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  الذاتيةالذاتية  السيرةالسيرة
 

 
    الشخصيةالشخصية  البياناتالبيانات

 . محمد سليم عودة الزبون:    االســـــــم
 . أردنية:  الجنســــــية

 .الزرقاء :    الـوالدة مكــان
 م .19/4/1975:   الـوالدة تاريــخ

 : متزوج . الحالة االجتماعية
 

  ::  المؤهالتالمؤهالت

 العلمي . الفرعشهادة الدراسة الثانوية العامة /  -
 .1997، من جامعة اليرموك عام  واللغة االنجليزية ،في العلوم السياسيةدرجة البكالوريوس  -

 م.1999من الجامعة األردنية عام  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي درجة الماجستير  -

 م.2005درجة الدكتوراه في أصول التربية من الجامعة األردنية عام  -

  

    والخبراتوالخبرات  العملالعمل

 .11/2/2015من أستاذ أصول التربية في الجامعة األردنية / قسم اإلدارة التربوية واألصول  -

 .2014/2015للعام الدراسي جامعة السلطان قابوس /أستاذ مشارك في كلية التربية  -

 .)إجازة تفرغ علمي(2013/2014عام الجامعي للعميد كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء  -

- 12/2/2011منتتتذ فتتتي الجامعتتتة األردنيتتتة ي قستتتم اإلدارة التربويتتتة واألصتتتول أستتتتاذ مشتتتارك فتتت -
12/2/2015. 

حتت   2010-11-4/ الجامعتة األردنيتة اعتبتاران متن تتاري   واألصتولالتربوية  اإلدارةرئيس قسم  -
9/9/2012 . 

أستتتتاذ مستتتتاعد / الجامعتتتة األردنيتتتتة فتتتتي كليتتتة العلتتتتوم التربويتتتتة / قستتتم اإلدارة التربويتتتتة واألصتتتتول  -
 .5/1/2011حت   1/9/2006

 .2009/2010مساعد عميد كلية العلوم التربوية لشؤون الجودة للعام الدراسي  -

ي محاضتتتر  يتتتر متفتتترغ فتتتي جامعتتتة العلتتتوم اإلستتتومية للفصتتتل الدراستتتي األول متتتن العتتتام الدراستتت -
2012/2013. 

- 2010/ 2009محاضتتتتتتتر  يتتتتتتتر متفتتتتتتترغ فتتتتتتتي جامعتتتتتتتة الزيتونتتتتتتتة ال اصتتتتتتتة متتتتتتتن العتتتتتتتام الدراستتتتتتتي  -
2013/2014.  

 .2005-2003محاضر  ير متفرغ / الجامعة األردنية في كلية العلوم التربوية  -

 2005/2006الدراسي للعام محاضر  ير متفرغ في جامعة جرش األهلية  -
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/ مجلتس الحستن ، التديوان الملكتي الهاشتمي متن والدراسات باحث في مركز التوثيق والمعلومات  -
1999 –2006 . 

 .2002باحث في المعهد الدبلوماسي األردني  -

  

    الدوراتالدورات  
 

( والتصوير الضوئي واحتوت ORACLEباست دام برنامج )  ةدورة في األرشفة اإلليكتروني -
 WINDOWS , WINWORD, EXCEL  SPSSالشاملة الكمبيوتر  دورةالدورة كذلك ) 

, INTERNET  )  / و الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية ( ، عقدت في مجلس الحسن
 . CEBالديوان الملكي بالتعاون مع شركة 

 .م2000عام ( من الجامعة األردنية TOFLEالتوفل )  المتحاندورة اإلعداد  -

المواضتتيع الصتتحفية فتتي الجامعتتة األردنيتتة عقتتدت بالتعتتاون دورة فتتي التحقيقتتات الصتتحفية وكتابتتة  -
 م.17/6/2003إل   1/3/2003مع البنك الدولي من 

 .2006دورة في الت طيط للتدريس الجامعي في الجامعة األردنية  -

 . 2006دورة في طرق التدريس العامة في الجامعة األردنية  -

 .2006الصفية في الجامعة األردنية  اإلدارةدورة في  -

 .2006 األردنيةالمدرسية في الجامعة  اإلدارةدورة في  -

 .2006دورة في تقويم تعليم الطلبة في الجامعة األردنية  -

 .2007دورة في البحث اإلليكتروني في مركز االستشارات في الجامعة األردنية  -

 .2007من الجامعة األردنية  ICDLدورة  -

 .2008دنية دورة في إدارة الموارد البشرية من الجامعة األر  -

 .)وزارة التربية والتعليم(من اليونسكو ICDLشهادة الر صة الدولية لقيادة الحاسوب  -

 .2008 األردنيةمن الجامعة  SPSS اإلحصائيدورة في التحليل  -

 م.2009الدورة الشاملة في اللغة االنجليزية  من الجامعة األردنية  -

 .2010 األردنيةلتحليل البيانات النوعية من الجامعة  N VIVO 8دورة في است دام برنامج  -

 .2013دورة أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الزرقاء  -

 .2015( من جامعة السلطان قابوس Live textكست)  يدورة التعامل مع برنامج الويف ت -
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  األبحاث المنشورة والمقبولة للنشراألبحاث المنشورة والمقبولة للنشر

  
  إلى رتبة أستاذ مشاركإلى رتبة أستاذ مشارك

  

لتتدم معلمتتي المرحلتتة الثانويتتة فتتي األردن وعوقتتة ذلتتك بتتبعة المتغيتترات وعوقتتة الرضتتا التتو يفي  .1
ذلتتتك باالستتتتمرار فتتتي المهنتتتة وعوقتتتة ذلتتتك بتتتبعة المتغيتتترات )النتتتوع ، والمؤهتتتل العلمتتتي ، وال بتتترة 

، 31جامعتتتة عتتتين شتتتمس ، عتتتدد -العمليتتة ، والعتتتبء التدريستتتي (، منشتتتور فتتتي مجلتتتة كليتتتة التربيتتتة
 ، مصر. 2007، 431-401الجزء األول ،ص 

