اداك يبفة دمعيمي ادصفرف ادثالثة األندى من نجهة هظا ادمعيمفن ن ادمشاففن اداابريفن            .85

 (.9555، 9، عكد98إقيفم ادجنرب ) مجية د اتسذت ادجذمعة األ دهفة، ادمجيكنمكياي ادمكا س في 

مكى اماالك مكياي ن مكياات ادمك اس ادثذهرية في محذفظة ادرففية ديكفذيذت اإلشااففة من نجهة هظا  .88

 ( . 9555، 8، ادعكد 80ادمعيمفن ) مجية ابن ادهفثم، جذمعة بغكاد، ادمجيك 

دمكياي ادمكا س ادحكرمفة في محذفظة ادكاك ) مجية مؤتة ديبحرث نادك اتسذت  تقكيا االحافذجذت اداك يبفة .89

 ( .9555، 0، ادعكد  85، ادمجيك 

 ( . 8222 1، ادعكد 85مشكالت ادريبة األجذهب ) غفا ادعاب ( في جذمعة مؤتة ) أبحذث ادفامرك، ادمجيك  .80

بري ادحكيث ) مجية ادعيرم أثا باهذمج ترريا اإلشااف اداابري عيى نضرح مفهرم اإلشااف اداا .81

 ( . 8222االجامذعفة ن اإلهسذهفة / ادهفئة ادقرمفة ديبحث ادعيمي ، دفبفذ 

اتساقصذء أهراع ن حجم " ادجاائم " ادمرجردة في مكا س ادمميكة األ دهفة ادهذشمفة ) مجية تيفة اداابفة ،  .85

 ( . 89( ادعكد 8228أتسران )

ادراليذت ادماحكة األمايكفة : هظاة تفحصف  ) مجية تيفة اداابفة ، اماحذهذت ادثذهرية ادعذمة في األ دن ن  .86

 ( . 89( ادعكد 8228أتسران )
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 ( .8228د اتسة مسح ادمشكالت االجامذعفة في ادمكا س ادحكرمفة، ادمميكة األ دهفة ادهذشمفة، ادفرهسكر ) .88

مكياات مكا س تابفة  ادكاك ، اتساقصذء مسارى ادعالقة بفن ادمك تسة ن ادمجامع ادمحيي تمذ يااهذ مكيا ن  .87

 ( . 8226) أبحذث ادفامرك 

( عيى اداغففا اداابري ،  تسذدة 8278د اتسة نصففة داقريم أثا ادباهذمج ادرطني ديارريا اداابري دعذم ) .82

 Ph.D. (8229. )ادكتار اه 

اتجذهذت طيبة ادمكا س ادثذهرية ن ادمعيمفن ن مك اء آلاين هحر اداعيفم ادثذهري في ادمكا س ادحكرمفة في  .95

 Ed.S (8225. )األ دن ،  تسذدة ألصذئي تابري 
 

 ادكاب ادمؤدفة : 
 

 ( .8228تاذب اداأتسفس في ادقااءة ، دا  ادفكا ديربذعة ن ادنشا ن ادارزيع ، عمذن ) .8

 ( .8222ادكاك ) –، مكابة ابن ليكنن ، مؤتة  مبذدئ ن أتسس اداابفة .9

 ( .9559ادارريا اداابري ، مكابة دا  ادشاق ، عمذن ) .0

 ( .9551أتسذتسفذت في اداابفة ، مكابة دا  ادشاق ن عمذن )  .1

 ( .9552عرامل ادخرر ة في ادبفئة ادجذمعفة دكى ادشبذب ادجذمعي في األ دن )  .5
 

6. International handbook of leadership for learning part 9 chapter 60 pp. 1107. 

Springer international handbook of education V. 25 ( London, USA, 2001) . 

