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أستاذ اإلدارة التربوية – جامعة مؤتة ،األردن.
" مقيم جودة معتمد "

البيانات الشخصية :
االسم

باسم علي عبيد حوامدة.

مكان الوالدة

اربد.

تاريخ الوالدة
الجنسية

1697 /11/7م .
أردنية

الحالة االجتماعية
مكان االقامة

متزوج
األردن ،محافظة جرش ،مدينة جرش.

المؤهالت العلمية والمسلكية :
ر.م

الدرجة

التخصص

الجامعة

التقدير

العلمية

سنة
التخرج

.1

بكالوريوس

لغة عربية  /فرعي تربية

جيد جدا

اليرموك

1661

.2

ماجستير

إدارة تربوية

ممتاز

األردنية

1661

.0

دكتوراه

دكتوراه الفلسفة إدارة تربوية

ممتاز

عمان العربية للدراسات العليا

2110

عنوان رسالة الماجستير :مشكالت طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية.
عنوان أطروحة الدكتوراه :المناخ التنظيمي في مديريات التربية والتعليم وعالقته باإلبداع اإلداري لدى القادة

التربويين في األردن.

1

الخبرات األ كاديمية في الجامعات:
 أستاذ اإلدارة التربوية ،جامعة مؤتة ،األردن ،كلية العلوم التربوية ،قسم األصول واإلدارة التربوية ،من 2119 /7/11ولغاية تاريخه.

 أستاذ مشارك إدارة تربوية ،جامعة مؤتة ،األردن ،كلية العلوم التربوية ،قسم األصول واالدارة التربوية،من  2110 /6/11ولغاية .2119/7/11

 أستاذ مشارك إدارة تربوية ،جامعة جرش ،األردن ،كلية العلوم التربوية ،قسم اإلدارة التربوية ،من2116 /7/7م ،ولغاية .2110/6/11

 أستاذ مساعد إدارة تربوية ،جامعة جرش ،األردن ،قسم التربية ،كلية العلوم التربوية ،من - 21112116

 -محاضر غير متفرغ في جامعة جرش  2110م .

الخبرات اإلدارية في الجامعات:

 مدير مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة  -جامعة مؤتة  2111/6/1ولغاية تاريخه. -عميد الجودة واالعتماد ،جامعة جرش 2112 /11 /1 ،ولغاية .2110/6/11

 رئيس قسم اإلدارة التربوية ،جامعة جرش  2112 /11 /1ولغاية  2110/6/11إضافة لعمادةالجودة.

 مدير دائرة الجودة واالعتماد – جامعة جرش منذ  2111ولغاية .2112 /6/01 -نائب مدير وحدة الجودة واالعتماد ،جامعة جرش. 2111 -2119 ،

 نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة جرش ،من العام  2112 / 11 /11ولغاية 2112/11/1إضافة لعمله.

 -رئيس قسم معلم صف  -كلية العلوم التربوية -جامعة جرش من  2116/6 /11ولغاية .2111

 مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة جرش ،من  2117 /2 /22ولغاية /11 /112112م.

 -مشرف االعتماد والجودة في جامعة جرش من  2111لغاية .2111

 العمل ضمن فريق التقدم للحصول على شهادة  .QS Starsوالحصول على تصنسف ثالث نجوملجامعة مؤتة.

 قيادة فريق الحصول على شهادة ضمان الجودة المستوى الذهبي لكلية علوم الرياضة جامعة مؤتة( .) 2116

2

 قيادة فريق الحصول على شهادة ضمان الجودة لكلية الحقوق المستوى الفضي ( .) 2116 قيادة فريث الحصول على شهادة ضمان الجودة لكلية علوم الزراعة ( .) 2121 -قيادة فريق دراسة التقييم الذاتي لجامعة مؤتة . 2116/2112

 العمل ضمن فيق إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة مؤتة ( .) 2121-2111 -قيادة فريق تطوير الخطة االستراتيجية لجامعة مؤتة (.) 2121/2111

 -إعداد مجموعة من األدلة المتعلقة بالجودة ( دليل التخطيط ااستراتيجي في الجامعات ،دليل ملف

المادة ،دليل كتابة تقرير التقييم الذاتي ،دليل تقييم عمداء الكليات ،قائمة توزيع مؤشرات األدء حسب

معايير ضمان الجودة)... ،

 إعداد مجموعة من األدوات التقيمية في إطار الجودة لتقييم التخطيط االستراتيجيالخبرات في المجاالت األخرى:
.1

مدير مدرسة ثانوية2110 ،ـ2111 -م .

.2

مساعد مدير مدرسة ثانوية  - 2112 ،ـ 2110م .

معلم لغة عربية للمرحلة الثانوية واألساسية من 2112 - 1661م .

.0

الخبرات في مجال التدريب اإلداري واأل كاديمي
 -مدرب في مجال معايير الجودة في التعليم الجامعي..

 مدرب في مجال التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي. مدرب في مجال التقييم الذاتي في مؤسسات التعليم العالي. -مدرب في مجال التحسين المستمر في الجامعات.