 
درجتتة تطبيتتق معلمتتي المرحلتتة الثانويتتة لمبتتادح التربيتتة الحديثتتة فتتي األردن متتن وجهتتة ن تتر الطلبتتة  .2

-241، الجتتزء الثتتاني ، 31أنفستهم ، منشتتور فتتي مجلتتة كليتتة التربيتتة ، جامعتتة عتتين شتتمس ، عتتدد 
 ، مصر . 2007، 265

 
ألسلوب العوقات اإلنسانية في اإلدارة . درجة است دام معلمي المرحلة الثانوية في محاف ة جرش 3

منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ،جامعة دمشق  المدرسية من وجهة ن ر معلميهم،
 ، سوريا . 657-693، 2010،

4.Rationales of a shift towards knowledge economy in Jordan from the view 

point of educational experts and relationship with some variables , publish in 

college student journal ,volume 43,number 2,june2009,p p 571-591.                  

                                                                    

. األسباب التي تؤدي إل  تسرب الطلبة في األردن من وجهة ن ر المعلمين وعوقة ذلك ببعة 5
المتغيرات ) الجنس ، والمؤهل العلمي ، وال برة العملية( ،منشور في مجلة كلية التربية بجامعة 

 .257-2008،231ثاني ، يناير ، الجزء ال 66المنصورة _ المنصورة ،عدد
 
. مفهوم العولمة ومستوم إدراك الطالب الجامعي في األردن له وعوقته بالهوية الثقافية واالنتماء ، 6

 .101-73، ص2009مجلة العلوم التربوية، جامعة القاهرة ، العدد الثالث ،
 
س ذلتتك علتت  تمتتثلهم للعديتتد متتن . اتجاهتتات طلبتتة الجامعتتات األردنيتتة نحتتو متتادة التربيتتة الوطنيتتة وانعكتتا7

-117ص  2009، 1، عتتدد 36الجامعتتة األردنيتتة ، المجلتتد  –مفاهيمهتا ، منشتتور فتتي مجلتتة دراستات 
133. 

                                                                      

ن تام التربتوي ، منشتور . تصورات مستقبلية الست دام تكنولوجيا المعلومتات واالتصتاالت فتي تطتوير ال9  
 . 826-799من ص   2010( 3)24في مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية، مجلد 
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  بعد الحصول على رتبة أستاذ مشاركبعد الحصول على رتبة أستاذ مشارك

 دراسااا/ لالجام ااة ايرد يااةمومت  مدرستتة المستتتقبل متتن وجهتتة ن تتر ال بتتراء التربتتويين فتتي األردن،  .1
 .71-57من ص  2011،  1ملحق  38المجلد

 

2.The Relationship between Television Watching and Language   

Achievement in First Secondary Students in Jordanian Schools. publishing in 

College Student Journal,USA, ,vol 45,number 4 2011, pp 806-829.               

                                                                                                     

                

3- Applying the strategic  school planning in Jordan, Acceptable for publishing 

in Education Journal, vol 132,number 4 2011, pp 809-825, 2012. USA.             

                                                                                      

 
. مفهوم االقتصاد المعرفي وأدوار المعلمين المتجددة  وله من وجهة ن ر معلمتي المرحلتة الثانويتة فتي 4

، ص   2011( آذار 38، المجلتد ) دراساا/ ل الجام اة ايرد ياةذلك ببعة المتغيترات ، األردن وعوقة 
330-343. 

 
. درجة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في عمادات شؤون الطلبة فتي الجامعتات األردنيتة الرستمية ، 6

 .343-330 ، ص 2011تشرين ثاني  4( ،ملحق 1، العدد) 38، المجلد دراسا/ ل الجام ة ايرد ية
 
. دراستتتتتتة تقويميتتتتتتة للموح تتتتتتات التربويتتتتتتة المدونتتتتتتة فتتتتتتي ستتتتتتجل زيتتتتتتارات المشتتتتتترفين التربتتتتتتويين لمعلمتتتتتتي 5

 6ملحتق  38، المجلتد دراساا/ ل الجام اة ايرد ياةاالجتماعيات في مديريات التربية والتعليم في عمان ، 
 . 1946-1931، ص 2011كانون أول 

 
. درجتتة وعتتي أعضتتاء هيئتتة التتتدريس فتتي الجامعتتات األردنيتتة ل تتاهرة العولمتتة وتصتتوراتهم النعكاستتاتها 6

، ص  2011تشتتترين ثتتتاني  4ملحتتتق  38، المجلتتتد دراساااا/ ل الجام اااة ايرد ياااةعلتتت  الهويتتتة الثقافيتتتة ، 
1305-1322. 

 
دن ،منشتتتور فتتتي مجلتتتة . تقتتتدير الحاجتتتات اإلداريتتتة التربويتتتة لمتتتديري متتتدارس التربيتتتة ال اصتتتة فتتتي األر 7

 .154،2011-135( ،ص 1( ، العدد)36، المجلد) دراسا/لالجام ة ايرد ية
 
. دراستتتة واقتتتع أداء الطالتتتب )المعلتتتم( فتتتي تطبيتتتق برنتتتامج التتتتدريب الميتتتداني فتتتي ضتتتوء منتتتاهج التربيتتتة 8

دراسااا/لالجام ة مجلااة الرياضتتية الحديثتتة متتن وجهتتة ن تتر الطلبتتة ومشتترفيهم فتتي الميتتدان ، منشتتور فتتي 
 .362-351ص ،2012( ،2( ، العدد)39، المجلد) ايرد ية

 
9.The degree of use by secondary school teachers in the Hashemite Kingdom 

of Jordan of education technology of the educational /learning process and its 
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relationship with some variables ,publishing in European  journal of social 

science, vol 31,no 3 pp 806-809 , 2012.                                                          
آراء معلمي المدارس االستكشافية في برنامج " نحو اتجاهات مدرسية جديدة " في محاف ة . 10 

-53( ، ص 1(، العدد)21، المجلد) اإلسالمية لغزة مجلة الجام ةالعاصمة عمان، منشور في 
 .2013 ،فلسطين71
مجلة  ،أثر شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية عل  اتجاهات طلبة الجامعات في األردن. 11

 . 359-323(، ص.ص 7(، عدد)28مجلد)،2013األردن،  ،للبحوث والدراسا/جام ة مؤتة 
 

12- Features of computerized educational games in sciences of the elementary 

phase in Jordan from the point of view of specialists in teaching science and 

computer subjects. Education journal ,vol 133(3),2013,pp247-260. USA.           