 

 

 

 ادمؤتماات نادنكنات : 
 

" ادمجامع ن اداعذنن ن اداجذ ة" هفرير ك,  C³)األمايكفة )  –ماحكث  ئفسي في ادقمة ادعابفة  .8

 .81/2/9589-80ادراليذت ادماحكة األمايكفة, 

اجامذع ادرذندة ادمساكياة " حرل اداعيفم ادعذدي ن ادانمفة ادمساكامة" تسذهار دنمفنغر, جمهر ية  .9

 .89/2/9589-2ادكنمفنفكذن  

 9589-1-9ادسعردية  ادعابفة كةهكنة " اداعيفم ادمساما ن اقاصذد ادمعافة" جذمعة طفبة ادممي .0

 ادسعردية ادمميكة ادعابفة ن شة عمل حرل االعامذد ن معذيفا ادقفذس في جذمعة ادبذحة / .1

هكنة من ادبنك ادكندي حرل " اتساكشذف األدنات ادممكنة داسهفل تنقل األيكي ادعذمية نتخفف  حكة عكم  .5

 9585ماتسفيفذ/فاهسذ  ترذبق ادمهذ ات نليق فاص اداعيم طريل األمك".

 0/6/9585-92/5عضر دجنة ادشؤنن ادخذ جفة دعمل مااجعة ادمؤتسسفة ديجذمعة األهيفة في ادبحاين  .6

 9/5/9585-8األتسبرع ادعيمي ادخذمس عشا " االباكذ ات نقرى اداغففا /مكينة ادحسن ادعيمفة .8

 9/5/9585-8عقبة مناكى ادعقبة االقاصذدي" االهجذزات ن ادفاص في االتساثمذ  اداعيفمي اد .7

 97/1/9585-98دفبفذ -اجامذع "ضمذن ادجردة" جذمعة غذ ي يرهس /بنغذزي .2

ج ادكيفذت اداابرية في فيسرفن آ ا  إدى  ئفس دجنة مفرضي االعامذد ادكاليي ن ادخذ جي دباام .85

 9585/حزياان

 9585مؤتما ادشبكة ادعابفة دضمذن ادجردة في مؤتسسذت اداعيفم ادعذدي/ادمغاب  .88



 5 

عمل حرل مساقبل اداعيفم ادعذدي ن اداؤية ادمساقبيفة دمعذيفا ادجردة في مؤتسسذت اداعيفم ادعذدي ن ن شة  .89

 , األ دن80/1/9585-91/8/9585مؤشااتهذ 

 7/8/9585اجامذع ادهفئة ادعمرمفة ديشبكة ادعابفة دضمذن ادجردة في اداعيفم ادعذدي  .80

-80اعيفم ديكنل األعضذء مذدفزيذ, ادمؤتما اإلتسالمي حرل ضمذن جردة اداعيفم دمؤتسسذت اد .81

85/88/9552 

ادمؤتسسة األدمذهفة ديابذدل ادرالبي حرل  (DAAD(هكنة ادشبكة ادعابفة دضمذن ادجردة نمؤتسسة  .85

 98/5/9552-88ترريا إدا ة ضمذن ادجردة في اداعيفم في ادمنرقة ادعابفة في ادقذهاة.

 99/5/9552-88ابفة ادمفارحة األ دن ن شة عمل ادجذمعة ادبايرذهفة ادمفارحة ن ادجذمعة ادع .86

مؤتما ادشبكة ادعابفة دضمذن ادجردة في اداعيفم ادعذدي حرل ادراق ادحكيثة دضمذن ادجردة في ضرء  .88

 9/1/9552-05/0اداغفاات ادعذدمفة دياعيفم ادعذدي " أبر ظبي 

-96األ دن ن شة عمل ديشبكة ادعابفة دضمذن جردة اداعيفم ادعذدي في ادمؤتسسذت اداعيفمفة في  .87

98/89/9557 

 95/88/9557-90منذقشة حرل ضمذن ادجردة ن معذيفا االعامذد / اتحذد ادجذمعذت ادعابفة ادقذهاة/ .82

