
المستو
 الرقم عنوان الرسالة أسم الطالب إشراف التخصص ى

د عايش . ا علوم/ مناھج  دكتوراة
فاعلیة نموذج التعلم البنائي في تحصیل طلبة الصف األول الثانوي العلمي في   الخوالدة سالم زيتون

 .١ مادة األحیاء واتجاھات الطلبة نحوھا

د محمد فخري .ا مناھج عربي دكتوراة
 مقدادي

بد الرحمن ع
 السفاسفة

بناء أنموذج مقترح لتطوير كتب اللغة العربیة للصف الثامن األساسي في األردن 
 .٢ استنادا الى معايیر الكتاب المدرسي الجید ونتائج تحلیل ھذه الكتب وتقويمھا

تعلم / علم نفس دكتوراة
 وتعلیم

د عبد الرحمن . ا
میة مھارات التفكیر األساسیة وعلى التحصیل في أثر برنامج تعلیمي على تن عصالن المساعید عدس

 .٣ الجغرافیا عند طالب الصف السادس األساسي

المناخ التنظیمي في مديريات التربیة والتعلیم وعالقته باإلبداع اإلداري لدى  باسم حوامدة د كايد سالمة.ا إدارة تربوية دكتوراة
 .٤ القادة التربويین في األردن

مدى توافر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شمال األردن كما يتصورھا  حسن غرايبة د كايد سالمة.ا ويةإدارة ترب ماجستیر
 .٥ أعضاء مجالس اآلباء والمعلمین والمشرفین التربويون

تربیة / مناھج  ماجستیر
 إسالمیة

  د كايد عبد.ا 
تحصیل طلبة الصف الخامس أثر استخدام طريقتي لعب األدوار والمناقشة في  صالح المساعید الحق

 .٦ األساسي في دروس العبادات واتجاھاتھم نحوھا

العالقة بین مصادر قوة القادة التربويین واتجاھاتھم نحو التغییر التنظیمي  مصطفى النوباني د كايد سالمة.ا إدارة تربوية دكتوراة
 .٧ والتزامھم التنظیمي في األردن

 .٨ مشكالت معلمي غرف مصادر المدرسة األساسیة اصف العابدو د محمد صالح تربیة خاصة ماجستیر

فاعلیة أسلوب التعزيز الرمزي في عالج ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط   محمود ملكاوي د خولة يحي تربیة خاصة ماجستیر
 .٩ الحركي الزائد لدى أطفال من ذوي صعوبات تعلمیة

 .١٠ "دراسة مقارنة " لیل منفعة الكلفة للجامعات األردنیة العامة والخاصة تح علي حورية رياض ستراك إدارة تربوية دكتوراة

د عبد الرحمن .ا قیاس وتقويم ماجستیر
 .١١ معوقات تعلیم التفكیر الناقد من وجھة نظر معلمي المرحلة الثانوية في األردن فدوى ثابت عدس

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د عبد الرحمن .ا
ثر برنامج تدريبي لمھارات ما وراء المعرفة في حل مشكالت حیاتیة لدى طلبة أ مصطفى الخوالدة عدس

 .١٢ الصف الثامن األساسي في مديرية التعلیم الخاص في األردن

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د عبداهللا زيد .ا
ق في أثر تعدد استراتیجیات إعادة وصف التمثیالت المعرفیة على األداء الالح محمود الشاذلي الكیالني

 .١٣ مھمات مدرسیة

علم نفس  دكتوراة
 تعّلمي مبني على نظرية التعلم المستند الى الدماغ في -أثر برنامج تعلیمي ناديا السلطي محمد الريماوي تربوي

 .١٤ تطوير القدرة على التعلم

لغة / مناھج  دكتوراة
 صالح الحجوج  محمد مقدادي د.ا عربیة

م على القراءة الصامتة الموجھة والحوار فعالیة برنامج تعلیمي مقترح قائ
والمناقشة في تحسین االستیعاب القرائي لطلبة الصف التاسع في محافظة 

  األردن-الكرك
١٥. 

مستوى وعي أعضاء ھیئة التدريس في الجامعات األردنیة بظاھرة العولمة  تیسیر الخوالدة د عبد اهللا عويدات.ا أصول تربیة دكتوراة
 .١٦ كاساتھا على التعلیم الجامعي النع  وتصوراتھم

لغة / مناھج  دكتوراة
 Ahmad Mahmoud د خلف المخزومي إنجلیزية

The Relative Effect of a Pragmatic Approach on improving the 
comprehension and Translation skills of the Advanced – level Program 

Students in Amman Private Schools 
١٧. 

أنموذج مقترح للتطوير اإلداري وأمكانیة تطبیقه في : إدارة الجودة الشاملة أحمد محمد بدح د راتب السعود. أ إدارة تربوية دكتوراة
 .١٨ الجامعات األردنیة العامة

لتعلیم في األردن درجة تطبیق المساءلة اإلدارية في مديريات التربیة وا میسون الزعبي د كايد سالمة. أ إدارة تربوية دكتوراة
 .١٩ ومعوقات تطبیقھا

احمد محمود  د راتب السعود. أ إدارة تربوية دكتوراة
 السحیمات

دراسة تحلیلیة تربوية في ضوء التغیرات السیاسیة واالقتصادية واالجتماعیة 
 .٢٠ وانعكاس ذلك على التطور التربوي في األردن

 قیاس وتقويم دكتوراة

 

عبداهللا زيد 
 الكیالني

 

 ضال الشريفینن

مدى تحقیق معايیر الفاعلیة في معادلة اختبارين أحدھما ثنائي التدريج اآلخر 
 .٢١ متعدد التدرج وفق النظرية الكالسیكیة والنظرية الحديثة في المقايیس

تربیة / مناھج  ماجستیر
ي مؤسسة التدريب المھني المشكالت التي يواجھھا المعلمون والمدربون ف عدنان العجلوني د عدنان الجادري مھنیة

 .٢٢ في األردن والحلول المقترحة لھا

أسعد صبحي أبو  د رياض ستراك. أ إدارة تربوية دكتوراة
 .٢٣ دراسة االستثمار التربوي للتعلیم الثانوي في األردن حسن

د عبداهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 محمد الزيود الكیالني

اتیا مستندة الى عملیات ما وراء معرفة تصمیم إستراتیجیة تعلیم منظم ذ
واختبار فاعلیتھا في األداء اللفظي في مادة التربیة االجتماعیة لدى طلبة الصف 

 التاسع
٢٤. 

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 الكیالني

ابراھیم محمد 
 السوالمة

ي على أثر طريقة الحل والصیغة الرياضیة في قدرة طلبة الصف الثامن األساس
حل المعادلتین الخطیتین بمتغیرين في مدارس مديرية التربیة والتعلیم لمنطقة 

 اربد الثانیة
٢٥. 

تربیة / مناھج  دكتوراة
 رياضیة

د محمد خیر . أ
 مامسر

غازي محمد 
 الكیالني

أثر استخدام ثالثة أسالیب تدريس على تعلم بعض المھارات األساسیة في 
 .٢٦ ةلعبة كرة الید ورياضة السباح

محمد ذيبان  علوم/ مناھج  ماجستیر
أثر تصمیم برمجیة تعلیمیة مطورة في تحصیل طلبة الصف التاسع لبعض  محمد احمد الوديان الغزاوي

 .٢٧ مفاھیم وحدة الحرارة وتطیبقاتھا في مدارس تربیة اربد األولى في األردن



 .٢٨  التي تواجه اإلدارة المدرسیةالمشكالت ھالة البنا د رياض البنا.أ  إدارة تربوية ماجستیر

د عباس . أ إدارة تربوية ماجستیر
 الشريقي

عائشة الشیخ 
 علي

 .٢٩ المناخ التنظیمي السائد في مدارس وكالة الغوث الدولیة

تربیة / مناھج  ماجستیر
 إسالمیة

د سعدون . أ
 الساموك

 الشامل من وجھة نظر  اإلسالمیة للصف األول الثانوي تقويم كتاب الثقافة علي الصالحین
 .٣٠ المعلمین والطلبة

لغة / مناھج ماجستیر
 .٣١ مدى تركیز أسئلة كتب اللغة العربیة عمر الھويمل د محمد مقدادي. أ عربیة

 .٣٢ ضغوط العمل وعالقتھا بالدافعیة نحو العمل دالل الزعبي د رياض البنا. أ إدارة تربوية دكتوراة
 .٣٣ واقع العمل المخبري في تدريس العلوم ھاشم المحامید يد البشايرةد ز. أ علوم/ مناھج  ماجستیر

/ مناھج  دكتوراة
 رياضیات

 .٣٤ واقع تطلعات استخدام الحاسوب محمد أبو ريا د فريد أبو زينة. أ

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د عبد الرحمن . أ
 عبد الجلیل القرعان عدس

غ الثالثیة لتحسین مستوى اتخاذ لنظرية ستیرنبیر"أثر برنامج تعلیمي مستند 
 )علمي / أدبي (   القرار لدى طلبة الصف األول الثانوي 

 

٣٥. 

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

د خلف . أ
 المخزومي

 .٣٦ The reading miscues of ESP students at Jordan صالح مقاللة

 .٣٧ المھنیة المستقبلیة لمديري المدارسالكفايات  محمد القداح احمد بطاح  د .أ إدارة تربوية دكتوراة

درجة رضا معلمي المرحلة الثانوية عن مستويات العالقات اإلنسانیة بین  محمد نبیل عبابنة د كايد سالمة. أ إدارة تربوية ماجستیر
 .38 المعلمین والمشرفین التربويین في مدارس اربد

 .٣٩ أثر استخدام الوسائط التعلیمیة في التحصیل العلمي احمد القرارعة د عايش زيتون.أ علوم/ مناھج  دكتوراة
 .٤٠ واقع أخالقیات العمل اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولیة عبد المنعم طرخان د رياض ستراك.أ إدارة تربوية دكتوراة
 .٤١ المدارس الثانوية وعالقتھا بدافعیة المعلمیناألنماط القیادية لمديري  علي عیاصرة  يحي شديفات د.أ إدارة تربوية دكتوراة

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د عبد الرحمن .أ
 عدس

فاعلیة استخدام منحى الوسائط المتعددة المتكامل المستند الى تكنولوجیا  زھرية عبد الحق
 .٤٢ المعلومات

/ مناھج  دكتوراة
 رياضیات

نمیة التفكیر التي يستخدمھا معلمون مھرة في تدريس استراتیجیات ت سمیلة الصباغ  فريد أبو زينة د.أ
 .٤٣ الرياضیات

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

 .٤٤  تعلیمیة مستندة الى نظرية معالجة المعلومات بناء إستراتیجیة احمد الفي  يوسف قطامي د.أ

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

Dr. Hussein 
Abdul-Fattah 

Eid Odeh Abu 
Sirhan 

English Language Teacher’s Use of Met cognitive 
45. 

/ مناھج  ماجستیر
 رياضیات

محمد مصطفى  د فريد أبو زينة. أ
 العبسي

مدى اكتساب طلبة المرحلة األساسیة العلیا للمفاھیم والمھارات الرياضیة 
 .46 العددية في مدارس وكالة الغوث في منطقة إربد

تربیة / مناھج  ماجستیر
 مھنیة

المشكالت التي يواجھھا المعلمون في تدريسھم لمقرر التربیة المھنیة لطالب  سالم القرعان مقبل علیماتد . أ
 .47 المرحلة األساسیة

دراسات /مناھج  ماجستیر
 اجتماعیة

مدى احتواء كتب التربیة الوطنیة للقیم المتضمنة في أھداف منھاج المرحلة  أمجد عبابنة د علي الخريشة
 .48 یا في األردناألساسیة العل

 .49 والخاصة  األنماط القیادية لمديري المدارس الحكومیة  بثینة عويس د رياض البنا. أ إدارة تربوية ماجستیر
 .50 االحتیاجات التدريبیة لمعلمي التربیة الموسیقیة ولید أبو زياد د عباس الشريقي إدارة تربوية ماجستیر

أنماط الشخصیة لألطفال ذوي التأتأة واألطفال ذوي الكالم الطبیعي ضمن  مد التايهاح د خولة يحیى تربیة خاصة ماجستیر
 .51 في مدينة عمان) ١٢ -٨(المرحلة من 

 .52 مشكالت رياض األطفال في محافظة عمان مارلین الحلبي د عباس الشريقي إدارة تربوية ماجستیر
 .53 رة الوقت وعالقتھا بالقیادة اإلبداعیةإدا سامي رحاحلة د رياض ستراك. أ إدارة تربوية ماجستیر

علم نفس  ماجستیر
 تربوي

عبد الحكیم  د شفیق عالونة. أ
 الصافي

 .54 تصورات معلمي ومعلمات المرحلة األساسیة العلیا

/ مناھج  ماجستیر
 رياضیات

 .55 تقويم كتاب الفیزياء للصف الثاني الثانوي العلمي غسان قطیط د فريد أبو زينة. أ

 إدارة تربوية جستیرما
 فاعلیة القیادة اإلدارية التربوية في المدارس الثانوية عبد الكريم قرقش د رياض البنا.أ 

56. 

