السيرة الذاتية
المعمومات الشخصية:
االسم :أ .د .دمحم عبود موسى الحراحشة.
كمية العموم التربوية /جامعة آل البيت.

الرتبة األكاديمية :أستاذ.
الجنسية :أردني
المؤهالت العممية:

_ بكالوريوس عموم تربوية /جامعة اليرموك 0991/م /التقدير العام :جيد جدا

_ ماجستير إدارة تربوية /الجامعة األردنية 0991 /م  /التقدير العام :ممتاز

_دكتوراه الفمسفة في التربية(أصول تربية)  /جامعة الخرطوم 0991 /م/التقدير العام :ممتاز
_ دكتوراه الفمسفة في اإلدارة التربوية/جامعة عمان العربية لمدراسات العميا3112 /م /التقدير العام :ممتاز
عناوين الرسائل الجامعية :

.0دوافع االلتحاق بالتعميم الجامعي لدى طمبة جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية
(0991م).
.3الدور الوظيفي لعضو ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الخرطوم

(0991م)

.2مستوى التفكير اإلستراتيجي لدى القيادات اإلدارية في و ازرة التربية والتعميم في األردن وعالقتو بأنماط اتخاذ القرار،
أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا(3112م).
األبحاث العممية المنشورة والمقبولة والمقدمة لمنشر:

 .0تقويم فاعمية أداء مدير المدرسة ألدواره المتوقعة من وجية نظر مديري مدارس محافظة المفرق –منشور المجمة
العممية؛ كمية التربية،جامعة أسيوط؛ المجمد( ،)09العدد( ،)0الجزء(3112 ،)3
.3درجة ممارسة عضو ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لدوره في خدمة المجتمع ،منشور؛ المجمة العممية:كمية

التربية ،جامعة أسيوط ،المجمد( ،)31العدد( ،)3الجزء(3112 ،)3

 .2درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لألدوار الوظيفية في مجال إرشاد وتوجيو الطمبة .منشور،
مجمة القراءة والمعرفة ،كمية التربية جامعة عين شمس ،العدد( ،)22مارس.3111 ،

.2درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدى القادة التربويين في و ازرة التربية والتعميم في األردن ،منشور مجمة
جامعة أم القرى.المجمد(،)01العدد(3111،)3م.

 .1فاعمية البرامج التدريبية لممعممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة اربد من وجية نظر المتدربين ،منشور،
مجمة القراءة والمعرفة ،كمية التربية–جامعة عين شمس ،العدد ،)23( ،مارس 3111م.
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 .6العالقة بين األنماط القيادية التي يمارسيا مدراء المدارس وااللتزام التنظيمي لممعممين في مديرية التربية والتعميم
لمحافظة الطفيمة ،منشور ،مجمة العموم التربوية والنفسية  ،جامعة البحرين،المجمد (،)1العدد(3116 )0م.
.1درجة استخدام نظم المعمومات اإلدارية لدى رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعميم في األردن.منشور مجمة
العموم التربوية والنفسية ،كمية التربية :جامعة البحرين ،مجمد( ،)1العدد( ،)2سبتمبر3116 ،م.

.1مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية والتعميم في األردن ،منشور مجمة جامعة الممك
سعود ،م( )01العموم التربوية والدراسات اإلسالمية3116 ،)3( ،م.

.9اتجاىات القادة التربويين في األردن نحو التغيير التنظيمي ،منشور مجمة جامعة أم القرى ،المجمد( ،)09العدد
(3111.)0م.

.01النننما القيننادي الننذي يمارسننو منندراء المنندارس وعالقتننو بمسننتوى الرضننا الننوظيفي لممعممننين فنني مديريننة التربيننة والتعمننيم
في محافظة الطفيمة ،منشور مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية،مجمد(،)32العدد( ،3111،)0ص262.-232
00درجة ممارسة الوظائف اإلدارية لدى رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعميم في األردن من وجية نظرىم،
منشور ،مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية،المجمد(،)31العدد( 3119،)2+2ص ص.223-291

.03أنماط الضبا الصفي التي يمارسيا المعممون لحفظ النظام الصفي في مدارس مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة

المفرق.مجمة جامعة دمشق لمعمو التربوية،مجمد(،)31العدد(3119 .)3+0م.
13.The Extent of The Undergraduate Students Need For English Language Skills in Tafila
Technical University From The Students Perspectives.
مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية،المجمد(،)36العدد( )3+0ص ص ( 3101،)62-22م.
.14عالقة النما القيادي الممارس لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامعتي( مؤتة وآل البيت) باستراتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،مجمة التربية جامعة األمارات العربية المتحدة

،العدد(،3119،)36ص ص.321-311
 .15اثر استخدام األلعاب التعميمية الجماعية في تدريس العموم في التحصيل وفيم طبيعة العمم لدى طالب الصف

السادس األساسي في محافظة المفرق .منشور مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية والجتماعية،عدد خاص،المجمد()1
يناير3101ص( .336-091مشترك مع د.كوثر الحراحشة)
 .16أثر التعمم القائم عمى المشكمة باستخدام بيئة الوسائا المتفاعمة عمى فيم المفاىيم العممية والدافعية نحو التعمم في
مبحث عموم األرض والبيئة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في األردن ،مقبول لمنشر ،3119،مجمة بحوث

جامعة حمب لمعموم اإلنسانية والتربوية.

 .17اتجاىات طمبة جامعة الطفيمة التقنية نحو اإلرىاب ،منشور مجمة المنارة ،جامعة آل البيت ،م(،)01ع(،)2
 ، 3119ص.62-21
 .01وجية نظر اإلداريين العاممين في جامعة آل البيت تجاه درجة فاعمية إدارة الوقت لدييم ،منشور مجمة اتحاد
الجامعات العربية،عمان،العدد(،3119،)12ص.266-221

 .09درجة إحساس العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق بالعدالة التنظيمية ،منشور مجمة جامعة
الممك سعود(سمسمة العموم التربوية)3100،)0(32،م .ص ص 13 -21

.31السموك القيادي السائد لدى مدراء المدارس في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق ،منشور .3103،مجمة
اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس –دمشق.090-062 : )2(01 ،
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 .30درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في جامعة آل البيت من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية.
منشور ،3102،مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين.210-210 :)0(02،
 .33معوقات البحث العممي لدى أعضاء الييئة التدريسية في جامعة آل البيت .منشور ،مجمة اتحاد الجامعات العربية
لمتربية وعمم النفس ،دمشق ،3102،)2(00 ،ص.011-011

. 32درجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية في جامعة آل البيت لدورىم الوظيفي في مجال خدمة المجتمع .منشور 3101
 ،مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية.132 -212:)0(20 ،

 .32درجة ممارسة سموك المواطنة التنظيمية وعالقتو بالوالء التنظيمي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في
محافظة المفرق .مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات(سمسمة العموم اإلنسانية) منشور(002-11،)3(31،) 3103

.31درجة امتالك األستاذ الجامعي الخصائص المينية من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في جامعة آل البيت– .
منشور ،مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات(سمسمة العموم اإلنسانية) ،3102،)1(31 ،ص.331-019

 .36القيم التنظيمية السائدة لدى مدراء مدارس مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق من وجية نظر معممييم.
منشور المجمة التربوية ،العد(،)012الجزء الثاني ،المجمد(،)36ص3103 ،019-022م .جامعة الكويت.

 .31نما االتصال اإلداري السائد لمديري المدارس وعالقتو بمستوى السموك اإلبداعي لممعممين في مدارس تربية قصبة

المفرق في األردن ،مقبول لمنشر بتاريخ( 3103/01/2م) ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس.

 .31درجة استخدام الحاسوب في اإلدارة المدرسية لدى مديري المدارس في مديريات التربية والتعميم لمحافظة المفرق،
منشور ،3102مجمة المنارة ،جامعة آل البيت.331 -099:)3(09 ،

 -39أبعاد المناخ التنظيمي السائدة لدى مديري مدارس التربية والتعميم في محافظة جرش وعالقتيا بالروح المعنوية لدى
المعممين ،منشور 3102 ،مجمة دراسات األردنية (سمسمة العموم اإلنسانية) الجامعة األردنية-0211 ،3102،)2(21،
0239
Criteria of Total Quality Management of Faculty Teaching Skills: Perceptions of University
.International Research in Education, Vol. 1, No. 1, pp,101-115
 ،Students - 30منشور
 .20المشكالت التي تواجو إدارات مؤسسات رياض األطفال في محافظة المفرق /األردن من وجية نظر العامالت فييا،
منشور ،3102،مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،بجامعة حسيبة بن بو عمي -الشمف ،الجزائر( 9( ،
3102،032-011،م.

 .23درجة ممارسة إدارة المعرفة وعالقتيا باتجاىات القادة األكاديميين نحو التغيير التنظيمي في جامعة آل البيت في
المممكة األردنية الياشمية .مقبول لمنشر( ،)2012مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،بجامعة حسيبة بن بو

عمي -الشمف ،الجزائر.

 .22درجة ممارسة انماط اتخاذ القرار لدى مديري مدارس مديرية التربية والتعميم في لواء قصبة محافظة المفرق في المممكة
األردنية الياشمية ،منشور ،3102،المجمة التربوية ،جامعة الكويت.336 -010:)003(31،

 .22درجة الذكاء االنفعالي لدى مديري مدارس مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة محافظة المفرق في المممكة األردنية

الياشمية ،مجمة المنارة لمبحوث والدراسات 3102 ،جامعة آل البيت.212-212:)2(09،

 .21درجة ممارسة المدراء ورؤساء األقسام في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق لمقيادة التحويمية من وجية نظر

العاممين معيم ،منشور ،مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات(سمسمة العموم اإلنسانية) ،3102،)2(39 ،ص.223-399
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 .26درجة تقدير العاممين في مؤسسات المجتمع المحمي لمدى تمبية البرامج التي يقدميا مركز االستشارات والخدمات الفنية
وتنمية المجتمع المحمي في جامعة آل البيت لحاجات المؤسسات التي يعممون فييا ،مقبول لمنشر( ،)2012/مجمة

األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،بجامعة حسيبة بن بو عمي -الشمف ،الجزائر.

 .21درجة ممارسة المدراء ورؤساء األقسام في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق لمقيادة األخالقية من وجية نظر
العاممين معيم ،مقبول لمنشر( ،)3102مجمة الباحث ،المدرسة العميا لألساتذة ،الجزائر.

 .21واقع االتصال التربوي بين أعضاء الييئة التدريسية والطمبة من وجية نظر طمبة كمية التربية في جامعة الباحة في

المممكة العربية السعودية ،منشور3102(،م) ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي11 -11:)02(6 ،
39-The academic supervisor’s Role in the Advancement of the Schools' Curricula based on
Secondary Schools Teachers' Perspective at the Directorate of– Almafraq – Jordan. Journal
of Education and Practice, Vol.4, No.27,pp:160-171, 2013.
40- The Objectives of Educational and Scientific Researches, Research on Humanities and
Social Sciences, Vol.3, No.22,pp: 79-87, 2013.
 .20النما اإلداري السائد وعالقتو بفعالية إدارة الوقت لدى مديري مدارس محافظة المفرق في األردن ،منشور مجمة
دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية3106 ،م ، 0012 -0061 :)2(،22 ،عمان.

-23السمات الشخصية لدى مديري مدارس التربية والتعميم لمواء قصبة المفرق في األردن وعالقتيا بالروح المعنوية

لممعممين .منشور مجمة دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية ،عمان.62 -21 :)2(22 ، 3101.

-22األنماط القيادية وعالقتيا بإستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي التي يمارسيا مديري مدارس الكويت ،منشور3101
مجمة دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية.06 -0 :)2(22،
 -22درجة تفويض السمطة وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى رؤساء األقسام األكاديمية من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس في جامعة آل البيت ،مجمة المنارة 3106،م ،جامعة آل البيت ،منشور.216 -229:)3( ،33

 -45التمكين اإلداري وعالقتو بالسموك اإلبداع من وجية نظر العاممين اإلداريين في جامعتي مؤتة وآل البيت ،منشور،
مجمة دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية)2(22 ،ممحق( 3101)1ص ،311-320:عمان.

-26درجة استخدام مديري مدارس البادية الشمالية الشرقية لمنظومة التعمم االلكتروني مقبول لمنشر(،)3106/10/20
مجمة دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية ،عمان.

 -21الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري ورؤساء األقسام في أكاديمية سعد العبدهللا لمعموم األمنية في دولة الكويت
وعالقتيا باإلبداع لدييم ،مقبول لمنشر( ،)2017/12/4مجمة دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية ،عمان.

 .21درجة ممارسة التمكين اإلداري وعالقتو بإدارة المواىب لدى رؤساء االقسام األكاديمية من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس في جامعة آل البيت .مقبول لمنشر( ،)2018/2/10مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،الكرك.
 -29درجة ممارسة قيادة التغيير لدى مدراء مدارس دولة الكويت ،مقبول لمنشر( ،)3109/0/2مجمة دراسات /العموم
التربوية ،الجامعة األردنية ،عمان.

-11معوقات ممارسة اإلدارة اإللكترونية لدى مديري مدارس التربية والتعميم في لواء الرمثا ،مقدم لمنشر

( ،)3101/03/2مجمة دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية ،عمان.

 -10فاعمية دورة القيادة التعميمية لدى مديري مدارس محافظة المفرق ،مقبول لمنشر( ،)2019/1/21مجمة مؤتة لمبحوث
والدراسات ،جامعة مؤتة ،الكرك.
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 -13مقترح تربوي لتحقيق المتطمبات األساسية المستقبمية لزيادة فاعمية دور التعميم في تحقيق التنمية وتمبية حاجات

سوق العمل وفق رؤية المممكة العربية السعودية  3121مقبول لمنشر ( ،)3109/2/1مجمة دراسات /العموم التربوية،
الجامعة األردنية ،عمان.

 -12درجة امتالك اإلدارة الجامعية في جامعة آل البيت لميارات التخطيا االستراتيجي ،مقبول
لمنشر( )3109/00/01مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،الكرك.

 -12دور تكنولوجيا المعمومات في تحسين األداء اإلداري لمديري مدارس تربية لواء الرمثا ،مقبول

لمنشر( )3109/1/00مجمة النجاح لمعموم االنسانية.

 -11درجة توافر األمن النفسي لدى العاممين اإلداريين في جامعة آل البيت ،مقبول لمنشر( )3109/1/2مجمة
الجامعة االسالمية لمدراسات التربوية والنفسية-غزة.

-16درجة ممارسة مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء لمقيادة التحويمية ،مقبول مجمة جامعة األزىر-غزة(سمسمة العموم
اإلنسانية) ،مقبول لمنشر (،)3109/2/01

 -11مقترح تربوي لتحقيق المتطمبات األساسية لزيادة فاعمية دور التعميم في تحقيق التنمية وتمبية حاجات سوق العمل
وفق رؤية المممكة العربية السعودية 3121م ،منشور مجمة دراسات العموم التربوية ،الجامعة األردنية-310 :)2(26 ،

.)3109(302

 -11درجة تطبيق القادة اإلداريين في جامعة آل البيت ليندسة العمميات اإلدارية ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات
التربوية والنفسية-غزة .مرسل لمنشر (،)3109/1/01

 -19دور المشرف التربوي في تحسين المناخ المدرسي في مديرية التربية والتعميم لمواء الرمثا ،مقبول لمنشر مجمة
اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس(.)3131/1/02
 -61درجة فاعمية القرارات التربوية لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء من وجية نظر المعممين ،مقبول لمنشر المجمة
التربوية األردنية.)3130/0/21(،

عمان/األردن،
 -60درجة تطبيق الريادة اإلدارية لدى اإلداريين العاممين في مديريات التربية والتعميم لمحافظة العاصمة ّ
مرسل لمنشر مجمة دراسات /العموم التربوية ،الجامعة األردنية ،عمان.)3131/2/0(.

 -63درجة توافر الخصائص الريادية لدى طمبة الدراسات العميا(دراسة مقارنة بين األردن والسعودية) ،مقبول مجمة
اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس(.)3131/2/01

 -62درجة ممارسة القيادة اإليمانية لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء ،منشور المجمة التربوية األردنية،
( ،)3130المجمد( ،)6العدد(.092 -011 :)2

 -62درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في مدارس البادية الشمالية الشرقية من وجية نظر المعممين ،والمعممات فييا،
منشور ،المجمة التربوية ،جامعة الكويت ،)3130( ،العدد( ،)021الجزء الثاني ،المجمد( ،)21ص ص.321-310
 .61درجة ممارسة القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية إلدارة المعرفة" ،مقبول

لمنشر المجمة الدولية لضمان الجودة ،جامعة الزرقاء3130 /03 /0 ،م.

 -66مصادر القوة التنظيمية لدى اإلداريين العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة الزرقاء/األردن ،مقبول لمنشر
المجمة التربوية األردنية.)3133/0/3(،
The Degree of Entrepreneurship leadership skills Practice and its relation to -61
organizational innovation among Jordanian Universities leaders
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 .61مستوى الدعم التنظيمي وعالقتو بالسموك اإلبداعي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم لمحافظة الزرقاء ،مرسل
لمنشر،

.61عالقة التمكين اإلداري بالسموك الطوعي لدى العاممين في جامعة آل البيت ،قيد اإلنجاز.
األبحاث العممية المنشورة في وقائع المؤتمرات العممية:

-0بحث بعنوان "دور عضو ىيئة التدريس في الجامعات األردنية في إرشاد الطمبة" مقدمة في مؤتمر عمادات شؤون
الطمبة في الجامعات العربية-رؤية مستقبمية" من 3112/03/00_9م ،جامعة الزرقاء األىمية/.األردن.
 -3بحث بعنوان" درجة استخدام نظم المعمومات اإلدارية لدى القادة التربويين في و ازرة التربية والتعميم األردن " مقدمة
في مؤتمر كمية اآلداب الخامس " :حضارة األمة وتحدي المعموماتية" من 3112/1/31-01م جامعة الزرقاء

األىمية/األردن.
 .2بحث بعنوان "اتجاىات القادة التربويين نحو التغيير" مقدمة في المؤتمر العممي األول لكمية العموم التربوية " :العممية
التعميمية في الوطن العربي إلى أين؟" _ جامعة الحسين بن طالل من 3112/1/2-2م/األردن

 . 2ورقة عمل بعنوان "إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية " مقدمة في المؤتمر العممي الثاني لكمية العموم
التربوية"العولمة وآفاق المستقبل" جامعة الحسين بن طالل من 3111/1/01-06م/األردن.

 .1ورقة عمل بعنوان "استراتيجيات إدارة الجودة الشاممة في النظام التربوي األردني " مقدمة في المؤتمر األردني
المصري األول حول المدخل المنظومي وتطبيقاتو في العموم المختمفة من  3111/1/1-1/6جامعة اربد
األىمية/األردن.

 . 6ورقة عمل بعنوان "إدارة الجودة الشاممة في إطار المدخل المنظومي" مقدمة في المؤتمر العربي السادس حول
"المدخل المنظومي في التدريس والتعمم "القاىرة-جامعة عين شمس –مركز تطوير تدريس العموم  .من-02
/3116/2/01القاىرة.
.1المؤتمر الثاني لمبحث العممي في األردن3111/00/03 .م

. 1ورقة عمل بعنوان "المخدرات :األسباب واآلثار ،رؤية تقييميو"مقدمة في مؤتمر الشباب الجامعي وآفة المخدرات،
الفترة من3116/1/00-9جامعة الزرقاء األىمية/األردن.
.9ورقة عمل بعنوان "ادوار ومسؤوليات جديدة لممعمم في عالم متغير" مقدمة إلى مؤتمر المعمم في األلفية الثالثة ،الفترة

من3116/1/01-06م.جامعة اإلسراء الخاصة/األردن.

