األتساذ اادكتار اااليٌ اادر اره ا
ئٌساادجذمعةااأل كهٌة
ا

ا
ا
ا

هذا ا:اا)=()@=9(+ا<:<<555ا
ادهذا اادليٌريا:ا()@=9+ا???>@??88ا
ادفذتس:ا(<:<<<88)=()@=9+ا
ادب ٌكااالدتا رهًا:اPresident@ju.edu.jo
Tarawneh-c@yahoo.comا
ا
ا
ا

ادكر اادمههًارااد ؤىاادمتساقبيٌةاا
ا

ادكر اادمههًارااد ؤىاادمتساقبيٌةااقرماعيىاادثرابتااداذدٌةا:ا-ا
دعباكر ا ئٌتسًافًااررٌ اتسٌذتسذتااداعيٌماادعذدًافًااأل كنا.ا
ادعملاعيىابهذءاعالقذتاماٌهةارادحفذظاعيٌهذامعامجامعاادجذمعةااداًااعملابهذاراادمجامعاادمحيًا.ا
ادعمل اعيى اأن ااابرأ اادجذمعة ااداً ااعمل ابهذ امتذهة ااتسا ااٌجٌة ار امهزدة ام مرقة اعيى اادمتسارٌٌن اادقرمًااااااااااا
راادعذدمًاا.ا
اررٌ ا ؤىاراضحةاعناادجذمعةاراحثامجامعهذاديعملاتف ٌقاراحكاهحرااحقٌقاأهكفهذااالتسا ااٌجٌةا.ا
احكٌكاأهكا اراأردرٌذتابعٌكةاادمكىاديجذمعةااداًااعملابهذا.ا
احكٌكاأردرٌذتااداغٌٌ ااالتسا ااٌجٌةاتسهرٌذًاراادعملاادجذكاعيىاأناٌقرماتلاعضرامناأعضذءااإلكا ةاادعيٌذاباهفٌ ا
ه هااألردرٌذتا.ا
ادعملاعيىاأنااحصلاادجذمعةاعيىاادمرا كاادعذمةاراادلذصةاادض ر ٌةاداحقٌقاأهكافهذابهجذحا.ا
ادماذبعةاادحثٌثةادمصذدحاادجذمعةااداًااعملابهذاعيىاأعيىاادمتسارٌذتاادحترمٌةاراادلذصةا.ا
ا

ادمؤهالتاادعيمٌةاا:ا-ا
ا



كتار اها()Ph.D.افًااإلكا ةاادا برٌةا:اجذمعةاتذهتسذسا،اادرالٌذتاادماحكةااألم ٌ تٌةا/ا()8@@9ا.



ألصذئً اا بري ا( )E.d.Sابالصص اإكا ة امك اء اادا بٌة :اجذمعة اامبر ٌذ ا ،اادرالٌذت اادماحكة ااألم ٌتٌةا
)8@@5(/ا.ا



مذجتساٌ افً ااإلكا ة اادا برٌة ابالصص اإكا ة اادمك تسة اادثذهرٌة ا :اجذمعة اامبر ٌذ ا ،اادرالٌذت اادماحكةا
األم ٌ تٌةا/ا(??@)8ا.



كبيرم اعذدً افً ااقاصذكٌذت اادش تذت اادرتسرى ا :ا SCOULA SUPERRIORE ENRICO
MATTEIامٌالهرا،اإٌرذدٌذا/ا(;?@)8ا.



بتذدر ٌرسافًااإلكا ةاادعذمةا:اادجذمعةااأل كهٌةا/ا(@>@)8ا،ااأل كنا.

ا
ا
ا
ا
1

ادلب اتاادعميٌةارادمهذصباا:ا-ا
ا

ئٌساادجذمعةااأل كهٌةا@9589/:/9اردغذٌةااذ ٌل ا.ا

اأ.

