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 والثدافة والعلوم.
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 اإلشراف على البحوث  -2
 

فوي مجووال اإلدارة التربويووة، التخطوويط  و دكتووورا  رسووالة ماجسووتير ر57أكثوور مون باألشوراف علووى 
 واقتصاديات التعليم .

1 

نشا  قاعدة معلومات في األردن بالتعاون مول المركو  الووطني  عنإدارة بحوم  التعليم المهني وا 
 وير في األردن.للبحم والتط

2 

 3 تحكيم بحوم وترقيات ألكثر من عشرين من الجامعات العربّية.
 
 والدورات اللجان-3
 

 .1989لجنة اقتصاديات التعليم العالي،الجامعة األردنية 
 

1 

 . 1995لجنة شرح نظام الع مات الجديدة باألحرفر الجامعة األردنية 
 

2 

 .1996لجنة الجامعة والمجتمل 
 

3 

 . 1996نة المرأة األردنية واالمية، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لج
 

4 

 5 لجنة إعداد معايير عامة لمواصفات رسائل الماجستير والدكتورا /األردن.
 عضوية لجان في البحم العلمي وتطوير التعليم في مجال اإلدارة المدرسية.

 
6 

-15عموان "-ربوية ودورها في تطوير التعليماالشتراك في تنظيم دورة إقليمية،مراك  البحوم الت
19/6/1991. 

7 

فوووي  E.T.Sحضوووور دورة تدريبيوووة لمووودة فصووول فوووي مجوووال "االختبوووارات والحاسووووب" فوووي معهووود 
 .1986برنستوت 

8 

 University of Louisville يووارة علميووة إلووى جامعووة لويفوول /كنتكي/الواليووات المتحوودة.

,Kentucky  م.15/12/1994إلى  1/5/1994من 
9 

 10  1999 أعضا  هيئة التدريي على نظام الع مات بالحروف  تدريبدورات 
 11 الجامعة األردنية. -1999–دورات  تدريب على نظام اإلنترنت 
 12 ، المجلي العربي للطفولة والتنمية.11/4/1991. 2000لجنة وضل الطفل العربي حتى عام 

 13 1994رة رحمة ولجامعة اإلسرا  لجنة تحدين معايير االعتماد لكلية األمي
 14 .1991لجنة التحضير لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية/قطر 

عضو لجنوة اعتمواد تخصوإل اإلدارة التربوّيوة وأصوول التربيوة لبرنوامجي الودكتوراة والماجسوتير ب 
 . 2003/ 22/1عّمان العربّيةر 

15 

 15 2007-2006دريسية/ الجامعة األردنية رئيي المجلي التأديبي االبتدائي ألعضا  الهيئة الت
عضو لجنة صياتة "مشروع التعليمات الخاصة بالتعاقد مل األساتذة الذين انتهت خودماتهم فوي 

 2007الجامعة بسبب بلوتهم سن السبعين، 
16 



في الجامعة  ICTEعضو لجنة اإلشراف على برنامج دبلوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ر .2007األردنية ب

17 

رئاسة لجنة اعتماد برنوامج ماجسوتير اإلدارة والديوادة التربويوة المدودم مون جامعوة الدراسوات العليوا 
 2007باألردنر 

18 

 19 ر 2010 -2007عضو لجنة الدراسات العليا لكلّية العلوم التربوّية ب
 20  17/9/2007رئيي المجلي التأديبي ألعضا  هيئة التدريي / الجامعة األردنّية 

 21 .2009 تحكيم خارجي لمشاريل واستشارات لو ارة التربية في دولة اإلمارات العربّية
المجلووي األعلووى للعلوووم والتكنولوجيووا  –عضووو لجنووة تحديوود أولوّيووات البحووم العلمووي فووي األردن 

14 /7  /2009 
22 

 23 .26/1/2010عضو المجلي التأديبي ألعضا  هيئة التدريي / الجامعة األردنّية 
 24 .18/3/2010عضو المرصد التربوي بالجامعة األردنّية 

تخصإل اإلدارة والديادة التربوّية  -رئيي لجنة " رفل الطاقة االستيعابّية" لجامعة الشرن األوسط
14 /6/2010. 

25 

 26 .1/12/2010تاري   808/ 1/3/4مدرر لجنة استراتيجّية كلّية العلوم التربوّية / كتاب رقم 
ي لجنوووووووة االعتمووووووواد الخووووووواإل لتخصصوووووووات كلّيوووووووة العلووووووووم التربوّيوووووووة / جامعوووووووة اليرمووووووووك رئوووووووي
23/12/2010. 

27 

 28 .2011-2010عضو مجلي إدارة المدرسة النموذجّية / الجامعة األردنّية 
/ الجامعوة األردنّيوة  1/3/4/858عضو لجنة البحوم العلموي لكلّيوة العلووم التربوّيوة / كتواب رقوم 

2010/2011. 
29 

 30 .2010/2011الجامعة األردنّية  -عضو المجلي التأديبي االبتدائي ألعضا  هيئة التدريي
 31 14/11/2011عضو هيئة تحرير مجلة "الدراسات اإلنسانية" 
 32 8/10/2013ردنية عضو مجلي البحم العلمي في الجامعة اال

 33 26/9/2013عضو لجنة تطوير استراتيجية العلوم التربوية 
 34 26/9/2013لجنة التعيين والترقية في كلية العلوم التربوية عضو 
 35 2013ر المنظمة العربية للتربية والثدافة والعلوم. وسالكللتربية ب االستشارية جنةللاعضو 

 36 2013/2015عضو لجنة البحم العلمي للجامعة األردنية 
 37 2015رئيي لجنة ضمان الجودة  لجامعة البترا  

 