            

13.The Visualization of The Exploratory Schools in the Capital Amman for The 

Concept of the Community School, European  journal of social science,vol 

(38).issue(1) .pp 35-44. 2013.                                                                              

                                                                              

14. Perception of Educational experts of challenges imposed by the change in 

knowledge European journal of social sciences,vol(40). Issue (1). 2013pp 

274-286.                                                                                                                   

     

 
.التفاؤل  ير الواقعي لدم طالبات كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية وعوقته ببعة 15

 2013، 2، عدد  2مجلد  الجام ة ايرد ية لال لوم التربوية،دراسا/ مجلة، المتغيرات االجتماعية 
  .1554-1542،ص 

 
مجلة جام ة تكري/ لل لوم . دور مقترح للمعلم المتميز في عملية اإلشراف التربوي في األردن، 16

 .2013،، العراق 381-339( ، ص 7(، العدد)20،المجلد) اإل سا ية
 

تعزيز تربية المواطنة وعوقتها بتنمية االستقولية الذاتية لدم  .دور الجامعات األردنية الرسمية في17
فلسطين، ا ية(،مجلة جام ة ال جاح لألبحاث)ال لوم اإل س ،طلبة كليات العلوم التربوية من وجهة ن رهم

 . 218-187. ص.ص 2014(، 1( مجلد )28عدد)
 

. اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي عل  األطفال في سن المراهقة في األردن 18
 .251-225، ص.ص  2014، 2عدد 7مجلد ، المجلة ايرد ية لل لوم االجتماعية

 
19. Degree of Student’s Assimilation to the Meaning of the Term Citizenships 

in the Schools High Grade Basic Level in Jordan. Publishing in International 
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Education studies , Vol.7. No2 . jan,2014.p.p 137-144.                                       

     
 

مجلة جام ة  دور الجامعات السعودية في مواجهة تحديات التغير التربوي في  ل مجتمع المعرفة، .20
 .236-209، ص.ص 2014، 29عدد  6مجلد ،للبحوث والدراسا/مؤتة 

 
دارة المعرفة في الجامعات األردنية ال اصة من وجهة ن ر أعضاء الهيئة التدريسية وعوقة إواقع  .21

-461. ص ص 2015   ،2عدد  42مجلد  ،مجلة دراسا/ل ال لوم التربويةذلك ببعة المتغيرات، 
480. 

 

أسس تربوية مقترحة لتطوير مفهوم األمن الفكري لدم طلبة المرحلة الثانوية في المملكة العربية  .22
 .659-641ص. ص ،2015، 2عدد  42، مجلد مجلة دراسا/ل ال لوم التربوية السعودية

 

لضمان المجلة ال ربية ، واقع الحرية األكاديمية في المستوم الجامعي في المملكة العربية السعودية. 23
 .99-73ص.ص  2015، 21عدد  8، مجلد  جودة الت ليم الجام ي

 

 

. فلسفة تربوية مقترحة للتعليم األساسي في األردن لونتقال بالطالب من تعلم لتعرف إل  تعلم لتكون 24
، 29عدد 2014،الجزائر جي بايغواطجام ة عمار ثليمجلة دراسا/ لمن وجهة ن ر المعلمين، 

 .218-205ص.ص 

 

المعوقات التي تواجه الجامعات األردنية في القيام بدورها في تعزيز مفاهيم التربية السياسية من   .25
، المجلد الثامن، المجلة ال ربية لضمان جودة الت ليم الجام يوجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس فيها، 

 .148-123، ص.ص 2015( ، 22العدد)
 

التربية اإلسومية للمرحلتين  بومدم تضمينها كت الكريمالقرآن مفاهيم التربية السياسية في  .26
،  2015، 3،عدد 42العلوم التربوية، مجلد،  مجلة دراسا/، األساسية العليا والثانوية في األردن

 .961-947ص.ص 

 

27. Future justification for the shift towards the knowledge based economy in 

Jordan, from the viewpoint of educational experts, Journal of Economics and 

Sustainable Development, Vol 5, No 6 (2014) , 160-171.  
 

 ،. إستراتيجية تربوية مقترحة لمؤسسات التنشئة السياسية في األردن لتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية28
 . 1624-1601(، 4،ملحق)43، مجلد2016،  ال لوم التربوية لمجلة دراسا/

 

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/issue/view/1127
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دارة 29 . أنموذج مقترح للقيادة الذاتية للمدارس في المملكة العربية السعودية وفق مد لي تحليل الن م وا 
 .22/12/2014، الجامعة األردنية مقبول لل شر في مجلة دراسا/لال لوم التربويةالمعرفة ، 

 
مجلة دراسا/ل ا، . دور الجامعات األردنية في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية من وجهة ن ر طلبته30

 . 1531-1509ص.ص  2،2015، عدد42مجلد  ،واإل سا ية ال لوم االجتماعية
 

عبر األبعاد الزمنية : الماضي والحاضر والمستقبل لدم طلبة  ةالنفسي الصحة تطور وضع .31
 .2/6/2015/مقبول لل شر في مجلة دراسا/ ال لوم التربوية، الجامعة

 
مجلة دراسا/ل . برنامج تدريبي إداري مقترح لتطبيق إدارة التنوع في الجامعات السعودية الحكومية، 32