ب .ئٌساجذمعةاادبيقذءااداربٌقٌةا9585/@/95ارادغذٌةا?9589/:/9ا.
ا
ج.ا ئٌسامجيساهٌئةااعامذكامؤتستسذتااداعيٌماادعذدًا?955?/9/9ارادغذٌةا9585/@/95ا.ا
كا.اعضراًافًامجيسااداعيٌماادعذدًا=955@/85/ارادغذٌةا9585/@/95ا.ا
هـا.اجذمعةامؤاةا:اا
 هذئبا ئٌساادجذمعةاديشؤرنااألتذكٌمٌةا955;/88/99ا–ا955>/88/99ا.
 عمٌك اشؤرن اادريبة ا( امؤتسس ادفت ة اادبٌت اادكافئ ااإلدتا رهً ا) افً اجذمعة امؤاة ا /@/8ا ا955:اااااااااااااااا
ا955;/88/99ا. مكٌ ام تزاادجهربادياك ٌبارااالتساشذ اتا9559/>/85ا–ا955:/@/8ا.
 متسذعك ااد ئٌس اديشؤرن ااإلكا ٌة ار اقذئم ابأعمذل امكٌ ام تز اك اتسذت اادجهرب ار ااداعيٌم اادمتسام ا
9555/@/8ا–ا9559/>/85ا.
 عمٌكامؤتسسادتيٌةاعيرمااد ٌذضةا8@@@/@/8ا–ا9555/@/8ا.
 مكٌ امتابةاجذمعةامؤاةا<8@@?/>/ا–ا8@@@/@/8ا.
 هذئباعمٌكاتيٌةاادعيرماادا برٌةا@8@@>/>/ا–ا<8@@?/?/ا.
 ئٌساقتسماادا بٌةااد ٌذضٌةابذدرتذدة/اتيٌةاادعيرماادا برٌة/جذمعةامؤاةا@8@@>/>/ا–ا<8@@?/?/ا.
 مك سافًاتيٌةاادعيرماادا برٌةا8@@:/85/85ا............
ر.اجذمعةاتذهتسذس/اادرالٌذتاادماحكةااألم ٌتٌةا(امهتسقاب امجاأتذكٌمٌة)ا8@@8ا–ا8@@:ا.ا
ز.ا/TH FARM, INCام شكارامعيماديريبةا??@8ا–ا8@@5ا.ا
ح.اتيٌةاادلرا زمًا(ااأل كن)امحذض اغٌ اماف غا=?@8ا.ا
ر.اش تةاادٌ مركادياأمٌناراإعذكةااداأمٌن/امتساشذ ااأمٌنا<?@8ا.ا
ك.ارزا ةاادصهذعـــةاراداجـــذ ةا/امكٌ ٌةااشجـــٌعااالتساثمذ ا(ااأل كن)ا،امتســــذعكا ئٌساقتســــماادماذبعـــةا اااااااااااااااااا
–8@?9ا=?@8ا.ا
ا

ادلب اتااألتذكٌمٌة:ا-ا
-

امحذض افًااإلكا ةاادا برٌةا–اجذمعةاادبيقذءااداربٌقٌةااأل كن9585,ا

-

محذض افًااإلكا ةاادا برٌة-اجذمعةامؤاة,ااأل كن,ا;955

-

مك ساتيٌةاادا بٌة/جذمعةامؤاةا8@@:

-

متساشذ ارامحذض افًاش تةاThe Farmاادلذصةاباعيٌمااألرفذلاادمح رمٌنا=@@8@@?-8

-

محذض امتسذعكاتيٌةاادلرا زمًا=?@8

2

مجذالتااالهامذماادلذصة:ا-ا
اإلكا ة اادا برٌة ,اتسٌذتسة ار اإكا ة ااداعيٌم اادعذدً ,اادالرٌر ااالتسا ااٌجً ,امهمة ارأهكا ااداعيٌم ,اكائ ة ااررٌ ا
ادب امج ,ااداررٌ اادمؤتستسً ,ااداعيٌم اادكردً ار اادابذكل ,ااداعيٌم ار ااداتهردرجٌذ ,اإكا ة اادجركة اادشذمية افً ااداعيٌم,ا
ادقٌذسافًااداعيٌم.
ا