.01ورقة عمل بعنوان "المدخل المنظومي وادارة الجودة الشاممة في منظومة التعميم" مقدمة إلى المؤتمر األردني
المصري الثاني حول المدخل المنظومي وتطبيقاتو المختمفة ،الفترة من3116/1/31-01م.جامعة الطفيمة

التقنية/األردن
. 00ورقة عمل بعنوان "إدارة الجودة في مؤسسات التعميم العالي"مقدمة إلى مؤتمر جودة التربية واإلصالح المدرسي

الفترة من 3111/2/2-2جامعة جنوب الوادي كمية التربية قنا -القاىرة

.03ورقة عمل بعنوان"العولمة وآثارىا التربوية" مقدمة إلى مؤتمر الوطن العربي وتحديات العولمة الفترة من -31
3111/2/36جامعة اربد األىمية

.02ورقة عمل بعنوان"إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية" مقدمة إلى مؤتمر إدارة الجودة الشاممة في
المؤسسات التربوية .الفترة من3111/1/20-39م .جامعة الطفيمة التقنية.
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.02ورقة عمل بعنوان"التربية العممية في مجتمع متغير" مقدمة إلى مؤتمر كمية العموم التربوية – جامعة الزرقاء
الخاصة.الفترة من 3111/2/31-32م
 -01ورقة عمل بعنوان "المعمم " مقدمة إلى مؤتمر كمية العموم التربوية األول -جامعة جرش الخاصة الفترة من -2/0
3111/2/2م

 -06ورقة عمل بعنوان "ادوار المعمم الجديدة في عصر المعرفة" مقدمة إلى مؤتمر كمية العموم التربوية الثاني-
جامعة جرش الخاصة الفترة من 3119/2/9-2/1م.
17- "The Total Quality Management (TQM) and its Applications in Higher Education
Institutions"Education in the Global Era: International Conference for Teaching and
Learning.The conference will be held at Bridgewater State College,
Bridgewater,Massachusetts, USA from 27 July to 30 July 2009.
 -08ورقة عمل بعنوان" إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا في مؤسسات التعميم العالي" مقدمة إلى المؤتمر الرابع والخمسين
لممجمس الدولي لمتربية من أجل التعميم( )ICETكمية التربية بجامعة السمطان قابوس الفترة من 3119 /03/01- 02م.
 _09ورقة عمل بعنوان"إعداد المعمم في ضوء التحديات العالمية المعاصرة" مقدمة لمؤتمر كمية التربية السادس عشر
بجامعة حموان-القاىرة الفترة من 3101/2/39-31م.

 -31ورقة عمل بعنوان"إعداد المعمم في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة" مقدمة لمؤتمر كمية التربية بالجامعة الياشمية-
الفترة من/3101/1-1

 -30ورقة عمل بعنوان"إعداد المعمم في ضوء معايير الجودة الشاممة في المنظومة التعميمية" مقدمة لمؤتمر كمية التربية

الثالث بجامعة جرش الخاصة-الفترة من3101/2/1-6م
 -33بحث بعنوان"درجة ممارسة عضو ىيئة التدريس في جامعة آل البيت لدوره الوظيفي في مجال خدمة المجتمع" مقدم
لممؤتمر الدولي لمتعميم العالي بالجامعة الحديثة لإلدارة والعموم-بيروت الفترة من3101/1/6-2م
-32بحث بعنوان"أىداف البحث العممي لدى أعضاء الييئة التدريسية في جامعة آل البيت"مقدم لممؤتمر العممي

لمتعميم"التعميم العالي في القرن الحادي والعشرين :التحديات واالستشرافات" الفترة من3101/1/31-09م.

 -32بحنث بعنوان""درجنة تقندير العناممين فني مؤسسنات المجتمنع المحمني لمندى تمبينة البنرامج التني يقندميا مركنز االستشننارات

والخندمات الفنيننة وتنميننة المجتمننع المحمنني فنني جامعننة آل البيننت لحاجننات المؤسسننات التنني يعممننون بيننا" مقنندم لممننؤتمر العممنني

الثاني لكمية التربية جامعة الفاتح-طرابمس-ليبيا حول كميات التربية واقع وآفاق"الفترة من3101/01/31-01م.

 -31بحث بعنوان""درجة استخدام الحاسوب في الممارسات اإلدارية لدى مدراء مدارس مديريات التربينة والتعمنيم فني محافظنة

المف ننرق/األردن" .مق نندم لمم ننؤتمر ال نندولي لمتكنولوجي ننا" يعق نند الم ننؤتمر ف نني الجامع ننة األمريكي ننة بي ننروت ف نني الفتن نرة م ننن 3-2
 3101/03/م.

 -36بحث بعنوان" واقننع تطنبيق منبادئ إدارة النجودة الشناممنة فني جنامعنة آل البيت/األردن" .مقدم إلى المؤتمر السنوي

()3100المؤتمر الخامس لمجودة في الشرق األوسا" يعقد المؤتمر في جامعة حمدان بن دمحم اإللكترونية -دبي -الفترة من
 3/13إلى 1133/ 1م.
 -27بحث بعنوان" المشنكنالت التي تواجنو األستناذ الجنامنعي فني مجنال البنحنث العنمنمي" مقدم إلى المؤتمر العربي األول
الرؤيا المستقبمية لمنيوض بالبحث العممي في الوطن العربي يعقد في جامعة اليرموك /األردن ،الفترة من 21-31آذار
.3100
 -31بحث بعنوان" واقع الدور الوظيفي لجامعة آل البيت في خدمة المجتمع المحمي .مقدم إلى المؤتمر العممي الرابع لكمية
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العموم التربوية بجامعة جرش الخاصة "بعنوان" التربية والمجتمع :الحاضر والمستقبل"الفترة من 2011 /4/1 -3/29م.
 -39بحث بعنوان""تقيم األداء الجامعي في ضوء إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر العاممين اإلداريين في جامعة آل

البيت" .مقدم لممؤتمر الدولي العربي لمجودة " يعقد في جامعة الزرقاء الخاصة ،الفترة من 2011/5/10-8م.

 -30بحث بعنوان" درجة ممارسة األستاذ الجامعي الكفايات التدريسية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر
طمبة جامعة آل البيت/األردن .مقدم لممؤتمر العممي األول -بعنوان"دور كميات التربية في التنمية البشرية"

يعقد في الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى المجنة الشعبية العامة لمتعميم والبحث العممي

جامعة الفاتح -كمية التربية جنزور ،بالتعاون مع الجمعية العممية لكمية التربية في اتحاد الجامعات العربية -الفترة من -25

( 27ابريل)2011 /م.

 -31بحث بعنوان" واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمميارات التدريسية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة من وجية
نظر طمبة جامعة آل البيت .مقدم إلى المؤتمر العممي لكمية العموم التربوية بجامعة الحسين بن طالل

بعنوان" العموم التربوية في ضوء التطورات الحديثة " الفترة من 2011 / 5 /4-3م.

 -32بحث بعنوان" درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمكفايات التدريسية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة من وجية
نظر طمبة كمية التربية بجامعة الباحة في المممكة العربية السعودية .مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم

العالي الفترة من  5 -4إبريل 2012م .يعقد في رحاب الجامعة الخميجية – مممكة البحرين.

 -33بحث بعنوان"المشكالت التي تواجو إدارات مؤسسات رياض األطفال في محافظة المفرق /األردن من وجية نظر

العامالت فييا مقدم إلى المؤتمر العممي الخامس "تربية الطفل العربي في عصر العولمة :تحديات وتطمعات"

الخاصة /المممكة األردنية الياشمية.
الفترة من  28-26حزيران 2012م .يعقد المؤتمر في جامعة جرش
ّ
 -34بحث بعنوان" اتجاىات العاممين في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية نحو تطبيق إدارة المعرفة .مقدم
لممؤتمر العممي الدولي"عولمة اإلدارة في عصر المعرفة ،الفترة من 3103/00/03-01م ،يعقد في جامعة الجنان-
طرابمس -لبنان.

 -21بحث بعنوان" إدارة المعرفة وعالقاتيا باإلبداع اإلداري لدى اإلداريين العاممين في جامعة آل البيت في األردن .مقدم

إلى الممتقى الدولي "تسيير الموارد البشرية في ظل إدارة المعرفة" الفترة من  3103 /01/06 -15جامعة الطارف-الجزائر.

 -26مؤتمر قياس وتقييم األداء االستراتيجي والتميز في المؤسسات اإلسالمية "تجارب وتطبيقات متميزة"من  9-1يناير

3102م .دولة الكويت -و ازرة االوقاف والشؤون االسالمية.

 -21بحث بعنوان" دور األستاذ الجامعي في الجامعات األردنية في أرشاد الطمبة تربويا ونفسيا" مقدم إلى المؤتمر الثالث
لإلخصائئن النفسيين" تحت عنوان :األخصائي النفسي ودوره في تشخيص وعالج المشكالت السموكية واالضطرابات
النفسية" تنظيم :الجمعية الميبية لمعموم النفسية المركز الوطني لمكافحة األمراض" طرابمس /1-6نوفمبر3102/م.

 -21بحث بعنوان" إعداد المعمم الشرعي في ضوء التحديات العالمية المعاصرة ،مقدم إلى ممتقى و ازرة االوقاف والشؤون
االسالمية بدولة الكويت" تحت عنوان الريادة في إعداد المعمم الشرعي غاية السراج المنير ،الفترة من 3102/0/31-01م.

 -29بحث بعنوان" المعايير المينية ،مفيوميا ،فمسفتيا ،أىميتيا" مقدم إلى المؤتمر التربوي الحادي واألربعين -جمعية
المعممين الكويتية ،الفترة من 3102/2/01 -9م.
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 -21بحث بعنوان" درجة ممارسة إدارة المعرفة وعالقتيا بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة لدى القيادات اإلدارية في
جامعة آل البيت في األردن" مقدم لممؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي" يعقد في جامعة الشارقة االمارات
العربية المتحدة  ،الفترة من 3101/2/1-2م.

 -20بحث بعنوان "درجة ممارسة القيادة التحويمية لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت في األردن وعالقتيا بالتطوير
التنظيمي" ،المؤتمر الدولي األول لكمية التربية بجامعة الباحة بعنوان التربية – آفاق مستقبمية في الفترة من-23
1436/6/26ىن الموافق2015 /4/15-12م.

 -42بحث بعنوان" المعمم في عصر العولمة (إعداده -متطمبات اإلعداد والتدريب) ،مقدمة إلى المؤتمر العممي

بعنوان " األسرة والمدرسة والعولمة" الذي تنظمو كمية العموم االجتماعية مع مخبر التربية والتنمية  LEDفي

كمية العموم االجتماعية بجامعة وىران  2في الجزائر بالمشاركة مع الجمعية العممية لكميات التربية في الجامعات العربية
في الفترة 2015 /4/28-27م.

-43ورقة عمل بعنوان" إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا التربوية ،مقدمة إلى المؤتمر التربوي السابع
بعنوان مؤسسات التعميم العالي  ...ومجاالت اإلصالح والتطوير ،بجامعة الطفيمة التقنية ،الفترة

2015/4/30-28

 -22بحث بعنوان" تقويم األداء الجامعي في ضوء إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر العاممين اإلداريين في جامعة آل

البيت /األردن" المؤتمر السنوي السابع لممنظمة العربية لضمان الجودة في التعميم " أثر الجودة واالعتماد في التعميم يعقد
المؤتمر في الدار البيضاء – المغرب ،الفترة  8-7كانون األول 1132م.

 -52ورقة عمل بعنوان إعننداد المنعنمننم في ضوء التحديات العالمية المعاصرة ،مقدمة إلى المؤتمر الخامس إلعداد المعمم

بعنوان

إعداد وتدريب المعمم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر خالل الفترة  25-23من ربيع الثاني 1437/ىن

الموافق  4-2فبراير 2016م .جامعة أم القرى  /كمية التربية

 -46بحث بعنوان" درجة تطبيق المعايير المينية لمتعميم لدى معممي مدارس قصبة المفرق في المممكة األردنية الياشمية
مقدم إلىالمؤتمر السابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية" التكامل التربوي بين التعميم العام والتعميم

العالي"المجال األول :التكامل التربوي بين التعميم العام والتعميم العالي.المحور الثاني :المعمم ،تأىيمو ،وتطويره الفترة من
1437/5/2 -4/30ىن الموافق 2016/2/11-9م.

 -21بحث بعنوان "درجة تطبيق المعايير المينية لمتعميم لدى معممي مدارس محافظة المفرق في المممكة األردنية الياشمية
مقدم إلى المؤتمر الرابع لقسم التربية والدراسات اإلنسانية"المعمم :اإلعداد والتعمم مدى الحياة في عالم متغير6116/3/3-1م.

بالتعاون مع الجمعية العممية لكميات التربية في الجامعات العربية.

 -21بحث بعنوان" درجة امتالك مشرفي المغة العربية لمميارات اإلشرافية وفقا لمعايير الجودة الشاممة ،المؤتمر الدولي
ّ
الخامس لم ّغة العربية ،المجمس الدولي لمغة العربية ،بالتعاون مع المنظمات العر ّبية والدوّلية ،الفترة من 7-4مايو 2016م.
 -49بحث بعنوان" القيادة الجامعية" القيادة الخادمة أنموذجا" مؤتمر التعميم العالي في الوطن العربي :نحو التنافسية

العالمية الفترة من 6116/5/16-11م -الجامعة األردنية -كمية العموم التربوية.
 -50بحث بعنوان" ظاىرة التسرب المدرسي ،والتعرف إلى كل من دور المدرسة ،ودور المؤسسات المجتمعية في الحد منيا"
مؤتمر دور القطاع الخاص واألىمي في تنمية الموارد البشرية بالوطن العربي( شرم الشيخ الفترة من 6116/11 /11 -9م.

بالتعاون مع أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا/جميورية مصر العربية.
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 -51بحث بعنوان" درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في جامعة آل البيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس"مقدم
إلى المؤتمر الدولي التاسع حول االعتماد األكاديمي ومعايير إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي الفترة -26
 27نوفمبر تشرين الثاني 2016م .اتحاد الجامعات الدولي – اسطنبول -تركيا.
 -52بحث بعنوان" درجة ممارسة الحوكمة الرشيدة لدى القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت في المممكة

األردنية الياشمية" المؤتمر العالمي السادس حول الفقو اإلسالمي :الحوكمة الرشيدة في ضوء مقاصد الشريعة ومنيج
الوسطية الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا بالتعاون مع معيد الوسطية ماليزيا الفترة من 2017/2/23-21م.

 -53بحث بعنوان" درجة تطبيق المعايير المينية لمتعميم لدى معممي المغة العربية من وجية نظر مشرفي المغة العربية في
المممكة األردنية الياشمية المؤتمر الدولي حول تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا :توقعات وتحديات

الفترة من 15 – 13 :من فبراير  /شباط – عام 2017م .جامعة كيراال – كيراال – اليند.
 -54بحث بعنوان" درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية بأخالقيات المينة،
الندوة الدولية أخالقيات مينة التدريس بين الواقع والمنشود ،المعيد العالي لمدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالميدية-
الجميورية التونسية ،الفترة من  12-10افريل 2017م.

 -55بحث بعنوان" درجة ممارسة الكفايات اإلشرافية في ضوء معايير الجودة الشاممة لدى المشرفين التربويين في المممكة

األردنية الياشمية ،ندوة الممارسات التدريسية وعموم التعمم :أي إرساء؟ ،المركز الجيوي لمين التربية والتكوين الدار
البيضاء -سطات ،الفترة من 2017 /4/20-19م.

 -56بحث بعنوان" درجة امتالك معممي التربية االسالمية في المممكة األردنية الياشمية لمميارات التدريسية وفقا لمعايير

الجودة الشاممة ،ندوة منياج مادة التربية اإلسالمية :قراءات ومقاربات ديداكتيكية ،الفترة من  23- 22أبريل 2017م،.
ينظميا ،المركز الدولي لألبحاث والدراسات التربوية والعممية بشراكة مع الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية  -فرع
آسفي -والمركز الجيوي لمين التربية والتكوين بآسفي -المغرب.

-57بحث بعنوان" درجة ممارسة قيادة التغيير لدى مديري المدارس في المممكة األردنية الياشمية" المؤتمر التربوي الدولي
التاسع المؤسسات التربوية والتحديات المعاصرة( قراءة واقعية ورؤى مستقبمية) ،الفترة من

 6-4تموز 2017م ،جامعة الطفيمة التقنية /الطفيمة ،األردن.

-58بحث بعنوان" درجة ممارسة قيادة التغيير لدى مديري المدارس في المممكة األردنية الياشمية ،مقدم إلى ندوة التجديدات

التربوية والبيداغوجية ،في الفترة من  7إلى  10أوت  2017بنزل كروان بسوسة – تونس.

-59بحث بعنوان" واقع تمكين المرأة األردنية في المناصب القيادية من وجية نظر العامالت في الجامعات األردنية ،مقدم

لمؤتمر المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية :التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل ،الفترة من -15

 ،2017/10/16عمان .األمانة لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي مؤتمرىا العممي السنوي)الدورة

السادسة( ،بالتعاون ما بين األمانة العامة لمرابطة واتحاد مجالس البحث العممي العربية وجامعة القدس المفتوحة.

 -60بحث بعنوان" درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بفعالية مؤسسات التعميم العالي"دراسة تطبيقية عمى

جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية" مقدم إلى الندوة العممية األولى لممركز الجيوي لمين التربية والتكوين مراكش-

آسفي بعنوان الموارد التعميمية الحرة والجودة في مجال التربية والتكوين الموافق  15-14أكتوبر 2017م المغرب –
مراكش
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 -61بحث بعنوان" دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى طمبة جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية"
مقدم إلى المؤتمر العممي الدولي الثاني المجتمع العربي وشبكات التواصل االجتماعي في عالم متغير  31أكتوبر 2-

نوفمبر  2017قسم اإلعالم -كمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة السمطان قابوس ،مسقا ،سمطنة ُعمان.

-66بحث بعنوان" درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة لدى مديري المدارس في المممكة األردنية الياشمية" مقدم إلى

ندوة جودة مين التكوين والتدريس والتدبير وسؤال إصالح المنظومة التربوية في الفترة من  ،2017 /11/ 02- 01الرباط،

بو ازرات ،المغرب.
 -63بحث بعنوان" درجة ممارسة اإلدارة باألىداف لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية،

مؤتمر نحو رؤية عصرية لواقع التحديات التربوية والنفسية 16،و 17نوفمبر 2017م كمية التربية في جامعة المدينة

العالمية شاه عمم – ماليزيا.
-64بحث

بعنوان"

فاعمية

تطبيق

معايير

إدارة

الجودة

الشاممة

في

المؤتمر السنوي التاسع لممنظمة العربية لضمان الجودة في التعميم خالل الفترة  - 4 3ديسمبر2017

التعميم

الجامعي،

الجامعة العربية/القاىرة.

 -65درجة ممارسة الحاكمية الرشيدة لدى مديري مدارس محافظة المفرق في المممكة األردنية الياشمية .المؤتمر العممي

العربي السنوي :الثالث رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعميم العام –البحر الميت-فندق كراون بالزا ،الفترة من /3 /31-29
1028م.

 -66درجة ممارسة األنماط القيادية وفقا لنظرية المسار وعالقتيا بمستوى اإلنجاز الوظيفي لدى مدراء المدارس في المممكة
األردنية الياشمية ،المؤتمر الدولي لجودة التعميم الفترة  16-15مارس 6112م .جامعة ابن زىر ،أكادير ،المغرب

-66دور مديري المدارس في تحقيق الشراكة المجتمعية مع المدرسة في المممكة األردنية الياشمية ،مؤتمر المدرسة واالسرة
والمجتمع ،صفاقص ،تونس من 1028/4/21-20م.
 -69درجة تضمين برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية للمعايير المهنية للتعليم ،مقدم
إلى الندوة الدولية تحت شعار " :مستقبل تدريس الرياضيات والعموم في عصر الثورة الرقمية" الفترة من 2018/4 /6-5
المركز الجيوي لمين التربية والتكوين الدار البيضاء -سطات ،الفرع اإلقميمي بالجديدة شعبتا الرياضيات واإلعالميات
الجديدة ،المغرب.