 .82-57، ص.ص  34.2015، عدد جام ة عمار ثليجي بايغواط

 االنتماء وتعزيز الثقافية التحديات مواجهة في السعودية للجامعات مقترحة تربوية إستراتيجية .33
  .7/11/2015 مقبول لل شر في مجلة دراسا/ ال لوم التربوية، طلبتها لدم الوطني

مقترحة للجامعات السعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في ضوء وجهة  إستراتيجية. تطوير 34
 28عدد ،المجلة ال ربية لضمان جودة الت ليم الجام ي ن ر أعضاء هيئة التدريس لكليات التربية فيها،

 .124-99، 2017 المجلد ال اشر،
 

( في تحصيل طلبة مادة 2أثر إستراتيجيتي تفريد التعليم ) طة كلير( والتعلم التعاوني)جيكسو .35
، 2016،المجلة ال ربية لضمان جودة الت ليم الجام ي، مبادح علم التربية في جامعة الزرقاء األردنية

 .117-101ص.ص ،  23عدد  9مجلد 
 

السلبي لوسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة عل   األردني في الحّد من التأثيردور الن ام التربوي  .36
 169- 180، عدد 12، مجلد ال لوم التربويةالمجلة األردنية في ، النشء من وجهة ن ر معلميهمتربية 

،2016 ،2. 
 

طلبتها في  ل أسس تربوية مقترحة لتفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدم  .37
 .11/2/2016، دراسات/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية / الجامعة األردنية.الربيع العربي

 
38. Role of Jordanian Universities in Developing Political Awareness within its 

Students. European Journal of Social Sciences Vol. 50 No 4 December, 2015, 

pp.423-434.                                                                                                            
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 أسس تربوية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدم المعلمين بناء عل  متطلبات التنمية المستدامة. 39 
 .194-177جوان ،  16عدد  2016،قاصدي مرباح ورقلةلالجزائر/ فسية وتربوية مجلة دراسا/

 
دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدم طلبتها في  ل الربيع العربي وعوقة ذلك . 40

 .83-52(:41عدد) 2016،دراسا/ ل عمار ثليجي بايغواط ،الذاتية باالستقولية
 

درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية للقيم األ وقية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، . 41
 .110-91، ص.ص 2016، 1، عدد14، مجلدمجلة اتحاد الجام ا/ ال ربية للتربية وعلم ال فس

 
.دور جامعة حائل في وقاية الشباب من م اهر التطرف الفكري، مقبول للنشر في مجلة 42

 .3/5/2016، لال لوم التربويةدراسا/
 

. واقع الثقافة الديمقراطية لدم أعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة ن ر 43
 . 2016ل5ل30مقبول لل شر في مجلة دراسا/ل ال لوم التربوية الطلبة، 

 
44. The Degree of Resistance To Temptation Among the Students of  the 

University of Jordan and its Relationship to the pattern of Family Upbringing, 
European Journal of Social Sciences ISSN 1450-2267 Vol. 52 No 3 July, 2016, 

pp.280-291.                                                                                                                     

 
مقبول لل شر في مجلة  ، . درجة ممارسة إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي الكويتية45 

 . 2016ل8ل28دراسا/ل ال لوم التربوية 
 

 ،.دور الجامعات األردنية في تعزيز الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة ن رهم46
 . 4/10/2016 لل شر في مجلة دراسا/ل ال لوم التربويةمقبول 

 
.واقع المشاركة المجتمعية بين النقابات المهنية والعمالية والجامعات األردنية من وجهة ن ر النقابات 47

مقبول لل شر في المهنية والعمالية والقيادات األكاديمية في الجامعات األردنية لمواجهة العنف الجامعي، 
 . 4/10/2016 دراسا/ل ال لوم التربويةمجلة 

 
. دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز التربية التحررية لدم طلبتها في  ل التغير االجتماعي 48

 .23-1، ص 47، عدد 2016، ، مجلة دراسا/ ل عمار ثليجي ايغواطاستنادا إل  أفكار باولو فريري
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49. The Role of the Jordanian Family in Raising the Awareness of the Young 

Drug Addicts about the danger of drug addiction. European Journal of Social 

Sciences. 2016,Volume 53 Issue 3,265-276. 

 

50. A Proposed Educational Foundation to Activate the Role of the Jordanian 

Universities in Developing the Self- Autonomy, British Journal of 

Humanities and Social Sciences, December 2016, Vol. 15 (2),11-34. 

 

51. A Proposed Educational Program to Limit Bullying among the Students of 

Basic Stage in Jordan, British Journal of Humanities and Social Sciences, 

December 2016, Vol. 15 (2),54-70. 

 

أسس تربوية مقترحة للجامعات األردنية الرسمية لنشر ثقافة السوم لدم طلبتها ، مقبول لنشر في .52
 .16/1/2017مجلة المنارة للبحوث والدراسات، عمادة البحث العلمي جامعة آل البيت، 

 
مجلة مج تربوي مقترح للحد من االستقواء لدم طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن، . برنا53

 .409-386(،8)25 2016،  دراسا/ وأبحاثل الجلقة
 

. درجة تو يف إدارة المعرفة في مواجهة معيقات تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي 54
، جامعة الكويت، مقبول لل شر في المجلة الكويتيةالكويتية من وجهة ن ر أعضاء الهيئة التدريسية ، 

19/3/2017. 
 األردنية الجامعات في الطلبة اتحاد أعضاء لدم الديمقراطية الثقافة لتنمية مقترحة إستراتيجية. 55

 .38-18(،26)8 2017،  مجلة دراسا/ وأبحاثل الجلقة، الحكومية
 

)  بيةرالت كلية مجلة،األردن في الشباب ىدل واالجتماعية الثقافية اترالتغي في تنراالنت إسهامات .56
 .104-76(، 73)18، رمص -(  بنها جامعة

 

                                                           

  الكتب المنشورةالكتب المنشورة

 ( .ومحكم )مشترك2010كتاب مد ل إل  التربية  .1
 والكتاب معتمد للتدريس في الجامعة األردنية . )مشترك( 2008. كتاب التربية الوطنية 2
 .)مشترك( 2010. كتاب المواطنة األردنية 3
 (.2014المعاصر ) الفكر التربوي .4

 . (2014مشترك ومحكم )إدارة األفراد والشؤون الطوبية.5
 (.2015.المد ل إل  رياة األطفال بين الواقع والرؤية )6

 ( .2016. ن ام التربية والتعليم في األردن ) 7
 (.2017)إضاءات مفاهيميةالتربية :  مباديء. 8
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  ::واللقاءاتواللقاءات  المؤتمراتالمؤتمرات

)رؤم  1/4/2017-31/3المشاركة في المؤتمر الثتاني للجمعيتة التربويتة األردنيتة فتي البحتر الميتت  -
 وأفكار لقضايا سا نة في التعليم العالي األردني(.