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

محمد "ابراھیم  د محمد مقدادي. أ
 الحراحشة" علي

تأثیر استخدام إتقان التعلم وفق نموذج بلوم في تحصیل طلبة الصف العاشر 
 .57 في مادة قواعد اللغة العربیةاألساسي 

د عباس عبد . أ إدارة تربوية دكتوراة
 مھدي

واصل حسین 
 المومني

عالقة المناخ التنظیمي بأسلوب إدارة الصراع في المدارس الثانوية العامة من 
 .58 وجھة نظر المديرين والمعلمین

محمود رزق محمود  د محمد غزاوي. أ علوم/ مناھج  ماجستیر
 منسي

 برمجیة تعلیمیة باستخدام خريطة المفاھیم ودراسة أثرھا في تحصیل  میمتص
 .59 طلبة الصف العاشر األساسي للمفاھیم المتضمنة في وحدة الھیدروكربونات

لغة / مناھج  ماجستیر
 عربیة

أماني محمد كر  د عودة أبو عودة. أ
 يشان

 .60 مستوى تحصیل طلبة الجامعات األردنیة في النحو العربي

احمد حسن  د عايش زيتون. أ علوم/ مناھج  دكتوراة
 العیاصرة

دور األنشطة العلمیة الممارسة في تعّلم العلوم لدى طلبة مرحلة التعلیم 
 .61 األساسیة وعالقتھا ببعض خصائص معلمیھم

تربیة / مناھج  ماجستیر
 مھنیة

د عدنان الجاد . أ
 ري

ھیثم مصطفى 
 عیادات

ھارية لمعلمي التربیة المھنیة من وجھة نظر المعلمین االحتیاجات التدريبیة الم
 .62 والمشرفین في محافظة اربد

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

 .63 تطور مفھوم السلطة عند الطلبة األردنیین وعالقتھا ببعض المتغیرات إياد الشوارب د يوسف قطامي. أ

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

د خلف . أ
 المخزومي

 عواطف مزعل
 أبوالشعر

Strategies for Constructing Meaning used by university students 
through reading different types of text 64. 

رتیبة محمد حسن  عباس الشريفي. أ إدارة تربوية دكتوراة
 سالمة

الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتھا 
 .65 ظیفي والوالء التنظیمي للمعلمینبالرضى الو

تربیة / مناھج  دكتوراة
 إسالمیة

 والنصوص والمجموعات الرمزية في  تأثیر استخدام طرائق التعلم اإلتقاني شاھر أبو شريخ د كايد عبد الحق. أ
 .66 تحصیل طالب الصف األول الثانوي في مادة السیرة النبوية

دراسات /مناھج  ماجستیر
 اجتماعیة

درجة ممارسة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية في محافظة الكرك لمھارات  ماجد الصعوب  علي الخريشةد
 .67 التفكیر التاريخي

د عبد الرحمن . أ قیاس وتقويم ماجستیر
 عدس

سوسن فريد 
 الشیاب

مدى كفاءة معلمات االقتصاد المنزلي في بناء االختبارات التحصیلیة في مدارس 
 .68  والتعلیم باألردن وفق معايیر االختبار الجیدوزارة التربیة



علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د محمد . أ
 الريماوي

صالح محمد علي 
 أبو جادو

أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت في تنمیة 
 .69 التفكیر اإلبداعي لدى عینة من طلبة الصف العاشر األساسي

 دكتوراة
د عبد اهللا . أ أصول تربیة

 عويدات
دراسة تحلیلیة لسیاسة القبول في التعلیم الجامعي في األردن في ضوء مبدأ  محمد جرادات

 .70 تكافؤ الفرص التعلیمیة واألوضاع االقتصادية واالجتماعیة والتربوية للطلبة

 .71 لتجديدات في النظام التربوي األردنيبناء معايیر إلدارة ا عايد احمد الخوالدة د راتب السعود. أ إدارة تربوية دكتوراة

ابراھیم باجس  د نزيه حمدي. أ إرشاد تربوي دكتوراة
 معالي

أثر التحصین ضد التوتر والتدريب على حل المشكالت في خفض الضغوطات 
 .72 النفسیة وتحسین مستوى التكیف لدى أمھات ذوي االحتیاجات الخاصة

/ مناھج  دكتوراة
 رياضیات

حسن محمد فاضل  أبو زينةد فريد . أ
 العرسان

أثر برنامج تدريبي الستراتیجیات حل المسألة الرياضیة في تنمیة القدرة على 
 .73 حل المسألة الرياضیة وعلى التحصیل في الرياضیات

دالل سعد الدين  د نزيه حمدي. أ إرشاد تربوي دكتوراة
 العلمي

لدى طلبة الجامعات التوتر والضغط النفسي واالكتئاب ومھارات التكیف 
 .74 الفلسطینیة والجامعات األردنیة

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

محمد حسین  د خلف المخزومي
 شطناوي

An Evaluation of " Enterprise " Teachers , Pupils, and Parents, 
Perspectives 75. 

موسى محمد  د رياض البنا. أ إدارة تربوية دكتوراة
 ھاشم

ت القیادية لمديري المدارس الثانوية وعالقتھا بمركز الضبط لدى الممارسا
 .76 المعلمین في األردن

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

أثر برنامج في ما وراء المعرفة األخالقیة على تطوير المعرفة فوق األخالقیة  عبد الناصر الجراح د عدنان العتوم. أ
 .77 رموكوالسلوك األخالقي لدى فئة من طلبة جامعة الی

تطور عملیات االستقصاء العلمي وعالقتھا بمستوى التعلیم الصفي ونمط  رافع عارف مساعدة د عايش زيتون. أ علوم/ مناھج  دكتوراة
 .78 التعلم والتحصیل العلمي لدى طالب المرحلة األساسیة

 .79 ئدة في المدارس الثانوية في األردنالثقافة التنظیمیة السا احمد عارف ملحم د رياض البنا. أ إدارة تربوية دكتوراة

حلیمة عبد الفتاح  د راتب السعود. أ إدارة تربوية دكتوراة
 الیازجین

عالقة صراع الدور باألداء الوظیفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومیة في 
 .80 األردن

يحیى فوزي  د جمال الخطیب. أ تربیة خاصة ماجستیر
 موسى عبیدات

 استراتیجیة التعلم التعاوني في تحصیل الطلبة ذوي االحتیاجات أثر استخدام
 .81 الخاصة

تعلم / علم نفس دكتوراة
 وتعلیم

محمد حسین نھار  د يوسف قطامي. أ
 السمیر

فاعلیة برنامج تدريبي مقترح لتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي في األداء 
 .82 .اإلبداعي المعرفي لطلبة الصف العاشر األساسي

د محمد . أ نمو/ علم نفس كتوراةد
 الريماوي

غانم جاسر 
 البسطامي

أثر برنامج تدريبي مستند إلى النظرية المعرفیة االجتماعیة في منظومة القیم 
 .83 .لدى المراھقین

تربیة / مناھج  ماجستیر
 إسالمیة

د عبد اهللا . أ
الطريقة اإللقائیة في تنمیة التفكیر أثر كل من طريقتي االكتشاف واالسقتصاء و ناصر محمود إسلیم عويدات

 .84 .اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

د حسین عبد . أ
تطوير منھاج اللغة اإلنجلیزية لدورات المیكانیكا في مراكز التدريب المھني  شكري بكري قنديل الفتاح

 .85 . منحى اللغة اإلنجلیزية ألغراض خاصةالتابعة لوكالة الغوث الدولیة استنادا إلى

زيدان عبد الصمد  د خولة يحیى. أ تربیة خاصة دكتوراة
 الخمايسة

فعالیة صورة أردنیة معدلة من برنامج التطوير المعرفي اللغوي في عالج 
 .86 .الصعوبات المعرفیة الناتجة عن اإلصابات الدماغیة

تعلم / علم نفس دكتوراة
 وتعلیم

د د محم. أ
 الريماوي

عطاف محمد 
 الكفاوين

أثر برنامج تعلیمي تعلمي في تعديل مستوى الرغبات لدى طلبة الصف العاشر 
 .87 .األساسي

د عباس عبد . أ إدارة تربوية دكتوراة
 مھدي

ختام عبد العزيز 
 العناني

بناء أنموذج مقترح التصال اإلداري في ضوء واقع االتصال في وزارة التربیة 
 .88 .ي األردن والتجاھات العالمیة الحديثةوالتعلیم ف

درجة التزام مديري مدارس وكالة الغوث الدولیة في منطقة شمال عمان  أمل سلیم مقبل د احمد بطاح. أ إدارة تربوية ماجستیر
 .89 بتفويض السلطة في مدارس كما يراھا المعلمین

د عباس عبد . أ إدارة تربوية دكتوراة
 مھدي

سناء جودت 
 بیسيالبل

استراتیجیات إدارة الصراع التي يستخدمھا مديرو المدارس الثانوية العامة في 
 .90 األردن وعالقتھا بالروح المعنوية للمعلمین والتزامھم التنظیمي

لغة / مناھج  دكتوراة
المعتصم احمد  د عقلة الصمادي. أ إنجلیزية

 درايسة

The Effect Of A Proposed Program Based on Semantics Mapping and 
Brainstorming Strategies on Developing the English writing Ability and 

Attitudes of the First Scientific Secondary Students 
91. 

تربیة / مناھج  دكتوراة
 إسالمیة

محمد يوسف  د كايد عبد الحق. أ
 الكساسبة

حلة العلیا في ضوء الكفايات تقويم أداء معلمي التربیة اإلسالمیة في المر
 .92 التعلیمیة وبناء أنموذج تدريبي لتطويره

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

سمیر عبد السالم  د محمد مقدادي. أ
 الصوص

أثر برنامج تعلیمي مدار بالحاسوب في تطوير مھارة الكتابة اإلبداعیة في اللغة 
 .93 العربیة لدى طلبة الصف التاسع األساسي في عمان

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د محمد . أ
 الريماوي

سعاد اسماعیل 
 العبداالت

أثر برنامج تدريبي مبني على التعلم بالمشكالت في تنمیة مھارات التفكیر 
 .94 الناقد لدى طلبة الصف العاشر

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د عبد الرحمن . أ
 عدس

جمیل ضیف اهللا 
 العموش

تقويم بعض القدرات المعرفیة لدى طلبة السنة فاعلیة القیاس التكیفي في 
 .95 األولى الجامعیة

لغة / مناھج  دكتوراة
محمود سلیمان  د خلف المخزومي إنجلیزية

 بني عبد الرحمن

The Realization of The English Language Teaching Objectives in The 
General Secondary Certificate Examination Questions in Jordan 

Between 1997 and 2002: Towards Developing Improvement Guidelines 
96. 

محمود خلف  د احمد بطاح. أ إدارة تربوية دكتوراة
 القبابعة

أبعاد السلوك القیادي لمديري المدارس الثانوية األردنیة وعالقتھا بواجباتھم 
 .97 اإلدارية من وجھة نظرھم ووجھة نظر مرؤ وسیھم

عالقة مستوى التعلیم بالحراك االجتماعي لثالثة أجیال متعاقبة في األردن  كمال عبدوني د عبد اهللا عويدات.أ أصول تربیة توراةدك
 .98 دراسة حالة في مدينة اربد:

علي محمد  د جمال الخطیب. أ تربیة خاصة دكتوراة
 الصمادي

ذات والكفاية أثر برنامج تدريبي على مستوى المھارات الحركیة ومفھوم ال
 .99 االجتماعیة للطلبة ذوي صعوبات التعلم

ضحى فائق  د احمد بطاح. أ إدارة تربوية دكتوراة
 الحديدي

المناخ التنظیمي السائد في المدارس المھنیة في األردن وعالقته بتخصص 
مدبر المدرسة والوالء التنظیمي للمعلمین وبناء تصور جديد للمناخ التنظیمي 

 رسفي ھذه المدا
100. 

د عباس عبد  إدارة تربوية دكتوراة
 مھدي

محمد عبود 
 الحراحشة

مستوى التفكیر االستراتیجي لدى القیادات اإلدارية في وزارة التربیة والتعلیم 
 .101 في األردن وعالقته بأنماط اتخاذ القرار

/ مناھج  ماجستیر
 رياضیات

د عبد الرحمن . أ
 عدس

شرحبیل فائق 
 العايدي

بات التعلم في الھندسة لدى طلبة الصف الثامن األساسي في تشخیص صعو
حل المسائل الھندسیة وطرق عالجھا من وجھة نظر مدرسي الرياضیات في  102. 