 95/88/9557-05/85هكنة  ؤتسذء ادجذمعذت ادعابفة, ادصفن  .95

 96/9557-8ن شة عمل حرل معذيفا االعامذد في ادجذمعذت / ادسعردية  .98

 08/8/9558-92في ادمؤتسسذت اداابرية  مؤتما حرل " إدا ة ادجردة ادشذمية" .99

 9558ن شة عمل دمكة شها داؤتسذء ادجذمعذت ادعابفة في نزا ة اداجذ ة ادصفنفة في ادصفن  .90

 9556مؤتما ادعاب األنل حرل " هرعفة ادجذمعذت نشانط اداالفص ن االعامذد ادشذ قة  .91

حذدي نادعشاين في جذمعة حيب مؤتما حرل " اتساجذبة اإلدا ة ادعابفة دياغففاات في أنائل ادقان اد .95

9551 

ن شة عمل حرل اإلدا ة ادحكرمفة ادحكيثة في مراجهة اداغففاات ادكندفة ن اداحكيذت /جذمعة حيب  .96

9551 

 9550ادمؤتما ادعابي ادثذهي حرل " االتساشذ ات ن اداك يب" ادشذ قة  .98

 9559مؤتما " ادقفذدة اإلبكاعفة ن عالقاهذ بذدنزاهة ن ادشفذففة" دبنذن  .97

 95599مؤتما ادكائاة ادرطنفة دكبذ  ادمسئردفن عن اداخرفط ن اإلدا ة في اداعيفم ادعذدي في اال دن .92

 9559حيقذت د اتسفة حرل " ادماأة األ دهفة في ادحفذة ادعذمة" .05

 9558هكنة حرل ادسفذحة في األ دن بفن ادمذضي ن ادمساقبل .08

 هكنة حرل " اداعيفم ادعذدي في األ دن: ادراقع ن اداريعذت .09

 8222مؤتما حرل  يذضة ادماأة نعيرم ادمساقبل, اإلتسكنك ية/مصا  .00

 8227هكنة حرل اإلشااف ن اإلدا ة اداابرية في ادمنرقة ادجنربفة دأل دن  .01

 8227مؤتما حرل ادبحرث اداابرية في ادعذدم ادعابي: إدى أين تاج ؟ األ دن  .05

 8227ادمؤتما ادحذدي عشا دإلعالم/ ادعااق  .06

 أمايكذ 8225ادمك تسة ادجكيك"جذمعة تذهسذس هكنة حرل " مكيا  .08

 8272ادمؤتما ادرطني دمكذتب شؤنن ادرالب األجذهب في أمايكذ .06
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 ادجرائز ناداكايمذت ن ادمنح ادك اتسفة

  92/6/9589جذئزة "اإلتسهذم ادمامفز في اداعيفم" من ادمؤتما ادعذدمي دياعيفم , مكينة مرمبذي , ادهنك 

  ادمنحة اداكايمفة ديمنح( ادكندفة بي اتش أي بفاذ دداذPHI Beta Delta/1992) 

  جذئزة ادرذدب ادمافرق من بفن ادرالب ادكندففن في ادجذمعذت ن ادكيفذت األمايكفة / ادراليذت ادماحكة

 8225األمايكفة/

  8277منحة إيكجا تفيفن األمايكفة 

 8277صذد نزا ة ادخذ جفة االيرذدفة: ادمنح ادك اتسفة ديكبيرم ادعذدي في االقا 

  /8286نزا ة اداابفة ناداعيفم , /األ دن , بعثة أنائل ادمحذفظذت في ادثذهرية ادعذمة 

 

 
 

 -اديجذن ن ادعضرية : 
 

 ادميكفة ادعيمفة ديجمعفة االتساشذ ية ادهفئة عضر* 

 تذ يخ  نحاى 1/5/2112 من ادمكهفة ادخكمة مجيس عضر* 

 ادعابفة ادجذمعذت التحذد ادانففذي ادمجيس في عضر* 

 ادفيباايت دجنة عضر* 

 . األ دن في ادعذدي اداعيفم مجيس في عضر* 

  ئفس هفئة ادمكياين/ أتذديمفة ادبيقذء االدكاانهفة*  

 ادمجيس ادعابي داك يب طالب ادجذمعذت ادعابفة* 

   ئفس مجيس إدا ة صنكنق دعم ادجذمعذت ادفيسرفنفة * 

 ادمجيس ادعابي داك يب ادرالب  ئفس مجيس إدا ة* 

 ادعذدي اداعيفم دمجيس األتذديمفة اديجنة في عضر. 