المشتاركة المجتمعيتة بتين الجامعتات األردنيتة والنقابتات المهنيتة لمواجهتة المشاركة بورقتة بحثيتة حتول  -
العنف الجامعي، دراسة مستقبلية ، مقدمة إل  مؤتمر " المسؤولية المجتمعية للجامعات العربيتة" المنعقتد 

 .20/4/2017-19في جامعة الزرقاء وجامعة القدس المفتوحة 
لنفسي و براء الميدان الذي عقد في فندق دانا بتوزا بتتاري  المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر العوج ا -

12/7/2016 . 
فتتي المشتتاركة بورقتتة بحثيتتة فتتي المتتؤتمر التتدولي المحكتتم فتتي الجامعتتة األردنيتتة حتتول التعلتتيم العتتالي  -

التنافستتية العالميتتة بعنتتوان: دور الجامعتتات األردنيتتة فتتي تعزيتتز الحريتتة األكاديميتتة التتوطن العربتتي : نحتتو 
 .12/5/2016-11من وجهة ن رهم فيها الهيئة التدريسية ضاء ألع
األول للجمعيتتتتتتة األردنيتتتتتتة فتتتتتتي العلتتتتتتوم التربويتتتتتتة والتتتتتتذي عقتتتتتتد فتتتتتتي البحتتتتتتر  المتتتتتتؤتمرالمشتتتتتتاركة فتتتتتتي  -

 .16/4/2016الميت
، حتول التعلتيم العتالي فتي التوطن العربتي : نحتو التنافستية العالميتة عضو في اللجنة العلميتة لمتؤتمر  -

 .2016ردنية الجامعة األ
عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر العلوم التربوية السادس في جامعة الزرقاء : التربية في بيئة رقمية  -

 .2015مجددة 
المشاركة بورقة بحثية بعنوان دور مؤسسات التعليم العالي في نشر ثقافة السوم، ورقة قدمت إل   -

 .25/11/2015مؤتمر شبابنا صناع السوم ، الزرقاء 
المشاركة بورقة بحثية بعنوان : دور الجامعات في تعزيز مفاهيم التربية السياسية، ورقة قدمت إل   -

 . 25/11/2015الزرقاء مؤتمر شبابنا صناع السوم ، 
المشاركة بورقة بحثية فتي الملتقت  األول لقستم األصتول واإلدارة التربويتة فتي جامعتة الستلطان قتابوس  -

 .6/5/2015-5ليات دعم المواطنة في المجتمع العربي، بعنوان : آ
 .30/4/2014-28المشاركة في اجتماع عمداء كليات التربية والذي عقد في لبنان  -
-1المشتتتاركة بورقتتتة عمتتتل حتتتول الشتتتباب والقضتتتايا المعاصتتترة والتتتذي عقتتتد فتتتي جامعتتتة الكويتتتت متتتن  -
4/4/2014. 
دراسة تحليلية قدمت في المؤتمر األول لمديرية شتباب  المشاركة بورقة عمل حول أزمة العقل العربي -

 .21/4/2014الزرقاء في 
المشتتاركة فتتي اجتمتتاع عمتتداء كليتتات العلتتوم التربويتتة فتتي العتتالم العربتتي المنعقتتد فتتي الستتودان  تتول  -

 .17/3/2010-15الفترة 

فتي جامعتة الستابع متن  المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر بعنوان : "نحو تجذير العلوم اإلنسانية، عقتد -
 . 4/2009ابريل في الجماهيرية العربية الليبية ، شهر 
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الرابتتتع عشتتتر ) العلتتتوم والتكنولوجيتتتا فتتتي  دمتتتة  األردنتتتيالعلمتتتي  األستتتبوعالمشتتتاركة بورقتتتة بحثيتتتة فتتتي  -
 .5/2009التنمية المستدامة ( ، عمان ، 

بعنوان : " مؤسستة التتعلم  21/5/2009-20المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الذي عقد في الفترة  -
 . األردنية" في الجامعة 

المشتاركة بورقتة بحثيتتة فتي متتؤتمر لنتدن التدولي حتتول التربيتة والتتذي عقتد فتي لنتتدن/بريطانيا فتي الفتتترة  -
9-12/11/2009 . 
 