ا

األبحذثارااألر اقاادعيمٌةاادمهشر ةا:ا-ا
ا

 .8اد ضذاادرظٌفًادكىااإلكا ٌٌنااألتذكٌمٌٌنافًاجذمعةامؤاةارااصر ااهماادمتساقبيٌةادزٌذكا ا(@)955ا.
 .9ادتسيرتٌذتااداهم ٌ ااداًاٌمذ تسهذاادمك اءافًاجذمعةاادبيقذءااداربٌقٌةارامكٌ ٌةاصحةاادت كا(@)955ا.
 .:ؤٌةامكٌ يارامعيمًاادمكا سااد ٌناٌعٌهرنافًامهذرقاتستههمارابٌناأقذ بهماحرلاأث اه اااداعٌٌنافًاتسٌ ا
ادعميٌةاادا برٌةافًامكا تسهماا(مجيةاادعيرماادا برٌةاراادهفتسٌة،اادمجيكا<،اعككا9ا،ا;)955اجذمعةاادبح ٌنا.
; .ادعراملاادمؤث ةاعيىاتفذءةاادعذميٌنافًامٌكاناادالرٌراادا بريافًااأل كنا()955:ا.
< .راقع اممذ تسة اادتفذٌذت اادالرٌرٌة ادمك اء اادمكا س اادثذهرٌة افً امحذفظة اادت ك امن ارجهة اهظ اادمعيمٌن ا(ا
مجيةامؤاةاديبحرثا،اادمجيكا?،8اادعككا=،ا)955:ا.
= .االحاٌذجذتااداك ٌبٌةادمعيمًاا بٌةادراءااألغرا اادجهربٌةامنارجهةاهظ اادمعيمٌناراادمش فٌناادا برٌٌنارا
مكٌ ي اادمكا س اادحترمٌة ا( امجيٌة اادعيرم اادا برٌة اادهفتسٌة ،اجذمعة اادبح ٌن ،اادمجيك ااد ابع ،اادعكك اادثذدثا
)955:ا.
> .ادمشتالتااداًااراج ااداعيٌماادمههًافًامحذفظةاادت كا(مجيةاجذمعةاادميكاعبكاادعزٌز/اادعيرماادا برٌةا،ا
ادمجيكا،8:ا9559ا)ا.
? .معرقذت ااإلش ا

اادا بري اتمذ اٌ اهذ اادمش فرن اادا برٌرن افً اإقيٌم اادجهرب ا( امجية اتيٌة اادا بٌةااااااااااااااا

/اجذمعةاأتسٌررا،اادمجيكاادتسذبعاعش ،اادعككا،9ا9558ا)ا.
@ .اقرٌماكر امش فًاادم حيةامنار جهةاهظ امعيمذتاادص افًاإقيٌماادجهربا(امجيةامؤاةاديبحرثارادهش ،ا
جذمعةامؤاةا،اادمجيكا<،8اادعككا>،ا)9555ا.
 .85ادحذجذت ااداك ٌبٌة ادمعيمً اادصفر