 2111-2112, ادعذدي اداعيفم دمجيس األتذديمفة اإلدا ة دجذن  في عضر 

 األ دهفة ادجذمعذت في ادعيمي نادبحث اداعيفم نأتسذدفب ديمنذهج ادرطني ديمؤتما ادارجفهفة اديجنة في عضر 

 . تذ يخ  ندغذية(  2111) عذم في

  ًتذ يخ  ندغذية 2112 ادمعيرمذت نتكنردرجفذ االتصذل مجذالت في ادعذدي اداعيفم دجنة في عضرا . 

  ًادمعيمفن نتك يب العامذد األمايكي ادرطني ادمجيس في االتساشذ ية اديجنة في عضرا (NACATE) في 

 .( 2111-2112)  ادماحكة ادعابفة اإلمذ ات دندة/زايك جذمعة
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  ًاداابريفن دإلعكاد إفايقفذ نشمذل األنتسط ادشاق دمنرقة اداعذنهي ادمشانع في عضرا(MENA)               

 (2112-2111  ). 

 ( 2112) عذم األ دهفة األتذديمففن جمعفة في عضر. 

 ذمـدع سـادمجي في فةـاألتذديم نةـاديج  ئفس ن/ فةـاألهي ادز قذء جذمعة أمنذء سـمجي رـعض                         

 ( 2112 –  2112. ) 

  (.2112 -2115 ) دعذم األ دهي ذببادش بادمذن مساشذ 

 دأل دهففن ادعمرمي ادمجيس في مؤتة جذمعة ممثل. 

  (2112 )عذم نادعيرم نادثقذفة دياابفة األ دهفة ادرطنفة ديجنة ادعمرمفة ادجمعفة في ادجذمعة ممثل . 

 اال دهفة ادجذمعذت في ادشذمل الماحذن ادعذم ادمنسق. 

 ( . 2112-2112 ) دعذم ادكاك دمحذفظة االتساشذ ي ادمجيس في عضر 

 ادكاك محذفظة دمعيمي ادااقفة دجنة عضر. 

 اداااث ن ديثقذفة مؤتة هذدي عضر. 

 مؤتة هذدي,ادكاك هذدي, اس  ات هذدي شاف عضر 

 مؤتة جذمعة, اداابفة تيفة في اديجنة ن ئفس عضر. 

 ادثقذفي مؤاب دنذدي مؤتسس عضر 

 ادعابفة ن اال دهفة ادجذمعذت مخاي  في ادكتار اة ن ادمذجسافا  تسذئل في ادكفذع دجذن ن ئفس عضر. 

 ( . 2112 ) دعذم ادجذمعففن ادريبة دمسذعكة ادخفاية ادعرن جمفعة  ئفس هذئب 

 (2115 ) عذم ادشبذبفة ادقفذدات إعكاد ماتز إد اة مجيس عضر . 

 ( . 2115 ) دعذم برتسنج ديكك ادكاك دنذدي فخاي  ئفس 

 ( . 2112- 2111 ) دعذم ادمحيي ادمجامع دانمفة ادعيفذ اديجنة عضر 

 ( . 2111 ) عذم ادعسكايفن ادماقذعكين داأهفل ادميكفة اديجنة عضر 

 (2111) عذم ادبحاين-ادعاب اإلدا يفن جمفعة في مؤتسسة عضر . 

 ( 1222) دعذم ادعااق-ادعاب اداابريفن اتحذد في عضر. 
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 (1222 ) دعذم ترهس –( اعيم) ادعابي ادمكابذت اتحذد في عضر . 

 ( 1222)  األ دهفة اداابريفن جمعفة في عضر . 

 (1222 ) دعذم عمذن – األمايكفة ادجذمعذت لايجي جمعفة في عضر . 

 