 الرسائل الجامعيةالرسائل الجامعية

 
 : اإلشراف

)الطالبة رجاء سالم ابو  األردن في ال اصة التربية مدارس لمديري التربوية اإلدارية الحاجات تقدير .1
 .ماجستيرمريغي( 

. دراسة تقويمية للموح ات التربوية المدونة في سجل زيارات المشرفين التربويين لمعلمي 2
 .ماجستير موس   مش( االجتماعيات في مديريات التربية والتعليم في عمان )الطالبة سوزان

الرسمية  األردنيةدارة الجودة الشاملة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات إ. درجة تطبيق مفاهيم 3
 .ماجستير)الطالبة عو شفيق القاضي ( 

ودورها المقترح  األردنأثر شبكات التواصل االجتماعي االلكترونية عل  اتجاهات طلبة الجامعات في .4
  .دكتوراة صعيليك(  أبوفي تنمية الش صية المتوازنة لديهم )الطالب ضيف اهلل عودة 

من الفكري لدم طلبة المرحلة الثانوية في المملكة العربية ألأسس تربوية مقترحة لتطوير مفهوم ا. 5
 .دكتوراةالسعودية )الطالب عبد العزيز عقيل العنزي( 

 ) الطالبة نيفين فريد درا مة( األردنالتربوي في  اإلشرافالمتميز في عملية . دور مقترح للمعلم 6
  .ماجستير

الذاتية لدم طلبة كليات العلوم  باالستقوليةمقترحة لتعزيز تربية المواطنة وعوقتها  إستراتيجية. 7
 دكتوراة. 13/5/2012التربوية في الجامعات األردنية الرسمية )عبدالسوم فهد العوامرة (

انوية العامة في المملكة األردنية الهاشمية في ضوء متطلبات ث. تطوير األداء اإلداري للمدرسة ال8
 من مة التعلم )محمد محمود مفرج( جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة

  .دكتوراة
 اصة في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية . أنموذج مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية ال9

 .دكتوراةالحديثة ) منال محمود الشي  ( 
لدم االنتماء الوطني ية وتعزيز التحديات الثقافمواجهة لللجامعات السعودية  إستراتيجية تربوية .10

 .دكتوراة)نجوم احمد السرحاني(  طلبتها
الجامعي في المملكة العربية السعودية ) عبد  .أسس تربوية مقترحة للحرية األكاديمية في المستوم11

 دكتوراة . بن مفضي البرجس( نالرحم
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.برنامج تدريبي إداري مقترح لتطبيق إدارة التنوع في الجامعات السعودية )محمد بن سالم 12
 الصريصري( .

لي تحليل .أنموذج مقترح للقيادة الذاتية للمدارس المستقلة في المملكة العربية السعودية وفق مد 13
دارة المعرفة )حسين بن  لف البلوي(  .دكتوراة الن م وا 

) األ وقية.درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية للقيم 14
 .ماجستيرسعود الربيعان( 

تربوية مقترحة للجامعات السعودية لمواجهة التغير التربوي في  ل مجتمع المعرفة  إستراتيجية. 15
 . دكتوراة السكيتي ( إبراهيم)محمد بن 

أسس تربوية مقترحة لتفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدم طلبتها في  ل . 16
 .دكتوراة الحجاوي()راما  الربيع العربي وعوقة ذلك باالستقولية الذاتية

. أسس تربوية مقترحة للن ام التربوي األردني في الحد من تأثير وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة 17
 . دكتوراة عل  تربية النشء )ناريمان عطية(

 .دكتوراة . دور مقترح للجامعات األردنية لتنمية مفاهيم الثقافة السياسية لدم طلبتها ) حسام أيوب(18
مقترح للجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاهيم التربية التحررية لدم طلبتها في  ل  دور .19

 .دكتوراة،)نجاح وريكات( التغير االجتماعي استنادًا إل  أفكار )باولوفريري(
 كبة متطلبات التنمية المستدامةاأسس تربوية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدم المعلمين لمو  .20

 .دكتوراة شقر()أشرف األ
تقييم فاعلية دور المدرسة كوحدة لإلنماء المهني في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من . 21

 .ماجستير )ليل  سليمان الحرملي(وجهة ن ر مديري المدارس والمعلمين
المدرسة من مات المجتمع المدني في تطوير األداء اإلداري لمؤسسات طفل ما قبل التربوي لور الد. 22

 .ماجستير بمحاف ة مسقط في سلطنة عمان )  ديجة بنت علي المجينية(
 تحديات إدارة العمل التطوعي بالجمعيات األهلية في سلطنة عمان ) شريفة بنت حمود المنجية( .23

 .ماجستير
مد . برنامج تربوي مقترح للحد من االستقواء لدم طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن ) مح24

 عبداهلل الز ول( دكتوراة.
تربوية مقترحة لتنمية الثقافة الديمقراطية لدم أعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات  إستراتيجية .25

 دكتوراة. الحكومية األردنية ) رشا محمد  الد(
مقترحة لتو يف إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي  إستراتيجية. 26

 الكويتية ) نايف الفي المطيري( دكتوراة.
بة الجامعات السعودية ) سعود ل. مدونة أ وقية مقترحة للحد من  اهرة التطرف الفكري لدم ط27

 حمود ربيعان( دكتوراة .
 عات األردنية لنشر ثقافة السوم لدم طلبتها )سميرة أحمد( دكتوراة .. أسس تربوية مقترحة للجام28
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لجامعات وا تربوي مقترح للمشاركة المجتمعية بين النقابات المهنية والعمالية الرسمية. تصور 29
 .)شذم الزعبي( دكتوراة األردنية لمواجهة العنف الجامعي

) الد  لحماية  الشباب من  طر تعاطي الم دراتلتعزيز دور األسرة مقترحة إستراتيجية تربوية  .30
 الزعبي(.

. واقع أ وقيات مهنة التعليم لدم معلمي وزارة التربية والتعليم في األردن وسبل تعزيزها) أشرف 31
 قاسم العليمات( دكتوراة .

تصور تربوي مقترح لتو يف مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية في  .32
 كريم الشديفات( دكتوراة .للجامعات األردنية الرسمية) منيرة عبد اا

  تربوي مقترح للن ام التربوي األردني لتفعيل أداء المعلم في تو يف التكنولوجيا في الغرفة  تصور .33
 )هشام ( دكتوراة. الصفية وفق مد لي إدارة التغيير واالقتصاد المعرفي

األردني لمواجهة انعكاسات العولمة الثقافية عل  الهوية الثقافية ) النا . دور مقترح للن ام التربوي 34
  ليل العيد(.

. أسس تربوية مقترحة للتعليم الثانوي في األردن لونتقال بالطالب من تعلم لتعرف إل  تعلم لتشارك) 35
 نسرين عبد الحفي  العفيشات(.

