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: الخبرات العلمية
قائم بأعمال عميد كلية العلوم التربوية وقائم بأعمال عميد معهد الملكة-2003/2/16 رانيا للطفولة – الجامعة الهاشمية – األردن من

.2003/9/20

-2002 نائب عميد كلية العلوم التربوية – الجامعة الهاشمية من-

.2003

-1996 رئيس قسم أصول التربية واإلدارة – الجامعة الهاشمية من-

.2001

 وفي2002 -2001 عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود. ) ( تفرغ علمي2011/2010 جامعة أم البرى

عضو هيئة تدريس حالياً في قسم اصول التربية واالدارة بالجامعة-

.الهاشمية برتبة استاذ

1995-1994 أستاذ مساعد – جامعة اليرموك

1994-1993 – محاضر – كلية نزوى – سلطنة عمان

أستاذ مساعد – كلية تأهيل المعلمين العالية ( تمنح درجة البكالوريوس

) . 1993-1989

مدرس  .كلية السلط – . 1989-1988

مدرس – كلية الخوارزمي – عمان –.1988-1986

المواد التي قمت بتدريسها :

البكالوريوس  :مدخل الى التربية  ،التربية والثقافة والمجتمع  ،األسس
الفلسفية واالجتماعية للتربية  ،التربية االجتماعية  ،التربية المدنية ،

التنشئة االجتماعية لألطفال  ،مقدمة للمناهج والتدريس  ،إدارة صف ،
 ،Educational Texts in Englishاصول التربية اإلسالمية .
الماجستـير  :فلسفة التربية  ،األصول االجتماعية للتربية  ،السياسات

التربوية ،الفكر التربوي المعاصر ، ،تنمية الموارد البشرية ،النظرية التربوية

االسالمية

الدكتوراه  :التربية والتغير االجتماعي  ،الفكر التربوي المعاصر ،العولمة

والتربية ،التربية والتغير الثقافي.
االشراف على الرسائل العلمية
مناقشة :

االشراف العلمي

أوال :أطروحات الدكتوراه:

-لواحظ محمود طه حسين

الممارسات السلطوية في الجامعات األردنية وعالقتها بدرجة اغتراب

الطلبة(مشرف مشارك)
-أشرف شريف أباظه

واقع الوظائف االدارية للجامعات األردنية والتوقعات المستببلية لهذه

الوظائف(مشرف مشارك)
ثانيا :رسائل الماجستير:

رند ابو سيف

درجة ممارسة االدارة بالبيم لدى مديري المدارس الثانوية ،وعالقتها بمستوى
األداء الوظيفي لدى المعلمين في عمان .
The Degree of Secondary Schools Principals' Practice of
Management by Values, and its Relation to the Level of
Teachers' Job Performance in Amman
نسرين عوض
درجة التهكم التنظيمي في المدارس الثانوية في عمان ،وعالقتها بمستوى الوالء التنظيمي
لدى المعلمين
The Degree of Organizational Cynicism at
Secondary Schools in Amman, and its Relation to the
Level of Teachers' Organizational Loyalty
آالء محمد عبد الحافظ الشبلي
درجة الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية في عمان وعالقتها
بمستوى االحتراق النفسي لدى المديرين
The Degree of Organizational Health at Secondary
Schools in Amman and its Relation to the Level of
Principals' Psychological Burnout
رنده قفيشه

درجة التفاؤل االكاديمي  ،وعالقتها بمستوى المرونة التنظيمية لدى مديري

المدارس الثانوية في عمان
The degree of secondary schools principals' academic
optimism and its relation to their level of organizational
resilience in Amman
عزيزة علي محمود مسلم

درجة المرونة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان ،وعالقتها
بمستوى االلتزام التنظيمي لدى المعلمين
The Degree of Organizational Flexibility of Private
Secondary Schools' Principals in Amman, and its
Relation to the Level of Teachers' Organizational
Commitment
إيمان منير عبد اهلل هديب
درجة التسامح االجتماعي في الجامعات األردنية وعالقتها بمستوى
الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس
The degree of social tolerance at Jordanian
universities, and its relation to the level of faculty
members’ organizational loyalty.
فداء أشرف حسن الرقب
درجة الملل الوظيفي وعالقتها بمستوى االغتراب التنظيمي لدى مديري
المدارس في عمان