 تربیة عمان األولى

يوسف موسى  د نزيه حمدي. أ إرشاد تربوي دكتوراة
 مقدادي

 فاعلیة العالج باللعب والتدريب التوكیدي في خفض القلق وخفض التعرض
 .103 لإلساءة وتحسین الكفاءة الذاتیة المدركة لدى األطفال المساء إلیھم

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

سلمي عبد الحمن  د محمد مقدادي.أ
 بركات

تشخیصه : الضعف في الكتابة لدى طلبة مرحلة التعلیم األساسي في األردن
 .104 وعالجه

حمد سھیل ا د يحي شديفات. أ إدارة تربوية دكتوراة
 عبیدات

األنماط اإلدارية وفق نظرية الشبكة اإلدارية وعالقتھا بفاعلیة إدارة الوقت لدى 
 .105 مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة في األردن من وجھة نظرھم

/ مناھج  ماجستیر
 رياضیات

سناء يوسف  د عمر الشیخ. أ
 مجدالوية

 لدى طلبة مرحلة التعلیم المفاھیم الصحیحة وغیر الصحیحة للوسط الحسابي
 .106 األساسي

محمد حسن  د كمال دواني. أ إدارة تربوية دكتوراة
 حمادات

قیم العمل السائدة لدى المديرين والمعلمین في المدارس الثانوية العامة في 
 .107 األردن وعالقتھا بالتزامھم الوظیفي

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د عبد الرحمن . أ
 عدس

( أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام وسائل االتصال التكنولوجیة الحديثة  ودةعدنان محمد ع
 .108 على أسالیب التعلم عند طلبة المدارس الثانوية في األردن) اإلنترنت 

أسیل اكرم  د يوسف قطامي. أ نمو/ علم نفس  دكتوراة
 الشوارب

لیبمان في تحسین أثر برنامج تدريبي مقترح لتعلیم التفكیر مستند إلى برنامج 
 .109 مستوى التفكیر ومفھوم الذات لدى أطفال الروضة

 إدارة تربوية دكتوراة
عبد اإلله عبد اهللا  د احمد بطاح. أ

 الجغبیر
المعوقات التنظیمیة وعالقتھا بدرجة مشاركة الموظفین اإلداريین في اتخاذ 

غلب على ھذه القرارات في وزارة التربیة والتعلیم واقتراح أنموذج نظري للت
 المعوقات

110. 

د محمد احمد . أ تربیة خاصة ماجستیر
 صالح اإلمام

شاكر يوسف أبو 
 حطب

تقییم خدمات العالج الطبیعي لحاالت الشلل الدماغي في مراكز ومؤسسات 
 .111 التربیة الخاصة األردنیة

 دكتوراة
دراسات / مناھج

 اجتماعیة
د إبراھیم . أ

 القاعود
إبراھیم احمد 

 يالزعب
أثر كل من طرائق االكتشاف الموجه والناقشة والعصف الذھني في تنمیة 

مھارات التفكیر الناقد والتحصیل في مادة التربیة اإلسالمیة لدى طلبة المرحلة 
 األساسیة العلیا في األردن

112. 

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

عدي مستند إلى نموذج جلیفورد في مھارات أثر برنامج تدريبي للتفكیر التبا كمال محمد خلیل د يوسف قطامي. أ
 .113 التفكیر العلیا وفق نموذج بلوم المعرفي

تربیة / مناھج  ماجستیر
 إسالمیة

منصور حامد  د كايد عبد الحق. أ
 التلھوني

تأثیر استخدام األنموذج اإلتقاني في التدريس في تحصیل الطالب في منھاج 
 .114 ت في األردنالتربیة اإلسالمیة وعالقته بمفھوم الذا

تربیة / مناھج  ماجستیر
 إسالمیة

واقع النشاطات التربوية الالصفیة في التربیة اإلسالمیة من وجھة نظر طلبة  رعد محمد الزغول د كايد عبد الحق. أ
 .115 المرحلة األساسیة العلیا واقتراح مشروع لتطويرھا

 محمود عبد اهللا د يوسف قطامي. أ نمو/ علم نفس  دكتوراة
 الخوالدة

أثر برنامج تدريبي لتطوير مھارات الذكاء االنفعالي في تحصیل طلبة الصف 
 .116 السادس األساسي في مبحث التربیة اإلسالمیة

د يحیى . أ إدارة تربوية دكتوراة
 شديفات

محمد قاسم 
 المقابلة

ه واقع نظم المعلومات اإلدارية في مديريات التربیة والتعلیم في األردن وعالقت
 .117 بدرجة ممارسة رؤساء األقسام لوظائف العملیة اإلدارية من وجھة نظرھم

د عبد اهللا . أ علوم/ مناھج  دكتوراة
 خطايبة

أثر استخدام استراتیجیات الذكاءات المتعددة في تدريس العلوم في التحصیل  عدنان علي البدور
 .118 واكتساب عملیات العلم لدى طلبة الصف السابع األساسي

/ مناھج  ماجستیر
 رياضیات

د عبد الرحمن . أ
 عدس

برنامج تدريبي قائم على خطوات بولیا لتدريب تالمیذ الصف السادس على حل  إياد محمد العمري
 .119 المسألة الحسابیة

تعلم / علم نفس دكتوراة
 وتعلیم

محمد خلیفة  د عدنان العتوم. أ
 الشريدة

لتفكیر الناقد لدى طلبة الجامعة أثر برنامج تدريبي ما وراء معرفي على ا
 .120 وعالقته ببعض المتغیرات

د عبد اهللا . أ أصول تربیة دكتوراة
 عويدات

سھام محمد 
 السرابي

عالقة مستوى التعلیم الجامعي ومتغیرات أخرى بمستوى الحراك االجتماعي 
 .121 للمرأة األردنیة العاملة في القطاع العام

فاعلیة برنامج إرشاد أسري قائم على تطبیق استراتیجیات تعديل السلوك في  ماجدة السید عبید ة يحیىد خول.أ تربیة خاصة دكتوراة
 .122 تدريب المعوقین إعاقة عقلیة متوسطة على بعض المھارات االستقاللیة

د حسن جمیل . أ أصول تربیة ماجستیر
 طه

حابس محمد 
 حتاملة

دن في ضوء التوجھات الطلب االجتماعي على التعلیم العالي في األر
 .123 المستقبلیة للتربیة

د محمد صالح . أ تربیة خاصة ماجستیر
 اإلمام

 .124 عالقة أنماط التنشئة األسرية بقدرات التفكیر اإلبتكاري لدى األطفال المعوقین عبد اهللا علي بنیان

 لتطوير مھارات االتصال لمديري المدارس الثانوية العامة في بناء برنامج تدريبي كلیب احمد الصغیر د رياض ستراك. أ إدارة تربوية ماجستیر
 .125 محافظة اربد في ضوء احتیاجاتھم التدريبیة

د حسن جمیل . أ أصول تربیة دكتوراة
 طه

" محمد عصام " 
 طربیة

المفاھیم السیاسیة المتضمنة في مقررات المرحلة الثانوية في األردن ومدى 
 .126 لى بھذه المفاھیم ودرجة تمثلھم لھاوعي طلبة السنة الجامعیة األو

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د محمد . أ
 الريماوي

 تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع الجاد في تنمیة الدافعیة –أثر برنامج تعلیمي  محمد بكر نوفل
 .127 العقلیة لدى طلبة الجامعة من ذوي السیطرة الدماغیة الیسرى

 دكتوراة
/ مناھج 

 رياضیات
عبد النور طايل  د فريد ابو زينة. أ

 الھزايمة
أثر استراتیجیة االستقصاء الموجه في تدريس الھندسة على التحصیل وتنمیة 

التفكیر الھندسي لدى طالبات الصفین السادس والثامن من المرحلة 
 األساسیة العلیا في األردن

128. 

د حسن جمیل . أ أصول تربیة دكتوراة
 طه

و اكرم عبد القادر أب
 إسماعیل

دراسة مقارنة للتوجھات القیمیة لدى الطلبة األردنیین واألمريكیین واألوروبیین 
 .129 الغربیین والجنوب شرق آسیويین في الجامعات األردنیة العامة

دراسات / مناھج دكتوراة
 اجتماعیة

قیمر طالب  د يعقوب أبو حلو. أ
 القیمري

في كتب الدراسات االجتماعیة دراسة تحلیلیة مقارنة لصورة القدس الشريف 
 .130 المقررة لطلبة المدارس في الوطن العربي

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 الكیالني

محمد محمود 
 العلي

فاعلیة نموذج التقدير الجزئي في بناء أسئلة من فقرات متعددة الخطوات في 
 .131 مادة الكیمیاء في الصف الثاني الثانوي العلمي

 توراةدك
د حسن جمیل . أ أصول تربیة

 طه
سلیمان محمد 

 قزاقزة
مستوى وعي طلبة كلیات التربیة والمعلمین خريجي ھذه الكلیات في األردن 
بالفلسفات التربوية العامة وفلسفة التربیة في األردن وعالقة ذلك باتجاھاتھم 

 دراسة مقارنة: نحو مھنة التعلیم
132. 

فاعلیة برنامج تدريبي مقترح في تغییر اتجاھات األطفال العاديین نحو ذوي  خالد محمد الجندي ال الخطیبد جم. أ تربیة خاصة دكتوراة
 .133 الحاجات الخاصة في غرف المصادر

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 الكیالني

قرات اختبار بناء بنك أسئلة في الرياضیات والتحقق من فاعلیته في انتقاء ف علیة محمد حرز اهللا
 .134 محكي المرجع في مستوى امتحان شھادة الدراسة لثانوية العامة في األردن

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

شھاب امین احمد  د محمد مقدادي. أ
 غرايبة

أثر التعلم المفرد والتعلم التعاوني في االستیعاب القرآئي وسرعة القراءة في 
 .135 ادس والعاشر في األردناللغة العربیة لدى طلبة الصفین الس

 إدارة تربوية دكتوراة
عباس عبد . د

 مھدي
محمد سلیمان 

 عیدة
دراسة استطالعیة : اإلشراف التربوي في األردن في ضوء االتجاھات المعاصرة

 .136 لواقعه وأھمیة أبعاده

إسماعیل حسن  د خولة يحیى. أ تربیة خاصة دكتوراة
 عبد القادر

ي للمعوقین سمعیا ومدى تطبیقھا في مراكز التأھیل معايیر التأھیل المھن
 .137 والتشغیل المھني الحكومیة للمعوقین في األردن ومعوقات تطبیقھا

 دكتوراة

دعدنان . أ تمريض/ مناھج
 الجادري

د منتھى . أ
 الغرايبة

اقد  تعلمي تمريضي قائم على تقويم مھارات التفكیر الن–تطوير برنامج تعلیم  ألین غازي الصفدي
 لدى طلبة السنة الرابعة في كلیات التمريض في الجامعات األردنیة

138. 



الھام عبد الحلیم  د نزيه حمدي. أ إرشاد نفسي ماجستیر
 النسور

عالقة التنشئة األسرية بمفھوم الذات وتوكید الذات والتحصیل لدى طالبات 
 .139 الصف العاشر بمديرية عمان الثانیة

تقويم البرامج التربوية للطلبة الصم في األردن من وجھة نظر المديرين  أمل جورج النحاس د جمال الخطیب. أ تربیة خاصة دكتوراة
 .140 والمعلمین وأولیاء األمور والطلبة وتقديم نموذج مقترح لتطويرھا

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

" محمد خیر " إياد  د محمد مقدادي. أ
 الخمايسة

ترح لتنمیة مھارات التعبیر الكتابي لدى طلبة الصف بناء برنامج تعلیمي مق
 .141 السادس األساسي في المدارس العامة في األردن

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

لنظرية جولمان للذكاء االنفعالي في مستوى " أثر برنامج تدريبي مستند  أسماء الصرايرة د يوسف قطامي. أ
 .142 لصف السادس األساسيالتفكیر اإلبداعي ومفھوم الذات لدى طلبة ا

تربیة / مناھج  دكتوراة
 إسالمیة

 د كايد عبد الحق. أ

 محمد طوالبة. د

أثر استخدام برمجیة تعلیمیة محو سبة في تدريس التربیة اإلسالمیة في   فراس فالح الداود
 التحصیل الفوري والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي

143. 

تربیة / مناھج  دكتوراة
 إسالمیة

معايیر اختیار محتوى كتب التربیة اإلسالمیة متضمنة في المرحلة األساسیة  احمد محمد نجادات د كايد عبد الحق. أ
 .144 دراسة تحلیلیة وأنموذج مقترح لتلك المعايیر: في األردن

لغة / مناھج  دكتوراة
امین دخل اهللا  عباس درويش. د إنجلیزية

 البدور
The effect of Teaching English (101) on Improving Students , Reading 

Comprehension Skills at Al-Hussein Bin Talal University 145. 

/ مناھج  ماجستیر
 رياضیات

د عبد الرحمن .أ
 عدس

دراسة تقويمیة لكتاب الرياضیات المقرر لطلبة الصف األول الثانوي األدبي في   حیت قاسم محمد
 .146  ومعلمي الرياضیات في محافظة اربداألردن من وجھة نظر طلبة

تربیة / مناھج  دكتوراة
 إسالمیة

  د كايد عبد الحق. أ

 د يوسف قطامي. أ

شھاب محمد 
 حمادنة

أثر برنامج تعلمي قائم على إستراتیجیة تعلم المھمات القائمة على حل 
 .147 المشكالت في تحصیل طلبة المرحلة األساسیة

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

 د محمد .أ
 الريماوي

صافیة سلیمان ابو 
 جودة

 تعلمي مستند إلى نظرية العبء المعرفي في تنمیة –أثر برنامج تعلیمي 
 .148 مھارات التفكیر الناقد

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

جابر محمود ابو  خلف المخزومي. د
 نصار

Translation Problems of Through-   Argumentative Texts by M . A 
Translation students at the university of Jordan Yarmouk university: 

Implications for teaching Translation 149. 