 
 
 . )دا ل و ارج األردن( الرتب العلميةمحكم أبحاث ترقية ألعضاء هيئة التدريس لم تلف  -
 والعالمية.  المجوت المحلية والعربيةالمقدمة للنشر في م تلف  األبحاثمحكم أبحاث للعديد من  -
محكتتتم للعديتتتد متتتن الكتتتتب المقدمتتتة للترقيتتتة إلتتت  م تلتتتف الرتتتتب فتتتي وزارة التربيتتتة والتعلتتتيم األردنيتتتة  -

 حت  تاري ه . 2009اعتبارا من العام 
محكتتتم للمشتتتاريع الممولتتتة متتتن قبتتتل مجلتتتس البحتتتث العلمتتتي فتتتي كليتتتة التربيتتتة فتتتي جامعتتتة الستتتلطان  -

 .2014/2015قابوس للعام الجامعي 
 

  اللجاناللجان

 . 2017/ الجامعة األردنية للعام وأ وقياتها مساق الحياة الجامعيةإعداد  طة لعضو لجنة  -
 .2016/2017واألصول للعام الجامعي عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اإلدارة التربوية  -
 .2015/2016عضو مجلس كلية العلوم التربوية / الجامعة األردنية للعام الجامعي  -
عضو لجنة المؤتمرات والندوات/ كلية العلوم التربوية/الجامعة األردنية للعام الجامعي  -

2015/2016/2016/2017. 
/الجامعة نحو التنافسية العالمية بالتعليم العالي في الوطن العربيعضو اللجنة العلمية للمؤتمر المعنون  -

 .2015/2016 األردنية
 .2015/2016عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اإلدارة التربوية واألصول للعام الجامعي  -
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التربوية  عضو لجنة امتحان الكفاءة الجامعية لطلبة الدكتوراه والشامل لطلبة الماجستير في قسم اإلدارة -
 .2015/2016واألصول للعام الجامعي 

رئيس اللجنة التحضيرية للملتق  الثقافي األول لقسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان  -
 .2015قابوس 

لجنة األنشطة العلمية واألكاديمية في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  عضو -
2014/2015. 

لجنة التو يف في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  عضو -
2014/2015. 

عضو لجنة الترقيات في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي  -
2014/2015. 

جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي عضو لجنة الدراسات العليا في قسم األصول واإلدارة التربوية في  -
2014/2015. 

لجنة األنشطة العلمية واألكاديمية في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس  رئيس -
 .2014/2015للعام الدراسي 

عضو لجنة تقييم برنامج الماجستير وتطويره في قسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان  -
 .2014/2015قابوس للعام الدراسي 

ة ال طة اإلستراتيجية لقسم األصول واإلدارة التربوية في جامعة السلطان قابوس للعام جنعضو ل -
 .2014/2015الدراسي 

عضو لجنة لوضع معايير لتقييم طلبة البكالوريوس في بعة مقررات كلية التربية في جامعة السلطان  -
 .2014/2015قابوس للعام الدراسي 

  الجودة( في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية.ضمان ضو لجنة ال براء ) لجنة ع  -
 . مقاربات نقدية في التربية والمجتمع -نقد وتنوير عضو هيئة التحرير لمجلة  -
 ضو هيئة التحرير في المجلة العربية للدراسات اإلدارية واالقتصادية.ع -
 .2013/2014في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  عضو في مجلس العمداء -
 . 2014-2013عضو في مجلس الجامعة لجامعة الزرقاء للعام الدراسي  -
 .2013/2014عضو في مجلس البحث العلمي في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -

 .2014رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر كلية العلوم التربوية ال امس في جامعة الزرقاء  -

 .2014للعام الجامعي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي  عضو -

 .2013/2014رئيس لجنة اإلشراف العليا عل  مدارس ورياة جامعة الزرقاء للعام الدراسي  -

الجامعي  رئيس لجنة إعداد برنامج تهيئة أعضاء الهيئة التدريسية الجدد في جامعة الزرقاء للعام -
2013/2014. 

رئيس لجنة وضع أسس تقييم أفضل رسالة ماجستير في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -
2013/2014. 
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رئيس لجنة تجارب وقصص نجاح أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء للعام  -
 2014//201الجامعي

 .2013/2014عضو لجنة الندوات في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -
 .2013/2014عضو لجنة الت طيط االستراتيجي في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -
 .2013/2014عضو لجنة ال طة الدراسية واالمتحانات في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -
للعام الجامعي عضو في اللجنة المشكلة في جامعة الزرقاء لتقييم نتائج امتحان الكفاءة الجامعية  -

2013/2014. 

 .203/2014عضو لجنة إعداد تعليمات لتحكيم كتاب منهجي للعام الجامعي -

عضو اللجنة المشكلة باإلشراف عل  ن ام التقييم االليكتروني ألعضاء الهيئة التدريسية في  -
 .2013/2014جامعة الزرقاء للعام الجامعي 

جامعة الزرقاء للعام  عضو في اللجنة المشكلة لوضع تعليمات من  درجة الدبلوم العالي في -
 .2013/2104الجامعي 

عضو في اللجنة المكونة الستحداث وحدة متطلبات الجامعة في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -
2013/2014. 

عضو في اللجنة المشكلة لعمل مجلة ثقافية تصدر عن عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء  -
2014. 

 .2013/2014في جامعة الزرقاء للعام الجامعي عضو اللجنة التوعوية للطلبة  -
 . 2013/2014رئيس اللجنة المالية لمبادرة عمال الوطن في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -
  نفس في جمعية البحث العلمي .والعلوم االجتماعية والفلسفة وعلم ال اإلنسانياتلجنة عضو  -

 .2013/2014الزرقاء للعام الجامعي عضو لجنة استحداث مركز بحوث في جامعة  -
 .2013/2014عضو لجنة تنمية المجتمع المحلي في جامعة الزرقاء للعام الجامعي  -
عاما من العطاء للجامعة للعتام الجتامعي  20عضو لجنة احتفاالت جامعة الزرقاء بمناسبة مرور  -

2013/2014. 
 .2012/2013 عضو في لجنة التحقيق في قضايا الطلبة للعام الجامعي -

و 2007/2008عضتتتتتتتتو فتتتتتتتتي اللجنتتتتتتتتة االجتماعيتتتتتتتتة لكليتتتتتتتتة العلتتتتتتتتوم التربويتتتتتتتتة للعتتتتتتتتام الجتتتتتتتتامعي  -
2008/2009. 