 -70درجة ممارسة القيادات اإلدارية في جامعة آل البيت لألنماط القيادية وفقا لنظرية النضج الوظيفي .مؤتمر التعميم
العالي في الوطن العربي الوظائف واألدوار في ضوء االقتصاد المبني عمى المعرفة في الفترة من / 2 / 31 - 32

 3101كمية العموم التربوية /جامعة جدا ار.

 -10درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في برامج التنمية المينية لممعممين في و ازرة التربية والتعميم األردنية ،المؤتمر

التربوي الثالث واألربعين لجمعية المعممين الكويتية بعنوان التنمية المينية لممعمم والتحديات المعاصرة الفترة من -9
 1028/4/22جمعية المعممين الكويتية /دولة الكويت.

 -61درجة ممارسة التمكين اإلداري وعالقتو باألداء التنظيمي لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت في المممكة

األردنية الياشمية ،المؤتمر الدولي الرابع لمعموم االجتماعية ،انطاليا – تركيا الفترة ما بين/5-3أيار 2018/جامعة عالء
الدين كيكوباد أنطاليا.
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 -73درجة ممارسة مديري المدارس في المممكة األردنية الياشمية إلدارة المعرفة وعالقتيا بفاعمية القرار ،المؤتمر الدولي
لمعموم اإلنسانية ،انطاليا – تركيا ،الفترة ما بين  9-7نيسان  /أبريل  2018بالتعاون بين جمعية احترام العموم وفندق
ومنتجع بورتو بيمو.

 -74درجة ممارسة القادة اإلداريين في جامعة آل البيت لألنماط القيادية وفقا لنظرية المسار وعالقتيا بمستوى األداء
الوظيفي لمعاممين فييا .المؤتمر الدولي التعميم العالي في الوطن العربي في ضوء التحديات والتحوالت العالمية ،جامعة
الزرقاء -األردن ،من 2018/5/3-2م.

 -75بحث بعنوان" درجة توافر المعايير المينية لمقيادة المدرسية لدى مديري المدارس في و ازرة التربية والتعميم األردنية،

المينية في التربية والتعميم بين الواقع واآلفاق ،الفترة من  30و  31جويمية و  01و 02اوت  2018ىيئة
الندوة الدولية:
ّ
التونسية لمجودة في التربية وادارة مخبر البحث العممي لمجمعية.
الجمعية
ّ
ّ

 -76درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مديري المدارس في و ازرة التربية والتعميم األردنية ،الندوة الدولية االبتكار التربوي
ودينامية اإلصالح في المغرب ،الفترة من /10-9أكتوبر 1028/المجمس األعمى لمتربية والتكوين والبحث العممي ،الرباط،

المغرب.

 -66بحث بعنوان" درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا باألداء المتميز لمعاممين في جامعة آل البيت في
المممكة األردنية الياشمية ،الممتقى الدولي الرابع في تجويد تعميم وتعمم العموم :مدخل لمتميز ،الفترة من 1028/20/12م

المركز الجيوي لمين التربية والتكوين جية فاس مكناس/فرع مكناس المغرب.

 -68ورقة عمل بعنوان" العولمة وأثرىا في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات التربوية ،مؤتمر
العولمة وتنمية الموارد البشرية في الوطن العربي الفترة من 1028/22/22-24م .جامعة أبي بكر بالقايد – تممسان –

الجميورية الجزائرية.

 -69بحث بعنوان" مستوى التطوير التنظيمي لدى مديري مدارس المممكة األردنية الياشمية ،الندوة الدولية حول موضوع
"إصالح مين التربية والتكوين وتجديدىا" الدار البيضاء الفترة من /11-12نونبر1028/م.

 -80بحث بعنوان" درجة امتالك أساتذة كمية الشريعة في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية لمكفايات األدائية
وفقا لمعايير الجودة الشاممة ،المؤتمر الدولي األول العموم الشرعية :تحديات الواقع وآفاق المستقبل كمية العموم الشرعية:
سمطنة ُعمان الفترة من /21-22ديسمبر1028/م.
 -82بحث بعنوان" درجة ممارسة القيادة بالقيم لدى مدراء مدارس المممكة األردنية الياشمية ،مقدم إلى المؤتمر الحادي عشر
"البرامج التعميمية المستندة عمى القيم ودورىا في بناء الشخصية -الفترة (1029/1/10-28م)
جامعة كيراال -كيراال -اليند.

 -81بحث بعنوان" العنف األسري وعالقتو بالمشكالت السموكية لطمبة المدارس من وجية نظر المدراء والمعممين ،مقدم إلى

الندوة الدولية :العنف األسري مختبر الحداثة ،التواصل ،بين الثقافات بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية – الدمحمية – جامعة
الحسن الثاني – المغرب ،الفترة من (  2 - 4مارس .)1029
-81

بحث بعنوان"

درجة ممارسة القيادة باألىداف وعالقتيا بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة لدى القادة اإلداريين في

جامعة آل البيت /األردن ،مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني في التربية بجامعة الباحة " التربية ...آفاق مستقبمية" الفترة من

2440/6/6-4ىن .الموافق 1029/1/21 -22م.
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 -84بحث بعنوان" دراسة ببميوغرافية حول األطروحات والرسائل الجامعية في تخصص اإلدارة والتخطيا التربوي في العالم
العربي" الواقع وسبل تطويرىا :من حيث الموضوعات والمنيجية" مقدم إلى مؤتمر الكويت الدولي العممي األول في اإلدارة
والتخطيا التربوي ،جامعة الكويت ،الكويت ،الفترة من 1029/1/29 -28م.

-82

بحث بعنوان"

دور مديري المدارس في تعزيز االتجاىات نحو التعميم الميني لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن،

المؤتمر العممي العربي السنوي الرابع " رؤى وأفكار ساخنة في التعميم الحرفي والميني والتقني" الفترة من -12
1029/1/11م .تنظيم الجمعية األردنية لمعموم التربوية وبالتعاون مع جامعة العقبة لمتكنولوجيا.
-86

بحث بعنوان"

مستوى جودة الخدمات الجامعية المقدمة لطمبة جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية من وجية

نظرىم ،مقدم إلى المؤتمر الدولي األول لشؤون الطمبة (الواقع والتحديات) جامعة السمطان قابوس /عمادة شؤون الطمبة-16
1029/1/16م.

 -86بحث بعنوان" درجة رضا طمبة البرنامج الدولي لمدراسات العميا في جامعة آل البيت عن مستوى جودة الخدمات الجامعية

المقدمة ليم ،مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي التاسع لضمان جودة التعميم العالي الجامعة المبنانية الدولية -فرع بيروت -
الجميورية المبنانية الفترة من 1029/4/ 22 -9م.
-88

بحث بعنوان"

مستوى الثقة التنظيمية لدى العاممين اإلداريين في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية ،مقدم

إلى المؤتمر الدولي " نظم التعميم العالي في الوطن العربي"(بين التشخيص والتطوير) ،بيروت ،الفترة من -16
2019/4/18م.
-89

بحث بعنوان"

االنماط القيادة وفق نظرية الشبكة اإلدارية التي يمارسيا مديري مدارس محافظة المفرق ،مقدم إلى

المؤتمر الدولي في جامعة اليرموك :التربية والتعميم العالي في الوطن العربي :مشكالت وحمول ،الفترة من /4/4 –2

2019جامعة اليرموك-كمية التربية.
 -90بحث بعنوان" درجة ممارسة إدارة الموارد البشرية لدى القادة التربويين في و ازرة التربية في الكويت ،مقدم إلى المؤتمر
الدولي في جامعة اليرموك :التربية والتعميم العالي في الوطن العربي :مشكالت وحمول .الفترة من 2019 /4/4 –2جامعة

اليرموك-كمية التربية.

 -91بحث بعنوان" المشكالت اإلدارية التي تواجو مديري المدارس في محافظة المفرق ،مقدم إلى المؤتمر الدولي في جامعة
اليرموك :التربية والتعميم العالي في الوطن العربي :مشكالت وحمول .الفترة من 2019 /4/4 –2جامعة اليرموك-كمية

التربية.
 -92بحث بعنوان" درجة ممارسة القي ادات الجامعية لمقيادة الخادمة وعالقتيا بتحقيق المسؤولية المجتمعية ،مقدم إلى
الندوة الوطنية الثالثة لسمك اإلدارة التربوية الشراكة المجتمعية مدخل إلصالح منظومة التربية والتكوين"

تحت شعار من أجل ترسيخ النمودج التربوي الناحج(" 26و 27و 28ابريل  ،)2019بالمركب اإلداري دمحم السادس – و ازرة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بمراكش.

 -93بحث بعنون" واقع ممارسة القيادة االستراتيجية في مؤسسات التعميم العالي "دراسة تطبيقية عمى الجامعات األردنية"
مقدم إلى الندوة الدولية ،بعنوان " السياسات العمومية في التعميم العالي "الفترة من 2019/9/28-27م.
كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية -السويسي -الرباط.

 -94بحث بعنوان" ىجرة الكفاءات :مفيوميا ،أسبابيا ،آثارىا ،الحمول المقترحة لمحد من ىجرة الكفاءات ،مقدم إلى مؤتمر
الموارد البشرية في الوطن العربي بين التوطين والتيجير ،الفترة من 2019/10/17-16م.
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مركز تنمية الموارد البشرية ،عمان ،جامعة األميرة سمية بنت الحسن بن طالل.
 -95بحث بعنوان" واقع تطبيق معايير ضمان جودة مؤسسات رياض األطفال(مرحمة ما قبل المدرسة) "الواقع والمأمول"

مقدم لممؤتمر الدولي "اإلنماء السيكوحركي في التعميم األولي"( )DPP 2019المركز الجيوي لمين التربية والتكوين الدار

البيضاء الفترة من 2019/10/24-23م.

 -96بحث بعنوان" واقع برنامج إعداد الطالب المعمم في كمية العموم التربوية في جامعة آل البيت في ضوء معايير الجودة

الشاممة" مقدم لممؤتمر التاسع لمبحث العممي في األردن(الجمعية األردنية لمبحث العممي والريادة واالبداع بالتعاون مع

الجامعة األردنية)المحور األول :المدرسون في مؤسسات التعميم العام ،الفترة  2019/11/9الجامعة األردنية /عمان.
 -97بحث بعنوان" درجة ممارسة إدارة جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية لمقيادة الريادية وعالقتيا بتحقيق الميزة

التنافسية .مقدم إلى المؤتمر الدولي السابع لكمية التربية التعميم وريادة األعمال "الفرص والتحديات"
مسقا ،جامعة السمطان قابوس الفترة من / 4-2مارس2020/م.

 -98بحث بعنوان" درجة توافر الخصائص الريادية لدى طمبة الدراسات العميا(دراسة مقارنة بين األردن والسعودية) ،مقدم

إلى المؤتمر الدولي السابع لكمية التربية التعميم وريادة األعمال "الفرص والتحديات" مسقا ،جامعة السمطان قابوس الفترة من

/ 4-2مارس2020/م.

 -99بحث بعنوان" درجة ممارسة القيادة بالنواتج وعالقتيا بالتغيير التنظيمي في مؤسسات التعميم العالي األردنية.
"دراسة تطبيقية عمى الجامعات األردنية" مقدم إلى الندوة الدولية الرابعة لمسمك تكوين أطر اإلدارة التربوية

"التقييم المؤسسي ورىان إصالح اإلدارة التربوية " "التدبير بالنتائج رافعة لقيادة التغيير" المركز الجيوي لمين التربية والتكوين

سمك اإلدارة التربوية بجية مراكش-أسفي .الفترة ايام( /) 22-21-20مارس 2020 /م.مراكش /المغرب.

 -100بحث بعنوان" درجة ممارسة القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية إلدارة
المعرفة؛ مقدم إلى مؤتمر اآلفاق الريادية لنظم التعميم العالي في الوطن العربي جامعة الزرقاء الخاصة /األردن

الفترة من 2020/4/ 16-15م.

 -101بحث بعنوان" درجة تطبيق القيادات اإلدارية في جامعة آل البيت معايير إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بتحقيق الميزة

التنافسية؛ مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي العاشر لضمان جودة التعميم العالي جامعة الزرقاء /المممكة األردنية الياشمية
الفترة من( 2020/4/ 23-21م.).
 -102بحث بعنوان" درجة توفر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس في المممكة األردنية الياشمية
"دراسة تطبيقية"؛ مقدم لممؤتمر الدولي االفتراضي لقضايا البيداغوجيا والديدكتيك :التعمم الرقمي وكفايات األلفية الثالثة

/ 2020 /12/ 5 -4المركز الجيوي لمين التربية والتكوين الرباط سال القنيطرة -المقر الرئيس .عن بعد من خالل

برنامج تيمز.

 -103ورقة عمل بعنوان" الرؤى االستراتيجية نحو توفير ُمناخ لممبدعين" مقدمة لممؤتمر الدولي الثاني
مستقبل التعميم والتدريب والتنمية البشرية بين النمطية واالبتكار تحت شعار االبداع والريادة واالبتكار الفترة من -4/21
2021/4/24م .عن بعد من خالل برنامج زووم.

 -104بحث بعنوان" درجة ممارسة القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت في المممكة األردنية الياشمية إلدارة
المعرفة" مقدم لمؤتمر اآلفاق الريادية لنظم التعميم العالي في الوطن العربي جامعة الزرقاء الخاصة /األردن
الفترة من 2021/4/ 29-28م .عن بعد من خالل برنامج تيمز.
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 -105بحث بعنوان" درجة ممارسة القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت لمقيادة الريادية وعالقتيا بتطبيق إدارة

المعرفة ،مقدم إلى المؤتمر التربوي الدولي السنوي الخامس –الجمعية التربوية األردنية "رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعميم
العالي :الجامعات العربية نحو الريادة العالمية" الفترة من .2021/11/ 5-3

 -106بحث بعنوان" درجة ممارسة قيادة التغيير وعالقتيا بمستوى السموك اإلبداعي لمعاممين في الجامعات األردنية" مقدم

لممتقى قيادة التغيير والتحسين التربوي ما بعد كوفيد  :19نحو خيارات متجددة لمتعميم والتعمم الفاعل ،جامعة السمطان
قابوس ،سمطنة ُعمان ،مسقا ،الخميس الموافق  3مارس 2022م ،عن بعد من خالل برنامج تيمز.
-107بحث بعنوان" درجة ممارسة استراتيجيات إدارة األزمات في الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا" مقدم

مؤتمر الشارقة الدولي في التعميم والتعمم في مرحمة ما بعد جائحة كوفيد 19-؛جامعة الشارقة /الشارقة ،االمارات العربية

المتحدة ،الفترة من 2022/3/16 -14م.

-108بحث بعنوان" درجة ممارسة القيادات الجامعية لمقيادة التوزيعية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لمعاممين في جامعة آل

البيت" مقدم إلى المؤتمر التربوي الدولي السنوي السادس :رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في تطوير التعميم

"اتجاىات معاصرة إلصالح التعميم في الوطن العربي في ظل التحديات المعاصرة" الجمعية األردنية لمعموم التربوية وجامعة

الطفيمة التقنية ،الفترة من 2022 /3/ 25-23م .منشور في كتاب محكم ومفيرس.
المحاضرات والندوات العممية:

 -0محاضرة بعنوان" االتصال اإلداري الفعال" قدمت في مديرية التنمية االجتماعية في محافظة الطفيمة3116 ،م.

 -3محاضرة بع نوان" الجودة الشاممة والتميز في األداء" قدمت في اليوم العالمي لمجودة في منطقة الباحة التعميمية،
السعودية3100،م.
الفعالة في تنمية السموك اإلبداعي" قدمت في منطقة الفروانية التعميمية ،الكويت
 -3محاضرة بعنوان" دور القيادة ّ
2014/11/30م.
األشراف عمى رسائل الماجستير:

-0الدغمي ،أريج( .)3101نما االتصال اإلداري السائد لدى مدراء مدارس التربية والتعميم لمواء قصبة المفرق وعالقتو
بالسموك اإلبداعي لدى المعممين.جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ3101/1/1

-3القالب ،ىناء(.)3119درجة ممارسة القادة االكاديميين لمقيادة التحويمية وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى أعضاء
الييئة التدريسية في جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ3101/1/01
-2الحجيمة ،بكر(.)3101نما المناخ التنظيمي السائد لدى مدراء مدارس تربية جرش وعالقتو بالروح المعنوية
لمعممييم .نوقشت بتاريخ 3101/03/21م.
 -2الخزاعمة ،رسمي(.)3103درجة توافر الميارات القيادية لدى رؤوساء مراكز الشباب في األردن من وجية نظر
منسوبييا ،نوقشت بتاريخ 3103/1/01م.

 -1الجبور ،آمال( .)3103انماط الشخصية لدى المشرفين التربويين في مديرية التربية والتعميم في لواء الموقر
وعالقتيا بدافعية انجاز المعممين .نوقشت بتاريخ 3103/1/0م.

-6ناصر،ميساء(.)3103درجة استخدام اإلدارة االلكترونية لدى مديري مدارس مديرية قصبة محافظة المفرق وعالقتيا
باألداء الوظيفي .نوقشت بتاريخ 3103/1/0م.
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 -1الحنيطي ،احمد(.)3103البيئة التنظيمية السائدة في مدارس مديرية التربية والتعميم لمحافظة جرش وعالقتيا
بدافعية انجاز المعممين ،نوقشت بتاريخ 3103/1/0م.