 مدرب في البرنامج األساسي لتطوير اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعليم في األردن بالتعاون معالوكالة البريطانية للتنمية الدولية.
اللجان
 .1عضو لجنة إعداد الخطة االسترتيجية لجامعة مؤتة ( .2121/6/20 ، )2121-2121
 .2عض ــو لجن ــة اس ــتحداث برن ــامج الد ارس ــات العلي ــا ف ــي التخصص ــات الطبي ــة السـ ـريرية ( درج ــة
االختصاص العالي في الطب) في جامعة مؤتة.2121 ،
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 .0رئيس لجنة االعتماد الخاص لبرنامج الدبلوم العالي في التربية – جامعة الشرق األوسط ،هيئة
اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

 .1عضو لجنة اعتماد برنـامج الـدبلوم العـالي فـي جامعـة الحسـين ،هيئـة اعتمـاد مؤسسـات التعلـيم
العالي وضمان جودتها ،األردن.

 .1عض ــو لجن ــة اعتم ــاد ماجس ــتير اإلدارة التربوي ــة الجامهع ــة الهاش ــمية ،هيئ ــة اعتم ــاد مؤسس ــات
التعليم العالي وضمان جودتها.

 .9رئــيس لجنــة إعــداد معــايير وض ـوابط مح ــددة لنمــاذج معتمــدة لتقيــيم مســتوى األداء األك ــاديمي
واإلداري في جامعة مؤتة.

 .7رئ ــيس لجن ــة وض ــع تعليم ــات لبرن ــامج ال ــدبلوم المهن ــي إلع ــداد وتلهي ــل المعلم ــين قب ــل الخدم ــة
،جامعة مؤتة ضمن مشروع برستيج بدعم من .USAED

 .2عضو لجنة وضع استراتيجية جامعة مؤتـة لتفعيـل اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت
في التعليم والتعلم (  ،)2121-2121جامعة مؤتة.

 .6عضو لجنة التعليم اإللكتروني  ،جامعة مؤتة.

.11

عضو لجنة إعداد خطة التعافي من فيروس كورونا

.11

رئيس لجنة مراجعة وتحـديث أسـئلة امتحـان شـهادة ( )MUCDLلتتواكـب مـع التطـوير

.12

عضــو لجنــة إعــداد تعليمــات خاصــة ببرنــامج االســتالل فــي الرســائل الجامعيــة ،جامعـة

التكنولوجي والبرمجيات المستخدمة  ،جامعة مؤتة.

مؤتة.

.10

عضـ ــو لجنـ ــة إعـ ــداد د ارسـ ــة شـ ــامله حـ ــول أعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس فـ ــي كليـ ــة الطـ ــب

واحتياجات الكلية ،جامعة مؤتة.

.11

مؤتة.

عضــو لجنــة إعــداد مدونــة أخالقيــات مهنــة التــدريس الجــامعي والعمــل اإلداري ،جامعــة

.11

عضـ ــو لجنـ ــة الش ـ ـراكات م ـ ــع القطـ ــاع الخـ ــاص لبن ـ ــاء حاضـ ــنات أعمـ ــال وحاض ـ ــنات

.19

عضــو لجنــة تعــديل الخطــط الد ارســية الســتخدام التعلــيم المفتــود وتــوفير فــرص التــدريب

تكنولوجية ،جامعة مؤتة .

ألعضاء هيئة التدريس على المهارات التكنولوجية ،جامعة مؤتة.
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.17

عضو لجنة تحديث محتوى مادة (التربية الوطنية ) لتتضمن جزء محدد يعنى بالتربيـة

.12

عضو لجنة وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخـريجين فـي

.16

عضو لجنة دراسة الطلبات المقدمة لفرصة التبـادل األكـاديمي مـع الجامعـة الخارجيـة،

.21

عضــو لجنــة النظــر فــي تخصصــات كليــة العلــوم التربويــة بجامعــة مؤتــه ومــدى تــوفر

اإلعالمية ،جامعة مؤتة

جامعة مؤتة.

جامعة مؤتة.

المجاالت المعرفية فيها  ،جامعة مؤتة.

.21

عض ــو لجن ــة د ارس ــة مقت ــرد اس ــتحداث برن ــامج ماجس ــتير الفك ــر اإلس ــالمي ف ــي كلي ــة

الشريعة بجامعة مؤته

.22
.20

عضو لجنة تعديل الخطط الدراسية الستخدام التعليم المفتود .

عض ــو لجن ــة وض ــع مؤشـ ـرات وأس ــس المقارن ــات المرجعي ــة لجامع ــة مؤت ــه مقارن ــة م ــع

جامعة عالمية مرموقة تعد نموذجا ممي از في التعليم العالي .

.21

عض ــو ف ــي لجن ــة الخط ــط الد ارس ــية ف ــي الجامع ــة للع ــام الج ــامعي (، )2112/2117

جامعة مؤتة.

.21
.29

عضو لجنة مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة في جامعة مؤته .

عض ــو لجن ــة الن ازه ــة والش ــفافية واعتم ــاد مع ــايير مح ــددة وواض ــحة لمالئم ــة األنظم ــة

والتعليمات المعمول بها في جامعة مؤته.

.27

ممثل كلية العلوم التربوية للجودة في جامعة مؤتة – األردن.

.22

عضو لجنة مراجعة الرؤية والرسالة واالهداف لكليات وأقسام جامعة مؤتة.