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

 د خلف المخزومي

 

 The effect of a Discourseal Technique on the learning of English محمود التوبات
writing skills by Jordanian Academic Eleventh Graders 150. 

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

بناء وتقويم نموذج تدريسي مستند على المنحى الكلي لتدريس مساقي  ريم محمود الزعبي د محمد مقدادي. أ
 .151 مھارات االتصال باللغة العربیة في الجامعات األردنیة

ناجي منور  طیبد جمال الخ. أ تربیة خاصة دكتوراة
 السعايدة

فاعلیة برنامج تدريبي في تنمیة المھارات االجتماعیة للطلبة ذوي صعوبات 
 .152 التعلم

 علوم/ مناھج  دكتوراة
عبد اهللا . د 

 الخطايبة
ابراھیم خلف 

 سلیمان
تطوير وحدتین دراسیتین مستندين إلى الثقافة العلمیة االشتراكیة ونوعیة 

تابي األحیاء لطلبة الصفین التاسع والعاشر األسئلة في ضوء تقويم ك
 األساسین في األردن

153. 

وصفي عارف  د رياض ستراك. أ إدارة تربوية دكتوراة
 الطرودي

 - ١٩٨٠مساھمة التعلیم العالي في النمو االقتصادي في األردن خالل الفترة 
٢٠٠٠ 154. 

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

 علي فرحان خلف المخزومي. د
 ابوسلیك

Designing A Computer- Assisted Language learning ( CALL ) program 
and testing Its Effectiveness on students Writing Ability In English 155. 

لغة / مناھج  دكتوراة
 إنجلیزية

 The Effect of an Instructional Programmer Based on Semantic زھیر داوود زغلول خلف المخزومي. د
Strategies on the Learning of Lexical Items by Jordanian secondary 

stage students 
156. 

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 الكیالني

" مقیاس متعدد األبعاد لتقییم البنى الشخصیة لموظفین مصنفین في فئة  خالد علي القضاة
 .157 في األردن" متخصص 

نجاح خلیل  د راتب السعود.أ إدارة تربوية دكتوراة
 الجرادين

األداء الوظیفي لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقته بمستوى 
 .158 التوتر واستخدام مھارات التعامل لديھم

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

 د محمد مقدادي.أ

 د يوسف قطامي.أ

عالیة محمد 
 العربیات

ام استراتیجیة التدريس المعرفي وفوق المعرفي في االستیعاب أثر استخد
 .159 القرائي لطالبات المرحلة األساسیة العلیا

تربیة / مناھج ماجستیر
 مھنیة

احمد حسین سالم  د عدنان الجادري.أ
 عبابنة

اتجاھات طلبة الصفین العاشر األساسي والثاني الثانوي المھني نحو التعلیم 
 .160 المھني في األردن

عباس عبد . د  إدارة تربوية دكتوراة
 مھدي

خلف دھر محمد 
 العظامات

درجة ممارسة السلوك القیادي لمديري التربیة والتعلیم في األردن وعالقتھا 
 .161 بالرضى الوظیفي وااللتزام التنظیمي لرؤساء األقسام التابعین لھم

 دكتوراة
عبد الفتاح محمد  رياض وريكات. د إرشاد نفسي

 عید الخواجةس
فاعلیة برنامج إرشاد جمعي يستند إلى االتجاه العقالني االنفعالي وأسلوب 
حل المشكالت في خفض الضغوط النفسیة التي تواجه الطالب الموھوبین 

 الذكور في سن المراھقة وتحسین مستوى تكیفھم
162. 

مصطفى حسن  حسین بعارة. د علوم/ مناھج  دكتوراة
 صالح مصطفى

يقة بنائیة لتدريس الكیمیاء في تنمیة مھارات التفكیر العلمي فاعلیة طر
 .163 والتحصیل لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن

 دكتوراة
 رياض وريكات. د إرشاد نفسي

 د عدنان الجادري.أ

محمد احمد 
 المشاقبة

أثر برنامج إرشاد جمعي في تطوير مفھوم الذات والمھارات االجتماعیة وخفض 
 .164 دمان لدى المدمنین على المخدراتسلوك اإل

 .165 أثر الفكر التربوي البراجماتي في الفكر التربوي المعاصر عصام محمد منصور د حسن طه. أ أصول تربیة دكتوراة

 علوم/ مناھج  دكتوراة
بسام عبد اهللا  عبد اهللا خطايبة. د

 ابراھیم
ي تدريس الفیزياء في أثر استخدام التعلم والتعلیم القائم على المشكالت ف

تنمیة القدرة على التفكیر اإلبداعي واالتجاھات العلمیة وفھم المفاھیم العلمیة 
 لدى طالب الصف التاسع األساسي

166. 

 دكتوراة
تربیة / مناھج

 مھنیة
 د عدنان الجادري.أ

 منذر المصري. د

محمد موسى 
 عقیل

في األردن وبناء برنامج الكفايات التربوية واإلشرافیة لمعلمي التقصي الھندسي 
 .167 تدريبي قائم على تلك الكفايات وتقويم أثره في اكتسابھا

 تمريض/ مناھج دكتوراة
 د عنان الجادري.أ

كامیلیا فؤاد. د  

روضة ابراھیم 
 خوري

فاعلیة استراتیجیة تعلیمیة مقترحة قائمة على المنحى البنائي في تعديل 
ز الدوري لدى طالبات كلیات التمريض في المفاھیم الخاطئة ذات العالقة بالجھا

 الجامعات األردنیة العامة
168. 

 دكتوراة
االتصال والتمثیل الرياضیان لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في األردن في  قاسم غازي د فريد أبو زينة.أ رياضیات/ مناھج

 .169 ٢٠٠٠لعام  NCTMضوء معايیر 



 قو يطین حشاش

ة تربی/ مناھج دكتوراة
 إسالمیة

ابراھیم محمود  د كايد عبد الحق.أ
 قرقز

 .170 نموذج مقترح لمناخ صفي في التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانوية في األردن

 دكتوراة
تربیة / مناھج

 إسالمیة
 د كايد عبد الحق.أ

يوسف عیادات. د  

وفاء سلیمان 
 عوجان

 تحصیل الطلبة بناء برنامج محو سب في الثقافة اإلسالمیة وبیان أثره في
 .171 واتجاھاتھم في كلیات جامعة البلقاء التطبیقیة في األردن

 نمو/ علم نفس دكتوراة

د موفق .أ
 الحمداني

فريال سلیمان 
 الصبیحي

تقییم األطفال األردنیین للسلوك العدواني من حیث صد القیام به وشدة نتائجه 
 مقترح لتخفیض العدوان ومدى احتمال حدوث تلك النتائج وصوال إلى بناء برنامج

 .172 بین األطفال

 دكتوراة
 رياض وريكات. د إرشاد نفسي

 د نزيه حمدي. أ

أثر التدريب على تنفیذ األفكار الالعقالنیة وتأكید الذات في خفض مستوى  باسم دحادحة
 .١٧٣ االكتئاب وتحسین مفھوم الذات لدى المكتئبین

المشكالت التي تواجھھا أسر الطلبة المتفوقین واالستراتیجیات التي  م الجدوععصا د جمال الخطیب. أ تربیة خاصة ماجستیر
 .174 تستخدمھا

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 الكیالني

ايمان محمد 
 العطیوي

الكشف عن األداء التفاضلي لمتغیر الجنس لفقرات اختبار تحصیلي في العلوم 
 .175 ية تربیة وتعلیم عمان الرابعةالعامة للصف الثامن األساسي في مدير

 دكتوراة

تطوير برنامج تدريبي للمھارات السمعیة واختبار فاعلیته في عملیة اكتساب  خولة محمد الزبن د خولة يحى. أ تربیة خاصة
 اللغة لدى فئة اإلعاقة السمعیة الشديدة وحاالت زراعة القوقعة في األردن

 

176. 

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

عبد اهللا عیسى  د طه الدلیمي. أ
 عمايرة

بناء برنامج تدريبي لتحسین االستیعاب القرآئي عند طلبة الصف الثامن 
 .177 األساسي في لواء دير عال واختبار فاعلیته

د حسن جمیل . أ أصول تربیة دكتوراة
 طه

حلیلیة نقدية لھذه تطوير األھداف العامة للتربیة في األردن استنادا إلى دراسة ت عقل معروف قاسم
 .178 األھداف في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي والفكر التربوي المعاصر

أثر التعلیم بالمنحى االستقصائي والعروض العملیة في االستدالل العلمي  سھام صالح نصیر عبد اهللا خطايبة. د علوم/ مناھج  دكتوراة
 .179 ألحیاءوالتحصیل لدى طالبات الصف التاسع األساسي في مبحث ا

التكّیف النفسي االجتماعي لدى الطلبة ذوي الصعوبات التعلیمیة في مدينة  مأمون حامد القضاة رياض وريكات. د تربیة خاصة ماجستیر
 .180 عمان وعالقته بالتحصیل الدراسي والجنس ونوع المدرسة

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

د محمد فخري . أ
 مقدادي

عبد اهللا ابراھیم 
 یداتعب

أثر استراتیجیة التعلم التعاوني عند تدريس اللغة العربیة في تنمیة مھارات 
 .181 التعبیر الكتابي لدى طلبة المرحلة األساسیة في مديرية تربیة لواء بني كنانة

عالیة وحید  د كمال دواني. أ إدارة تربوية دكتوراة
 الجعبري

الحكومیة في محافظة عمان أنماط السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانوية 
 .182 العاصمة من وجھة نظر المعلمین وعالقتھا بمستويات احتراقھم النفسي

 دكتوراة
دراسات /مناھج 

 اجتماعیة
 د يعقوب أبو حلو. أ

 علي الخريشة. د

احمد محمد بني 
 عطا

تقويم كتب التاريخ للمرحلة الثانوية وبناء نموذج مقترح لتطويرھا في ضوء 
 .183 عالمیة للكتب المدرسیةالمعايیر ال

مدى توفر معیار حل المسألة في كتب الرياضیات المدرسیة وتدريسھا في  ايمن حلمي خشان د فريد ابو زينة. أ رياضیات/مناھج  دكتوراة
 .184 األردن في ضوء المعايیر العالمیة لمناھج الرياضیات للمرحلة األساسیة العلیا

 دكتوراة
دراسات /مناھج 

 یةاجتماع
 د يعقوب أبو حلو. أ

علي الخريشة. د  

حسین محمد 
 الصفدي

تطوير منھاج التربیة الوطنیة والمدنیة لمرحلة التعلیم األساسي العلیا في 
األردن في ضوء مھارات االستقصاء وبیان أثره في تنمیة ھذه المھارات لدى 

 طلبة المرحلة
185. 

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

د عبد اهللا زيد . أ
 نيالكیال

بسام محمود 
 مقابلة

 " ٦-٣" لدى األطفال في الفئات العمرية من " نظرية العقل " تطور مفھوم 
 .186 سنوات وعالقة ھذا المفھوم بالتفكیر التباعدي

 دكتوراة
 رياض وريكات. د تربیة خاصة

محمد صالح. د  

خالد عبد اهللا 
 الحموري

ة مھارات التفكیر الناقد أثر منھاج إثرائي في الدراسات االجتماعیة على تنمی
واالتجاھات نحوھا لدى طلبة مدرسة الملك عبد اهللا الثاني للتمیز في محافظة 

 الزرقاء
187. 

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 الكیالني

احمد محمود 
 الثوايبة

فاعلیة القیاس التكیفي في تقويم التحصیل في مبحث األحیاء للصف الثاني 
 .188 ي في األردنالثانوي العلم

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

 د حمدان النصر. أ

محمد عبد . د
 الرحمن الطوالبة

محمد جمعة 
 رواشدة

أثر برمجیة تعلیمیة في تحصیل قواعد اللغة العربیة لدى طالب المرحلة 
 األساسیة في األردن وفقا لمستويات بلوم المعرفیة

189. 

علم نفس  دكتوراة
 تربوي

احمد عاطف  قطاميد يوسف . أ
 وھیبي

العالقة بین الذكاء المتعدد وموقع الضبط لدى طلبة الجامعة األردنیة من جھة 
 .190 وبین دافعیتھم لإلنجاز من جھة أخرى

احمد محمد  خلیف الطراونة. د إدارة تربوية دكتوراة
 القرعان

تطوير أنموذج لقیاس درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الوحدات اإلدارية 
 .191 في الجامعات األردنیة

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

أثر برنامج تكاملي لتدريس األدب والبالغة والنقد في التحصیل وتذوق الجمال  زياد احمد سالمة د طه الدلیمي. أ
 .192 صف األول الثانوي األدبيفي النصوص األدبیة لدى طلبة ال

 ماجستیر
مستويات األسئلة الشفوية الشائع استخدامھا لدى الطلبة المعلمین تخصص  النا يوسف الناصر علي الخريشة. د مناھج عامة

معلم الصف في جامعة الیرموك في مساق التربیة العملیة في ضوء تصنیف 
 بلوم في المجال المعرفي

193. 