 -1قظام،جياد( .)3103مستوى الثقة التنظيمية لدى مديري مدارس التربية والتعميم لمبادية الشمالية الغربية من وجية
نظر المعممين ،نوقشت بتاريخ3103/01/1

 -9الزبيدات ،خولة(.)3103مصادر ضغوط العمل لدى مديري المدارس في مديرية التربية والتعميم في قصبة المفرق
وعالقتيا باألداء الوظيفي ،نوقشت بتاريخ 3103/00/

 -01العموش ،قاسم(.)3103مستوى االغتراب التنظيمي لدى العاممين في جامعة آل البيت.
 -00السرحان ،ىديل( .)3103درجة ممارسة القادة األكاديميين لمقيادة اإلستراتيجية وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى
أعضاء الييئة التدريسية في جامعة آل البيت في األردن

-03ربيعة ،السعيد(.)3103درجة ممارسة مديري مدارس التربية والتعميم في البادية الشمالية الشرقية لممحاسبية
اإلدارية ،نوقشت بتاريخ 3103/ /

-02ابو صيام ،ميسر(.)3103مستوى الصحة التنظيمية في مدارس مديرية التربية والتعميم في قصبة محافظة المفرق
وعالقتيا باألداء المتميز لممعممين .نوقشت بتاريخ3103/01/1

 -02الزعبي ،ميساء(.)3103النما القيادي الممارس لدى مديري مدارس التربية والتعميم لمواء الرمثا وعالقتو بالتطوير
التنظيمي .نوقشت بتاريخ3102/2/32

-01حراحشة ،سيام( .)3102درجة تفويض السمطة لدى مديري مدارس مديرية التربية والتعميم في محافظة جرش
وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين .نوقشت بتاريخ3102/03/1

 -06مطر ،ديمو(.)3102التعمم التنظيمي لدى مديري مدارس محافظة العاصمة عمان وعالقتو بفاعمية المدرسة.
نوقشت بتاريخ3102/03/1

 -01الفميحات ،ياسين( .)3102درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري مدارس مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة

المفرق وعالقتيا بالعدالة التنظيمية .نوقشت بتاريخ3102/03/33

-01كايد ،إسراء عبد العزيز( .)3102ضغوط العمل وعالقتيا بفاعمية إدارة الوقت لدى مديري مدارس محافظة

المفرق .نوقشت بتاريخ3102/03/01

 -09الخوالدة  ،إيناس"دمحم جمعة"( .)3102العوامل التنظيمية وعالقتيا باالحتراق الوظيفي لدى معممي مدارس مديرية

التربية والتعميم لمواء قصبة المفرق في األردن ،نوقشت بتاريخ.3102/03/01

 -31المطيري ،نايف الفي بطي ( .)3102األنماط القيادية وعالقتيا بإستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي التي

يمارسيا مديري مدارس الكويت  ،نوقشت بتاريخ.3102/0/06

 -30عميمات ،أحمد سميمان( .)3102الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري مدارس مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة

المفرق وعالقتيا بالنمو الميني لممعممين ،نوقشت بتاريخ3102./2/32

 -33القرعان ،ريم عمي ( .)3102مستوى الحوافز لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة جرش وعالقتيا بفاعمية

المدرسة ،نوقشت بتاريخ.3102/2/2
 -32قيزان ،مالك عمي ( )3102درجة ممارسة إدارة المعرفة وعالقتيا بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة لدى مدراء
مدارس محافظة إربد ،نوقشت بتاريخ.3102/2/1
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 -32الحسبان ،نواف عودة( .)3102دور مديري مدارس لواء قصبة المفرق في تفعيل اإلعالم المدرسي ، .نوقشت
بتاريخ.3102/2/1

-31الشرفات ،مسمم قاسم دمحم( .)3102درجة ممارسة إدارة المعرفة وعالقتيا بالتمكين اإلداري لدى القادة األكاديميين
واإلداريين في جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ.3102/2/39

 -36الشديفات ،منيره عبدالكريم( .)3102درجة التفويض اإلداري لدى مديري التربية والتعميم في محافظة المفرق
وعالقتيا بالرضا الوظيفي ،نوقشت بتاريخ.3102/2/39

-31السرور ،غدير عبدالرزاق( .)3102البيئة التنظيمية السائدة في المكتبة الياشمية في جامعة آل البيت وعالقتيا
برضا طمبة الدراسات العميا عن الخدمات المقدمة ،نوقشت بتاريخ.3102/2/21

-31القصيرين ،براء دمحم( .)3102درجة ممارسة اإلدارة باألىداف لدى مديري مدارس مديرية التربية والتعميم في لواء

بني كنانة وعالقتيا بدافعية االنجاز لمعممييم ،نوقشت بتاريخ.3102/2/21

 -39غيظان ،ميساء وليد( .)3102درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لمقيادات األكاديمية واإلدارية في جامعة آل البيت
وعالقتيا بالرضا الوظيفي لمعاممين فييا .نوقشت بتاريخ.3102/6/36

 -21الشمري ،عبداليادي عاصي( )3102الثقافة التنظيمية السائدة وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى أعضاء الييئة
التدريسية في أكاديمية سعد العبدهللا لمعموم األمنية بالكويت نوقشت بتاريخ.3102/6/31

 -20الفضمي ،طالل( )3102درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لقيادة التغيير وعالقتيا بفاعمية

المدرسة نوقشت بتاريخ.3102/1/31

 -23الشمري ،عبد الرحمن( )3102درجة ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء ورؤوساء أقسام مديرية التأىيل
التخصصي في الحرس الوطني الكويتي نوقشت بتاريخ.3102/6/36
 -22المطيري ،عبدهللا عوض( )3102المشاركة في اتخاذ الق اررات وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى معممي المدارس
المتوسطة في الكويت .نوقشت بتاريخ.3102/1/03

 -22الرشيدي ،سالم( )3102درجة ممارسة مديري مدارس دولة الكويت لألنماط القيادية وفقا لنظرية النضج وعالقتيا
بالرضا الوظيفي .نوقشت بتاريخ.3102/1/33
 -21الشمري ،دعيج( )3102درجة ممارسة قيادة التغيير لدى مدراء مدارس الكويت وعالقتيا باإلبداع اإلداري.
نوقشت بتاريخ.3102/1/2

-26الخشاب ،مبارك( )3102أبعاد المناخ المدرسي السائدة في المدارس الثانوية في دولة الكويت وعالقتيا بالرضا
الوظيفي لممعممين نوقشت بتاريخ.3102/1/1

-21العدواني ،دمحم( )3102درجة ممارسة الميارات القيادية لدى قادة الفرق الرياضية في المدارس المتوسطة في
منطقة الفروانية التعميمية في دولة الكويت ،نوقشت بتاريخ .3102/01/31

-21العنزي ،عبدالرحمن( )3102درجة ممارسة المشرفين التربويين في دولة الكويت لمسموك التحويمي من وجية نظر
المعممين ،نوقشت بتاريخ .3102/01/31

 -29الزعبي ،نواف( .)3102درجة ممارسة مديري المدارس في دولة الكويت لمكفايات اإلشرافية من وجية نظر

المعممين ،نوقشت بتاريخ .3102/01/31
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 -21المطيري ،سمير( .)3102درجة ممارسة مديري مدارس دولة الكويت لمقيادة الموقفية ،نوقشت بتاريخ
3102./00/01

-20المري ،دمحم( .)3102التمكين اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة الكويت من
وجية نظرىم .نوقشت بتاريخ .3102/03/1

 -23المطيري ،عايض( .)3102درجة ممارسة الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس منطقة الفروانية التعميمية.
نوقشت بتاريخ .3102/03/1

-22المطيري ،عبدهللا طنف( .)3102درجة ممارسة القيادة التحويمية لدى مديري المدارس المتوسطة في محافظة
الفروانية في دولة الكويت وعالقتيا بالتطوير التنظيمي .نوقشت بتاريخ .3102/03/06

-22المطيري ،حامد الفي( .)3102واقع استخدام نظم المعمومات اإلدارية لدى أعضاء ىيئة التدريس في الييئة العامة
لمتعميم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت .نوقشت بتاريخ .3102/03/01

 -21العجمي،سعود( .)3102درجة رضا المعممين عن الخدمات التي تقدميا جمعية المعممين في دولة الكويت.
نوقشت بتاريخ .3102/03/01

 -26المشاقبة ،نور( .)3102درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت وعالقتيا
باألمن الوظيفي .نوقشت بتاريخ 3102./03/32
 -21المكيمي ،ايمان صالح( .)2014درجة تمكين المرأة الكويتية في المناصب القيادية في و ازرة التربية في دولة

الكويت .نوقشت بتاريخ 3102./03/31

 -21العفاسي ،تركي ى ازع( .)2014درجة تفعيل مديري المدارس لدور المؤسسات المجتمعية في تحقيق الشراكة مع
المؤسسات التعميمية في دولة الكويت وعالقتيا بفاعمية المدرسة .نوقشت بتاريخ 3101./2/31
 -29المشاقبة ،فيحاء دمحم( .)3101درجة ممارسة القيادات اإلدارية في جامعة آل البيت لمقيادة الخادمة .نوقشت

بتاريخ .3101/2/32

 -11الحوامدة ،سناء( .)3101درجة تطبيق القادة اإلداريين في جامعة آل البيت ليندسة العمميات اإلدارية وعالقتيا
بفاعمية الجامعة ،نوقشت بتاريخ 3101./2/39
 -10الخزاعمة ،منال( .)3101درجة توظيف نظم المعمومات اإلدارية وعالقتيا بفاعمية صناعة القرار في جامعة آل

البيت ،نوقشت بتاريخ 3101./1/2

 -13الجسار ،عاطف فميح( .)3101مصادر الضغوط النفسية وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى العاممين في مديريات

التربية والتعميم لمحافظة المفرق ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/1/2
-12المطيري ،عبدالرحمن( .)3101درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة لدى مديري المدارس المتوسطة في

محافظة األحمدي في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/1/1

 -12العدواني ،نمر( .)3101درجة تمكن مديري المدارس الحكومية من دمج طمبة الفصول الخاصة في المدارس العادية،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/1/1

 -55الحسيني ،شروق ع ازره( .)2015درجة تطبيق مديرات مدارس منطقة الجيراء التعميمية في دولة الكويت لإلدارة

االلكترونية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/03/21
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-56العتيبي ،معتاد نجم( .)2015درجة تطبيق المعايير العالمية لمتعميم وعالقتيا باألداء الوظيفي لمعممي االجتماعيات في
دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/03/21

 -57جادهللا ،فداء( .)2015مدى إمكانية تطبيق منيج ستة سيجما في مدارس التربية والتعميم /القطاع الخاص في عمان،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 3106./0/1
-58العتيبي ،بندر عفتان( .)2015مستوى الِّثّقة التنظيمية لدى مديري مدارس دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل

البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/2/32

 -19العظامات ،دمحم( .)3106درجة استخدام مديري مدارس البادية الشمالية الشرقية لمنظومة التعُمم اإللكتروني ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/2/21
 -61الخزاعمة ،عمر( .)3106معوقات ممارسة اإلدارة اإللكترونية لدى مديري مدارس التربية والتعميم في لواء الرمثا،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/2/21

 -60المومني ،رناد( .)3106درجة ممارسة األدوار القيادية لدى الطمبة المشاركين في برنامج أنا أُشارك في الجامعات

األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/2/21

-63مبارك ،نور( .)3106مستوى االمن الفكري لدى العاممين في جامعة ال البيت وعالقتو بالتطوير التنظيمي ،نوقشت

بتاريخ .3106/1/36

 -62العنزي ،عبدالعزيز( .)3106دور مديري مدارس المرحمة المتوسطة في دولة الكويت في تحقيق المسؤولية المجتمعية،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/1/09

 -62المطيري ،نشمي( .)3106درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس منطقة الفروانية التعميمية بدولة الكويت
وعالقتيا بدافعية إنجاز المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت،

المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/1/32

 -61الظفيري ،منصور( .)3106أنموذج مقترح إلدارة األزمات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/1/32

 -66الياجري ،ميثا( .)3106درجة ممارسة اإلشراف التشاركي لدى مديري المدارس وعالقتو بتحسين األداء الوظيفي
لمعممي محافظة الجيراء في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.3106/1/09
 -61العنزي ،طالل( .)3106الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجو معممي مدارس التربية الخاصة في محافظة القريات،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/1/09

 -68العتيبي ،أحمد( .)2016درجة ممارسة الحوكمة اإلدارية لدى مديري المدارس في دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/03/33

 -69النصافي ،مريم( )2016دور مديرات رياض األطفال في تحسين األداء الوظيفي لمعممات رياض األطفال في
محافظة الفروانية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3106/03/33

 -70القرعان ،اخالص( )2016السعادة المينية لدى العاممين مع أطفال التوحد في األردن ،نوقشت بتاريخ
.3106/03/39
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 -71الصميمي ،دمحم( .)2016مستوى التكيف الوظيفي لدى المعممين الجدد في و ازرة التربية في دولة الكويت واتجاىاتيم

نحو المينة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 3106./03/39

-13الخزاعمة ،مقبل(.)3101درجة توافر األمن النفسي لدى العاممين في جامعة آل البيت .رسالة ماجستير ،جامعة آل

البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 3101./1/02

-12غموم ،سالم( .)3101واقع تدريب المعممين الجدد في دولة الكويت وعالقتو بمستوى األداء الوظيفي لدييم .رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/1/17

-12العنزي ،عبدهللا( .)3101درجة ممارسة مديري المدارس في دولة الكويت لممرونة اإلدارية وعالقتيا بمستوى
الكفاءة الوظيفية لممعممين .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 3101./1/17

-11العامودي ،لبنى( .)3101فاعمية دورة القيادة التربوية لدى مديري مدارس محافظة المفرق ،رسالة ماجستير،
جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2017/5/18

-76غموم ،دمحم( .)2017درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت إلدارة المعرفة وعالقتيا بمستوى

دافعية اإلنجاز لدييم .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 3101./1/3

-77العجموني ،صفوان(.)2017الرقابة اإلدارية وعالقتيا بالت ارخي التنظيمي لدى مديري مدارس تربية قصبة محافظة

المفرق ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 3101./1/9

-78السرحان ،منال(.)2017درجة االستقرار الوظيفي وعالقتيا بمستوى األداء الوظيفي لدى معممات رياض األطفال في
محافظة المفرق ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/1/9

-19الجوارنة ،زكريا(.)3101دور مشرفي التربية الوطنية في تربية قصبة إربد في تحسين أداء معممييم لتنفيذ منياج التربية
الوطنية المطور رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/03/03

-11الشرمان ،ياسين( .)3101دور المعموماتية في التنمية المينية لدى مدراء المدارس في محافظة إربد ،رسالة ماجستير،
جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .3101/03/03

-10الشمري ،مشاري( .)3101دور مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت في تفعيل مشروع تحسين األداء المدرسي،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.3101/03/36
 -13العنزي ،عبدالرحمن( .)3101ال مركزية التدريب وعالقتيا بتحسين األداء التدريسي في مدارس دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2017/12/26

 -83السبيعي ،عبدالرحمن( .)2017األنماط اإلدارية الصفية التي يمارسيا معممو مراكز السراج المنير في و ازرة األوقاف

الكويتية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2017/12/27

-84الكندري ،عبدالعزيز أحمد( .)207تأثير العوامل االجتماعية عمى اتخاذ القرار في إدارة السراج المنير في و ازرة األوقاف

بالكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 2017./12/27

-85عبدالرحمن ،الياجري(.)2017السمات الشخصية القيادية لدى معممي التربية الرياضية في دولة الكويت

 -86الشمري ،دمحم( .)2017دور مديري المدارس في تعزيز االتجاىات نحو التعميم الميني لدى طمبة المرحمة المتوسطة
في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/4/29
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 -87الحراحشة ،ميس( .)2017درجة توافر متطمبات جودة البيئة التنظيمية الجامعية من وجية نظر طمبة جامعة ال البيت،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/5/6

 -88البدارين ،وجدان(  )2017درجة تطبيق حمقات السيطرة النوعية في مراكز المنار التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/5/6

-89العريمان ،فيصل( .)2017درجة ممارسة موجيي االجتماعيات لنموذج اإلشراف الموقفي في دولة الكويت ،نوقشت
بتاريخ .2018/7 /12

 -90الشالحي ،عمي( .)2017درجة ممارسة إدارة المعمومات وعالقتيا بفاعمية الق اررات التربوية لمديري مدارس محافظة
الفروانية في دولة الكويت .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/12

-91العجمي ،اريج( .)2017واقع برامج تحسين األداء المدرسي لدى مديري المدارس االبتدائية في دولة الكويت رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/ 7/ 5

 -29المري ،الجوىرة( .)9102دور مديري المدارس االبتدائية في دولة الكويت في تحسين البيئة التنظيمية الفاعمة رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/ 7 /5

-29العموش ،أحمد( .)9102مستوى االنغماس الوظيفي لدى مديري المدارس في مديرية تربية قصبة المفرق رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/ 7/ 5

-29النمران ،أحمد( .)9102مستو ى التفاؤل التنظيمي لدى مديري المدارس في مديرية تربية قصبة المفرق ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/ 7 /4

-95الياجري ،عبدالرحمن( .)2016درجة امتالك معممي التربية البدنية في دولة الكويت لمسمات القيادية ،رسالة ماجستير،

جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/ 7 /21

 -96ضمرة ،نسرين( .)2018درجة ممارسة القيادة االيمانية وعالقتيا بااللتزام الذاتي لدى مديري مدارس تربية قصبة

الزرقاء ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/ 12 /9

 -97الدوسري ،غزيل( .)2018درجة ممارسة ادارة الموارد البشرية لدى القادة في المؤسسات التربوية في الكويت وعالقتيا
بالتنمية المستدامة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12 / 18

-98عبدالعال ،ياسر( .)2018درجة امتالك اإلدارة الجامعية في جامعة آل البيت لميارات التخطيا االستراتيجي ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12 /19

 -99الذيابات ،عمي( .)2018دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين األداء اإلداري لمديري مدارس تربية لواء الرمثا،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12 /19

 -100المعايطة ،ختام( .)2018درجة ممارسة القيادة التحويمية وعالقتيا بفاعمية الق اررات التربوية لدى مديري مدارس تربية
قصبة الزرقاء ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12 /19

 -101الفيداوي ،ضحى( .)2018درجة ممارسة مديري مدارس تربية لواء الجامعة لمقيادة بالجودة الشاممة وعالقتيا

طوعي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12 /31
بالسموك ال ّ
ّ
بالسعادة
 -102الفيداوي ،بنان( .)2018درجة ممارسة مديري مدارس لواء الجامعة لمقيادة بالفضائل
ّ
اإلسالمية وعالقتيا ّ
الوظيفية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12 / 31
ّ
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 -103عبدالستار ،عفراء( .)2018إدارة العمميات اإلدارية وفقا لمشبكة اإلدارية لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12 / 31

 -104السريع ،حمد( .)2018درجة ممارسة السموك القيادي الشبكي في جامعة الكويت وأكاديمية سعد العبد هللا لمعموم

األمنية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2019/1 /3

 -105الحميديين ،قاسم( .)2019درجة تطبيق الريادة اإلدارية لدى اإلداريين العاممين في مديريات التربية والتعميم لمحافظة
العاصمة عمان/األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/7 /17

-106الزعبي ،آيات( .)2019دور القيادات األكاديمية في جامعة آل البيت في تعزيز التقارب االجتماعي بين الطمبة
وأعضاء الييئة التدريسية ،نوقشت بتاريخ .2019/7 /30

-107المجالي ،سوزان( .)2019درجة ممارسة إدارة التوقعات لمسموك الصفي لدى معممات رياض االطفال ،نوقشت
بتاريخ.2019/7 /30
-108العازمي،عبدهللا( .)2019واقع أداء مراكز تعميم الكبار ومحو األمية وسبل تطويرىا في دولة الكويت ،نوقشت

بتاريخ.2019/7 /30

-109المطيري،خالد( .)2019درجة تطبيق إدارة المخاطر في المرحمة المتوسطة في دولة الكويت ،نوقشت بتاريخ

.2019/7

/30

-110الحديدي ،عمر( .)2019درجة ممارسة المسؤوليات المنوطة بمساعدي مدراء المدارس في مديرية تربية وتعميم لمواء
البادية الشمالية الغربية ،نوقشت بتاريخ.2019/8 /7

-111الحديدي ،ختام( .)2019درجة ممارسة العمميات اإلدارية لدى مدراء المدارس في مديرية تربية وتعميم لواء البادية
الشمالية الغربية ،نوقشت بتاريخ.2019/8 /7

 -112الشرعة ،أحمد( .)2019درجة ممارسة مديري مدارس البادية الشمالية الشرقية ال دوارىم في تخفيف التوتر النفسي

لدى الطمبة ،نوقشت بتاريخ.2019/8 /7

 -113الخزاعمة ،أمل( .)2019مستوى التراجع التنظيمي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق،

نوقشت بتاريخ.2019/8 /21

 -002الشمري ،عبدالرحمن( .)3109درجة تطبيق نظم المعمومات اإلدارية لدى مدراء ورؤساء أقسام قيادة العمميات
واألركان في الحرس الوطني الكويتي وعالقتيا بالفعالية التنظيمية ،أطروحة دكتوراة الجامعة المبنانية ،المعيد العالي لمدكتوراه
في اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية ،بيروت ،نوقشت بتاريخ .3109/03/01
-001خريسات ،فاطمة( .)3109دور المؤسسات الشبابية في تنميو السموك اإلبداعي لدى الشباب من وجية نظر مشرفي

المراكز الشبابية في شمال األردن ،نوقشت بتاريخ.2020/3 /9

-116العالونة ،عيد( .)3109مصادر القوة التنظيمية لدى اإلداريين العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة
الزرقاء في األردن ،نوقشت بتاريخ.2020/3 /30

 -001عميوات ،وليد( .)3109أثر دراسة تخصص اإلدارة التربوية عمى تنمية إدارة الذات ،نوقشت بتاريخ.2020/4 /7

 -118مخامرة ،آيو( .)3109درجة ممارسة القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت لمقيادة الرشيقة ،نوقشت
بتاريخ.2020/4 /8
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 -119جرادات ،ىديل( .)3109االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية في ضوء درجة التأثير السموكي عمى
المعممين ،نوقشت بتاريخ.2020/4 /21

 -120حمدان ،سميرة( .)3109درجة ممارسة القيادة التوزيعية لدى مديري مدارس التربية والتعميم لواء القويسمة
وعالقتيا باالستقرار الوظيفي لممعممين ،نوقشت بتاريخ.2020/4 /29

 -030الجبور ،تغريد ( .)3109درجة توافر متطمبات الجامعة المنتجة وعالقتيا بالفاعمية التنظيمية لدى القيادات
األكاديمية في الجامعات األردنية ،نوقشت بتاريخ.3131/6 /01