اادثالثة ااألردى امن ارجهة اهظ اادمعيمٌن ار اادمش فٌن اادا برٌٌنااااااااااا

رمكٌ ياادمكا سافًاإقيٌماادجهربا(امجيةاك اتسذتاادجذمعةااأل كهٌة،اادمجيك>،9اعكك،9ا.)9555ا
 .88مكى ااماالك امكٌ ي ار امكٌ ات اادمك اس اادثذهرٌة افً امحذفظة اادرفٌية اديتفذٌذت ااإلش افٌة امن ارجهة اهظ ا
ادمعيمٌنا(امجيةاابناادهٌثم،اجذمعةابغكاك،اادمجيكا،8:اادعككا،8ا9555ا)ا.
 .89اقكٌ ااالحاٌذجذت ااداك ٌبٌة ادمكٌ ي اادمكا س اادحترمٌة افً امحذفظة اادت ك ا( امجية امؤاة اديبحرثا
رادك اتسذتا،اادمجيكا<8ا،اادعككا،:ا)9555ا.
 .8:مشتالتاادريبةااألجذهبا(اغٌ اادع با)افًاجذمعةامؤاةا(اأبحذثاادٌ مرك،اادمجيكا<،8اادعككا; ا@@@8ا)ا
.
; .8أث اب هذمج ااررٌ ااإلش ا اادا بري اعيى ارضرح امفهرم ااإلش ا اادا بري اادحكٌث ا( امجية اادعيرما
االجامذعٌةارااإلهتسذهٌةا/اادهٌئةاادقرمٌةاديبحثاادعيمًا،ادٌبٌذا@@@8ا)ا.
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< .8اتساقصذءاأهراعاراحجما"اادج ائما"اادمرجركةافًامكا ساادمميتةااأل كهٌةاادهذشمٌةا(امجيةاتيٌةاادا بٌةا،ا
أتسرانا(>@@)8اادعككا89ا)ا.
= .8اما حذهذتاادثذهرٌةاادعذمةافًااأل كناراادرالٌذتاادماحكةااألم ٌتٌةا:اهظ ةاافحصٌ ا(امجيةاتيٌةاادا بٌةا،ا
أتسرانا(>@@)8اادعككا89ا)ا.
> .8ك اتسةامتسحاادمشتالتااالجامذعٌةافًاادمكا ساادحترمٌة،اادمميتةااأل كهٌةاادهذشمٌة،اادٌرهتسترا(>@@)8ا.
? .8اتساقصذءامتسارىاادعالقةابٌناادمك تسةاراادمجامعاادمحيًاتمذاٌ اهذامكٌ ارامكٌ اتامكا ساا بٌةااادت كا
،ا(اأبحذثاادٌ مركا=@@8ا)ا.
@ .8ك اتسةارصفٌةاداقرٌماأث اادب هذمجاادررهًادياررٌ اادا بريادعذما(>?@)8اعيىااداغٌٌ اادا بريا،ا تسذدةا
ادكتار اهاPh.D.ا()8@@9ا.
 .95ااجذهذتاريبةاادمكا ساادثذهرٌةاراادمعيمٌنارامك اءاآل ٌناهحرااداعيٌماادثذهريافًاادمكا ساادحترمٌةافًا
األ كنا،ا تسذدةاألصذئًاا برياEd.Sا()8@@5ا.
ا

ادتاباادمؤدفةا:اا
 .8تاذبااداأتسٌسافًاادق اءةا،اكا اادفت اديربذعةاراادهش اراادارزٌعا،اعماذنا(>@@)8ا.
 .9مبذكئاراأتسساادا بٌةا،امتابةاابناليكرنا،امؤاةا–اادت كا(@@@)8ا.
 .:اداررٌ اادا بريا،امتابةاكا اادش قا،اعماذنا()9559ا.
; .أتسذتسٌذتافًاادا بٌةا،امتابةاكا اادش قا،اعماذنا(ا;)955ا.
< .عراملاادلرر ةافًاادبٌئةاادجذمعٌةادكىاادشبذباادجذمعًافًااأل كنا(ا@)955ا.
=International handbook of leadership for learning part 9 chapter 60 pp. 1107. .
Springer international handbook of education V. 25 ( London, USA, 2001) .
ا
ا