The Degree of Organizational Flexibility of Private
Secondary Schools' Principals in Amman, and its
Relation to the Level of Teachers' Organizational
Commitment
حنان محمد عبد الحليم بينو

درجة االنفتاح على التغيير في الجامعات األردنية وعالقتها بمستوى
خدمة المجتمع لدى أعضاء هيئة التدريس

The Degree of Jordanian Universities' Openness to
Change and its Relation to the Level of Faculty
Members' Community Service
مالك محمود نظمي أبوغوش
درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي
للمعلمين في محافظة الزرقاء
فاطمة القريوتي
درجة األمن الوظيفي وعالقتها بمستوى االغتراب الوظيفي لدى مديري المدارس
الخاصة في الزرقاء

Degree of Private School Principals' Job Security and
its Relation to their Level of Job Alienation in Zarka
إسراء محمد حسني الجمل
درجة تنمية الموارد البشرية وعالقتها بمستوى الدعم التنظيمي في
الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
The Degree of Human Resources Development, and
its Relation to the Level of Organizational Support at
Jordanian Universities
from the Faculty Members' Point of View
فرحه احمد جوهر بلعوط

درجة ممارسة العدالة التنظيمية وعالقتها بمستوى اإلحتراق النفسي لدى المعلمين في
المدارس األساسية بمحافظة الزرقاء
Degree of organizational justice practice and its
relationship to the level of burnout among teachers in
the Basic schools in the Governorate of Zarka
أف ـنــان م ـح ـمــود ع ـلــي ع ـل ـيــان
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية وعالقتها بمستوى
الثقة التنظيمية لدى المعلمين في محافظة الزرقاء
The Degree of Secondary Schools Principals'
Practice of Organizational Justice and its Relation
to Teachers' Organizational Trust in Zarqa
Governorate
تهاني أبو مازن

،درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للبيادة التشاركية
وعالقتها بمستوى التماثل التنظيمي لدى المعلمين في محافظة

الزرقاء
The Degree of Participative Leadership Practice Among
Principals of Secondary Schools, and its Relation to the
Level of Teachers' Organizational Identification in
Zarka Governorate
سامر أبو ليلى

درجة التفاعل االجتماعي وعالقتها بمستوى الضبط المدرسي في
المدارس الثانوية في الزرقاء
The Degree of social Interaction and its Relation to
the Level of School Discipline at Zarqa Secondary
Schools
سميا علي محمد جعباص
درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الروح المعنوية لدى المعلمات في

المدارس األساسية في محافظة الزرقاء

The Degree of Organizational Support and its Relation

to the Level of Female Teachers' Morale at Basic

Schools in Zarka Governorate

نور عدنان عبداهلل عبده

درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثبة التنظيمية في الجامعات

األردنية
Degree of Organizational Support, and its Relation
to the Level of Organizational Trust, at Jordanian
Universities
دعاء عمر صالح عباد
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وعالقتها بمستوى الثبة التنظيمية لدى
المعلمين في المدارس الخاصة في عمان

The Degree of Management by Wandering Around
Practice and its Relation to the Level of Teachers'
Organizational Trust in Private Schools in Amman
بشرى عبد اهلل محمد عودة
درجة الصمت التنظيمي وعالقتها بمستوى األمن الوظيفي في الجامعات األردنية
Degree of Organizational Silence, and its Relation to
the Level of Job Security, at Jordanian Universities
الهام يوسف محمد أبو منى
درجة فاعلية ادارة الذات لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بمستوى االلتزام التنظيمي
لدى المعلمين في محافظة الزرقاء
The Effectiveness Degree of Secondary Schools
Principals' Self-Management and its Relation to
Teachers' Organizational Commitment Level in
Zarka Governorate.
فاطمة خالد نمر أبو عيشة
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للبيادة اإلبتكارية وعالقتها
بمستوى الثبة التنظيمية لدى المعلمين في محافظة الزرقاء
The Degree of participative innovative leadership of
secondary School, and its Relation to The Level of
Teachers Organizational Trust in Zarqa
Governorate.
فاطمة خطاب