-033العجمي ،ناصر( .)3109دور مديري مدارس دولة الكويت في توفير متطمبات البيئة الحاضنة لممواىب الرياضية

لدى الطمبة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/7/23

 -032الوطيب ،ناصر(.)3109درجة تمثيل الطمبة المشاركين في األنشطة الرياضية لمقيادة الذاتية في مدارس دولة

الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/7/23

 -032أبو ريده ،سيير( .)3131مستوى التكيف الوظيفي لدى العاممين في مديرية التربية والتعميم لمواء ماركا وعالقتيا

بالتزاميم التنظيمي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .3131/03/31

 -031الحبيب ،عبدالرحمن( .)3131درجة اليقظة الذىنية لدى مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت وعالقتيا بالروح

المعنوية لممعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .3131/03/32

-036العازمي ،خالد( .)3131درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت إدارة المواىب ودورىا في تنمية

المواىب الفنية لدى الطمبة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .3131/03/32

-031الرشود ،انعام( .)3131درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء القويسمة لمقيادة الواثقة وعالقتيا بمستوى

التفويض اإلداري ،نوقشت بتاريخ .3130/1/01

 -031نماس ،شيد( .)3131درجة ممارسة مديري المدارس األساسية لمديرية التربية والتعميم لقصبة المفرق لمقيادة
الفريقية وعالقتيا بالتمكين النفسي لممعممين ،نوقشت بتاريخ . 3130/1/01

 -039الشبول ،سارة( .)3131درجة ممارسة القيادة اإلليامية لدى مديري مدارس مديرية التربية والتعميم لمواء الرمثا،

نوقشت بتاريخ .3130/1/00

-021العجمي ،نور( .)3130درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت إلستراتيجيات إدارة األزمات

التعميمية في ظل جائحة كورونا ،نوقشت بتاريخ .3130/1/01

-020الحربي ،منى( .)3130مستوى اإلدراك التنظيمي وعالقتو باالبتكار التنظيمي لدى مديري مدارس دولة الكويت،

نوقشت بتاريخ .3130/1/31

بالتميز التنظيمي لدى مديري مدارس دولة الكويت،
-023الحربي ،عائشة( .)3130مستوى الثقافة التنظيمية وعالقتيا
ّ
نوقشت بتاريخ .3130/1/00

 -022الرمامنة ،أحمد(.)3130درجة توظيف مديري المدارس المينية في قصبة السما ميارات استخدام الوسائا التقنية
في العممية التعميمية التعممية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ .3130/03/1

 -022الحيارات ،شيية(.)3130دور مديرات المدارس في تييئة البيئة التنظيمية الحاضنة لمسموك االبداعي لدى معممات
رياض األطفال في قصبة السما ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ .3130/03/1
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-021البشارات ،تسنيم(.)3130درجة ممارسة األنماط القيادية وفقا لنظرية الشبكة اإلدارية لدى مديري مدارس محافظة
الزرقاء ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ .3133/0/2

-026العبادي ،ديانة(.)3130درجة ممارسة مديري مدارس تربية الزرقاء األولى لمقيادة المرئية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي

لممعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ .3133/0/2

 -021جمعة ،حسن(.)3130درجة مشاركة معممي التربية الرياضية االدارات المدرسية في تحقيق االنضباط المدرسي من

وجية نظر مديري مدارس محافظة المفرق ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ .3133/0/03

-021درجة ممارسة القادة األكاديميين واإلداريين في الجامعة األردنية لمقيادة الشبكية وعالقتيا بالتشارك المعرفي لدى

العاممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،نوقشت بتاريخ .3133/0/09

 -029الشمري ،عبداليادي( .)3133إدارة المعرفة وعالقتيا بمستوى األداء الوظيفي في أكاديمية سعد العبدهللا لمعموم
األمنية في دولة الكويت ،أطروحة دكتوراة الجامعة المبنانية ،المعيد العالي لمدكتوراه في اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية

بيروت ،نوقشت بتاريخ .3133/2/21

 -021الشمري ،دعيج( .)3109درجة ممارسة مدراء المدارس المتوسطة في دولة الكويت التحفيز اإلداري وعالقتو بمستوى

األداء الوظيفي لممعممين ،أطروحة دكتوراة الجامعة المبنانية ،المعيد العالي لمدكتوراه في اآلداب والعموم اإلنسانية
واالجتماعية بيروت،

 -020قدادحة ،ىديل( .)3133الضغوط الصحية المعاصرة وعالقتيا بأنماط اتخاذ القرار لدى مديري المدارس في محافظة
الزرقاء ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت،

 -023شديفات ،منال( .)3133درجة امتالك العاممين في االعالم والعالقات العامة في جامعات اقميم الشمال لميارات

التسويق لمجامعة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت

 -022أبو حميد ،اخالص( .)3133درجة ممارسة القيادة العالئقية وعالقتيا بمستوى المسؤولية المجتمعية لدى مديري
مدارس تربية الزرقاء الثانية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت

عضوية لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة:

-0الصرايره ،حسين يوسف(".)3111العالقة بين األنماط القيادية والقيم اإلدارية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية
في محافظات جنوب األردن " جامعة مؤتة.

-3الكفاوين ،منال طو(".)3111العالقة بين أبعاد المناخ التنظيمي ودرجة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ
القرار في الجامعات الرسمية" جامعة مؤتة.

-2أبو حمدي،اليام نايف(".) 3111أثر العوامل اإلنسانية والتنظيمية والبيئية عمى عممية اتخاذ القرار في إقميم الجنوب"
جامعة مؤتة.
-2الجعافرة ،يونس دمحم(".)3116برنامج تدريبي مقترح لمشرفي المغة االنجميزية في إقميم جنوب األردن في ضوء
ممارستيم لمياميم اإلشرافية"جامعة مؤتة.

-1عواد،رناد عيسى(".)3116السمات الشخصية لمديري المدارس الخاصة وأثرىا في المناخ التنظيمي في منطقة
عمان" جامعة مؤتة.

-6أبو ىاشم ،مكي(.)3111تحديد االحتياجات التدريبية لممشرفين التربويين في منطقة تبوك.جامعة مؤتة.
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-1المسعودي ،مسمم بن سممان.)3111(.مدى فاعمية البرنامج التدريبي لدورة مديري المدارس من وجية نظر المديرين
أنفسيم ووكالئيم بالمنطقة الشمالية الغربية بالمممكة العربية السعودية .جامعة مؤتة
-1المالحمو ،آمال يوسف(.)3111درجة إدراك معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في إقميم جنوب األردن
لمعدالة التنظيمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي،جامعة مؤتة.

-9الموافي ،رائده عبد العزيز( .)3111أثر القيم الشخصية والتنظيمية في تحسين األداء الوظيفي لدى أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات األردنية الخاصة،جامعة مؤتة

-01أبو ىويدي عمي(.)3111ممارسة مديري المدارس ومديراتيا لمقيادة التحويمية وعالقتيا بذكائيم االنفعالي.الجامعة
الياشمية،الزرقاء.

-00الروسان،عصمت(.)3111العالقة بين األنماط القيادية لممديرين والتميز التربوي لممعممين كما يراىا المعممون

الفائزون بجائزة الممكة رانيا العبد هللا لممعمم المتميز .الجامعة الياشمية،الزرقاء

-03الديحاني،نواف مدعج(.)3111ضغوط العمل التي تواجو مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت وأساليب
مواجيتيا،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا

-02الزيود،ىاشم محمود مسمم.)3111(.درجة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الياشمية في صنع القرار

األكاديمي واإلداري.الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

-02منصور مفمح منصور البموي.)3111(.عالقة النما اإلداري لمديري المدارس الحكومية الثانوية بالثقة التنظيمية
في منطقة تبوك التعميمية من وجية نظر المعممين .جامعة مؤتة.

-01المرايات،سفانة أحمد خميف.)3111(.تقييم برامج التطوير الميني والتدريب لتحقيق متطمبات االقتصاد المعرفي
من وجية نظر مديري المدارس الحكومية والمشرفين التربويين في إقميم الجنوب.جامعة مؤتة،الكرك.

-06الحارثي،عبد هللا بن صالح  .)3111(.بناء أنموذج لممساءلة التربوية في و ازرة التربية والتعميم في المممكة العربية
السعودية .جامعة مؤتة

 -01الطراونة ،فاطمة عبد اليادي.)3111(.مدى إدراك معممي المدارس الحكومية في محافظة الكرك لعالقة نما
االتصال اإلداري لمديرىم بالرضا الوظيفي ليم.جامعة مؤتة

-01البموي ،دمحم سميمان.)3111(.أثر التمكن اإلداري عمى األداء الوظيفي لدى معممي المدارس الحكومية في
محافظة الوجو – المممكة العربية السعودية من وجية نظرىم.جامعة مؤتة

-09الفييفي ،صالح مبارك حمد.)3111(.درجة امتالك وممارسة مديري المدارس الحكومية لمكفايات التقنية في اإلدارة
المدرسية من وجية نظرىم في منطقة تبوك.جامعة مؤتة.

-31الجماز،إبراىيم بن فيد بن عبد الرحمن.)3111(.الكفايات القيادية الالزمة لمدير المنطقة التعميمية لشمال غرب

السعودية من وجية نظر مديري المدارس .جامعة مؤتة

-30عبد القادر،نيى نجم.)3111(.الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التربية الخاصة من وجية نظر المعممين
العاممين فييا .الجامعة الياشمية.الزرقاء.

-33البقمي،سعود بن سعد دمحم.)3111(.درجة إسيام مديري المدارس الثانوية في تعزيز األمن الفكري من وجية نظر
طالب الصف الثالث الثانوي بمنطقة الرياض التعميمية.جامعة مؤتة.
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 -32غضيو،ناىده طو .)3111(.اثر ضغوط العمل عمى الوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية
في محافظات جنوب األردن.جامعة مؤتة.
-32سميدانة،أسماء خضر".)3119(.درجة إدراك وممارسة رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعميم في محافظة
الكرك لمقيادة اإلبداعية".جامعة مؤتة.

-31الحضري،أحمد سالم.) 3119(.فاعمية نظام تطوير األداء المدرسي من وجية نظر المعممين في محافظة ظفار
بسمطنة عمان.جامعة مؤتة.

-36المحام،دالل خميس مصطفى.)3119(.أثر صندوق التجديدات التربوية في تطوير النظام التعميمي في األردن
نحو االقتصاد المعرفي.الجامعة الياشمية.

 -31العنزي ،مبارك عبدهللا.)3119(.عالقة تفويض الصالحيات باإلبداع اإلداري لدى وكالء مدارس منطقة تبوك
التعميمية من وجية نظرىم .جامعة مؤتة.
_31العزام ،رولى حسن .) 3119(.درجة ممارسة معممي المدارس الحكومية لميارات اإلدارة الصفية من وجية نظرىم
ومديري مدارسيم في محافظة معان.جامعة مؤتة.

-39ياسين ،لبنى خميل.)3119(.دور المنظمات غير الحكومية في دعم رياض األطفال والتعميم األساسي في
األردن.الجامعة الياشمية.

-21العطوي،حسين.) 3119(.درجة ممارسة ميارات العالقات اإلنسانية ومعوقات ممارستيا وأساليب تنميتيا لدى
مديري مدارس التعميم الحكومي في مدينة تبوك التعميمية.جامعة مؤتة.

-20البموي،إبراىيم عواد.)3119(.درجة فاعمية برنامج التقويم الشامل في تشخيص واقع المدرسة من وجية نظر
مديري المدارس في منطقة تبوك التعميمية.جامعة مؤتة.

-23الطراونة،خالد مدهللا.)3101(.معيقات تطبيق أنظمة وتعميمات االنضباط الطالبي في المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة الكرك من وجية نظر المديرين.

-22البموي،حسين خمف.)3101(.واقع التحفيز لدى اإلدارات المدرسية وسبل تطويره من وجية نظر المديرين
والمديرات في منطقة تبوك التعميمية.

األشقر،اشرف عمي.)3101(.الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعميم العام في األردن:المبررات
والمعوقات.الجامعة الياشمية.
-22الرشيدي،بندر عبدالرحمن.)3101(.درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية في منطقة حائل
التعميمية في المممكة العربية السعودية من وجية نظر مديري المدارس ووكالئيا.جامعة مؤتة.

-21الصقرات ،سمية عبد المجيد.)3101(.التمكين اإلداري وعالقتو بااللتزام الوظيفي لدى المشرفين التربويين في إقميم
الجنوب في المممكة األردنية الياشمية.جامعة مؤتة.
-26السبوع ،سالم محمود.) 3101(.العدالة التنظيمية وعالقتيا بالرضا الوضيفي لدى معممي المدارس الحكومية
والخاصة في محافظة الكرك،جامعة مؤتة.

 -21التيمة ،غفران محمود أحمد .)3101(.درجة ممارسة القيادات النسائية األكاديمية اإلدارية بالجامعات األردنية
لمنظرية الموقفية وعالقتيا باالحتراق النفسي لدى مرؤوسيين.الجامعة الياشمية.
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 -21الرشيدي ،سعود العود.)3101(.األنماط الشخصية لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائل التعميمية وعالقتيا

باإلبداع اإلداري من وجية نظرىم.جامعة مؤتة.

 -29الرشيدي،كاتب فيد.)3101(.درجة التزام مديري محافظة القريات بمعايير تقويم األداء الوظيفي لممعممين من
وجية نظرىم ومن وجية نظر المعممين،جامعة مؤتة.

 -21رحمة ،أمية يوسف دمحم.)3101(.مشكالت البحث التربوي التي تواجو طمبة الدراسات العميا في اإلدارة التربوية
كما يدركيا أعضاء ىيئة التدريس والطمبة أنفسيم في الجامعات األردنية،الجامعة الياشمية.

 -20الصرايرة ،إيمان دمحم.)3101(.أنماط االتصال اإلداري التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة الكرك وعالقتيا بالمناخ التنظيمي لممدرسة من وجية نظر المعممين.جامعة مؤتة.

-23الرشيدي.إبراىيم عبد هللا.)3101(.تقييم اإلشراف التطوري من وجية نظر المعممين في منطقة حائل التعميمية في
المممكة العربية السعودية.جامعة مؤتة.

 -22اليرش،أيمان.)3101(.درجة استخدام مديري مدارس تربية قصبة المفرق لمتكنولوجيا في الممارسات
اإلدارية.جامعة آل البيت

-22الشمري،إبراىيم عبدهللا.)3101(.مستوى اإلعالم التربوي في المممكة العربية السعودية من وجية نظر القيادات
التربوية فييا،جامعة مؤتة.

-21التويم،عبدهللا سميمان.)3101(.العوامل المؤثرة في صناعة الق اررات لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة
تبوك بالمممكة العربية السعودية جامعة مؤتة.

 -21الحجيمة ،بكر(.)3101نما المناخ التنظيمي السائد لدى مدراء مدارس تربية جرش وعالقتو بالروح المعنوية
لمعممييم .جامعة آل البيت ،األردن.
-21الناصر ،عبد الرحمن بن ناصر(.)3100درجة إدراك وممارسة معممي التعميم العام في المممكة العربية السعودية
لحقوقيم الوظيفية من وجية نظرىم ،جامعة مؤتة،األردن

-21الزبون ،فادي خميفة عبود(.)3100دور جائزة الممكة رانيا العبدهللا لممعمم المتميز في تنمية التفكير اإلبداعي
لمعممي المدارس الحكومية في محافظة جرش من وجية نظر مدراء المدارس ،جامعة آل البيت.

-29القالب ،ىناء( .)3100درجة ممارسة القادة االكاديميين لمقيادة التحويمية وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى أعضاء
الييئة التدريسية في جامعة آل البيت ،جامعة آل البيت ،األردن.
 -11األخرس ،اريج( ".)3100درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مدراء مدارس مديرية التربية والتعميم في محافظة
جرش وعالقتيا بمستوى تقدير الذات لدى معممييم" .جامعة آل البيت ،األردن.

-10حداد ،سميم(.)3103درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجية نظر أصحاب المراكز
القيادية فييا .جامعة آل البيت .األردن.
-13المجالي ،سوسن( .)3103درجة امتالك مدراء المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء لمكفايات الفنية واإلدراية
وممارساتيم ليا من وجية نظر المعممين .جامعة آل البيت .األردن.

-12جرادات ،صفاء( .)3103تقدير درجة فاعمية االتصال بين طمبة الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس في
جامعة اليرموك .جامعة اليرموك .اربد.
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-12الشيوخ ،اسامة(.)3103درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية في محافظة اربد وأثرىا عمى الفاعمية
التنظيمية.جامعة جدرا .اربد
-11الخزاعمة ،يوسف(.)3103االدوار الجديدة لممعمم وأثرىا عمى تحسين عمميتي التعمم والتعميم من وجية نظر القادة

التربويين في محافظة المفرق .جامعة جدرا .اربد
 -16الحربي ،ايمن(.)3103

-11خاليمة ،داود( .)3103فاعمية البرامج التدريبية لمديري المدارس في ضوء برنامج" األفق الجديد" داخل الخا
األخضر واقتراحات لمتحسين.جامعة اليرموك .اربد.

 -11العنزي ،ىديل غدير( .)3103تقييم األداء الوظيفي لممشرفين التربويين في منطقة عرعر التعميمية من وجية
نظر المعممين في المدارس الحكومية الثانوية ،جامعة مؤتة،الكرك،األردن.

 -19الحقيل ،مجيدة( .)3103مدى توافر الكفايات القيادية لدى مدارس البرنامج الدولي والبرامج الحكومية وأثرىا عمى
إنتاجية المدرسة ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء األردن.

-61العابد ،كفاح خميل أحمد( .)3103دور اإلدارة في تفعيل عممية النموالميني لمعممي اإلدارة والمعموماتية في
محافظة جرش ،إطروحة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.

-60العوده ،إيمان أحمد جبر( .)3103درجة استخدام القادة لمرقابة اإلدارية ومعيقاتيا والحمول المقترحة وعالقتيا بأداء
العاممين في جامعة آل البيت ،إطروحة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.

-63الحوامدة ،إكرام ىاني(.)3102اتجاىات مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظة جرش نحو تطبيق إدارة

المعرفة .رسالة ماجستير ،جامعة جرش ،جرش ،األردن.

 -62الذبيان،إسراء دمحم(.)3102درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاممة من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس فييا ،رسالة ماجستير،جامعة جرش ،جرش ،األردن.

-62مقابمة ،أحمد حسين( .) 3102دور اإلدارة الجامعية في تفعيل الحوافز لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
األردنية واقترحات لمتطوير ،إطروحة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.

-61ابداح ،آالء خميل( .)3102اجتماعات األقسام األكاديمية وعالقتيا بفاعمية اتخاذ الق اررات في الجامعات األردنية،
أطروحة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.
-66حرب ،دولت خالد موسى( .)3102درجة تطبيق ثقافة السالم لدى طمبة المدارس الثانوية المنتسبة لمنظمة
اليونسكو في محافظة إربد ،أطروحة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.
-61العرينات ،عمي أحمد دمحم( .)3102وعي معممي المرحمة األساسية في عمان بمعايير ضمان جودة التعميم ،رسالة
ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

-61لبابنة ،عمر عمي( .)3102تطوير برنامج لتنمية الكفايات اإلدارية لمعاممين في مؤسسات التربية الخاصة في
العاصمة عمان في ضوء احتياجاتيم التدريبية ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

 -69العامري ،رفيعة مسمم( .)3102واقع اإلعالم التربوي في مدارس إمارة أبو ظبي بدولة االمارات العربية المتحدة
من وجية نظر الطمبة ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرك.

-11المطيري ،ماجد( .)3102درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لمقيادة األخالقية وعالقتيا
باألداء الوظيفي من وجية نظر معممييم ،رسالة ماجستير ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ،عمان.
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 -10الحربي ،ىدى ( .)3102الكفايات اإلشرافية لمشرفات مادة العموم في السعودية ،رسالة ماجستير ،الجامعة
األردنية ،عمان.