ادمؤام اتارادهكراتا:اا
 .8ر شةاادعملااإلقيٌمٌةا"ادشبذباراررٌناادمع فة"،اباهظٌمامنامؤتستسةادمحمابنا اشكاآلامتارمارادمتابا
ادع بًادب هذمجااألمماادماحكةااإلهمذئً،اكبًا.958:/88/88-85
" .9ادمؤام اادع بً ااألر ربً ااألرل ادياعيٌم اادعذدً" ،اهُ ظم ابذداعذرن امذ ابٌن اااحذك اادجذمعذت اادع بٌةا
رجذمعةاب شيرهةارااحذكاادجذمعذتااألر ربٌة،اجذمعةاب شيرهةا.958:/</:8-:5
 .:هكرةا"ااداعيٌماادمتسام ارااقاصذكاادمع فة"،اجذمعةارٌبةاادمميتةاادع بٌةاادتسعركٌةا9589-;-9ا
; .ر شةاعملاحرلا"االعامذكارامعذٌٌ اادقٌذس"افًاجذمعةاادبذحةا/اادمميتةاادع بٌةاادتسعركٌة
< .هكرةامناادبهكاادكردًاحرلا"ااتساتشذ ااألكراتاادممتهةاداتسهٌلااهقلااألٌكياادعذميةارالفٌ احكةاعكما
ارذبقاادمهذ اتارليقاف صااداعيماررٌلااألمك".ام تسٌيٌذ/ف هتسذا9585
= .عضرادجهةاادشؤرناادلذ جٌةادعملام اجعةاادمؤتستسٌةاديجذمعةااألهيٌةافًاادبح ٌنا@9585/=/:-</9
> .األتسبرعاادعيمًاادلذمساعش ا"ااالباتذ اتارقرىااداغٌٌ ا/مكٌهةاادحتسناادعيمٌة9585/</9-8
? .مهاكىاادعقبةااالقاصذكي"ااالهجذزاتاراادف صافًااالتساثمذ ااداعيٌمًاادعقبةا9585/</9-8
@ .اجامذعا"ضمذناادجركة"اجذمعةاغذ ياٌرهسا/بهغذزي-دٌبٌذا>9585/;/9?-9
4