د عبد اهللا . أ ويمقیاس وتق دكتوراة
 الكیالني

عمر صالح بني 
 ياسین

الخصائص السیكوسومترية الختبار محكي المرجع في الكیمیاء لطالب الصف 
 .194 األول الثانوي العلمي مقدرة وفق النظريتین الكالسیكیة والحديثة في القیاس

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 الكیالني

ابتسام توفیق ابو 
 ةخلیف

 في   فاعلیة نموذج راش في انتقاء فقرات مقیاس تقدير لتقییم أداء المعلم
 .195 مدارس وكالة الغوث

لغة / مناھج  دكتوراة
 عربیة

د سمیر عبد . أ
 الوھاب

برنامج مقترح لعالج أخطاء القراءة الجھرية في مرحلة التعلیم األساسي في  خلف سفاح العون
 .196 المملكة األردنیة الھاشمیة

 .197  شھرا٤٢المعايیر النمائیة العقلیة والحركیة لألطفال من عمر شھر ولغاية  تقى حسن الرزوق د خلیل علیان. أ نمو/ علم نفس دكتوراة

محمد صالح . د تربیة خاصة ماجستیر
 اإلمام

 .198 حاجات أسر األطفال المعوقین سمعیا وعالقتھا ببعض المتغیرات نعیم علي المناور

 دكتوراة
لغة / ناھج م

 عربیة
د محمد مقدادي . أ

د يوسف . أ/
 قطامي

محمد احمد 
 الروسان

بناء برنامج تدريبي لتطوير مستوى البنیة المفاھیمیة لدى معلمي اللغة العربیة 
 .199 واختبار فاعلیته

 في تحصیل تالمیذ غرف المصادر أثر استخدام استراتیجیة التدريس المباشر عونیة عطا صوالحة د جمال الخطیب. أ تربیة خاصة دكتوراة
 .200 في الرياضیات وتنمیة االتجاھات ومفھوم الذات األكاديمي لديھم

أثر استراتیجیتي التفكیر االستقرائي والتفكیر الحرفي التفكیر الناقد واإلدراك  إدوارد شحادة عبید محمد الوھر. د علوم/ مناھج  دكتوراة
 .201 حلة األساسیة في مادة األحیاءفوق المعرفي والتحصیل لدى طلبة المر



 دكتوراة
لغة / مناھج 

 عربیة
 د محمد مقدادي. أ

 د طه الدلیمي. أ

مجدولین عبد 
 العظیم خلف

فاعلیة برنامج يقوم على استخدام القصة في تنمیة مھارات القراءة الجھرية 
 .202 والتعبیر الكتابي لدى طالبات الصف الرابع األساسي

 دكتوراة
راسات د/ مناھج

 اجتماعیة
 د يعقوب أبو حلو.أ

 علي الخريشة. د

علیاء محمود 
 العاصي

بناء أنموذج لمناھج الجغرافیة لطلبة المرحلة الثانوية في األردن استناد إلى 
 .203 المعايیر الجغرافیة العالمیة

تعلم /علم نفس دكتوراة
 وتعلیم

د موفق . أ
 الحمداني

 وأثرھا على الكفاءة الذاتیة المدركة ومركز الضبط لدى عینة استراتیجیات التدبر انور قاسم الشبول
 .204 من الطلبة ذوي التحصیل المرتفع والمنخفض في المرحلة األساسیة العلیا

 دكتوراة
لغة / مناھج 

 عربیة
بسمة خلیل  نرجس حمدي. د

 الجّمال
أثر استخدام استراتیجیة التدريس الخصوصي المنفذة من خالل الحاسوب في 

م دروس عالجیة لموضوعات صرفیة في تحصیل طلبة الصف الثاني الثانوي تقدي
 األدبي وفي اتجاھاتھم نحو الحاسوب

205. 

د عبد اهللا . أ أصول تربیة دكتوراة
 عويدات

سحر مھاوي 
 الكباريتي

عالقة مستوى تعلیم المرأة األردنیة ونمط التنشئة األسرية الذي تستخدمه 
 .206  ومفھوم الذات لديھموشكل األسرة بتحصیل أبنائھن

ايمان بشیر  د خالد العمري. أ إدارة تربوية دكتوراة
 الحسین

 دراسة –تجربة المرأة األردنیة في المراكز القیادية في وزارة التربیة والتعلیم 
 .207 -حالة 

 علوم/ مناھج  دكتوراة
فیحاء سمیر ابو  د نرجس حمدي. أ

 غزالة
التفاعل في االستیعاب المباشرة والمؤجل لطلبة أثر استخدام برمجیات الفیديو 

الصف السادس األساسي للمفاھیم العلمیة المتعلقة بالعملیات الحیوية في 
 جسم اإلنسان

208. 

 إرشاد نفسي دكتوراة

د عبد اهللا زيد .أ
 الكیالني

د نزيه حمدي.أ  

خولة سلیمان 
 الساكت

یس التقدير ومؤشر درجة التوافق في تشخیص صعوبات التعلم باستخدام مقاي
الفارق بین التحصیل الفعلي والتوقع ودالالتھا اإلرشادية لدى عینة من األطفال 

 األردنیین
209. 

خالد محمد  د فريد ابو زينة. أ رياضیات/مناھج  دكتوراة
 الخطیب

استقصاء فاعلیة برنامج تدريبي لمعلمي الرياضیات في تنمیة قدرة الطلبة في 
 .210 لیا على التفكیر الرياضي والتحصیل في الرياضیاتالمرحلة األساسیة الع

لغة / مناھج  دكتوراة
محمد " سالفة  د محمد مقدادي. أ عربیة

 الشرايري" توفیق
بناء برنامج مقترح في مادة اللغة العربیة وقیاس فاعلیته في تنمیة مھارات 

 .211 االستیعاب االستماعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن

ايمان رسمي  د فريد ابو زينة. أ رياضیات/مناھج  دكتوراة
 حسن عبد

أثر استراتیجیتین تدريستین في الرياضیات قائمتین على االستقصاء في 
 .212 التحصیل والتفكیر الرياضي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في األساسي

ھاني محمود بني  د راتب السعود. أ إدارة تربوية دكتوراة
 ىمصطف

بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومیة في األردن 
 .213 لتطوير كفاياتھم في ضوء احتیاجاتھم التدريبیة

 دكتوراة
تربیة / مناھج 

 إسالمیة
 د كايد عبد الحق.أ

د يوسف قطامي. أ  

مجدي سلیمان 
 المشاعلة

وراء الذاكرة في تحصیل تأثیر التعلیم بمساعدة الحاسوب في تنمیة عملیات ما 
 .214 الطلبة في مادة التربیة اإلسالمیة واتجاھاتھم نحو التعلم بالحاسوب

 دكتوراة

تربیة / مناھج
 مھنیة

 د محمد علیمات.أ

غازي . د
 رواقة

كمال حسین 
 غرايبة

تقويم كتاب التربیة المھنیة لمرحلة التعلیم األساسي من وجھة نظر المعلمین 
 في محافظة اربد

215. 

 دكتوراة

 د جمال الخطیب.أ تربیة خاصة

فتحي . د
 جروان

خضر محمود 
 القصاص

فاعلیة برنامج تدريبي في تطوير مشاركة أولیاء األمور في العملیة التربوية وأثر 
 ذلك على التكیف المدرسي والتحصیل لدى الطلبة المتفوقین

٢١٦. 

محمد "اشرف  د جمال الخطیب. أ تربیة خاصة ماجستیر
 أبو حالوة" رشاد

فالعلیة التأھیل المبني على المجتمع المحلي في خفض لضغوط النفسیة لدى 
 .٢١٧ أسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلیة

 دكتوراة

المناھج 
/ والتدريس 

 تربیة إسالمیة

 د كايد عبد الحق.أ

 ماجد الجالد. د

عمر عبد القادر 
 الشملتي

لمفاھیمیة في اكتساب طلبة أثر التدريس وفق نموذج دورة التعلم والخرائط ا
 المرحلة األساسیة العلیا للمفاھیم الفقھیة

218. 

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس 
 عربیة

أثر استراتیجیتین لتعلم القراءة في استیعاب طلبة الصف السادس األساسي  انتصار الیوزباشي د محمد مقدادي. أ
 .219 واتجاھاتھم نحوھا

 ماجستیر
المناھج 

/ س والتدري
 تربیة مھنیة

 د محمد علیمات.أ

 المشھدني

من وجھة نظر ) الصناعي ( المشكالت التي تواجه طلبة التعلیم المھني  يوسف الطاھات
 .220 المعلمین والطلبة أنفسھم في محافظة اربد

 دكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 
 رياضیات

احمد عبد اهللا  د رمضان صالح.أ
 ابراھیم

م لتدريس الھندسة الفضائیة لطلبة الصف العاشر أثر برنامج حاسوبي مصم
 .221 األساسي في تحصیلھم الدراسي وقدرتھم على البرھان

 دكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 
 رياضیات

االستراتیجیات الشائعة في حل المسألة الرياضیة لدى معلمي الرياضیات  فالح احمد البديرات د رمضان صالح.أ
 .٢٢٢ یة العلیاوالطلبة في المرحلة األساس

تربیة / المناھج  ماجستیر
 موسیقیة

د .أ
عدنان 
الجادر

 ي

محمد غوانمة. د  

 

بناء برنامج تدريبي موسیقي قائم على الحاجات المھارية لمعلمي التربیة  عروبة مشاعلة
 .223 الموسیقیة في فلسطین

 دكتوراة
المناھج 

تربیة / والتدريس
 اسالمیة

أثر برنامج تعلیمي في تنمیة قدرة طلبة المرحلة األساسیة العلیا على  اصیرضیف اهللا المن ماجد الجالد. د
 .224 استنباط األحكام الشرعیة

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس 
 عربیة

ھارون محمد  د محمد مقدادي. أ
 الطورة

تصمیم برنامج مبني على التدريس باللعب الدرامي وأثره في تطوير مھارات 
ى طلبة الحلقة األولى من مرحلة التعلیم األساسي في التعبیر الشفوي لد

 األردن
225. 

سامح خلف  د احمد بطاح.أ اإلدارة التربوية دكتوراة
 دراوشة

برنامج تدريبي مقترح لتنمیة أخالقیات المھنة لمديري المدارس الحكومیة في 
 .226 األردن في ضوء احتیاجاتھم التدريبیة



تربیة / المناھج  دكتوراة
 میةإسال

 د كايد عبد الحق.أ

  د يوسف قطامي. أ

 

فاعلیة برنامج تدريبي مقترح لتطوير كفاية معلمي التربیة اإلسالمیة في  نائل محمد قرقز
 .227 استخدام األسئلة السابرة

 وعالقتھا بدرجة النمو درجة ممارسة المشرفین التربويین للمھمات اإلشرافیة فداء احمد العزة عباس الشريفي. د اإلدارة التربوية دكتوراة
 .228 المھني لمعلمي ومعلمات المدارس الثانوية العامة في األردن

درجة وعي المعلمین والمعلمات في المدارس الثانوية العامة في األردن  عالیة اخو ارشیدة يحى شديفات. د اإلدارة التربوية دكتوراة
 .229 بمفھوم المساءلة وعالقة ذلك بفاعلیة المدرسة

 توراةدك
المناھج 

لغة / والتدريس
 انجلیزية

ابراھیم توفیق  خلف المخزومي. د
 العمري

Training needs of Participants in the English language course held at 
the Jordanian royal police academy 230. 

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس
 انجلیزية

خلف . د 
 المخزومي

 The effect of suggested program Based on the Inductive Approach for محمد رجب الھجید
Teaching Conceptualized English Grammar Rules on the Achievement 231. 

 دكتوراة
علم النفس 
التربوي تعلم 

 وتعلیم

د عبد اهللا زيد . أ
 الكیالني

محمد امین حسین 
 ملحم

إلى تعديل مصادر العزو في الكفاءة الذاتیة أثر استراتیجیة المھمة المستندة 
 .232 واألداء لدى الطلبة ذوي التحصیل المرتفع والمتدني في الرياضیات

 ماجستیر
فاطمة عبدالحلیم  عباس الشريفي.د االدارة التربوية

 مھاوش العبدالت
درجة ممارسة مديري و مديرات المدارس األساسیة الحكومیة في محافظة 

ت اإلدارية والفنیة وعالقتھا بالرضا الوظیفي للمعلمین العاصمة للمھما
 والمعلمات

233. 

 ماجستیر
االرشاد 
النفسي 
 والتربوي

د سلیمان .ا
 الريحاني

الصعوبات التي تعیق أداء المرشد التربوي لمھماته اإلرشادية وعالقتھا بمتغیرات  شادي وديع عماري
 .234 الجنس وسنوات الخبرة ونوعیة المدارس وحجمھا

 دكتوراة

مناھج تدريس 
 رياضیات/

سعید خالد عثمان  د فريد ابو زينة.ا
 الطیطي

تحلیل محتوى اإلحصاء واالحتماالت في مناھج المدرسة األردنیة وفق معايیر 
 NCTM )   ( المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضیات 

  وبناء نموذج لتطويرھا٢٠٠٠لعام 

235. 