 -13المشاقبة ،زينب(.)3102أساليب إدارة الصراع التنظيمي وعالقتيا بمستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس
في لواء الرصيفة .رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

 -12المطيري ،فيد(.)3102دور القيادة التحويمية في تطوير األداء التنظيمي لدى القادة التربويين في منطقة تبوك،
رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرك.

 -12بني عامر ،نوح(.)3102متطمبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية في جامعة مؤتة من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرك.

 -11نصاصرة ،عبدهللا صالح( .)3102درجة تأثير المناخ التنظيمي عمى الكفايات اإلدارية لمديري المدارس في
منطقة بئر السبع من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير ،جامعة جدرا ،إربد.

-16راجح ،خالد ناصر( .)3102تطوير دليل تربوي لألطر القانونية واإلدارية في التعامل مع الطمبة المبتعثين من
السعودية ،أطروحة دكتوراة ،الجامعة األردنية ،عمان.

-11اليبيدة ،عيود فالح مجيبل( .)3102درجة مواءمة التخصصات المطروحة في جامعة الكويت لسوق العمل من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان.

-11زيدان ،ىيام فتحي ظاىر( .)3102درجة ممارسة اإلبداع لدى مديري المدارس وعالقتو بالتنمية المينية لدى
المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة جدرا ،إربد.

-19الظفيري ،دمحم خضر( .)3102درجة ممارسة اإلشراف باألىداف لدى رؤوساء أقسام العموم وعالقتيا بتحسين أداء
المعممين في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق األردن.

 -11الدوسري ،مبارك( .)3102درجة فاعمية اإلشراف التربوي في تحسين أداء معممي العموم في دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق األردن.

-10الحربي ،صالحة حامد( .)3102واقع تطبيق مديري المدارس في محافظة تبوك لمتخطيا االستراتيجي ومعوقات
تطبيقو من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرك.

 -13الحربي ،عالية حامد( .)3102درجة رضا مديري المدارس بمنطقة تبوك لمصالحيات الممنوحة وعالقتيا باألداء

اإلداري من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرك.

 -12الغويري ،يوسف فرج(.)3102درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمحرية األكاديمية وعالقتيا بمستوى الصحة
التنظيمية في الجامعات األردنية ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

-12الرشيدي ،بندر عبدالرحمن( .)3102استراتيجية تربوية مقترحة لمتعميم اإللكتروني في المدارس الحكومية في ضوء
ضمان الجودة في المممكة العربية السعودية ،أطروحة دكتوراة ،الجامعة األردنية ،عمان.
-11الشرمان ،آيات زكي دمحم( .)3102التطمعات المستقبمية إلدارة التعميم العالي من وجية نظر القادة األكاديميين في
األردن ،أطروحة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،إربد.

-16المكيمي ،خالد(.)3102درجة ممارسة مديري مدارس التربية الخاصة في دولة الكويت لمقيادة االخالقية من
منظور إسالمي وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.
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 -11الرشيدي ،سعاد ضحوي(.)3102ابعاد الصحة التنظيمية السائدة في مدارس الكويت وعالقتيا بالروح المعنوية
لممعممين .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-11المطيري ،عبدالعزيز شديد( .)3102درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية في مدارس دولة الكويت وعالقتيا بفاعمية

القرار التربوي .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -19العجمي ،دمحم عامر(.) 3102دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تفعيل أدوار اإلدارة المدرسية لمدارس
التعميم الخاص والعام في منطقة الجيراء التعميمية بالكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-91القزويني ،عمي أمير( .) 3102دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في دولة

الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -90العازمي ،مسعود سالمة( .)3102درجة الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني وو ازرة التربية في دولة

الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -93صرام ،عبدالرحمن(.)3102النما اإلداري الممارس لدى مديري مدارس التربية الخاصة في دولة الكويت وعالقتو

باألداء الوظيفي لمعممييا ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -92العازمي ،صالح( .)3102درجة امتالك مديري مدارس دولة الكويت لميارات التخطيا التربوي الفعال ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-92الشرفات ،إيمان( .)3102مدى تأثير مدونة قواعد السموك الوظيفي عمى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري
مدارس التربية والتعميم في البادية الشمالية الشرقية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -92الدلماني ،مرزوق(.)3102درجة التزام المعمم الكويتي بالمعايير العالمية لممعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل

البيت ،المفرق.

-91العجمي ،سمطان( .)3102درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لدورىم كمشرفين مقيمين،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-96العجمي ،ظافر(.)3102الكادر الوظيفي لمينة التعميم وعالقتو باالتجاه نحو المينة لدى معممي دولة الكويت،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-91بزاري ،وسام أحمد( .)3102درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية تربية الرصيفة

وعالقتو بمستوى قدرتيم عمى حل المشكالت من وجية نظر معممييم ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

 -91فميحان ،عبدالعزيز شاكر( .)3102اإلد ارك التنظيمي وعالقتو بمستوى اإلنجاز الوظيفي لدى العاممين في و ازرة
التربية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -99المطيري ،عادل منصور(.)3102دور المشرف التربوي في تنمية معممي الدراسات العممية في المرحمة المتوسطة
بمنطقة الفروانية التعميمية في دولة الكويت .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-011السويفان ،مشاري مجبل( .)3102دور مديري المدارس في دولة الكويت في معالجة مشكالت المعمم المبتدئ.

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-010العجمي ،عبدهللا مريخان(.)3102مصادر سمطة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الكويت وعالقتيا بالحرية

األكاديمية لطمبة الدراسات العميا .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.
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-013المطيري ،سممان( .)3102المشكالت التي تواجو مديري المراكز التربوية إلدارة السراج المنير ومساعدييم في
دولة الكويت .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-012شريدة ،فيصل عيد( .)3102الضغوط المينية التى يواجييا معممي المرحمة االبتدائية في دولة الكويت وعالقتيا

بالتسرب الوظيفي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -104المطيري ،نواف( .)2014درجة ممارسة األنماط القيادية وفقا لنظرية المسار-اليدف وعالقتيا بمستوى اإلنجاز

الوظيفي لدى مديري مدارس دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -105الزعبي ،عمي غنيم( .)2014درجة المساءلة اإلدارية لدى مديري مدارس الكويت وعالقتيا باألداء .رسالة ماجستير،

جامعة آل البيت ،المفرق.

 -105العنزي ،وليد(.)2014إدارة الوقت لدى مديري مدارس الكويت .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-106العجمي ،سالم حقيب(.)2014دور مديري المدارس الثانوية في تعزيز التنوير البيئي لدى معممي العموم االجتماعية
في دولة الكويت .،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -107صعب ،دمحم( .)2014االحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي الطمبة الموىوبين والعاديين في المممكة العربية

السعودية ،رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية ،كمية عالية التطبيقية ،عمان.

-011الكندري ،وليد( .)3102درجة ممارسة إدارات و ازرة األوقاف في دولة الكويت إلدارة الموارد البشرية وعالقتيا

بالفاعمية التنظيمية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -109المطيري ،يوسف مرزوق( .)2015دور رؤساء األقسام في المدارس الثانوية في دولة الكويت في تنمية المعممين
مينيا ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -110الناقة ،بدر مساعد( .)2015السمات الشخصية وعالقتيا بمستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس في دولة

الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -112الشرفاء ،نيى عمي( .)2015أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية في عمان وعالقتيا

بمستوى االنجاز لدى المعممين ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

 -113العنزي ،مبارك بن عبدهللا( .)2015تصور مقترح لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية
في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي ،أطروحة دكتوراة ،الجامعة األردنية ،عمان.

 -114القادر ،ماجد( ". )2015برنامج اشرافي تربوي مقترح لتنمية كفاءة المعممين مينيا في منطقة الجوف التعميمية
في المممكة العربية السعودية" .أطروحة دكتوراة ،الجامعة األردنية ،عمان.

-115الطوال ،سيام( .)2015دور مديري مدارس البادية الغربية في تنمية تقدير الذات لدى طمبة المرحمة الثانوية ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -116عميمات ،الما( .)2015واقع التدريب التربوي الذي تقدمو و ازرة التربية والتعميم لمعممي المدارس في محافظة المفرق
من وجية نظرىم وعالقتو بنموىم الميني ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-117عبابنة ،خديجة( .)2015دور مديري مدارس البادية الشمالية في محافظة المفرق في تفعيل المكتبة المدرسية ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -118المساعيد ،لطفي( .)2015درجة االلتزام الوظيفي لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت وعالقتو باألداء

الوظيفي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.
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 -119الحوامدة ،دمحم( .)2015درجة تفعيل الحوافز لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم لمحافظة المفرق وعالقتيا
بالسموك االبداعي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -120العنزي ،أحمد( .)2015درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الثانوية في دولة الكويت
وعالقتو بااللتزام التنظيمي لممعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -121الشقير ،نواف( .)2015األنماط اإلدارية السائدة لدى مديري مراكز السراج المنير التربوية في دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-122يعقوب ،فيصل( .)2015درجة ممارسة معممي التربية البدنية لممرحمة المتوسطة في دولة الكويت لميارات التواصل

المفظي .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -123الغريب ،طارق خالد( .)2015برنامج مقترح لتطوير ميارات التخطيا لقيادي مؤسسات التعميم العالي الحكومية في
دولة الكويت في ضوء الواقع واالتجاىات المعاصرة لمتخطيا ،أطروحة دكتوراة ،الجامعة األردنية.
 -124بوشديق ،نيمة يوسف(.)2015تحميل البيئة الداخمية لمدارس التعميم األساسي في مدارس لواء الجامعة /عمان من
وجية نظر مديري المدارس .رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية.

-125صالح ،خالد جميل(.)2015ضغوط العمل التي يواجييا مديرو المدارس الثانوية في مديرية تربية لواء ماركا وسبل

التكيف معيا ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

-126الظاىر ،صبحي(.)2015دليل مقترح إلدارة المعرفة في المدارس وكالة األمم المتحدة(األنرواء) في األردن .أطروحة
دكتوراه ،الجامعة األردنية.

-127الشريف،عبد هللا(.)2015استراتيجيو إدارية مقترحة لتطوير الكميات الجامعية في المممكة السعودية في ضوء
متطمبات مجتمع المعرفة ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية.
-128الخطيب ،رمزي( .)2015األزمات اإلدارية التي تواجييا الجامعات األردنية وأثرىا عمى أداء أعضاء الييئة

التدريسية ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا.

-129الجبوري،زياد ( .)2015دور مديري مدارس قصبة المفرق في تفعيل التقنيات التعميمية في العممية التعميمية ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-130داوود ،أمل(.)2015التحديات التي تواجو تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام الجودة الشاممة في مدارس الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-131كرتشي ،دمحم (.) 2015درجة توافر آليات التنمية المينية وعالقتيا بفاعمية اتخاذ القرار لدى مدراء المدارس االبتدائية

بدولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-132الجرايدة ،غادة (.)2015ميارات االتصال االداري لدى العاممين في جامعة ال البيت وعالقتيا بالكفاءة الوظيفية،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-133الختالن،أماني (.)2015درجة ممارسة السموك اإلبداعي في ادارة المدارس الحكومية في دولة الكويت من وجية نظر

المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-134العتيبي ،عبدالسالم(.)2015درجة توظيف مديري المدارس الثانوية لمتقنيات االلكترونية في ممارساتيم بمنطقة

األحمدي بدولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.
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 -135المطيري ،فيصل سالم(.)2015دور المشرف التربوي بتنمية اإلبداع وعالقتو باألداء المتميز لدى معممي

االجتماعيات في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-136الياجري ،عبد االلو فيحان ( .)2015دور المشرف التربوي بتنمية اإلبداع وعالقتو باألداء المتميز لدى معممي

االجتماعيات في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-137العجمي ،حسين( .)2015مستوى سموك المواطنة التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة األحمدي في

دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-138مسند ،مسند عبيد (.)2015االحتياجات التدريبية لمعممي العموم الفمسفية في المدارس الثانوية في دولة الكويت،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-139الصالح ،أحمد جمال ( .)2015مستوى التوافق الميني لدى معممي مدارس التربية الخاصة في دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-140المطيري،عادل حمود (.)2015مستوى دافعية معممي مدارس التربية الخاصة نحو برامج التدريب المقدمة ليم من
قبل و ازرة التربية والتعميم في دولة الكويت  ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-141المطيري ،الحميدي( .)2015مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-142الرشيدي،عمر فواز()2015درجة ممارسة مديري المدارس إلدارة المعرفة وعالقتيا باإلبداع الفني لمعممي الديكور في
المرحمة المتوسطة في دولة الكويت  ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-143الخشاب،عمي مبارك (.)2015إدارة التدريب وعالقتيا بفعالية المنظمة..دراسة ميدانية عمى المؤسسات الصحية بدولة

الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-144العجمي،عبد المحسن()2016دور مدراء المدارس المتوسطة في منطقة الجيراء التعميمية في دولة الكويت في تعزيز

القيم الوطنية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -145الشمري ،رحيل( )2016إدارة الموارد البشرية لدى القادة التربويين في و ازرة التربية في دولة الكويت وعالقتيا بإدارة

الموارد البشرية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

 -146العنزي ،خالد خمف ( .)2016الكفايات القيادية الالزمة لمدير المدرسة في المرحمة المتوسطة في دولة الكويت

بوصفو مشرفا تربويا مقيما ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-147العازمي ،مفمح مبارك (.)2016البرامج التدريبية الموجية لمعممي المغة العربية الجدد في دولة الكويت وعالقتيا بالنمو

الميني ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-148الراجحي ،رابعة حمد ( .)2016درجة التزام مديري مدارس التعميم العامة بدولة الكويت باخالقيات المينة ،رسالة

ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-149بوفتين ،ياسمين نبيل (.) 2016دور معممات التربية البدنية بتعزيز الميارات القيادية لدى طالبات المرحمة المتوسطة
بمنطقتي االحمدي ومبارك الكبير التعميمية بدولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-150شناق ،رزان مروان (.)2016درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس المينية بإقميم الشمال وعالقتيا

بمستوى االنجاز الوظيفي لمعممي تمك المدارس  ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.
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-151العنزي ،فايز رفاع (.)2016المشكالت التي تواجو االدارة المدرسية في المدارس الممحق بيا برامج تربية خاصة في

دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-152العنزي ،عبد العزيز سامي ( .)2016دور االدارات المدرسية في دولة الكويت في مواجية مخاطر وسائل التواصل

االجتماعي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-153الياجري ،فيصل( .)2016دور مديري المدارس في تعزيز ميارات الحياة لدى طمبة المرحمة المتوسطة في منطقة

الجيراء بدولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-154الخالدي ،أحمد مانع (.) 2016تقويم برامج التدريب معممات رياض االطفال في دولة الكويت من وجية نظر

المعممات أنفسين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-155بوسمري ،مجبل مطمق (.)2016درجة مراعاة مديري المدارس في دولة الكويت لمقيم الجمالية وعالقتيا باألداء

المتميز لدى المعممين  ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-156الرشيدي ،دمحم عبدهللا ( .)2016فاعمية تطبيق نموذج االشراف عمى العممية التعميمية في الكويت من وجية نظر

االدارات المدرسية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-157العازمي ،حماد شبيب العازمي ( .)2016درجة مشاركة ادارات مدارس المرحمة الثانوية في محافظة االحمدي
المجتمع المحمي في مواجية ظاىرة العنف المجتمي  ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-158الرشيدي ،عبد الرحمن عنيزان ( .)2016ظاىرة عزوف المواطنين الكويتيين عن مينة التدريس:أسبابيا وطرق التغمب

عمييا ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-159الحمدان ،سعد ابراىيم ( .)2016دور مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت في الحد من ظاىرة التسرب الدراسي،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-160المطيري ،عبد هللا حمود ( .)2016الضغوط االجتماعية في عممية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس الثانوية في
منطقة االحمدي وعالقتيا باألداء الوظيفي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق.

-161الفريجات ،سميمان سالم( .)2016دور مدير المدرسة في تفعيل المدرسية في مدارس منطقة النقب التعميمية ،رسالة
ماجستير ،جامعة جدارا.

-162مسمم،عزيزة عمي( .)2016درجة المرونة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان وعالقتيا

بمستوى االلتزام التنظيمي لدى المعممين ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.

 -163العيدي ،ختام دمحم(.)2016أنموذج مقترح لمتمكين اإلداري لقيادات الجامعات األردنية الرسمية ،أطروحة دكتوراه،

الجامعة األردنية.

 -164الحميديين ،رحمة عباس( .)2016آليات إدارية مقترحة لمصحة النفسية اإلدارية لدعم عممية اتخاذ الق اررات لمديري
التربية والتعميم في األردن ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية.
 -165حاج ،سييل جميل ايميا( .) 2016درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لمقيادة التحويمية وعالقتيا بمستويات الرضا
الوظيفي لممعممين بمنطقة الجميل ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك.

-166أبو نعير ،وسام صبحي( .)2016دور إدارة المعرفة في تحقيق الجودة الشاممة لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
البمقاء التطبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية.
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-061الفيد ،عبدالرحمن ،عايد( .)3106العوامل الخمس الكبرى لمشخصية وعالقتيا بالنما القيادي لدى الطمبة الموىبين
في المرحمة الثانوية في منطقة الجوف في المممكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية.
-168الخطيب ،ادريس( .)2016األزمات اإلدارية التي تواجييا الجامعات األردنية وأثرىا عمى أداء أعضاء الييئة

التدريسية ،رسالة ماجستير ،جامعة جدا ار.

-169الشياب ،يوسف( .)2016تقدير درجة معايير جائزة الممك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية في مديريات
التربية في إقميم الشمال ،رسالة ماجستير ،جامعة جدا ار ،إربد ،األردن.

-011المرداوي ،حمزة( .)3106دور مديري المدارس االبتدائية في معالجة ظاىرة الدروس الخصوصية في منطقية النقب

التعميمية ،رسالة ماجستير ،جامعة جدا ار ،إربد ،األردن.

 -171الياجري ،سعود( .)2016الممارسات السمطوية لدى مديري المدارس المتوسطة بمنطقة الجيراء التعميمية في دولة
الكويت وعالقتيا بدافعية المعممين نحو عمميم ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -172السرّيع ،ليمى( .)2016الكفايات الفنية لمديري مدارس دولة الكويت وعالقتيا بمستوى دائيم اإلشرافي ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -173المطيري ،حسين( .)2016درجة تطبيق مديري المدارس المتوسطة لإلدارة اإلستراتيجية وعالقتيا بالتطوير التنظيمي
من وجية نظر معممي التربية اإلسالمية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -174أبو كوش ،عامر( .)2016تقدير درجة امتالك مديري المدارس في منطقة النقب التعميمية لميارات التخطيا
االستراتيجي ،رسالة ماجستير ،جامعة جدا ار ،إربد ،األردن.

أسس تربوية لتقييم أداء ُمديري المدارس بناء عمى معايير التمكين الميني داخل الخا
-011عودة ،سعيد( .)3106تطوير ُ
األخضر ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية.
-016دوعر ،فضيمة( .)3106برنامج تدريبي مقترح لإلدارة اإلبداعية لمديرات رياض األطفال لمنطقة عمان في ضوء

االتجاىات المعاصرة ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية.

 -177السباح ،حنين( .) 2016تقدير درجة توظيف المشرفين التربويين لتكنولوجيا التعمم في األساليب اإلشرافية من وجية

نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة جدا ار ،إربد ،األردن.

 -178بوعباس ،فوزية( .)2016إستراتيجية مقترحة لتطوير عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الييئة العامة لمتعميم التطبيقي
والتدريب في دولة الكويت ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية.
-179عيسى ،عزالدين( .)2016واقع الييكل التنظيمي بمدارس التعميم األساسي في ليبيا ومشكالتو والمقترحات المستقبمية
لتطويره من وجية نظر مديرييا والقادة التربويين ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك.

-180العموي ،صفاء إبراىيم(.)2016إستراتيجية إدارية تربوية مقترحة لتطوير البرامج الرياضية لمطمبة من ذوي
االحتياجات الخاصية فئة الدمج في مممة البحرين في ضوء إدارة الجودة الشاممة ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية.
 -181المطيري ،نايف( .)2016استراتيجية مقترحة لتوظيف إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات التعميم

العالي الكويتية ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية.