.01

مقرر لجنة مركز التطوير االكاديمي في جامعة مؤتة (– 2111 ، 2111 – 2111

.26

مقرر لجنة التخطيط االستراتيجي في جامعة مؤتة ( )2121-2111

)2121-2116 ،2116-2112 ،2112-2117 ،2117-2119 ،2119

.01

مق ـ ـ ــرر لجن ـ ـ ــة الج ـ ـ ــودة ف ـ ـ ــي جامع ـ ـ ــة مؤت ـ ـ ــة (،2119 – 2111 ، 2111 – 2111

)2121-2116 ،2116-2112 ،2112-2117 ،2117-2119

.02

رئيس لجنة تطوير الخطة االستراتيجية لجامعة مؤتة ( .)2121 -2111
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.00

تاريخ.

عضــو هيئــة تحريــر مجل ــة مؤتــة للبحــوث والد ارس ــات االنســانية مــن  2117ولغاي ــة

.01

عضو لجنة التنمية والتخطيط في جامعة جرش .2110

.09

عضو مجلس جامعة جرش للعام الدراسي 2119 - 2111م

.02

عضو ومقرر لجنة الجودة في جامعة جرش من  2119ولغاية . 2110

.01
.07
.06

2112

عضو لجنة الدراسات العليا في جامعة جرش . 2116

عضو مجلس كلية العلوم التربوية للعام 2117-2119م.

عض ــو ومق ــرر لجن ــة ص ــياغة الخط ــة الس ــتراتيجية لجامع ــة ج ــرش لألعـ ـوام – 2117

.11

عضو ومقرر لجنة الخطط الدراسية في جامعة جرش.

.12

رئيس لجنة االعتماد جامعة جرش .2117

.11
.10
.11

عضو لجنة الكفاءة والجودة والتطوير – جامعة جرش .2119

عضو في جمعية العلوم التربوية ،عمان ،األردن.

عضو في الجمعية االردنية للبحث العلمي ،عمان ،االردن.

المؤتمرات واألبحاث والكتب والمقاالت المنشورة :
 .1مستوى اإلجهاد الوظيفي لدى موظفي جامعة جرش الخاصة ،األردن :دراسة ميدانية ،المجلة
العلمية  -كلية التربية ،جامعة أسيوط ،المجلد الثالث والعشرون ،العدد األول ،الجزء الثاني،
 2117م ص  . 097-011باسم علي حوامدة

 .2المعرفة البيداغوجية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية دراسة حالة مدارس محافظة جرش –
األردن ،مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس -2112 ،العدد (  )02جزء (  . )0باسم علي
حوامدة.
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 .0مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في األردن " مجلة
جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات االسالمية ،العدد  . 1/12باسم علي حوامدة و

محمد عبود الحراحشة.

 " .1تقييم االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية في األلفية الثالثة في األردن من وجهة نظر
المشرفين التربويين " جامعة اإلسراء ،األردن ،منشور في وقائع المؤتمر األول لكلية العلوم التربوية

(المعلم في االلفية الثالثة – رؤية آنية ومستقبلية ) ،عمان  12-17 ،أيار  2119م  ،تحرير الدكتورة

فاطمة جعفر ص  .21 -2باسم علي حوامدة وعاطف يوسف مقابلة.

 ".1االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس األساسية في محافظة جرش ،األردن " مجلة

العلوم التربوية  ،جامعة قطر  ،العدد ( 2117 ، )11ص  .112 -21عاطف يوسف مقابلة و
باسم علي حوامدة

 ".9فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي"

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية ،السعودية ،المجلد التاسع عشر ،العدد االول،
يناير  .2117باسم علي حوامدة ومحمد حسن جرادات و محمد سميرات

7. Accountability and discipline in Classroom management- Case
Study: Jarash –Jordan .college student journal . U.S.A VO 41 . N
4 .DECEMBER 2007.P 901-908. basem hawamdeh & atef magableh

 .8تحليل تقديرات الطلبة في جامعة جرش الخاصة دراسة حالة ،مجلة إربد للبحوث والدراسات .مج،11 .
ع ،1 .كانون األول  . .2117باسم علي حوامدة  ،محمد جرادات ،ابراهيم محاسنة

\9.Resources of university facultys member authority: Acase study of

. 2008

jarash private university in Jordan college student journal vo 42
Basem hawamdeh & salamh tanash

 .10درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين
فيها ،المجلة التربوية التابعة لمجلس النشر العلمي  -جامعة الكويت ،المجلد  ،21العدد ،2116 ، 60

غنيم حمود الطشة و باسم علي حوامدة .ص 10. – 11

 .11العوامل المؤثرة في إدارة التجديدات في النظام التعليمي األردني كما يراها القادة التربويون في

المستويات القيادية الثالثة ( العليا والوسطى والدنيا ) مجلة التربية ،جامعة عين شمس  ،2112 ،العدد

( )02جزء (  . )1ص  ،119 -090عايد الخوالدة ،وباسم علي حوامدة .
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 .12التعليم المهني والثورة المعلوماتية ،ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي االول مستقبل التربية في

الوطن العربي في ضوءالثورة المعلوماتية  .2112 /1 /0-1 ،باسم حوامدة ،محمد جرادات

 .10فاعلية استخدام حقيبة تعليمية في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مبحث التربية

االجتماعية والوطنية ،مجلة الثقافة والتنمية ،مصر ،العدد (  ) 01أغطسس  2111م  .ص -11

 ، 21محمد الطيطي و باسم علي حوامدة.