 2009/2010،  2008/2009عضو في لجنة المكتبتة فتي كليتة العلتوم التربويتة للعتام الجتامعي  -
2010/2011 ،2011/2012. 

 2010/2011و 2008/2009_ عضتتتتتتتتتتو مجلتتتتتتتتتتس كليتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتوم التربويتتتتتتتتتتة للعتتتتتتتتتتام الدراستتتتتتتتتتي 
 .2012/2013و 2011/2012،
عضو فتي لجنتة الترقيتة لمعلمتين التربيتة والتعلتيم فتي مديريتة التربيتة والتعلتيم للشتونة الجنوبيتة للعتام  -

 .2012/2013و  2009/2010الدراسي 
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عضتتو فتتي لجنتتة الترقيتتة لمعلمتتين التربيتتة والتعلتتيم فتتي مديريتتة التربيتتة والتعلتتيم لمنطقتتة عتتين الباشتتا  -
 .2010/2011،2011/2012،2012/2013،2013/2014للعام الدراسي 

عضتو فتي لجنتة الترقيتتة لمعلمتين التربيتة والتعلتتيم فتي مديريتة التربيتة والتعلتتيم لمنطقتة عمتان الرابعتتة  -
 .2012/2013، 2011/2012 ،2010/2011 للعام الدراسي

 . لعدة دورات واألصولة التربوي اإلدارةلطلبة قسم والكفاءة لجنة امتحان الشامل  مقرر -
حتتت   2007متتن  واألصتتولدارة التربويتتة إلفتتي قستتم ا التتدكتوراهعضتتو لجنتتة امتحتتان الكفتتاءة لطلبتتة  -

 تاري ه.
حتت   2007عضو لجنة امتحان الشامل في قسم اإلدارة التربوية واألصول/ الجامعة األردنية متن  -

 تاري ه .
  .2010/2011من العام الجامعي  جامعية آمنة " اعتباراً عضو في المبادرة األردنية " نحو بيئة  -

-2010للعتتتتتتتتام الدراستتتتتتتتي  واألصتتتتتتتتولالتربويتتتتتتتتة  اإلدارة_ رئتتتتتتتتيس لجنتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتات العليتتتتتتتتا فتتتتتتتتي قستتتتتتتتم 
2011،2011/2012. 

-2010عضتتتتتتتتتتتو لجنتتتتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتي كليتتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتتوم التربويتتتتتتتتتتتة للعتتتتتتتتتتتام الدراستتتتتتتتتتتي  -
2011،2011/2012،2012/2013. 

-2010للعتتام الدراستتتي فتتتي الجامعتتة األردنيتتتة تطتتتوير كليتتة العلتتتوم التربويتتة  إستتتراتيجيةعضتتو لجنتتتة  -
2011/2011-2012. 

عضو في لجنة كلية العلوم التربوية لإلعداد الحتفاالت الجامعة األردنيتة بالتذكرم ال مستين لتأسيستها  -
 . 2010/2011للعام الدراسي 

 .2011-2010ردنية للعام الدراسي ألمجلس الجامعة افي عضو  -

 .2010ردنية اعتبارا من العام ألعضو في لجنة المرصد التربوي في الجامعة ا -

اعتبتتتارا متتتن العتتتام الدراستتتي فتتتي الجامعتتتة األردنيتتتة عضتتتو فتتتي اللجنتتتة االستشتتتارية للمرصتتتد التربتتتوي  -
2010. 

 .2011/2012هيئة التدريس المتميز في الجامعة األردنية للعام مقرر لجنة ا تيار معايير عضو -

 

 

  ::المحاضرات والورش التدريبيةالمحاضرات والورش التدريبية

 .2008، اليوم العلمي لكلية اآلداب في الجامعة األردنية،العربي محاضرة بعنوان : رسالة إل  الشباب .1

 .2011محاضرة بعنوان : كيف أكون مثقفا في الجامعة األردنية ، .2

 .2011صيا ة المستقبل ،محاضرة في المدرسة النموذجية في الجامعة األردنية بعنوان: دور الشباب في  .3

 .2013محاضرة بعنوان: الحسين بن طول وقفات في سيرته في جامعة الزرقاء ، .4

 .2013المعاصر في جامعة الزرقاء ، بعنوان: إشكالية الحداثة في الفكر التربويمحاضرة  .5

 .2013محاضرة بعنوان : العقل العربي مد ل لدراسة العنف لدم الطلبة في جامعة الزرقاء ، .6

 .2013ة عمل ألعضاء لجنة الجودة في جامعة الزرقاء حول إعداد األهداف التربوية ،ورش .7

 .2014التعامل مع الطالب ،آلية ورشة تدريبية لمعلمي مدارس ورياة جامعة الزرقاء حول  .8
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 .2014لمعلمي مدارس ورياة جامعة الزرقاء ، ورشة عمل بعنوان كيف أ طط للنجاح، .9

ورشة تدريبية بعنوان: االتجاهات الحديثة في تنمية القدرات اإلدارية والمهارات التفكيرية، وزارة األوقاف   .10
 . 23/4/2015-19سلطنة عمانوالية صور والشؤون الدينية في 

، وزارة األوقاف اإلبداعيورشة تدريبية بعنوان: االتجاهات الحديثة في تنمية المهارات التفكيرية والتفكير  .11
 .11/6/2015-7ف ة شمال الشرقية والية إبرا، سلطنة عماناوالشؤون الدينية / مح
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