/ مناھج تدريس دكتوراة
 ةرياض

د ساري حمیدان .ا
 حیسین ابو الرز.د/ 

اثر برنامج تريبي باستخدام التدريس المصغر في تحسین كفايات الطلبة  رائد سالم الصرايرة
 .236 المعلمین لتعلم التربیة الرياضیة للحاالت الخاصة

 دكتوراة
مناھج 
/ التدريس
 تمريض

د عدنان الجادري .أ
 منتھى غرايبة.د/ 

عمر يوسف محمد 
 فىالمصط

اثر التأھیل التربوي واستراتیجیة التدريس في فاعلیة المدرس الجامعي 
 .237 وتحصیل الطلبة في كلیات التمريض في الجامعات األردنیة

/ مناھج تدريس دكتوراة
 العلوم

فتحیة ابراھیم  عبداهللا الخطايبة. د
 حسن الشبول

ع األساسي فاعلیة الحقیبة التقويمیة في تدريس العلوم لطلبة الصف الساب
 .238 في التحصیل العلمي والتقويم الذاتي والمھارات االجتماعیة لدى الطلبة

 دكتوراة

المناھج 
/ والتدريس 
دراسات 
 اجتماعیة

 علي الخريشة.د

  يعقوب أبو حلو د.أ

أثر برنامج تدريبي قائم على مھارات التفكیر الناقد في اكتساب معلمي  مريم سالم الربضي
 .239 عیة في المرحلة الثانوية في األردن ودرجة ممارستھم لھاالدراسات االجتما

 دكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 

 تربیة اإلسالمیة

عودة سلیمان  د كايد عبد الحق. أ
 محمد القلقیلي

أثر استخدام طرائق تدريس المحاضرة والتعلم التعاوني واالستقصاء في تحصیل 
 .240  نحوھا في مبحث التربیة اإلسالمیةطلبة المرحلة األساسیة العلیا واتجاھاتھم

 دكتوراة
مناھج و طرق 

 علوم/ تدريس
جھاد محمود  عبداهللا خطايبة.د

 عبدالقادر القاعود
اثر استخدام التمثیل الجزئي على التحصیل و االستدالل العلمي واكتساب 
المفاھیم الكیمیائیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مديريتي اربد 

 الثانیةاألولى و
241. 

الكفاية الذاتیة المدركة لدى معلمي غرف المصادر وعالقتھا بأداء المعلمین   النجار  حسین د جمال الخطیب.ا التربیة الخاصة دكتوراة
 .242 واستنفادھم النفسي وتحصیل طلبتھم

 دكتوراة
المناھج 

والتدريس 
 رياضة/

د محمد خیر .ا
 مامسر

نبیل كامل احمد 
 الشیشاني

امج تدريبي باستخدام الحركات التمثیلیة المبدئیة في تحصیل الرياضیات اثر برن
 .243 لدى طلبة المرحلة األساسیة الدنیا في األردن

درجة تأثیر الضغوط االجتماعیة في عملیة اتخاذ القرار في الجامعات األردنیة  فايز محمد المجالي خلیف الطراونة.د االدارة التربوية دكتوراة
 .244  وجھة نظر متخذي القرار وعالقتھا بأدائھم الوظیفيالرسمیة من

 دكتوراة
سلیمان  حسن جمیل طه.د اصول التربیة

 محمدسالم البقور
تطوير نموذج للتفاعل االجتماعي الصفي في المدارس الثانوية في األردن في 
ضوء أنماط التفاعل االجتماعي السائدة بین المعلمین والطلبة في المدارس 

 ة والخاصةالحكومی
245. 

حسن جمیل . د اصول تربیة دكتوراة
 طه

فايز علي سالمة 
 العتوم

دراسة مقارنة : ثقافة المدرسة وعالقتھا بقیم الطلبة وتحصیلھم الدراسي 
 .246 لنموذجي مدارس الثقافة العسكرية و المدارس الخاصة الثانوية في األردن

 دكتوراة
المناھج 
/ التدريس

 الرياضیات

تحلیل و تقويم كتب الرياضیات المدرسیة في نموذج طِور في ضوء معايیر  اماني ضرار صبیح  ابو زينةد فريد. أ
 .247 المحتوى و العملیات األمريكیة

 دكتوراة
مناھج 
لغة / والتدريس 
 عربیة

د عبد الرحمن . أ
 الھاشمي

يوسف محمد 
 عبیدات

المھارات البالغیة بناء برنامج محوسب في علم البديع واختبار أثره في تنمیة 
 .248 لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن

 .249 المشكالت القرائیة لدى تالمیذ غرف المصادر وعالقتھا ببعض المتغیرات بسام أبو تمام ياسر سالم. د التربیة الخاصة ماجستیر

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس 
 عربیة

عبد السالم  د محمد مقدادي. أ
 الجعافرة

ثر برنامج تدريبي مقترح لتحسین أداء طلبة الصف العاشر األساسي في أ
 .250 األردن في الكتابة الوظیفیة في اللغة العربیة واتجاھاتھم نحوھا

 دكتوراة

المناھج 
/ والتدريس
دراسات 
 اجتماعیة

 د يعقوب أبو حلو. أ

  علي الخريشة. د 

 

عیسى محمد نزال 
 شويطر

ى الكفايات التعلیمیة التعلّمیة إلعداد معلمي تطوير برنامج تدريبي قائم عل
الدراسات االجتماعیة للمرحلة الثانوية في االجتماعیة وأثره في ممارستھم 

 .251 لتلك الكفايات

امیرة محمد  د جمال الخطیب.أ التربیة الخاصة دكتوراة
 الريماوي

قتھا ببعض الصعوبات االجتماعیة واالنفعالیة التي تواجھھا المرأة المعوقة وعال
 .252 المتغیرات

د محمد صالح  التربیة الخاصة ماجستیر
 اإلمام

بسمة موسى 
 العبويني

مستوى الوعي اإلعالمي بین الراشدين باختالف الجنس والعمر بنادي األمیر 
 .253 علي بن الحسین للصم

 دكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 

انور ابراھیم أبو  د كايد عبد الحق. أ
 دياك

أثر استراتیجیة تعلیمیة تعلّمیة مستندة إلى نظرية التفكیر االستقرائي في 
 .254 تنمیة مھارات التفكیر والمعالجة الذھنیة المعرفیة



التربیة 
 اإلسالمیة

 اميد يوسف قط. أ

 ماجستیر
تعلیمي لمعلمي المدارس درجة فعالیة المشرف التربوي في تحسین األداء ال زياد محمد الغنیمین د راتب السعود. أ اإلدارة التربوية

الثانوية الحكومیة في محافظات الجنوب في األردن كما يدركھا المعلمون 
 أنفسھم

255. 

إرشاد نفسي  دكتوراة
 وتربوي

نايف حسن  د نزيه حمدي. أ
 الطعاني

أثر برنامج إرشاد جمعي في خفض حدة المشكالت وزيادة درجة الرضا عن 
 .256 الحیاة لدى المسنین في دور الرعاية

 دكتوراة
 د كايد سالمة. أ إدارة تربوية

د عبد اهللا عويدات.أ  

محمد عبد القادر 
 طرخان

درجة استعداد القیادة التربوية في األردن لمواجھة التحديات المستقبلیة 
 .257  وإعداد القیادات التربوية لمواجھتھا٢٠٢٠المتوقعة حتى عام 

د عبد اهللا زيد . أ قیاس وتقويم دكتوراة
 كیالنيال

محمود محمد 
 البستنجي

مقارنة أربع طرق للكشف عن األداء التفاضلي لمتغیر الجنس في فقرات اختبار 
 .258 سنة في األردن )١٦  – ١٥( قدرات عقلیة خاصة للفئة العمرية 

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس 
 انجلیزية

فاطمة عبد الحلیم  د رياض حسین. أ
 جعفر

The congruence between the BA programs of English at the Public 
Universities in Jordan and Development Quality Assurance Standards 259. 

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس 
 انجلیزية

 The effect of a Proposed Training Program on Developing English حنان احمد ھماش د عواطف شعیر
language Teachers knowledge level of three Reading strategies and 

their Implementation in the classroom 
260. 

 دكتوراة

عبداهللا زيد .د القیاس والتقويم
 الكیالني

عماد غصاب بايد 
 عبابنة

أثر حجم العینة وطريقة انتقاءھا وعدد الفقرات وطريقة انتقاءھا على دقة تقدير 
 قرة والقدرة الختبار قدرةمعالم الف

261. 

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس 
 انجلیزية

ثريا عبد الوھاب  خلف المخزومي. د
 العلمي

Designing an On-line Program and Testing its Effect on EFL Jordanian 
University Students Writing Skill 262. 

 دكتوراة
المناھج 

تربیة / والتدريس
 یةإسالم

عبدالحلیم حسن  كايد عبدالحق.د.أ
 محمد أبو نواس

 أثر استخدام نموذج التدريس المفصل في التحصیل والتربیة اإلسالمیة
263. 

 دكتوراة

 إدارة تربوية

 

مصطفى طالل  خالد العمري. د.أ
 الجالبنة

مدى مراعاة السیاسات التربوية للخصائص االجتماعیة واالقتصادية واألكاديمیة 
ارس الثقافة العسكرية ومدارس المناطق النائیة في األردن والخدمات لطلبة مد

 .264 التربوية المقدمة لھم

 ماجستیر
المناھج 

اللغة / والتدريس
 اإلنجلیزية

د علي سعود .أ
 حسن

 The effect of using Critical reading strategies in the reading lessons on أسامة توفیق عمرو
the reading achievement of tenth grad students at unrwa schools 

Jordan 
265. 

تربیة / المناھج  دكتوراة
 إسالمیة

ايمن عبدالعزيز  د كايد عبدالحق.أ
 عمرو

أئر التدريس بأستخدام نموذجي التدريس على االستقصاء والمعرفة السابقة 
 .266 میةوالمكتسبة في تحصیل المرحلة األساسیة في مبحث التربیة اإلسال

اللغة / المناھج  دكتوراة
 اإلنجلیزية

د عواطف علي .أ
 شعیر

سالمة سلیم 
 محمد محمود

The effect of using a Literature-Based Syllabus for Teaching English on 
the  Achievement of Students in Jordan 267. 

 ماجستیر
اللغة / المناھج 

 العربیة
د سمیر .أ

مد عبدالوھاب أح
 طه الدلیمي.د/

ھیثم ممدوح 
 القاضي

برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم البالغة وتعلیمھا لطالب الصف األول الثانوي 
 .268 باألردن

 دكتوراة

اللغة / المناھج 
 اإلنجلیزية

محمود أحمد  د عقله صمادي.أ
 الحسن الصالح

The effect of a computerized instructional reading program on 
improving some comprehension skills in the secondary stage 

269. 

 دكتوراة
المناھج 

اللغة / والتدريس
 العربیة

محمود فندي نجیب  حمدون نصر. د
 العبداهللا

أثر برنامج إثرائي في تنمیة مھارات القراءة الناقدة لدى طلبة المرحلة 
 .270 األساسیة المتفوقین عقلیا في األردن

 توراةدك
/ المناھج

دراسات 
 اجتماعیة

يعقوب عبداهللا . د
 أبو حلو

محمد عیسى جاد 
 اهللا شحاده

تطوير أنموذج تكاملي لكتاب التربیة االجتماعیة والوطنیة للصف الرابع األساسي 
 .271 واختبار فاعلیة في تحصیل تالمیذ ذلك الصف في األردن

حمد زھیر حسین م سامح محافظة. د أصول تربیة دكتوراة
 الزعبي

االقتصادية واألكاديمیة في المیل نحو السلوك /أثر بعض المتغیرات االجتماعیة 
 .272 العدواني لدى طلبیة الجامعة الھاشمیة

 دكتوراة
المناھج 

اللغة / والتدريس
 العربیة

/ طه الدلیمي . د
 يوسف قطامي. د.أ

رفیف ھاني 
 سلیمان الھلسه

عاب القرائي والتفكیر الناقد لدى طلبة الصف أثر القراءة االستراتیجیة في االستی
 .273 األول الثانوي األدبي في محافظة الكرك

فاعلیة برنامج تعلیمي سلوكي معرفي في تطوير مھارات تنظیم الذات لدى  جھاد عبدربة تركي جمال الخطیب. د.أ تربیة خاصة دكتوراة
 .274 األطفال من ذوي صعوبات التعلم وعالفة ذللك بسلوكھم الصف

 دكتوراة
المناھج 

اللغة / والتدريس
 العربیة

سمیر عبد . د.أ
 الوھاب أحمد

خالد عبد القادر 
 محمد شرادفة

فاعلیة المدخل اللغوي الكلي في تنمیة مھارات التعبیر الكتابي لطلبة الصف 
 .275 السابع األساسي في األردن

رفیه عدنان  أنمار الكیالني. د.أ إدارة تربوية ماجستیر
 معايطةال

التعلیمیة ) أبو ظبي(مستوى إدراك مديري المدراس الثانوية في منطقة 
 .276 لمفاھیم إدارية معاصرة مختارة ودرجة تقديرھم ألھمیتھا لعملھم

 دكتوراة
اإلرشاد 
النفسي 
 والتربوي

/ رياض وريكات . د
 عدنان الجاوري. د.أ

سحر عبداهللا 
 السعدي

توى االنتباه الصفي وخفض النشاط فاعلیة التعزيز الرمزي في تحسین مس
 .277 الزائد والسلوك العدواني لدى طالبات المرحلة االساسیة العلیا

 ماجستیر
اإلرشاد 
النفسي 
 والتربوي

محمد . د
 السفاسفة

مصلح مسلم 
 المجالي

مدى توافر الخدمات اإلرشادية المقدمة لطلبة جامعة مؤته وأھمیتھا من وجھة 
 .278 ض المتغیراتنظر طلبتھا وعالقتھا ببع

. محمد اإلمام د. د التربیة الخاصة ماجستیر
 فتحي جروان

محمد عبد السالم 
 البوالیز

أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمیة مھارات التفكیر التقاربي لدى األطفال 
 .279 )القابلین للتعلم  (   المعاقین عقلیًا

سلیمان احمد عبد  احمد بطاح. د.أ اإلدارة التربوية دكتوراة
 القصیر

تطوير نظام حوافز لإلداريین العاملین في وزارة التربیة والتعلیم بناءا على 
 .280 مستوى رضاھم الوظیفي

موسى سلیمان  نزية حمدي.د التربیة الخاصة دكتوراة
 صالح أبو زيتون

فاعلیة التدريب على تأكید الذات في خفض درجة االنقیاد لضغوطات جماعة 
 .281 ارات تأكید الذاتالرفاق وتنمیة مھ

 دكتوراة
عباس عبد .د اإلدارة التربوية

 مھدي
فايزه محمد 

 المومني
العالقة بین التوجھات نحو استخدام تكنولوجیا المعلومات والتوجھات نحو إدارة 
التغییر لدى مديري المدارس الثانوية العامة في األردن من وجھة نظر المديرين 

 والمعلمین فیھا
282. 