 .85ئٌس ادجهة امفرضً ااالعامذك اادكاليً ار اادلذ جً ادب امج اادتيٌذت اادا برٌة افً افيتسرٌن اآ ا اإدىا
حزٌ ان9585/
 .88مؤام اادشبتةاادع بٌةادضمذناادجركةافًامؤتستسذتااداعيٌماادعذدً/ادمغ با9585
 .89ر شةاعملاحرلامتساقبلااداعيٌماادعذدًارااد ؤٌةاادمتساقبيٌةادمعذٌٌ اادجركةافًامؤتستسذتااداعيٌماادعذدًا
رامؤش ااهذا;,9585/;/8:-9585/8/9ااأل كن
 .8:اجامذعاادهٌئةاادعمرمٌةاديشبتةاادع بٌةادضمذناادجركةافًااداعيٌماادعذدًا?9585/8/
; .8ادمؤام ااإلتسالمً احرل اضمذن اجركة ااداعيٌم ادمؤتستسذت ااداعيٌم اديكرل ااألعضذء امذدٌزٌذ ,ا-8:
<955@/88/8
< .8هكرة اادشبتة اادع بٌة ادضمذن اادجركة ارمؤتستسة ا) )DAADاادمؤتستسة ااألدمذهٌة اديابذكل اادرالبً احرلا
اررٌ اإكا ةاضمذناادجركةافًااداعيٌمافًاادمهرقةاادع بٌةافًاادقذه ة955@/</98-8>.
= .8ر شةاعملاادجذمعةاادب ٌرذهٌةاادمفارحةاراادجذمعةاادع بٌةاادمفارحةااأل كنا>955@/</99-8
> .8مؤام اادشبتةاادع بٌةادضمذناادجركةافًااداعيٌماادعذدًاحرلاادر قاادحكٌثةادضمذناادجركةافًاضرءا
اداغٌ اتاادعذدمٌةادياعيٌماادعذدًا"اأبراظبًا955@/;/9-:/:5
? .8ر شة اعمل اديشبتة اادع بٌة ادضمذن اجركة ااداعيٌم اادعذدً افً اادمؤتستسذت ااداعيٌمٌة افً ااأل كن ا=-9
>955?/89/9
@ .8مهذقشةاحرلاضمذناادجركةارامعذٌٌ ااالعامذكا/اااحذكاادجذمعذتاادع بٌةاادقذه ة955?/88/9<-9:/
 .95هكرةا ؤتسذءاادجذمعذتاادع بٌة,اادصٌنا955?/88/95-85/:5
 .98ر شةاعملاحرلامعذٌٌ ااالعامذكافًاادجذمعذتا/اادتسعركٌةا955?/9=-8
 .99مؤام احرلا"اإكا ةاادجركةاادشذمية"افًاادمؤتستسذتاادا برٌةا@955>/>/:8-9
 .9:ر شةاعملادمكةاشه اد ؤتسذءاادجذمعذتاادع بٌةافًارزا ةااداجذ ةاادصٌهٌةافًاادصٌنا>955
; .9مؤام اادع بااألرلاحرلا"اهرعٌةاادجذمعذتارش رراادا لٌصارااالعامذكاادشذ قةا=955
< .9مؤام احرلا"ااتساجذبةااإلكا ةاادع بٌةادياغٌٌ اتافًاأرائلاادق ناادحذكيارادعش ٌنافًاجذمعةاحيبا
;955
= .9ر شة اعمل احرل ااإلكا ة اادحترمٌة اادحكٌثة افً امراجهة ااداغٌٌ ات اادكردٌة ار ااداحكٌذت ا/جذمعة احيبا
;955
> .9ادمؤام اادع بًاادثذهًاحرلا"ااالتساشذ اتارااداك ٌب"اادشذ قةا955:
? .9مؤام ا"اادقٌذكةااإلبكاعٌةاراعالقاهذابذدهزاهةاراادشفذفٌة"ادبهذنا9559
@ .9مؤام اادكائ ةاادررهٌةادتبذ اادمتسئردٌناعناادالرٌرارااإلكا ةافًااداعيٌماادعذدًافًااال كن95599
 .:5حيقذتاك اتسٌةاحرلا"اادم أةااأل كهٌةافًاادحٌذةاادعذمة"9559
 .:8هكرةاحرلاادتسٌذحةافًااأل كنابٌناادمذضًاراادمتساقبل9558
 .:9هكرةاحرلا"ااداعيٌماادعذدًافًااأل كن:اادراقعارااداريعذت
 .::مؤام احرلا ٌذضةاادم أةارعيرماادمتساقبل,ااإلتستهك ٌة/مص ا@@@8
; .:هكرةاحرلااإلش ا ارااإلكا ةاادا برٌةافًاادمهرقةاادجهربٌةادأل كنا?@@8
< .:مؤام احرلاادبحرثاادا برٌةافًاادعذدماادع بً:اإدىاأٌناااج ؟ااأل كنا?@@8
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= .:ادمؤام اادحذكياعش ادإلعالم/اادع اقا?@@8
> .:هكرةاحرلا"امكٌ اادمك تسةاادجكٌك"جذمعةاتذهتسذسا8@@5اأم ٌتذ

=.:ادمؤام اادررهًادمتذاباشؤرناادرالبااألجذهبافًاأم ٌتذا@?@8ا
ا

ادجرائزارادات ٌمذتاراادمهحاادك اتسٌةا
 شهذكة ااقكٌ ٌة ارك ع امهظمة اادتسالم ارادصكاقة اادكردٌة ااداذبعة ا ،ااش ٌن اثذهً ا ،958:اتربههذجن ا–ا
ادكهمذ ك.


ادمهحةاادات ٌمٌةاديمهحاادكردٌةابًاااشاأيابٌاذاكداذا()PHI Beta Delta/1992



جذئزةاادرذدباادمافرقامنابٌناادرالباادكردٌٌنافًاادجذمعذتاراادتيٌذتااألم ٌتٌةا/اادرالٌذتاادماحكةا
األم ٌتٌة8@@5/



مهحةاإٌكج اتٌيفنااألم ٌتٌةا??@8



رزا ةاادلذ جٌةااالٌرذدٌة:اادمهحاادك اتسٌةاديكبيرماادعذدًافًااالقاصذكا??@8ا



رزا ةاادا بٌةاراداعيٌما,ا/األ كنا,ابعثةاأرائلاادمحذفظذتافًاادثذهرٌةاادعذمة/ا=>@8ا