 .11درجة التوافق بين االعتقاد والممارسة التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم

العلوم التربوية بجامعة جرش ،مجلة الثقافة والتنمية ،العدد (  ،) 09سمبتمر 2111م .ص

 ،011-211عايد الخوالدة و باسم علي حوامدة.

15. The Degree of Possessing Strategic Planning Skills Among Academic
Leaderships At JORDANIAN Private Universities, European Scientific Journal, vol
)8, No 13, p1-15, 2012 ( ISSN 1857-7881

16. Basic of The Learning Organization at Jordanian Schools: A Case Study
PROJECT INNOVATION, USA Education, vol 132 number 3..p 689-696, spring
)2012, (ISSN 0013-1172

 .17اتجاهات طلبة جامعة جرش نحو استخدام الحاسوب ومعوقات استخدامه ،2112 ،مجلة اتحاد الجامعات

العربية ،االمانة العامة التحاد الجامعات العربية – االردن ( .)ISSN 1680-6549

 .12مستوى االغتراب الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظرهم،
منشور في مجلة جرش للبحوث والدراسات ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثاني .11- 20 ،2112 ،عاطف

مقابلة ،باسم حوامدة ،سليمان الطراونة.

 .16مصادر اإلجهاد الوظيفي لدى معلمي المدارس الخاصة في محافظة عمان  -األردن والخبرات التي تقلل
منه ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ،10 .ع ،2 .حزيران 2110عاطف مقابلة و باسم علي

حوامدة.

 .21درجة تطبيق عناصر مواصفات المنظمة الدولية للمقاييس (  ) ISO 9001-2000في المدارس

االردنية الحكومية المطبقة لها ،2110.دراسات العلوم التربوية ،م  ،11ملحق ، ISSN 1026-3713،0

الجامعة االردنية ،االردن.
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 .21مساهمة اإلعالم المدرسي في تحقيق األهداف التربوية العامة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس

الحككومية في محافظة جرش ،جرش للبحوث والدراسات ،2110 ،عدد خاص بالمؤتمر العلمي لكلية التربية،
االعالم التربوي .المجلد (  )11العدد ( .)1

 .22تقييم برنامج بكالوريوس معلم صف في جامعة جرش – االردن من وجهة نظر الخريجين ،2110 ،مجلة
الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،م  ،21ع  ، 1ص  ،22-1الجامعة االسالمية غزة – غزة،

()ISSN 1726-6807

23. Teacher Power Bases As Perceived by Secondary ( High) School Students: A
Field STUDY At Jerash City –Jordan ,European Scientific Institute, European
)Scientific Journal, 2013, Vol 9, No 4 ,P63-72,2013 (ISSN 1857-7881

 .21العدالة التنظيمية في الجامعات االردنية الخاصة " دراسة حالة " اروى محمد العمري  ،باسم علي حوامدة

 ،جرش للبحوث والدراسات ،2111 .مجلد  ،19العدد ( . )2

 .21التحسين المستمر في الجامعات االردنية المتقدمة للحصول على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي في االردن ،2111 ،دراسات وابحاث ،المجلة العربية لألبحاث في العلوم االنسانية

واالجتماعية ،جامعة الجلفة ،الجزائر.ISSN 9751-1112 ،

 .29درجة تطبيق الجامعات االردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

فيها ،مقبول للنشر ،2111 ،دراسات العلوم التربوية ،الجامعة االردنية -االردنISSN 1026-3713،

 .27التلمالت الذاتية الفردية لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة جرش لإلجراءات المتعلقة باإلدارة

الصفية ،المجلد  ،29العدد  ،2119 ،0مجلة كلية التربية ،جامعة االسكندرية.

 .28أنموذج مقترد للتخطيط االستراتيجي في الجامعات األردنية في ضوء تقييم خططها االستراتيجية ،مجلد

(  ) 02العدد  ،2117 ، 0مؤتة للبحوث والدراسات -سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،االردنISSN ،

1021-6804

 .26االحتياجات البيداغوجية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة في ضوء معايير ضمان الجودة،
مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي . )0 ( 07 ،2117 ،باسم حوامدة ،خالد الصرايرة،

عايد الخوالدة ،نواف سمارة .

 .01التخطيط االستراتيجي لضمان الجودة في الجامعات األردنية ،أ.د .باسم علي عبيد حوامدة ،ورقة مقدمة

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم االنسانية ،تركيا ،)2116 ( ،مؤتمر بابير الثالث .االنيا ،انطاليا-21 ،

 27تشرين األول .2116
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31.The Role of Jordanian Universities Administration in Providing the

Requirements of Sustainable Environmental Development in light of International
Classifications of Green Universities Ahmad, M ,Badah, Al- Balqa' Applied

University .Amman-Jordan Basem, A, Hawamdeh Mutah University .AmmanJordan International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 6,
(2020), pp. 8985 - 8995

الكتب المنشورة :
 تعل ــيم اللغ ــة العربي ــة للص ــفوف الثالث ــة األول ــى النظري ــة والتطبي ــق ، 2111 ،دار جري ــر للنش ــروالتوزيع  ،عمان  ،األردن ،مشترك مع د .شاهر أبو شريخ.