غازي محمد أحمد  خالد العمري. د.أ اإلدارة التربوية ةدكتورا درجة مالءمة إدارة الجودة الشاملة وإمكانیة تطبیقھا في المدارس وكالة الغوث  283. 



 الدولیة في األردن خضر

 دكتوراة
المناھج 

لغة / والتدريس
 عربیة

محمد علي حسن  طه الدلیمي. د.أ
 الصويركي

لعاب اللغوية في تنمیة األنماط اللغوية أثر استخدام برنامج قائم على األ
 .284 ومھارات التعبیر الشفوي لدى طالب الصف الرابع األساسي في األردن

 دكتوراة

لیلى عبد الحلیم  كمال دواني. د.أ اإلدارة التربوية
 قطیشات

الكفايات المھنیة لمديري ومديريات المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتھا 
 یات إدارة الصراع التي يستخدمھا من وجھة نظر المديرين والمعلمینباستراتیج

285. 

ماجد محمد مقبل  عبداهللا عويدات. د.أ أصول تربیة دكتوراة
 الزيود

الصراع القیمي لدى الشباب الجامعي في األردن في ضوء التغیرات العلمیة 
 .286 المعاصرة وتصوراتھم لدرجة إسھام البیئة الجامعیة فیه

 ستیرماج
المناھج 

تربیة / والتدريس
 رياضیة

 د ھاني الربضي. أ

 د حارث عبود. أ

سھیر جاد اهللا 
 دقامسة

أثر برنامج معرفي قائم على استخدام التدريب الدائري في تحسین الجانب 
 .287 المعرفي لدى معلمات التربیة الرياضیة في المرحلة األساسیة في لواء الكورة

المناھج  دكتوراة
 علوم/ والتدريس

انتصار زكي  د عمر الشیخ. أ
 السعدي

أثر تدريب الطالبات على مھارات التعلم التعاوني في فھمھن للمفاھیم العلمیة 
 .288 وقدرتھن على التفكیر العلمي

علم النفس  دكتوراة
 نمو/ التربوي

مصطفى قسیم  د يوسف قطامي. أ
 ھیالت

 .289 لذواتھم ودافعیتھم لإلنجازأثر استراتیجیة التعلم الذاتي على توكید األطفال 

اإلرشاد  دكتوراة
 النفسي

نايفة حمدان  د نزيه حمدي. أ
 الشوبكي

فاعلیة برنامج لتدريب الوالدين على مھارات االتصال في خفض الضغوطات 
 .290 النفسیة وتحسین مستوى التكیف لدى اآلباء واألبناء

 دكتوراة

  د ھاني سالم. أ التربیة الخاصة

الح محمد ص. د
 االمام

فاعلیة برنامج تدريبي في التأھیل الحركي لألطفال ذوي الشلل الدماغي وأثره  عايد زيادات
 على االتجاه نحو التعلم

291. 

دراسا/المناھج دكتوراة
 ت اجتماعیة

وبناء تقويم كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة للمرحلة األساسیة في األردن  عبیر راشد علیمات د يعقوب أبو حلو. أ
 .292 نموذج لتطويرھا في ضوء المعايیر العالمیة للكتب المدرسیة

صالح حسن بني  عباس الشريفي. د اإلدارة التربوية دكتوراة
 خلف

تقییم القادة التربويین في وزارة التربیة والتعلیم في األردن لبرامج التأھیل 
 .293 التربوي وتصوراتھم المستقبلیة لتطويرھا

دراسا/ھجالمنا ماجستیر
 ت اجتماعیة

ذياب احمد  علي الخريشة. د
 الشطرات

أثر طريقة لعب الدور في تحصیل طلبة المرحلة األساسیة في مبحث التربیة 
 .294 االجتماعیة والوطنیة ومستوى احتفاظھم بھا

 دكتوراة
التربیة / المناھج

 اإلسالمیة
 د كايد عبد الحق.أ

 ماجد الجالد. د

محمود جمال 
 السلخي

رنامج قائم على األنشطة التعلیمیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لطلبة أثر ب
 .295 المرحلة األساسیة في التربیة اإلسالمیة واتجاھاتھم نحوه

لغة / المناھج دكتوراة
 عربیة

اسعد مصطفى  د محمد مقدادي. أ
 حسن

بناء برنامج محوسب في النحو والصرف وقیاس أثره في التحصیل وفاعلیة الذات 
 .296 ى طلبة المرحلة الثانويةلد

 دكتوراة
التوجھات القیمیة و مستوى الطموح و عالقتھما بالتحصیل الدراسي لطلبة  يعقوب محمود صیام حسن جمیل طه.د أصول تربیة

مؤسسات رعاية الطفولة مقارنة بنظرائھم المنتظمین في المدارس العامة و 
 الخاصة في األردن

297. 

 ماجستیر
الدراسات 

 ربويةالت
رياض محمود  رياض ستراك.د.ا

 حسن الزعبي
درجة كفاية برنامج دبلوم اإلدارة المدرسیة المقدم في جامعة الیرموك من 

وجھة نظر مديري المدارس الحكومیة الذين التحقوا بھذا البرنامج في محافظة 
 اربد

298. 

 ماجستیر

زياد محمود محمد  عباس الشريقي.د اإلدارة التربوية
 الخاليلة

إدارة الوقت و عالقتھما بكفاءة أداء مديري و مديرات المدارس الثانوية العامة في 
 .299 محافظة الزرقاء من وجھة نظرھم

 دكتوراة
المناھج 
/ والتدريس
 رياضة

ساري .د.ا
صالح /حمدان

 الغزاوي

صالح سالم علي 
 القواقزة

في أثر برنامج تعلیمي محوسب في تعلیم بعض مھارات الحركات األرضیة 
 .300 الجمباز الفني لدى طالب كلیات التربیة الرياضیة في األردن

 دكتوراة
ابتسام متري  كمال دواني.د.ا اإلدارة التربوية

 القسوس
خصائص التغییر التربوي في مجالي اإلدارة و اإلشراف التربوي في األردن في 

اء انموذج بن/و مدى إدراك القیادات اإلدارية لھا) ٢٠٠٢-١٩٨٧(الفترة ما بین 
 للتطوير

301. 

لغة /المناھج دكتوراة
 عربیة

يعقوب مقبل ا  محمد مقدادي.د.ا
 الشديفات

فاعلیة منظومة مقترحة من األسئلة و النشاطات التعلیمیة في اللغة العربیة 
 .302 في تنمیة المستويات المعرفیة العلیا لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 دكتوراة
تربیة /المناھج

 ةإسالمی
علي .د

ماجد .د/الخريشة
 الجالد

محمد حمدان 
 سلیمان الھرش

بناء برنامج تدريبي لتنمیة كفايات تدريس تالوة القرآن الكريم و تفسیره لدى 
معلمي التربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة العلیا و اختبار فاعلیة ھذا 

 البرنامج
303. 

 الدكتوراة
لغة / المناھج

 عربیة
 د طه الدلیمي. أ

  يوسف عیادات.د

سامي سلیمان 
 حامد القطاونة

بناء برنامج تعلیمي محوسب وقیاس فاعلیته في تنمیة مھارات القراءة الناقدة 
 .304 لدى طالب المرحلة األساسیة في األردن وفي اتجاھاتھم نحو القراءة

لغة /المناھج  الدكتوراة
 عربیة

سمیر عبد .د.ا
 الوھاب

مج محوسب في تنمیة مھارات التذوق األدبي في اللغة العربیة فاعلیة برنا نايل محمد ااحجايا
 .305 لطلبة المرحلة األساسیة في األردن

 الدكتوراة
تربیة /المناھج 

 مھنیة
 عدنان الجادري.د.أ

 إحسان فتحي.د.أ

  ياسین طه
 العیساوي

تقويم البیئة التعلیمیة الفیزياوية في الجامعات األردنیة من وجھة نظر أعضاء 
 .306 التدريس و الطلبة و بناء نموذج قائم على المعايیر التدريسیة و التصحیحیةھیئة 

 الدكتوراة

فواز محمد الفواز  راتب السعود.د.أ اإلدارة التربوية
 التمیمي

في تطوير أداء الوحدات اإلدارية )) ٩٠٠١(آيزو(فاعلیة استخدام نظام إدارة الجودة
 من وجھة نظر العاملین فیھا و درجة في وزارة التربیة و التعلیم في األردن

 .307 رضاھم عن ھذا النظام

 الدكتوراة
تربیة / المناھج

 مھنیة
مريم احمد علي  د عدنان الجادري. أ

 السید
بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات التعلیمیة لمعلمي التربیة المھنیة في 

ة الكفايات معرفیًا مرحلة التعلیم األساسي في األردن وبیان فاعلیته في تنمی
 وأدائیًا

308. 

علم النفس  الدكتوراة
 التربوي

د موفق .أ
 الحمداني

محمود خلیل رشید 
 محمد

تطور اكتساب بعض الصیغ الصرفیة في اللغة العربیة لدى عینة من األطفال في 
 .309 األردن

محمد سلمان  د راتب السعود.أ اإلدارة التربوية الدكتوراة
 العمیان

رح لتطوير نظام التعلیم المھني في وزارة التربیة والتعلیم األردنیة أنموذج مقت
 .310 في ضوء الواقع والسیاسات التربوية المعمول بھا

 الدكتوراة
احمد عطا محمد  يحي شديفات. د اإلدارة التربوية

 المساعید
مستوى الممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربويین وعالقته بمستويي 

میة والروح المعنوية لمعلمي المرحلة األساسیة في المدارس الكفايات التعلی
 العامة في األردن

311. 

علم نفس  الدكتوراة د موفق . أ نزار عبد السالم  قیم المراھقین والمراھقات األردنیین مقارنة بقیم آبائھم وأمھاتھم في  312. 



 المستويات االقتصادية واالجتماعیة الثالث شموط الحمداني نمو/ تريوي

المناھج  الدكتوراة
 علوم/ والتدريس

د عبداهللا .ا
 الخطايبة

احمد أكرم احمد 
 شاھین

أثر استخدام منحى تاريخ العام والخرائط المفاھیمیة في فھم طلبة المرحلة 
 .313 األساسیة للمفاھیم الفیزيائیة وطبیعة العلم

اإلرشاد التربوي  الدكتوراة
 والنفسي

العالقة بین األفكار الالعقالنیة وكل من الغضب والتوتر واألرق عند طلبة الجامعة  مرعبد الحافظ عا د نزيه حمدي.ا
 .314 وأثر برنامج إرشادي في خغضھا

الماجست
 ير

محمد صالح .د تربیة خاصة
 اإلمام

زين حسن أحمد 
 العبادي

 .315 فاعلیة برنامج حاسوبي في تنمیة مھارات التفكیر االبتكاري لدى األطفال الصم

 كتوراةالد
علم نفس 

تعلم /تربوي
 وتعلیم

د موفق .ا
 الحمداني

أحمد محمد علي 
 الزعبي

 دراسة تجريبیة:سرعة إدراك الحروف والكلمات العربیة بوصفھا صیغا إدراكیة
316. 