 ونتائجه وطرق عالجه في مدارس الذكور في،أسباب عنف الطلبة ضد المعلمين
 من وجهة نظر مديري المدارس،عمان
Causes, Results and Remedies of Students’ Violence
Against Teachers
in the Secondary Schools of Amman as Perceived by
Schools' Principals
سفيان أبو كركي
أنماط القوة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحلة األساسية في مدينة
الزرقاء وعالقتها بدرجة االغتراب الوظيفي لدى المعلمين
Organizational power types of basic stage
schools’ principals and their relation to
teachers’ occupational alienation degree.
نور عدنان عبداهلل عبده
درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية
Degree of Organizational Support, and its Relation
to the Level of Organizational Trust, at Jordanian
Universities

محمد خالد عودة الحماد بني صخر
درجة ممارسة رؤساء األقسام للبيادة األخالقية وعالقتها بمستوى
النزاهة التنظيمية لديهم في الجامعة األردنية
The Degree of Department Chairpersons' Practice of
Ethical Leadership and its Relation to the Level of their
Organizational Integrity at Jordanian Universities

االشراف العلمي

أوال :أطروحات الدكتوراه:

-لواحظ محمود طه حسين

الممارسات السلطوية في الجامعات األردنية وعالقتها بدرجة اغتراب الطلبة(مشرف مشارك)
-أشرف شريف أباظه

واقع الوظائف االدارية للجامعات األردنية والتوقعات المستببلية لهذه الوظائف(مشرف

مشارك)

ثانيا :رسائل الماجستير:

رند ابو سيف
درجة ممارسة االدارة بالبيم لدى مديري المدارس الثانوية ،وعالقتها بمستوى األداء
الوظيفي لدى المعلمين في عمان .
The Degree of Secondary Schools Principals' Practice of Management by Values, and its Relation to
the Level of Teachers' Job Performance in Amman

آالء عزت أحمد هديب
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للبيادة التبادلية ،وعالقتها بمستوى الوالء التنظيمي
لدى المعلمين في عمان،

نسرين عوض

درجة التهكم التنظيمي في المدارس الثانوية في عمان ،وعالقتها بمستوى الوالء التنظيمي لدى المعلمين
The Degree of Organizational Cynicism at Secondary Schools in
Amman, and its Relation to the Level of Teachers' Organizational
Loyalty

آالء محمد عبد الحافظ الشبلي
درجة الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية في عمان وعالقتها بمستوى االحتراق النفسي لدى المديرين
The Degree of Organizational Health at Secondary Schools in Amman and its Relation to the
Level of Principals' Psychological Burnout

رنده قفيشه

درجة التفاؤل االكاديمي  ،وعالقتها بمستوى المرونة التنظيمية لدى مديري المدارس

الثانوية في عمان
The degree of secondary schools principals' academic optimism
and its relation to their level of organizational resilience in
Amman
عزيزة علي محمود مسلم

درجة المرونة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان ،وعالقتها بمستوى
االلتزام التنظيمي لدى المعلمين
'The Degree of Organizational Flexibility of Private Secondary Schools
'Principals in Amman, and its Relation to the Level of Teachers
Organizational Commitment

إيمان منير عبد اهلل هديب
درجة التسامح االجتماعي في الجامعات األردنية وعالقتها بمستوى الوالء
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس

The degree of social tolerance at Jordanian universities, and its relation to the level of faculty
members’ organizational loyalty.

فداء أشرف حسن الرقب
درجة الملل الوظيفي وعالقتها بمستوى االغتراب التنظيمي لدى مديري المدارس في عمان

'The Degree of Organizational Flexibility of Private Secondary Schools
'Principals in Amman, and its Relation to the Level of Teachers
Organizational Commitment
حنان محمد عبد الحليم بينو

درجة االنفتاح على التغيير في الجامعات األردنية وعالقتها بمستوى خدمة المجتمع لدى
أعضاء هيئة التدريس

The Degree of Jordanian Universities' Openness to Change and its Relation to the Level of
Faculty Members' Community Service

مالك محمود نظمي أبوغوش
درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي للمعلمين في
محافظة الزرقاء
فاطمة القريوتي

درجة األمن الوظيفي وعالقتها بمستوى االغتراب الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في الزرقاء

Degree of Private School Principals' Job Security and its Relation to
their Level of Job Alienation in Zarka