 تربيــة األطفــال فــي اإلســالم 2111 .م  ،دار جريــر للنشــر والتوزيــع  ،عمــان  ،األردن ،مشــتركمع د .شاهر أبو شريخ ،ود .أحمد القادري.

 وسائل اإلعالم والطفولة  2111 ،م  ،دار جرير للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن ،مشترك معد .شاهر أبو شريخ ،و د .أحمد القادري.

 مجموعة كتب رياض األطفال ( اللغة العربية والتربيـة االسـالمية واللغـة االنجلزيـة والرياضـيات ) ، 2112دار عالم الثقافة ـ عمان  ،االردن.

المؤتمرات :
 -المشاركة في مؤتمر المعلم في األلفية الثالثة ،جامعة اإلسراء ،األردن. )2119 ( .

 المشاركة في المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم التربوية بعنوان " التربية العربية في ضوء الثورةالمعلوماتية " المشاركة بورق بعنوان " التعليم المهني التجربة االردنية "  2112-1-0-1م .

 -مقرر المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم التربوية – جامعة جرش .2116 - 2112

 مقرر المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية – جامعة جرش . 2111 – 2116 -مقرر المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية – جامعة جرش . 2111 - 2111

 -مقرر المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم التربوية -جامعة جرش .2112 – 2111
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 عضو لجنة المؤتمر العلمي السادس والسابع والثامن والتاسع لمؤتمر كلية العلوم التربوية –جامعة جرش لألعوام ( .) 2119 ،2111،2111 ،2110

 مؤتمر الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،اتحاد الجامعات العربية  2112م ،عمان – األردن. مؤتمر الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،اتحاد الجامعات اإلسالمية ،جامعة نايف –السعودية .2111

 المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم االنسانية ،تركيا ،)2116 ( ،مؤتمر بابير الثالث .االنيا،انطاليا 27-21 ،تشرين األول .2116

الدورات :
الدورات في مجال الجودة :
.1

دورة مقيم معتمد لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،األردن ،هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

العالي وضمان جودتها.2116 ،

– 2. Enhancing Quality Assurance Management in Jordanian Universities
EQUAM ( 2015 ) Madrid, Spain. ANECA.

– 3. Enhancing Quality Assurance Management in Jordanian Universities
EQUAM ( 2015 ) Roam , Italy

4. Building A reviewer Capacity 1 Amman / Jordan ( 2014 ) British Council ,
QAA.

5. External Reviewer Training 2 Amman / Jordan ( 2014 ) British Council ,
(QAA. HEAC ( 2014

 .9التقويم الذاتي للبرامج األكاديمية ،مجلس ضمان الجودة واالعتماد ،اتحاد الجامعات العربية
(  ) 2110عمان ،االردن.

 .7قياس الجودة وتقييم األداء ،األكاديمية األردنية إلدارة الجودة  ،األردن ،عمان.2112 ،
 .2نموذج عملي لتحقيق الجودة في التعليم العالي ،المركز الثقافي البريطاني واتحاد الجامعات العربية،
 .2112عمان ،األردن.

 .6ورشة عمل بعنوان " االلتزام بمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي طريق رشيد نحو الجودة " /11
2116 /1م جامعة آل البيت
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 .11ورشة عمل اجراءات دراسة التقييم الذاتي ،هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي األردن.2116 ،

 .11دورة تدريبية القياس والتقويم واالبداع في اإلدارة ،والجودة في مؤسسات التعليم العالي ،وتشريعات
االعتماد العام والخاص ،والعمليات اإلدارية – جامعة جرش ،وحدة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.

 .12ورشة عمل بعنوان " القيادة في التعليم العالي إدارة وجودة البحث العلمي في الجامعات
األردنية " جامعة األمم المتحدة بالتعاون مع هيئة االعتماد  ،عمان :االردن .2116

 .10ورشة عمل بعنوان " االعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي"  ،هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي بالتعاون مع جامعة عمان األهلية  – 22 ،شباط –  . 2112عمان  :األردن .

 .11ورشة عمل بعنوان " برامج العلوم التربوية في الجامعات العربية  :الواقع والملمول " هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الهاشمية  – 7 ،نيسان – . 2112

 .11ورشة عمل ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات العربية " آليات التقييم الداخلي
والخارجي" مجلس ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية ،اتحاد الجامعات العربية ،عمان،
. 2112

 .19ورشة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي-2-1 ،
كانون أول 2117 ،م  ،عمان  ،فندق الشيراتون.

الدورات في مجاالت أخرى :
.1

Teacher Educators Indication Program under Pre- Service

.2

The Administrators Induction Program under Pre- Service

Teacher Education in Jordan, 2020, Queen Rania Teacher Academy

Teacher Education in Jordan, 2020, Queen Rania Teacher Academy

 .3ورشة عمل " استخدام الوسائط المتعددة في التعليم "  2212الجمعية العربية للتعليم المفتوح
بالتعاون مع مركز الدراسات االستراتيجية األردن.