 -182أبو دىوم ،طيبة( .)2016الرقابة عمى المدارس من قبل منطقة العاصمة التعميمية في دولة الكويت وعالقتيا
باالحتراق لدى المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.
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-183الرشيدي ،أحمد( .) 2016معوقات تطبيق ىندسة العمميات اإلدارية(اليندرة) في المدارس الحكومية بدولة الكويت،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-184المشاقبة ،رشا( .)2016درجة مراعاة المدارس في محافظة المفرق لمعايير الخطة التطويرية من وجية نظر

المشرفين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-185حسين ،ميا(.)2017العقبات التي تواجو الطمبة الموىوبين في تنمية التفكير اإلبداعي من وجية نظر مديري المدارس
في تربية عمان األولى ،رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية.

-186الصمادي ،تسنيم( .)2017درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية إلدارة المعرفة وعالقتيا
بدرجة إدارة التغيير من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسا.

 -187الشرفات ،مسمم(.)2017درجة تطبيق الوصف الوظيفي وعالقتو بالرضا الوظيفي لمعاممين في جامعة آل البيت،
أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك.
-188العتيبي ،فيصل( .)2017واقع األداء الوظيفي لمعممي التربية االسالمية لممرحمة الثانوية من خريجي كميات الشريعة
وخريجي كميات التربية في دولة الكويت من وجية نظر الموجيين والمدراء .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق،

األردن.

 -189العجمي ،مبارك( .)2017الحاجات التدريبية لمعممي العموم لممرحمة االبتدائية في دولة الكويت وعالقتيا بمستوى

االنجاز الوظيفي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -190الفارس ،مريم( .)2017دور مدير المدرسة كمشرف مقيم في تفعيل استراتيجيات التعمم النشا في دولة الكويت،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-191السميران ،فاطمة( .)2017فاعمية برنامج و ازرة التربية والتعميم لإلصالح التربوي من وجية نظر مديري المدارس في
لواء البادية الشمالية الشرقية .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -192السريحين ،اشرف( .)2017دور المشرفين التربويين في تحقيق التنمية المستدامة لمعممي المدارس الحكومية في لواء

الرمثاء من وجية نظر مديري المدارس .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-193كساب ،ميسر( .)2017فاعمية البرامج التدريبية المستخدمة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة من وجية نظر اإلداريين
بمؤسسة زايد العميا بدولة اإلمارات العربية المتحدة .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -194عبدهللا ،دمحم جواد( .)2017درجة فاعمية القيادة المتسامية لدى مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت وعالقتيا
بأداء المعممين .رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-195الرشيدي ،منيف( .)2017جودة البرامج التدريبية لممعممين في قسم اإلشراف التربوي بمنطقة الفر وانية التعميمية.

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -196العدوان ،ىديل ( .)2017درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لمقيادة الخادمة وعالقتيا بدرجة تطبيق

استراتيجيات إدارة الصراع من وجية نظر المعممين في المحافظة العاصمة عمان ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسا،

عمان ،األردن.

 -197أبو يوسف ،ممك( .)2017أنموذج مقترح لتطوير برنامج التعمم عن بعد في الجامعات األردنية من وجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء.
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 -091معن ،وفاء( )3101درجة تطبيق المجالس الجامعية لمياميا وعالقتيا بتحقيق وظائف الجامعة ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.

 -099العمعالي ،ىناء( .)3101اتجاىات مديري مدارس لواء الرمثاء نحو العمل التطوعي لمطمبة ،رسالة ماجستير،

جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -311أبو كف ،إبراىيم( .)3101دور مديري المدارس الثانوية في احتواء المشكالت التي تواجو المعممين في منطقة
النقب من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،إربد ،األردن.

 -310النباري ،موسى( .)3101درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في منطقة النقب التعميمية لمعالقات اإلنسانية
مع المعممين والطمبة من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،إربد ،األردن.

 -202الخوالدة ،إيناس()3101مؤشرات تربوية إدارية مقترحة إلدارات الجامعات األردنية الحكومية وفق نموذج ماكنزي
أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن.

-312الخباز،أحمد( .)3101درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمنطقة الفروانية التعميمية في دولة الكويت لمبادئ

اإلدارة اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-312العتيبي ،عائشة ( .)3101واقع أداء معممي الرياضيات في ضوء متطمبات التطوير التربوي من وجية نظر

مديري المدارس والمشرفين التربويين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-311العازمي ،غدير(.)3101درجة امتالك المشرفين التربويين لمكفايات المينية وعالقتيا بتحسين أداء المعممين في

دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -316المياوش ،رغدة( .)3101دور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء معممي مدارس المرحمة الثانوية في البادية

الشمالية الغربية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -311الشرفات ،أميرة( .)3101واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس البادية الشرقية وعالقتيا بوظيفتيم
كمشرفين مقيمين في مدارسيم ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -311الشرعة ،حمزة(.)3101درجة ممارسة متطمبات إدارة الغرفة الصفية من قبل معممي المدارس الحكومية

األساسية في البادية الشمالية الغربية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-319الخمف ،فاطمة(.)3101إدارة الذات وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مدراء ومديرات المدارس التابعة لمنطقة

حولي التعميمية بدولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-301الشمري ،عثمان( )3101درجة ممارسة مديري مدارس المرحمة المتوسطة في منطقة الفروانية التعميمية لمعدالة

التنظيمية وعالقتيا بالتماثل التنظيمي لدى المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-300المطيري ،بدر( .)3101درجة ممارسة مديري مدارس المرحمة المتوسطة في منطقة الفروانية التعميمية لمكفايات

القيادية وعالقتيا بتحسين نوعية التعميم ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 -303العنزي ،بدر(.) 3101األمن الوظيفي لدى المعممين في مدارس محافظة الجيراء بدولة الكويت وعالقتو بأدائيم

المتميز ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-302العمعالي ،ىناء( .)3101اتجاىات مديري مدارس لواء الرمثا نحو العمل الطالبي التطوعي ،رسالة ماجستير،

جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.
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-302خضر ،صفاء( .)3101درجة الشراكة المؤسسية بين إدارات المدارس الثانوية وادارات الجامعات األردنية
وعالقتيا بمستوى تحسين األداء اإلداري ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-301الحراحشة ،آيات(.)3101دور مديري مدارس العاصمة عمان في تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة المرحمة

الثانوية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-306المساعيد ،دينا(.)3101سبل مواجية تنمر الطمبة من وجية نظر مديري مدارس البادية الشمالية الشرقية ،رسالة

ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

-301فضة ،ديما( .)3101واقع برامج إعداد المعممين في األردن ودرجة توافقيا مع معايير مينية التعميم عالميا،
رسالة ماجستير ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن ،نوقشت تاريخ 3101/1/21م.

-301لحموح ،سميرة( .)3101دور مديري المدارس الثانوية في توعية الطمبة نحو االستخدامات السمبية لوسائا

التواصل االجتماعي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت تاريخ 3101/01/32م.

-309الدويري ،إليام( .)3101مستوى التسامح االجتماعي لدى مديري المدارس الحكومية في قصبة المفرق ،رسالة

ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت تاريخ 3101/01/32م.

-331السيد ،زينب(.)3101درجة الذكاء االنفعالي لدى مديري المدارس في منطقة النقب ودوره في تحسين أداء المعممين،

أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن .نوقشت تاريخ 3101/00/31م.

 -221العتيبي ،عبدهللا( .)2017دليل إداري تربوي مقترح لتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية في الجامعات السعودية

الحكومية ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،نوقشت تاريخ 2017/11/29م.

-222العابد ،فاتن(.)2017واقع تمثل مديري المدارس الثانوية في قصبة المفرق لقيم الحداثة من وجية نظر المعممين،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2017/12/14

-223القيعان ،كامل( .)2017درجة ممارسة مديري المدارس األساسية في النقب ألدوارىم نحو المعممين حديثي التعيين
وسبل تحسينيا من وجية نظرىم ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2017/12/23

-224الحراحشة ،ىبة( .)2017درجة ممارسة القادة التربويين في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق لمتغيير

التنظيمي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ 2017./12/26

-225عمي ،حارث( .)2017دور اإلرشاد التربوي في تنمية الشخصية القيادية لدى طمبة المرحمة المتوسطة في محافظة

األنبار ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2017/12/26

 -226الخضير ،ميسون ( .)2018درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الخاصة في العاصمة عمان لمقيادة
الشبكية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسا ،عمان ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2018/1/17

-227السيد ،ىيثم( .)2018دور مديري المدارس الثانوية لمحد من ظاىرة التسرب الطالبي في منطقة بئر السبع من وجية
نظر المشرفين التربويين والمعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/1/21

 -228حسين ،عصام( .)2018دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تنمية الموارد البشرية في و ازرة التربية والتعميم

العراقية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/3/6

 -229قانوة ايناس( .)2018درجة ممارسة إدارة جامعة اليرموك عممية التعمم والتعميم من وجية نظر الطمبة ،رسالة
ماجستير ،جامعة اليرموك ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/3/19
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-230الدماك ،عيد( .)2018دور مديري مدارس دولة الكويت في توفير متطمبات البيئة المدرسية اآلمنة ،رسالة ماجستير،
جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/3/27

 -231المساعيد ،لطفي( .)2018تصور مقترح لممناخ التنظيمي لتنمية السموك اإلبداعي لدى أعضاء ىيئة التدريس في
جامعة آل البيت ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/4/1

-232بني سالمة ،دعاء( .)2018درجة ممارسة اإلدارة باألىداف لدى مديري المدارس وعالقتيا بمستوى فاعميتيم في حل
المشكالت المدرسية في محافظة الزرقاء" رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2018/4/17

 -232الحوامدة ،دمحم(.)2018تصور مقترح إلدارة الجودة الشاممة لتحقيق الميزة التنافسية في المدارس الخاصة في األردن،
أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/4/15

 -233العنزي ،طالل( .)2018درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مدراء المدارس المتوسطة في محافظة الجيراء في
الكويت وعالقتيا بالنمو الميني لممعممين ،،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2018/4/3

-234الرشيدي ،عبدهللا( .)2018دور مديري المدارس في توعية الطمبة بثقافة حياة بال سمنة في المرحمة االبتدائية في

دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/4/18

 -235العجمي ،نجال( .)2018دور موجيي العموم في تفعيل استخدام الكمبيوتر الموحي(التابمت) باستراتيجيات التدريس
بمنطقة االحمدي التعميمية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2018/4/18

-236العظامات ،عائشة( .)2018دور مديرات رياض األطفال بمحافظة المفرق بتفعيل برنامج الشراكة المجتمعية ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/4/25

-237العميان ،زيد( .)2018الصحة التنظيمية وعالقتيا باالستغ ارق الوظيفي لدى المعممين في دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/4/25

-238المطيري ،عبدهللا( .)2018درجة إدراك مديري المدارس في منطقة الفروانية التعميمية في دولة الكويت ألبعاد ظاىرة

العولمة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/4/29

 -239القيام ،سماىر( .)2018األحكام المتعمقة بعمل المرأة في اإلعالم(دراسة فقيية) ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت،

المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/5/2

 -240بشتاوي ،خالد(.)2018مدى تطبيق مديري ومديرات المدارس لمتطمبات الدمج األكاديمي لمطمبة ذوي اإلعاقة في

تربية لواء األغوار الشمالية في األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/5/6
 -241بني حمدان ،صفاء( .)2018دليل مقترح لتعزيز دور مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن في مجال
المواطنة البيئية ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/6/20

 -242الشديفات ،سكينة( )2018درجة ممارسة اإلدارة الجامعية ألدوارىا في جامعة اليرموك من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس فييا وسبل تحسينيا ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/6/25

 -243أبو منى ،إليام( .)2018درجة فاعمية إدارة الذات لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتيا بمستوى االلتزام التنظيمي
لدى المعممين في محافظة الزرقاء ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/4
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عريش ،روان( .)2018ميارات االتصال اإلداري لدى العاممين في جامعة البمقاء التطبيقية وعالقتيا بالكفاءة الوظيفية،
رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية ،عمان ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/10

-244عريان ،فاطمة( .)2018درجة ممارسة مديري مدارس منطقة حولي التعميمية لمقيادة التكنولوجية وعالقتيا بدرجة قيادة
التغيير في مدارسيم من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/11

 -245الرشيدي ،نوف( .)2018دور مديري المدارس في اكتشاف وتنمية الموىبة واإلبداع لدى طمبة المرحمة االبتدائية في
محافظة الفر وانية التعميمية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/11

 -246السرحان ،أماني( .)2018درجة تطبيق معايير االعتماد المؤسسي في ترخيص رياض األطفال في محافظة المفرق،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/18

 -247آل عواد ،أمل( .)2018دور مديري مدارس محافظة الزرقاء في تفعيل البرامج اإلرشادية لمطمبة ،رسالة ماجستير،

جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/26

 -248نوافمة ،مرام( .)2018دليل مقترح وفقا ألنموذج فيشر لمديري المدارس الثانوية الحكومية لتغيير الممارسات المينية

لدى المعممين في األردن ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/7/31

-249الزبيدي ،حنان( .) 2018دور مدير المدرسة كمشرف مقيم في تطوير عمميتي التعمم والتعميم في مدارس مديرية
التربية والتعميم لمواء قصبة إربد ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،إربد ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/8/14

-250بني عيسى ،إيمان(.)2018أنماط سموك المرؤوسين وعالقتيا بأنماط سموك القادة األكاديميين كما يدركيا أعضاء
ىيئة التدريس في جامعات شمال األردن ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2018/10/31

 -251الحجاج ،حرب( .)2018تطوير معايير القيادة االبتكارية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن استنادا
لممعايير العالمية .أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/11/29

-252الخزاعمة ،ايفين( .)2018دور مديري المدارس األساسية في تربية قصبة المفرق في تفعيل مبادرة القراءة والحساب
لمصفوف المبكرة من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2018/12/1

-253المطيري ،سممان( .)2018برنامج تدريبي مقترح لتطوير الميارات القيادية لمديري المدارس الثانوية في دولة
الكويت في ضوء احتياجاتيم التدريبية واالتجاىات المعاصرة في القيادة التربوية ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية،
عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12/6
 -254ابداح ،حازم( .)2018فاعمية إدارة الموارد البشرية لدى رؤساء األقسام في جامعة آل البيت وعالقتيا بأداء العاممين،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12/13

 -255الشمري ،شيماء( .)2018دور مديري المدارس في نشر ثقافة السالم لدى طمبة المرحمة الثانوية في دولة الكويت،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12/16

-256المري ،دمحم( .)2018مصادر سمطة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت وعالقتيا بالتكيف التنظيمي من
وجية نظر المعممين ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12/17

-257الجمعان ،ضحى( .)2018درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة المفرق لالتصال التربوي وعالقتيا

باألمن الوظيفي من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ
.2018/12/23
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-258الحبيب ،أحمد( .) 2018اتجاىات اإلداريين والمعممين نحو دمج الطمبة الصم في المدارس العادية في دولة الكويت،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12/23

 -259الخريسات ،إسالم( .)2018المقومات االساسية الالزمة إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية( أنموذج مقترح)،

رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية ،كمية األميرة عالية الجامعية ،عمان ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2018/12/31

 -260الرشيدي ،نواف( .)2018مستوى التفكير التأممي وعالقتو باتخاذ الق اررات اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في

الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2018/12/31

-261السعيد ،عبدالمطيف( .)2019القيادة الريادية لدى مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت وعالقتيا بالتميز المؤسسي
من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/1/3

-262العنزي ،مبارك( .) 2019العوامل المؤدية لتنقل المعممين في المدارس المتوسطة والثانوية بدولة الكويت وعالقتو

باألنماط القيادية السائدة في تمك المدارس ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/1/3

-263المطيري ،عبدهللا( .)2019درجة توفر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في دولة الكويت وعالقتيا بدافعية
االنجاز لدى المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/1/3

 -264خطايبة ،ونس( .)2019دور مديري مدارس التربية والتعميم لمواء الكورة في تعزيز برامج اإلعالم المدرسي بقيم

المواطنة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/1/3

-265حسن ،الطاف( .)2019درجة ممارسة مديري المدارس في دولة الكويت لمتمكين الشخصي في أدوارىم اإلشراقية
وعالقتو بأداء المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/2/25

-266شريدة ،فيصل( .)2019معايير مقترحة الختيار أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الكويت في ضوء تجارب
الدول المتقدمة ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/3/5

 -267العجمي ،فيد( .)2019مستوى الممل األكاديمي لدى مديري المدارس في دولة الكويت وعالقتو بدافعية اإلنجاز
لمعممي تمك المدارس ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/3 /7

-268المشاقبة ،شومة(.)2019دور و ازرة التربية والتعميم في تنمية الميارات اإلدارية لدى مديري ومديرات مدارس
محافظة الزرقاء من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/3/13

-269دقامسة ،عبدهللا( .)2019دور مديري المدارس األساسية في مديرية تربية بني كنانة في تعزيز الشخصية القيادية

لدى الطمبة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/4/9

-270المومني ،تغريد( .)2019درجة تطبيق مديري المدارس في محافظة عجمون معايير الصحة والسالمة العامة من
وجية نظر المعممين(المعيقات والحمول المقترحة) ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن ،نوقشت بتاريخ

.2019/4/20

-271خطاب ،إيفت( .)2019آليات تربوية مقترحة لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية في األردن وفقا لنماذج

الفاعمية ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان األردن ،نوقشت بتاريخ .2019/4/22

-272السرحان ،رحمة( .)2019دور إدارة مراكز المنار التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية في تطوير الكفاءة الوظيفية

لمعاممين فييا ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/5/5
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-273العنزي ،اريج( .)2019دور مديري المدارس المتوسطة بدولة الكويت في تحقيق معايير البيئة الصحية لمطمبة،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/5/9

-274المطيري ،وليد(.)2019دور مديري المدارس الثانوية في الكويت في حماية الطمبة من االنح ارفات الفكرية ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/5/13

-275الخمف ،شذى(.)2019درجة تأثير البرامج التدريبية عمى أداء مديري مدارس المرحمة المتوسطة بدولة الكويت،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/5/13

 -276عبدالحفيظ ،أماني( .)2019الصعوبات التي تواجو مديري المدارس في تربية الزرقاء األولى لتوفير بيئة صحية
مناسبة لمطمبة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/7/14

 -277العبدهللا ،ريم( .)2019درجة استخدام التقنيات التعميمية لدى معممي المرحمة األساسية في محافظة إربد وعالقتيا
بفاعمية اإلدارة الصفية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2019/7/29

 -278الميع ،عبدهللا( .)2019دور مديري المدارس في دولة الكويت في تعزيز األمن الوطني ،رسالة ماجستير ،جامعة آل

البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/7/30

-279المطوطح ،عبدهللا(.)2019دور مديري المدارس في دولة الكويت في توفير متطمبات الدمج لذوي الحاجات الخاصة،

رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/7/30

-280العبسي ،آيو( .) 2019أثر النفاق االجتماعي في العدالة التنظيمية لدى معممي المدارس األساسية الحكومية في لواء
القويسمة ،رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية ،كمية عالية الجامعية ،عمان ،نوقشت بتاريخ .2019/8/20

 -281نصيرات ،منى(.)2019الفساد اإلداري في منطقة المثمث التعميمية داخل الخا األخضر وعالقتو بالرضا الوظيفي
لدى المعممين من وجية نظرىم .أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2019/9/21

-282الجمل ،سونيا(.)2019مستوى الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس العالمية في محافظة عمان وعالقتو بسموك

المواطنة التنظيمية لممعممين من منظور معممي تمك المدارس .أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ

.2019/9/23

 -283القريناوي ،مواىب( .)2019درجة الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرسية في المدارس االعدادية بمنطقة النقب

وعالقتيا بفاعمية األداء الوظيفي لممعممين كما يراىا المعممون في تمك المدارس ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد،