إسراء محمد حسني الجمل
درجة تنمية الموارد البشرية وعالقتها بمستوى الدعم التنظيمي في الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
The Degree of Human Resources Development, and its Relation to
the Level of Organizational Support at Jordanian Universities
from the Faculty Members' Point of View

فرحه احمد جوهر بلعوط
درجة ممارسة العدالة التنظيمية وعالقتها بمستوى اإلحتراق النفسي لدى المعلمين في المدارس
األساسية بمحافظة الزرقاء
Degree of organizational justice practice and its relationship to the level of burnout among teachers in
the Basic schools in the Governorate of Zarka

أف ـنــان م ـح ـمــود ع ـلــي ع ـل ـيــان

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية وعالقتها بمستوى الثقة
التنظيمية لدى المعلمين في محافظة الزرقاء
The Degree of Secondary Schools Principals' Practice of Organizational Justice and its
Relation to Teachers' Organizational Trust in Zarqa Governorate

تهاني أبو مازن

 وعالقتها بمستوى التماثل،درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للبيادة التشاركية
المعلمين في محافظة الزرقاء

التنظيمي لدى

The Degree of Participative Leadership Practice Among Principals of Secondary Schools, and its
Relation to the Level of Teachers' Organizational Identification in Zarka Governorate

سامر أبو ليلى
درجة التفاعل االجتماعي وعالقتها بمستوى الضبط المدرسي في المدارس الثانوية
في الزرقاء

The Degree of social Interaction and its Relation to the Level of
School Discipline at Zarqa Secondary Schools

سميا علي محمد جعباص
درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الروح المعنوية لدى المعلمات في المدارس األساسية في محافظة الزرقاء

The Degree of Organizational Support and its Relation to the Level of

Female Teachers' Morale at Basic Schools in Zarka Governorate

نور عدنان عبداهلل عبده

درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثبة التنظيمية في الجامعات األردنية

Degree of Organizational Support, and its Relation to the Level of Organizational
Trust, at Jordanian Universities

دعاء عمر صالح عباد
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وعالقتها بمستوى الثبة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس الخاصة في عمان
The Degree of Management by Wandering Around Practice and its Relation to the Level of Teachers'
Organizational Trust in Private Schools in Amman

بشرى عبد اهلل محمد عودة
درجة الصمت التنظيمي وعالقتها بمستوى األمن الوظيفي في الجامعات األردنية
Degree of Organizational Silence, and its Relation to the Level of Job Security, at Jordanian
Universities

الهام يوسف محمد أبو منى
درجة فاعلية ادارة الذات لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بمستوى االلتزام التنظيمي لدى المعلمين في محافظة الزرقاء
The Effectiveness Degree of Secondary Schools Principals' Self-Management and its Relation
to Teachers' Organizational Commitment Level in Zarka Governorate.

فاطمة خالد نمر أبو عيشة
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للبيادة اإلبتكارية وعالقتها بمستوى الثبة
التنظيمية لدى المعلمين في محافظة الزرقاء
The Degree of participative innovative leadership of secondary School, and its Relation to The
Level of Teachers Organizational Trust in Zarqa Governorate.

فاطمة خطاب

 من، ونتائجه وطرق عالجه في مدارس الذكور في عمان،أسباب عنف الطلبة ضد المعلمين
وجهة نظر مديري المدارس
Causes, Results and Remedies of Students’ Violence Against Teachers
in the Secondary Schools of Amman as Perceived by Schools' Principals

سفيان أبو كركي
أنماط القوة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحلة األساسية في مدينة الزرقاء وعالقتها
بدرجة االغتراب الوظيفي لدى المعلمين
Organizational power types of basic stage schools’ principals and their relation to
teachers’ occupational alienation degree.

نور عدنان عبداهلل عبده
درجة الدعم التنظيمي وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في الجامعات األردنية
Degree of Organizational Support, and its Relation to the Level of Organizational
Trust, at Jordanian Universities

محمد خالد عودة الحماد بني صخر

درجة ممارسة رؤساء األقسام للبيادة األخالقية وعالقتها بمستوى
النزاهة التنظيمية لديهم في الجامعة األردنية
The Degree of Department Chairpersons' Practice of Ethical
Leadership and its Relation to the Level of their Organizational
Integrity at Jordanian Universities