12

 .4ورشة عمل المؤتمر الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي المحور السادس التعليم اإللكتروني

والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح . )2222 ( 3 -12 .وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة

العلوم التطبيقية .

 .2البرنامج األساسي لتطوير اإلدارة المدرسية بالتعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية،
. 2221

كتب الشكر وشهادات التقدير :
 -كتاب شكر لتنفيذ دورة في التخطيط االستراتيجي في الجامعات – جامعة مؤتة ،األردن.

 شهادة شكر من جامعة االسراء الخاصة للمشاركة في مؤتمر المعلم في االلفية الثالثة رؤية آنيـةو مستقبلية.2119 -1 -12-17 ،

 شهادة تقدير للمشاركة في ورشة عمل بعنوان " االعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي" ،هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع جامعة عمان االهلية  – 22 ،شباط –
 . 2112عمان  :االردن .

 شهادة شكر للمشاركة في ورشة عمل بعنوان " برامج العلوم التربوية في الجامعات العربية :الواقع والملمول " هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الهاشمية – 7 ،
نيسان – . 2112

 شهادة شكر للمشاركة في ورشة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي  ،و ازرة التعليمالعالي والبحث العلمي -2-1 ،كانون أول  2117م  ،عمان  ،فندق الشيرتون .

 شهادة شكر للمشاركة في المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم التربوية في جامعة جرش الخاصة( ) 2112 -1- 0-1

 كتاب شكر ممن صندوق الحسين لالبداع والتفوق للمشاركة في اجتماعات الجودة . -كتاب شكر من جامعة جرش للمشاركة الفاعلة في االعتماد والجودة .

 شـ ــهادة شـ ــكر وتقـــدير مدرسـ ــة جـ ــرش الثانويـ ــة للبنـ ــين لـــدعم المدرس ـ ـة والمس ــاهمة فـ ــي األنشـ ــطةالمدرسية.

 كتاب شكر من جامعة مؤتة للمشاركة الفاعلة فـي اعـداد الخطـة االسـتراتيجية للجامعـة ( 2111– . ) 2121

 كتــاب شــكر مــن هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي وضــمان جودتهــا  2121/6/6للجهــودالمبذولة في انجاد امتحان الكفاءة الجامعية .
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المساقات التي درستها :
لمرحلة الماجستير:
 .1تربية المعلمين وتنميتهم ،جامعة جرش.

 .2نظريات االشراف التربوي ،جامعة جرش.
 .0مناهج البحث العلمي في التربية ،جامعة جرش
 .1نظريات االدارة التربوية ،جامعة جرش
 .1االدارة التربوية متقدمة ،جامعة مؤتة.

 .9ادارة الجودة في المؤسسات التعليمية ،جامعة جرش.
 .7نظريات القيادة ،جامعة جرش.

 .2اساليب االشراف التربوي ،جامعة مؤتة.
 .6ادارة التعليم العالي ،جامعة مؤتة.

 .11اتجاهات حديثة في التدريب االداري ،جامعة مؤتة.
 .11االسس الفلسفية واالجتماعية للتربية ،جامعة مؤتة.
 .12السلوك التنظيمي ،جامعة جرش.
 .10التخطيط التربوي ،جامعة مؤتة.
 .11تحليل النظم ،جامعة مؤتة.

لمرحلة الدبلوم العالي:

 .1االدارة المدرسية ،جامعة مؤتة.
 .2أسس التربية ،جامعة مؤتة.

 .0مبادئ اإلدارة واالشراف ،جامعة مؤتة.

لمرحلة البكالوريوس:

.1إدارة الصفوف وتنظيمها.

.2مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس.
.0استخدام الحاسوب في التعليم .
 .1التربية والتعليم في االردن.
 .1وسائل االعالم والطفولة.
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 .9مبادىء التربية

 .7البحث االجرائي.
 .2المدرسة والمجتمع.

اإلشراف على الرسائل العلمية والمناقشات:
 االشراف على أكثر من (  ) 91رسالة ماجستير في جامعة جـرش ،وجامعـة مؤتـة ،وجامعـة آلالبيت ،وجامعة عمان العربية للدراسات العليا ،وجامعة الشرق األوسط.

 منــاقش ومحكــم خــارجي لعــدد مــن أطروحــات الــدكتوراه فــي الجامعــة األردنيــة ،وجامعــة اليرمــوك،وجامعة عمان العربية.

 منــاقش ومحكــم خــارجي لعــدد مــن رســائل الماجســتير فــي جامعــة جــرش ،وجامعــة جــدارا ،وجامعــةالشرق االوسط ،و جامعة آل البيت ،والجامعة الهاشمية ،وجامعة البلقاء التطبيقية.