نوقشت بتاريخ .2019/11/18
-284عبيد ،ضحى( .)2019التماثل التنظيمي وعالقتو باألمن الوظيفي لدى مديرات رياض األطفال في محافظة عمان،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/12/1

-285الظفيري ،إبراىيم( .)2019دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طمبة المرحمة الثانوية في دولة

الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/12/3

 -286السيو ،خالد( .)2019مستوى المرونة اإلدارية لدى مديري المدارس المتوسطة بدولة الكويت وعالقتيا بمستوى

األمن الوظيفي لدى معممي التربية البدنية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/12/17

 -287الصعيد ،دمحم(.) 2019معوقات تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في مدارس دولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/12/22
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-288العمري ،إقبال( .)2019المشكالت اإلدارية التي تواج و إدارات المدارس العالمية في دولة االمارات العربية المتحدة
وعالقتيا بالتمكين اإلداري ،رسالة ماجستير ،جامعة جدا ار ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2019/12/24

 -289العتيبي ،أمينة( .)2019درجة ممارسة مديري المدارس في دولة الكويت لإلدارة بالقيم وعالقتيا بالتفاؤل التنظيمي،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2019/12/29

 -290العظامات ،دمحم( .)2020بناء برنامج تدريبي لسد االحتياجات التدريبية في التطبيقات الحاسوبية لممعممين الجدد في
ضوء العصر الرقمي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2020/3/17

العوامرة ،ىبة( .)2020درجة مساىمة إدارة المعرفة في تجويد الق اررات اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في
الجامعات األردنية .رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2020/4/18

 -291الخزاعمة ،مقبل( .)2020مصادر سمطة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية وعالقتيا بتحقيق الميزة التنافسية

لمجامعات من وجية نظر العاممين فييا ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2020/4/25
-292اليباىبة ،أماني( .)2020إدارة المخاطر في المدارس الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتيا بالبيئة التعميمية اآلمنة
من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسا ،عمان ،نوقشت بتاريخ .2020/6/18

-293شقداح ،فادية(.)2020درجة ممارسة مديري مدارس لواء ماركا نظرية المسار وعالقتيا بالنمو الميني لممعممين،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/6/24

 -294العيسى ،إسراء( .)2020دور مديري المدارس األساسية في تربية قصبة المفرق في تنمية الطاقات اإلبداعية لدى

المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/6/30

-295بني خالد ،ريم( .)2020دور مديري مدارس البادية الشمالية الغربية في تحقيق متطمبات الوقاية الصحية لممقاصف

المدرسية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/7/6

-296الخوالدة ،عمي( .)2020أثر استراتيجية التفاوض عمى اإلدارة بالقيم لدى مدراء المدارس في و ازرة التربية والتعميم في

األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/7/6

 -297اسماء ،الجالودي( .)2020درجة ممارسة اإلدارات الجامعية لمبادئ القيادة االستراتيجية وعالقة ذلك بالتميز
التنظيمي في الجامعات األردنية ،،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/7/11

 -298البنا.)2020( ،درجة تطبيق القيادة االبتكارية وعالقتيا بجودة األداء المدرسي لدى مديري مدارس لواء ماركا ،رسالة
ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/7/22

-299ابوسمرة ،وفاء( .)2020دور اإلدارة المدرسية في تطوير الميارات الحياتية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية
تربية البادية الشمالية الغربية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2020/7/28

-300عقيالن ،نسرين( .)2020استخدام استراتيجية الذكاء االصطناعي في إدارة عمميات التعمم الذاتي لدى طمبة الدراسات

العميا في الجامعات األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة البمقاء التطبيقية ،كمية األميرة عالية ،عمان ،نوقشت بتاريخ
.2020/8/8

 -301العامودي ،لبنى( .)2020برنامج تدريبي مقترح لمديري المدارس الثانوية في األردن في ضوء متطمبات القيادة

االستراتيجية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2020/8/13
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-302ممحم ،ميسون( .)2020دور مديري المدارس الحكومية في مواجية صعوبات دمج طمبة االحتياجات الخاصة وفق

قانون التعميم الخاص  2018داخل الخا األخضر من وجية نظر المديرين والمعممين "مشكالت وحمول مقترحة" ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2020/11/12

 -302حرب ،أسيل( .)2020درجة االلمام بالتربية االعالمية وعالقتيا بمستوى استخدام شبكات التواصل االجتماعي في

اإلدارة المدرسية لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت
بتاريخ .2020/12/20

 -303األفنيش ،آمنة( .)2021دور اإلدارة اإلبداعية لدى مديري المدارس االبتدائية في توظيف المسرح المدرسي وعالقتيا
بتنمية السمات الشخصية لمطفل في منطقة النقب من وجية نظر المعممين ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد،

نوقشت بتاريخ .2021/1/7

 -304النظامي ،فاتن(.)2021واقع إدارة جامعة آل البيت ألزمة كورونا من وجية نظر العاممين في الجامعة ،رسالة

ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2021/1/13

الصحية لدى الطمبة في
الشمالية ّ
-305العنزي ،ميرفت( .)2021دور ُمديري المدارس في البادية ّ
الشرقية في تعزيز ال ّثقافة ّ
ِّ
المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2021/4/12
ظل جائحة كورونا من وجية نظر ُ
-306عويرض ،سحر( .)2021درجة تطبيق مديري المدارس األساسية في مديرية تربية لواء البادية الشمالية الغربية لدليل
و ازرة التربية والتعميم في الحوكمة من وجية نظر معممييم ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ

.2021/5/26

 -307الخزاعمة ،دعاء( .)2021درجة ممارسة مديري مدارس قصبة المفرق ألسموب اإلدارة باالستثناء وعالقتيا باالبتكار

التنظيمي من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2021/5/26

 -308الخزاعمة ،احالم( .)2021جودة الحياة الوظيفية لمعاممين في جامعة آل البيت وعالقتيا بدرجة ممارستيم لمبراعة

التنظيمية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2021/7/28

 -309بكري ،سناء( .)2021درجة ممارسة العالقات االنسانية في القيادة لدى مشرفات رياض األطفال وعالقتيا باألداء

الوظيفي في ضوء إدارة أزمة كورونا لدى المربيات داخل الخا األخضر :مقترحات لمتطوير ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
اليرموك ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2021/8/8

-310المثقال ،رزان( .) 2021الضغوط الشخصية وانعكاساتيا عمى األداء الوظيفي ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعات
األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2021/8/24

-311الشديفات ،مي( .)2022مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في تربية الزرقاء الثانية وعالقتيا

بالصمت التنظيمي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2022/1/2

-312الحوت ،معاذ( .)2022درجة تطبيق مديري المدارس ألبعاد القيادة الحكيمة وعالقتيا بالوالء التنظيمي لدى المعممين،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2022/1/9

-319عيسى ،وسام ( .)2022درجة ممارسة القيادة الرنانة وعالقتيا بالبراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة في
محافظة العاصمة عمان ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،إربد ،نوقشت بتاريخ .2022/1/10

-320الفدعان ،نوره( .)2022درجة التزام مديري المدارس في مخيم الزعتري بأخالقيات المينة من وجية نظر المعممين،
رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2022/1/12
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-321المشاقبة ،ريم( .)2022درجة ممارسة القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت إلدارة التغيير وعالقتيا

بالتميز التنظيمي ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2022/1/19

-322الصبيحات ،ىديل( .)2022درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بالسمعة التنظيمية من وجية نظر
األكاديميين واإلداريين في جامعة آل البيت ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،نوقشت بتاريخ .2022/1/19

 -323الشيخ عمي ،ىبة( .)2022درجة ممارسة اإلدارة باألىداف لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتيا بمستوى الرقابة
الذاتية لممعممين في عمان ،رسالة ماجستير ،الجامعة الياشمية ،الزرقاء ،نوقشت بتاريخ .2022/3/7

 -324ابو رياش ،دعاء( .)2022دليل قيادي تربوي مقترح لمديري المدارس في و ازرة التربية والتعميم األردنية استنادا إلى
مبادئ نظرية القيادة بأخالق الشيوخ ،اطروحة دكتوراة ،الجامعة األردنية ،عمان ،نوقشت بتاريخ 2022/5/8م.
الجوائز وكتب الشكر والتقدير:
-1الحصول عمى معامل التأثير واالستشياد العربي" قاعدة البيانات العربية الرقمية"(ارسيف  )Arcifحصمت ضمن  %3من
المؤلفين األكثر استشياد بمقاالتيم ضمن  6912مؤلف حصموا عمى استشيادات في كافة تقارير معامل التأثير واالستشياد

(ارسيف  )Arcifالتي تغطي الفترة(.)2017-2016

 -2الحصول عمى معامل التأثير واالستشياد العربي" قاعدة البيانات العربية الرقمية"(ارسيف  )Arcifحصمت ضمن مرتبة

( )23مكرر من ( )13000مؤلف استشيد بيم ضمن اكثر من( )105000مؤلف تم دراستو ومراجعة استشيادتيم
المرجعية وذلك من مجموع تقارير معامل التأثير واالستشياد (ارسيف  )Arcifالتي تغطي الفترة(.)2017-2012

--3الحصول عمى جائزة معامل التأثير واالستشياد العربي" قاعدة البيانات العربية الرقمية"(ارسيف  )Arcifمن افضل 100
باحث في الوطن العربي ،لعام 2019م.

-4الحصول عمى الترتيب الثاني من أفضل  10مؤلفين عمى مستوى الوطن العربي عمى معامل ىيرش  (H-indexتقرير
عام .)2020
-5الحصول عمى معامل التأثير واالستشياد العربي" قاعدة البيانات العربية الرقمية"(ارسيف  )Arcifحصمت عمى المرتبة

( )11مكرر في مجال العموم التربوية من اجمالي عدد المؤلفين(  )10000مؤلف استشيد بيم ضمن اكثر من()196000
مؤلف عربي تم دراستو ومراجعة استشيادتيم المرجعية وذلك من مجموع تقارير معامل التأثير واالستشياد (ارسيف )Arcif

التي تغطي الفترة( .)2019-2012نتائج التقرير السنوي السادس لمعامل التأثير واالستشيادات المرجعيةالعربي(ارسيف
 )Arcifلممجالت العممية العربية لمعام 2021م .تاريخ التقرير 2021/10/10م.

المجالس والمجان األكاديمية:

 -0عضو االتحاد الدولي لمجامعات.
 -3عضو منظمة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي /اتحاد الدولي لمجامعات.
 -2عضو االتحاد العربي لمموارد البشرية واالستثمار.

 .2عضو مجمس أمناء جامعة فيالدلفيا/األردن ،الفترة من.3109 -3101/03/0

.2عضو مجمس أمناء كمية العموم التربوية الجامعية (اآلنروا)/األردن ،الفترة من.3119/9/0-3111/01/0
 -1عضو الجمعية األردنية التربوية ،الفترة من-3101/0/0اآلن.
 -6عضو جمعية األكاديميين األردنيين ،،الفترة من-3101/0/0اآلن.
 .1عضو المجنة التأسيسية جامعة جدارا ،الفترة من .3102-3112/1/0
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 .1عضو مؤسس االتحاد العربية لمتنمية واالستثمار ،الفترة من  -3101/01/01اآلن.
.9عضو لجنة ترقيات المعمين – مديرية تربية الطفيمة ،الفترة من3111/2/0 – 3111/9/0م.
.01عضو مجمس كمية العموم التربوية:جامعة الطفيمة التقنية،الفترة من3111/3/01-3111/9/06م.
.00عضو مجمس قسم النفس التربوي،الفترة من 3111/3/01-3111/9/06م.

. 03رئيس لجنة الخطا الدراسية لكمية العموم التربوية (معمم رياض أطفال ،دبموم عالي في التربية ،معمم صف ،تربية
خاصة) لمسنة الدراسية.3116/3111باإلضافة إلى وضع الخطا لمتخصصات المستقبمية الفترة من3111/9/06م-

3111/3/01م.

.02رئيس لجنة وضع تعميمات الدبموم في التربية،جامعة الطفيمة التقنية ،الفترة من 3111/3/01-3111/9/06م.
.02رئيس لجنة معادلة المواد لمطمبة المنتقمين من جامعات أخرى إلى جامعة الطفيمة ،والمنتقمين من تخصصات

أخرى ،والطمبة المجسرين لمفترة من3111/3/01 -3111/9/06م.

.01رئيس لجنة امتحانات كمية العموم التربوية،جامعة الطفيمة التقنية .لمفترة من3111/3/01 -3111/9/06م

.06رئيس لجنة تأديب الطمبة – كمية العموم التربوية جامعة الطفيمة التقنية ،الفترة من 3111/3/01-3111/9/06م.
 .01رئيس المؤتمر أألردني المصري الثاني حول المدخل المنظومي وتطبيقات المختمفة ،الفترة3116/1/31-18
جامعة الطفيمة.

 .01مقرر مؤتمر إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية ،الفترة من3111/1/20-39م.جامعة الطفيمة التقنية.
 .09باإلضافة لمعديد من المجان المختمفة عمى مستوى كمية العموم التربوية وعمى مستوى الجامعة .جامعة الطفيمة

التقنية،الفترة من 3111/3/01-3111/9/06م .

 عضو لجنة امتحان الكفاءة الجامعية /كمية العموم التربوية – جامعة آل البيت -عضو لجنة الخطا الدراسية ،قسم اإلدارة التربوية ،كمية العموم التربوية – جامعة آل البيت.

 عضو لجنة النظر بطمبات التعين ،قسم اإلدارة التربوية ،كمية العموم التربوية – جامعة آل البيت. عضو لجنة المؤتمرات والندوات ،قسم اإلدارة التربوية ،كمية العموم التربوية – جامعة آل البيت. عضو لجنة الدراسات العميا ،قسم اإلدارة التربوية ،كمية العموم التربوية – جامعة آل البيت. ممثل قسم اإلدارة التربوية في مجمس كمية العوم التربوية –جامعة آل البيتضابا ارتباط ضمان الجودة لكمية العموم التربوية-جامعة آل البيت.
 عضو لجنة الخطا في كمية العموم التربوية-جامعة آل البيت. -عضو لجنة صندوق األسكان لمعاممين في جامعة آل البيت.

 عدد من المجان األكاديمية عمى مستوى كمية العموم التربوية-جامعة آل البيت. عضو لجنة اعتماد المجالت العممية عمى مستوى الجامعة. -عضو لجنة الخطا الدراسية عمى مستوى الجامعة.

 عضو مجمس البحث العممي عمى مستوى الجامعة. عضو مجمس الجامعة الفترة من 3101 /9/0م3101 /9/01 -م. -عضو مجمس العمداء الفترة من 3101 /9/0م3101 /9/01 -م.

الجمعيات واالتحادات
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-0عضو الجمعية األردنية لمعموم التربوية من  -3101لغاية اآلن.
-3عضو االتحاد الدولي لمجامعات من  -3101لغاية اآلن.

-2عضو جمعية األكاديميين األردنيين ،من  -3106لغاية اآلن.
الدورات التدريبية:

دورة مدربي المدربين ()TOTحول استخدام المدخل المنظومي في تعميم وتعمم المغات والحساب لممرحمة األساسية،

الفترة 3116/1/01-06م جامعة الطفيمة التقنية بالتعاون مع جامعة عين شمس/مصر.
دورة ميارات حاسوب.جامعة آل البيت
دورة تحميل إحصائي ()spssجامعة آل البيت.

دورة التربية اإلعالمية الفترة من 3106/1/01-1م -بيروت – ،أكاديمية التربية اإلعالمية والرقمية.
الخبرات في مجال التحكيم العممي لألبحاث العممية:

تحكيم أبحاث عممية لعدد من المجالت التربوية العممية المحكمة التي تصدر عن الجامعات.
تحكيم أبحاث لعدد من المؤتمرات العممية.

تحكيم الترقيات العممية لمعديد من الجامعات العربية.

الخبرات العممية:

.0مدرس-و ازرة التربية والتعميم -األردن  -من.0991-0992
.3مدرس_و ازرة التربية والتعميم والشباب  -اإلمارات العربية المتحدة  -من3110-0991
.2عضو ىيئة تدريس_جامعة البمقاء التطبيقية_ كمية الطفيمة الجامعية  -من 3111/1/0 -3110
.2عضو ىيئة تدريس -جامعة الطفيمة التقنية – كمية العموم التربوية – من 3111/3/01 – 3111/1/0م.
.1عضو ىيئة تدريس – جامعة آل البيت – كمية العموم التربوية –من  -3111/3/01اآلن.

 .6عضو ىيئة تدريس – جامعة الباحة – كمية التربية/السعودية–من 3103/0/31 -3100/3/01م.
 -1مدرب معتمد مركز التميز واإلبداع -جامعة آل البيت /األردن -لغاية اآلن.
الخبرات اإلدارية:

 -رئيس قسم عمم النفس التربوي ،كمية العموم التربوية ،جامعة الطفيمة التقنية – الفترة من  -3111/9/06إلى

3116/01/0م.

 نائب عميد كمية العموم التربوية -جامعة الطفيمة التقنية -الفترة من  -3116/01/0إلى 3111/3/31م. -رئيس قسم المناىج والتدريس -كمية العموم التربوية ،جامعة الطفيمة التقنية -الفترة من -3116/03/31

3111/3/31م.

 نائب عميد كمية العموم التربوية -جامعة آل البيت -الفترة من 3102/9/21 -3101/9/36م. -مدير مركز التميز واإلبداع -جامعة آل البيت -الفترة من -3102/9/21

.3101/01/0

 -عميد كمية العموم التربوية -جامعة آل البيت -الفترة من 3101/9/01 -3101/9/0م.

 مشرف ومنسق البرنامج الدولي -جامعة آل البيت -الفترة من 3109/01/0 -3101/9/31م.المساقات التي درستها:
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.0أسس تربية _ لطمبة البكالوريوس والدبموم العالي في التربية.
.3إدارة التعمم الصفي – لطمبة البكالوريوس والدبموم العالي في التربية.
.2اإلدارة واألشراف التربوي _ لطمبة الدبموم العالي.
 .2اإلدارة التربوية  -لطمبة الدبموم العالي.

. 1التربية والتغير االجتماعي في األردن-لطمبة الدبموم العالي
 .6مدخل إلى الخدمة االجتماعية-لطمبة البكالوريوس.
 .1تصميم التدريس –لطمبة البكالوريوس.

 .1مدخل إلى رياض األطفال _لطمبة البكالوريوس.
 .9النظام التربوي في األردن_لطمبة البكالوريوس.

.01نظريات اإلشراف التربوي – لطمبة الدبموم العالي
 .00القيادة التربوية -لطمبة الماجستير.

.03إعداد وتدريب المعممين -لطمبة الماجستير.

.02نظريات وأساليب اإلشراف التربوي -لطمبة الماجستير.
.02إدارة التعميم العالي-لطمبة الماجستير

 .01اقتصاديات التعميم -لطمبة الماجستير.
.06التخطيا التربوي –لطمبة الماجستير

.01مناىج البحث في اإلدارة المدرسية -طمبة دبموم اإلدارة المدرسية.
.01أسس التخطيا التربوي -طمبة دبموم اإلدارة المدرسية.

.09مقدمة في القيادة التربوية -طمبة دبموم اإلدارة المدرسية.
.31أسس إدارة مدرسية -لطمبة دبموم اإلدارة المدرسية
 .30النظرية في اإلدارة التربوية -لطمبة الماجستير.

 .33السموك التنظيمي في اإلدارة التربوية -لطمبة الماجستير.
 .32إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية -لطمبة الماجستير.
 .32تحميل النظم في اإلدارة التربوية -لطمبة الماجستير.
 .31إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التربوية -لطمبة الماجستير.
.36حمقة بحث في اإلدارة التربوية -لطمبة الماجستير.
.31نظريات القيادة التربوية -لطمبة الماجستير.

 -31حمقات نقاش في القيادة التربوية -لطمبة الماجستير.
 -39تطبيقات في اإلدارة التربوية -لطمبة الماجستير.
 -21تقييم األداء المؤسسي -لطمبة الماجستير.

أ.د.دمحم عبود الحراحشة
العنوان 3األردن -المفرق /جامعة آل البيت-كلية العلوم التربوية
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