الماجست
 ير

محمد صالح .د التربیة الخاصة
 اإلمام

محمود محمد 
 عطااهللا خويالت

یة الذين يعانون من ألتأتأة من التكیف النفسي لدى تالمیذ المرحلة األساس
 .317 وجھة نظر معلمیھم

خلف سلیمان  د راتب السعود. أ اإلدارة التربوية الدكتوراة
 الرواشدة

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية العامة في األردن في عملیة صناعة 
 .318 القرار في مدارسھم وعالقتھا باألمن ووالئھم التنظیمي

تربیة / ھجالمنا الدكتوراة
 إسالمیة

مقارنة معرفة المحتوى البیداغوجیة لدى معلمي التربیة اإلسالمیة الجیدين  رائد أبو لطیفة د عمر الشیخ. أ
 .319 وغیر الجیدين في المرحلة األساسیة العلیا

يات الفنیة لمديرات رياض األطفال في أنموذج تدريبي مقترح لتطوير الكفا مھا يعقوب الصويص د راتب السعود. أ اإلدارة التربوية الدكتوراة
 .320  حركي للطفل واستقصاء أثره في األردن-تحسین النفس

/ د رياض ستراك. أ اإلدارة التربوية الدكتوراة
 يزيد السورطي. د

واقع الوظائف اإلدارية في الجامعات األردنیة والتوقعات المستقبلیة لھذه  أشرف شريف أباظة
 .321 الوظائف

الماجست
 ري

اللغة / المناھج
 العربیة

عبد الكريم أبو . د
 جاموس

خازر محمود 
 مصطفى

تصور مقترح لتطوير األنشطة اللغوية الذاتیة وكتب المطالعة والنصوص األدبیة 
 .322 في المرحلة األساسیة العلیا في األردن

 الدكتوراة
اللغة / المناھج

 العربیة
د عبد اهللا . أ

د . أ/ عويدات
 يوسف قطامي

بناء برنامج تدريبي وفق نموذج ولیم جوردن، لتنمیة المھارات الكتابة اإلبداعیة   محمد اللوزي  مريم
 .323 باللغة العربیة، لطلبة الصف العاشر األساسي

د عبد اهللا زيد . أ القیاس والتقويم الدكتوراة
 الكیالني

صبري حسن خلیل 
 الطراونة

لفقرات  ) ٦ – ٣(  األساسیة تطوير اختبار رياضیات متعدد المستويات للصفوف
 .324 متعددة التدرج

تربیة / المناھج  الدكتوراة
 مھنیة

د عدنان الجادري . أ
 منذر المصري. د/ 

عبیر مصطفى 
 خلیل الكسواني

بناء أنموذج لتطوير مناھج االقتصاد المنزلي للتعلیم الثانوي الشامل المھني بما 
 .325 معرفة وسوق العمل األردنیةيتوائم مع متطلبات االقتصاد القائم على ال

علم النفس  الدكتوراة
 التربوي

د عبد الرحمن . أ
 عدس

عبد الحكیم يوسف 
 الصافي

أثر برنامج تدريبي مبني على تخیل مواقف حیاتیة لتنمیة مھارات التفكیر 
 .326 اإلبداعي لدى الطلبة في المرحلة األساسیة الدنیا

دل ابو العز د عا. أ علوم /  المناھج الدكتوراة
 سالمة

خالد كايد خلیل 
 الرفوع

أثر بعض استراتیجیات وزن المعادالت الكیمیائیة على التحصیل العلمي لدى 
 .327 طالب المرحلة الثانوية ذوي أنماط التعلم المختلفة

/ علم النفس  الدكتوراة
 تعلم وتعلیم

د عبد الرحمن . أ
 عدس

حسین محمد 
 حسین أبو رياش

ي مبني على استراتیجیة التعلم المستند إلى مشكلة في أثر برنامج تدريب
 .328 المھارات ما وراء المعرفیة لدى طلبة المرحلة األساسیة

لغة / المناھج  ماجستیر
 إنجلیزية

محمد علي بني  د رياض حسین. أ
 عیسى

The relationship Between Background Knowledge And Reading 
Comprehension of Jordanian Upper Basic Stage Students 329. 

 الدكتوراة
/ المناھج

 الرياضیات
محمد مصطفى  د فريد ابو زينة. أ

 العبسي
 مستندًا إلى معايیر المجلس الوطني لمعلمي الرياضیات،  تطوير نموذج تقییمي

وقیاس أثره في التحصیل والتفكیر الرياضي واالتجاھات لدى طلبة المرحلة 
 األساسیة

330. 

تطور الحذاقة التعلیمیة عند معلمي الكیمیاء في صفوف التعلیم األساسي  سمیرة صالح غنیم د عمر الشیخ. أ علوم/ المناھج  توراةالك
 .331 العلیا في مدارس وكالة الغوث الدولیة في األردن

 الدكتوراة
د عادل ابو العز . أ علوم/ المناھج 

 سالمة
سمیر عبد سالم 

 الخريسات
وعات مصممة وفق منحى الفروع المتداخلة واستخدام كل من أثر تدريس موض

في اكتساب المفاھیم الفیزيائیة وعملیات التعلم )  V( دورة التعلم وأشكال 
 لدى طلبة المرحلة الثانوية

332. 

رندا عیسى  د عمر الشیخ. أ علوم/ المناھج  الدكتوراة
 جريسات

دى طلبة المرحلة الثانوية في التفكیر األخالقي في مجال األخالقیات الحیوية ل
 .333 مدارس عمان وطلبة الجامعة األردنیة

 الدكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 

 علوم

د عادل ابو العز . أ
 سالمة

غسان يوسف 
 قطیط

أثر أسلوب تنظیم محتوى مادة الفیزياء والتدريس وفق طريقتي حل المشكالت 
لتفكیر العلیا لدى طالب واالستقصاء الموجه في اكتساب المفاھیم ومھارات ا
 المرحلة األساسیة في األردن

334. 

المناھج  الدكتوراة
 والتدريس

 The Effect of Match / Mismatch of Teaching-learning Styles on عبد الرحیم ابو رمان د رياض حسین. أ
Secondary Sage Students' Achievement in English in jordan 335. 

 الدكتوراة
مناھج ال

/ والتدريس 
 علوم

د عادل ابو العز . أ
 سالمة

محمد سلیم 
 محمود

أثر استخدام استراتیجیة حل المشكالت في تنمیة مھارات التفكیر الناقد 
 .336 والمفاھیم البیولوجیة واالتجاھات نحو األحیاء لدى طلبة المرحلة الثانوية

د جمیل محم"علي  عباس الشريفي. د اإلدارة التربوية الدكتوراة
 يدك

الكفايات اإلدارية المعاصرة لمديري التربیة والتعلیم ودرجة ممارسة مديري 
 .337 التربیة والتعلیم في األردن لھا

حسین يوسف  د خولة يحى. أ التربیة الخاصة الدكتوراة
 القاسم

مستويات التكیف النفسي واالجتماعي للطلبة المعاقین سمعیًا وعالقتھا ببعض 
 .338 شخصیةالمتغیرات ال

 الدكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 

 علوم

د عادل ابو العز . أ
 سالمة

عبد المعطي نعیم 
 الصافي

أثر تدريس محتوى مصمم وفق معايیر عالمیة للتربیة العلمیة في مستوى 
 .339 الثقافة العلمیة والتحصیل لدى طلبة المرحلة الثانوية

 الدكتوراة
لغة / المناھج 

 إنجلیزية
ايمان عبد الرزاق  طف شعیرد عوا. أ

 نسور
Students, Strategies For EFL Vocabulary Learning and Their 

Relationship to Success in Vocabulary Knowledge and Language 
Proficiency in Upper Basic Stage in Jordan 

340. 

 الدكتوراة
عباس عبد . د اإلدارة التربوية

 مھدي
ي سالم محمود بن

 عطا
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة األردنیة لنمطي القیادتین 

التحويلیة والتبادلیة وعالقتھما باالحتراق النفسي والعالقات البینشخصیة عند 
 المعلمین

341. 

 دكتوراة

المناھج 
/ والتدريس
 رياضة

 /ساري حمدان. د

 د حارث عبود. أ

اسماعیل سعود 
 العون

للكفايات التعلیمیة واقتراح برنامج تعلیمي لتنمیة الكفايات األقل دراسة تحلیلیة 
 امتالكا لدى معلمي المرحلة الثانوية في األردن

342. 

لغة / المناھج  الدكتوراة
 إنجلیزية

سعد كلیب  د رياض حسین. أ
 الموسى

Developing A Program Based on The Communicative Approach and 
Evaluating It’s Effectiveness in Learning The English Communicative 

343. 

 الدكتوراة
علم 

تعلم /النفس
 وتعلیم

 .344 فاعلیة برنامج تدريبي لتنمیة السلوك القیادي لدى أطفال الروضة ھناء خالد الرقاد د يوسف قطامي. أ

تربیة / المناھج  الدكتوراة
 مھنیة

منیرة عیسى  د عدنان الجادري. أ
 سةالبطار

بناء برنامج تدريبي قائم على كفايات االقتصاد المعرفي للتنمیة المھنیة 
 لمعلمات االقتصاد المنزلي في األردن

345. 



 الدكتوراة

بسام حسن احمد  د كمال دواني. أ اإلدارة التربوية
 ناجي

درجة فھم اإلداريین لتفويض السلطة ودرجة ممارستھم لھا وعالقتھما بكفاءة 
 اإلداري في وزارة التربیة والتعلیم في األردناتخاذ القرار 

346. 

لغة / المناھج الدكتوراة
 عربیة

د عبد الرحمن . أ
 الھاشي

فاعلیة طريقتي الترجمة المباشرة في تنمیة مھارتي االستماع والتحدث لدى  حیاة نايف العدوان
 متعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

347. 

عباس عبد . د ويةاإلدارة الترب الدكتوراة
 مھدي

علي احمد 
 المعايطة

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن للعدالة التنظیمیة 
 وعالقتھا بسلوك المواطنة التنظیمیة لمعلمیھم

348. 

 الدكتوراة
/ المناھج

 الرياضیات
محمد طالب خضر  د رمضان صالح. أ

 االبراھیم
تخدام الحاسوب في تحصیل طلبة المرحلة أثر طريقة التدريس المدعمة باس

األساسیة في الرياضیات واتجاھاتھم نحو الرياضیات واستخدام الحاسوب في 
 تدريسھا

349. 

 الدكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 

 علوم

د عادل ابو العز . أ
 سالمة

 في فاعلیة استراتیجیة قائمة على النموذج التعلیمي ألوزبل لتدريس الكیمیاء نوال العبوشي
 فھم المفاھیم العلمیة واكتساب مھارات عملیات العلم لطلبة المرحلة الثانوية

350. 

 الدكتوراة
المناھج 
/ والتدريس 

 علوم

د عادل ابو العز . أ
 سالمة

أثر نموذج تعلیمي قائم على منحى العلم والتكنولوجیا والمجتمع والبیئة في  محمد خشان
ة التعلیم األساسي من ذوي أنماط مستوى الثقافة العلمیة لدى طالب مرحل

 التعلم المختلفة

351. 

الماجست
 ير

محمد صالح . د التربیة الخاصة
 اإلمام

يحى حسین 
 القطاونة

التكیف النفسي لدى التالمیذ المعوقین سمعیا ونظرائھم العاديین وعالقته 
 في محافظة الكرك( من وجھة نظر المعلمات ( ببعض المتغیرات 

352. 

د عبد اهللا . أ أصول التربیة الدكتوراة
 عويدات

محمد نور بني 
 ارشید

عالقة بعض األنماط السلوكیة لدى طلبة المدارس في األردن بتعرضھم لوسائل 
 اإلعالم المرئیة

353. 

الماجست
 ير

لغة / المناھج
 عربیة

د عبد الرحمن . أ
 الھاشمي

زياد يوسف 
 الرواشدة

بي الوظیفي لدى طلبة المرحلة أنموذج مقترح لتنمیة مھارات التفكیر الكتا
 الثانوية في األردن

354. 

 الدكتوراة
د عادل ابو العز . أ علوم/ المناھج 

 سالمة
ولید عبد الكريم 

 صوافطة
أثر التدريس بطريقتي حل المشكالت والخرائط المفاھیمیة في اكتساب 

دى المفاھیم العلمیة وتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي واالتجاھات العلمیة ل
 الطلبة

355. 

/ المناھج  الدكتوراة
 رياضیات

د رمضان صالح . أ
 رمضان

نھاية محمود ابو 
 عصبة

فعالیة برنامج مقترح لتدريس الھندسة في زيادة التحصیل وتنمیة التفكیر 
 الھندسي لدى طالبات المرحلة األساسیة في األردن

356. 

 الدكتوراة
لغة /المناھج 
 عربیة

د عبد الرحمن . أ
 ميالھاش

سامي محمد 
 ھزايمة

بناء برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي واختبار أثره في تنمیة مھارات 
تدريس القراءة الناقدة لدى معلمي اللغة العربیة للمرحلة األساسیة العلیا في 

 األردن

357. 

 الدكتوراة

مي محوسب لتدريس الفیزياء في القدرة على تطبیق أثر استخدام أسلوب تعلی معن قاسم الشیاب د عايش زيتون. أ علوم/ المناھج 
المفاھیم وحل المسألة الفیزيائیة لدى طلبة المرحلة األساسیة في ضوء 

 جنسھم وموقع الضبط لديھم

358. 

 
 