مجموعة من الرسائل التي اشرفت عليها :
عنوان الرسالة

 .1درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية في دولة

اسم الطالب
غنيم حمود الطشة

التاريخ
2117

الجامعة
جامعة عمان العربية

الكويت من وجهة نظر العاملين فيها
 .2درجة امتالك رؤساء األقسام التعليمية في المدارس

الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان لمهارات

لميعه محمود صالح
العبيدي

2111

جامعة عمان العربية

اإلدارة االلكترونية.
 .0التحسين المستمر في الجامعات األردنية المطبقة لمعايير

رانيا احمد بني احمد

2112

جامعة جرش

ضمان الجودة.
 .1المضامين التربوية في الخطاب السامي لصاحب الجاللة

عتمه محمد موسى

2112

جامعة جرش

الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

للفترة : 2111-1666:دراسة تحليلية

 .1درجة إتقان القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية

صالح عبدالفتاد سليم

2112

جامعة جرش

للمهارات الناعمة.
 .9درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية في

بكر حسين عنانزة

2112

جامعة جرش

محافظة عجلون بلخالقيات مهنة اإلدارة من وجهة نظر
معلميهم.
 .7درجة امتالك اإلدارات األكاديمية في الجامعات األردنية

هدى عطوة أبو شباب

2112

جامعة جرش

15

عنوان الرسالة

اسم الطالب

التاريخ

الجامعة

لمهارات التخطيط االستراتيجي.
 .2درجة تمثل معلمي المدارس الحكومية في األردن للمعايير فراس محمد علي العمري
الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا من وجهة نظر مديريهم :

2112

جامعة جرش

دراسة ميدانية في محافظة اربد.
 .6درجة رضا أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش

منال خالد الخزاعي

2112

جامعة جرش

عن مستوى التنمية المهنية التي تقدمها الجامعة لهم
 .11درجة فاعليه تطبيق معايير الجودة الشاملة في المدارس
الحكومية األردنية المطبقة لها :دراسة ميدانية في

هايل ماجد علي المحاسنة

2112

جامعة جرش

محافظة جرش.
 .11درجة مساهمة مشرفي اإلدارة المدرسية في تطوير اإلدارة
المدرسية في مدارس المملكة العربية السعودية من وجهة

فيصل بن سعيد بن مسفر

2112

جامعة جرش

الزهراني

نظر مديري المدارس.
 .12درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في

محافظة جرش للقيادة التشاركية في مدارسهم من وجهة

شكري يوسف المطاوع

2112

جامعة جرش

نظر المعلمين.
 .10اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظة
جرش نحو تطبيق إدارة المعرفة في مدارسهم
 .11استراتيجيات إدارة العنف الجامعي في الجامعات األردنية

إكرام هاني مصطفى

2110

جامعة جرش

الحوامدة
هند صالح محمد الشروقي

2110

جامعة جرش

من وجهة نظر الطلبة.
 .11الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة

محمود موسى محمد

2110

جامعة جرش

 .19العدالة التنظيمية وعالقتها بسلوك المواطنة لدى معلمي

سناء محمود الدخل اهلل

2110

جامعة جرش

جرش وعالقتها باألداء الوظيفي لهم.

األعمر

ومعلمات المدارس الحكومية والثانوية في محافظة جرش.
 .17أنماط الضبط الصفي التي يمارسها المعلمون في

أسرار عبدالرحمن الغانم

2110

جامعة جرش

مدارسهم في محافظة جرش.
 .12تطور التعليم العالي في األردن :دراسة تاريخية.

ميساء حمزة ابراهيم جرادات

2110

جامعة جرش

 .16تقييم برامج البكالوريوس في كلية الزراعة في جامعة

محمد أحمد محمود الحوامدة 2110

جامعة جرش

 .21درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة

2110

جامعة جرش

جرش من وجهة نظر خريجيها.

منال حسن محمد النظامي

العمليات اإلدارية بالمدارس الحكومية في محافظة جرش
من وجهة نظر مديريها.

16

عنوان الرسالة

اسم الطالب

التاريخ

الجامعة

 .21درجة امتالك القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية

وليد عباس اسماعيل حببخ

2110

جامعة جرش

 .22درجة امتالك القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية

شرين زكي النواصرة

2110

جامعة جرش

لمهارات التحليل اإلداري كمدخل للتخطيط االستراتيجي
الخاصة لمهارات التحسين المستمر.

 .20درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة

إسراء محمد نواف الذبيان

2110

جامعة جرش

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.
 .21درجة فهم المعلمين والمعلمات لمفهوم التفكير التلملي
وممارستهم له في المدارس الحكومية في محافظة

نجاة أحمد ابراهيم العتوم

2110

جامعة جرش

جرش :دراسة حالة.
 .21واقع المرأة الوظيفي في وزارة التربية والتعليم األردنية.

إسالم بسام الهزايمة

2110

جامعة جرش

 .29واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الليبية وسبل

عبداهلل فتحي علي

2110

جامعة جرش

تطويرها:دراسة حالة.
 .27مصادر سلطة المدير وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلم

المقطوف
إنعام احمد القضاة

2110

جامعة جرش

في المدارس الحكومية بمحافظة عجلون.
 .22درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر

صفاء نواف بني حمدان

2110

جامعة جرش

طلبتهم :دراسة حالة
 .26درجة ممارسة المعلم المتعاون لدوره التربوي في برامج

سالمة عودة أبو كف

2111

جامعة جرش

التربية العملية من وجهة نظر الطالب المعلم في
الجامعات األردنية
 .01الرضا عن قانون الكادر الوظيفي لمهنة التعليم وعالقته

ظافر مبارك ضافر العجمي

2111

جامعة آل البيت

 .01المهارات الناعمة لدى مديري المدارس الحكومية في

واصف توفيق أسحق

2111

جامعة جرش

باالتجاه نحو المهنة لدى معلمي دولة الكويت
مديرية التربية والتعليم في الشونة الجنوبية

 .02نحو مؤشرات مرجعية لتطوير اإلدارة الجامعية في األردن

العدوان
أمل بركات الكساسبة

2111

جامعة مؤته

في ضوء معايير الجودة
 .00االحتياجات التدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي

يقين موسى احمد الرواشدة

2111

جامعة مؤته

 .01القيمة المضافة لمشروع التطوير التربوي نحو االقتصاد

اآلء غازي علي محمد

2111

جامعة مؤته

لدى مديري مدارس محافظة الكرك

المعرفي على اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري

الحاج

المدارس في األردن

17

عنوان الرسالة
 .01درجة توافر معايير الجودة الشاملة المتعلقة بالخدمات

الطالبية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة البلقاء التطبيقية

اسم الطالب

التاريخ

ناريمان احمد يوسف الزعبي 2111

الجامعة
جامعة مؤته

المركز
 .09متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدارس الثانوية بمدينه سعد سويلم الرشيدي

2111

جامعة مؤته

تبوك من وجهة نظر القادة التربويين
 .07درجة ممارسة مجالس الحاكميه في الجامعات األردنية
لألدوار المناط بها من وجهة نظر أعضاء الهيئة

التدريسية

 .02درجة توافر معايير اإلدارة المدرسية لدى مديري المدارس

إيمان عبدالرحمن فالح

2119

جامعة مؤته

الرواحنة
جعفر احمد الصالحين

2119

جامعة مؤته

الثانوية في محافظة البلقاء وعالقتها باألداء الوظيفي
للمعلمين
 .06درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة الكرك

عبدالعزيز احمد محمود

2119

جامعة مؤته

للمسؤولية االجتماعية في مدارسهم من وجهة نظر

المعلمين

 .11الخطط اإلستراتيجية للجامعات األردنية :دراسة تحليلية

فاطمة عبداهلل المحاسنة

2119

جامعة مؤته

 .11درجة امتالك اإلدارات األكاديمية في الجامعات األردنية

يسرى سويلم الصبيحات

2117

جامعة مؤته

لمهارات التقييم الذاتي
 .12دور اإلدارة المدرسية في تفعيل التعليم االلكتروني المدمج

فيصل سعود الديحاني

2117

جامعة مؤته

في مدارس التعليم العالي العام في دولة الكويت
 .10مصادر سلطة مديري المدارس الثانوية في محافظة

الكرك وعالقتها باألنماط القيادية من وجهة نظر المعلمين

 .11الدعم التنظيمي المدرك لدوافع العمل لدى معلمات
المدارس الخاصة في محافظة الكرك
 .11الكفايات التدريبية الالزمة لواعظات و ازرة األوقاف

إيمان سليم محمد القضاة

2117

جامعة مؤته

بدره سليمان حسين أبو

2112

جامعة مؤته

غليون
رائدة كمال القضاة

2112

جامعة مؤته

األردنية في مجال مواجهة الفكر المتطرف ودرجة توافرها
لديهن
 .19تقييم برامج التعليم المهني في المدارس المهنية والشاملة

فاطمة احمد الزغول

2112

جامعة مؤته

الحكومية في محافظة الكرك من وجهة نظر معلمي
ومديري تلك المدارس
 .17واقع إدارة التنوع في جامعات محافظات الجنوب من

فاطمة نايف المحاسنة

2112

جامعة مؤته

وجهة نظر أعضاء هيئاتها التدريسية

18

اسم الطالب

عنوان الرسالة
 .12معوقات التطوير التنظيمي في الجامعات األردنية

الرسمية والحلول المقترحة لتجاوزها من وجهة نظر

وعد عبداهلل العمايرة

التاريخ
2112

الجامعة
جامعة مؤته

اإلدارات األكاديمية في الجامعات
 .16درجة ممارسة اإلدارة باألهداف وعالقتها بالكفايات الفنية

بثينة يعقوب الجفيرات

2121

جامعة الشرق االوسط

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة ملدبا
من وجهة نظر المعلمين
 .11درجة توافر ثقافة اإلبداع في مدارس لواء القويسمة

سلمى يوسف نصار

2121

جامعة الشرق االوسط

 .11دور اإلدارة المدرسية في تنمية قدرات الطلبة المتفوقين

سعود مجرن فالد

2121

جامعة مؤتة

وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين

والمتعثرين في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين
 .12دور مديري مدارس المرحلة المتوسطة في دولة الكويت

الضويحي
صالح مبارك دعسان عقيل

2020

جامعة مؤتة

في تحسين التعلم والتعليم من وجهة نظر المعلمين

العنوان :
العنوان البريدي :

المملكة األردنية الهاشمية  /جامعة مؤتة -كلية العلوم التربوية – قسم االدارة التربوية .
مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة.

هاتف نقال :

1772911111

و 1766291111

البريد اإللكتروني bassem_hoamde@yahoo.com :

basem_67@mutah.edu.jo

19