ا
ا
ا

اديجذناراادعضرٌةا:ا-
*اهذئبا ئٌساااحذكاجذمعذتاادعذدمًااإلتسالمًا(اإلتسٌتستر)،امنااش ٌناادثذهًا3102ادغذٌةااآ ا ا.3102اا
*اعضراًافًامجيساادلكمةاادمكهٌة.ا
*اعضرامجيساأمهذءاجذئزةاادميكاعبكاهللااادثذهًاابناادحتسٌنادإلبكاع.ا
*اعضراًافًامجيساأمهذءاادمؤتستسةاادعذدمٌةادمتسذعكةاادريبةاادع با/اف عااأل كن.ا
*اعضراًافًامجيساأمهذءاجمعٌةااأللرةااأل كهٌةاادفيتسرٌهٌة.ا
*اعضرافًاادمجيسااداهفٌ ياالاحذكاادجذمعذتاادع بٌةا
*اعضرادجهةاادفيب اٌتا
*اعضرافًامجيسااداعيٌماادعذدًافًااأل كنا.ا
ا*ا ئٌساهٌئةاادمكٌ ٌن/اأتذكٌمٌةاادبيقذءااإلدتا رهٌةا
*اادمجيساادع بًاداك ٌبارالباادجذمعذتاادع بٌةا
* ئٌسامجيساإكا ةاصهكرقاكعماادجذمعذتاادفيتسرٌهٌة ا
*ا ئٌسامجيساإكا ةاادمجيساادع بًاداك ٌباادرالبا
ا*ااعضرافًااديجهةااألتذكٌمٌةادمجيسااداعيٌماادعذدً.ا
*ااعضرافًاادجذنااإلكا ةااألتذكٌمٌةادمجيسااداعيٌماادعذدً,ا@9585-955ا
*اعضرافًااديجهةاادارجٌهٌةاديمؤام اادررهًاديمهذهجارأتسذدٌبااداعيٌمارادبحثاادعيمًافًاادجذمعذتااأل كهٌةافًا
عذما(9585ا)اردغذٌةااذ ٌل ا.


عضرا ًافًادجهةااداعيٌماادعذدًافًامجذالتااالاصذلاراتهردرجٌذاادمعيرمذتا@955اردغذٌةااذ ٌل ا.

6



عضرا ًافً ااديجهة ااالتساشذ ٌة افً اادمجيس اادررهً ااألم ٌتً ا العامذك اراك ٌب اادمعيمٌن ا) (NACATEافًا
جذمعةا زاٌك/كردةااإلمذ اتاادع بٌةاادماحكةا(ا@9585-955ا).



عضرا ً افً اادمش رع ااداعذرهً ادمهرقة اادش ق ااألرتسر ارشمذل اإف ٌقٌذ ادإلعكاك اادا برٌٌن )(MENAاااااااااااااا
(ا@9585-955ا)ا.



عضرافًاجمعٌةااألتذكٌمٌٌنااأل كهٌةاعذما(@)955ا.



عضـر امجيـس اأمهذء اجذمعة ااد ز قذء ااألهيـٌة ا/ر ا ئٌس ااديجـهة ااألتذكٌمـٌة افً اادمجيـس ادعـذمااااااااااااااااااااااااا
(اا3112ا–اا)3112ا.



متساشذ اب دمذناادشبذبااأل كهًادعذما(ا-3112ا.)3112



ممثلاجذمعةامؤاةافًاادمجيساادعمرمًادأل كهٌٌن.



اممثلاادجذمعةافًاادجمعٌةاادعمرمٌةاديجهةاادررهٌةااأل كهٌةاديا بٌةارادثقذفةارادعيرماعذم(ا)3112ا.



ادمهتسقاادعذماالماحذناادشذملافًاادجذمعذتااال كهٌة.



عضرافًاادمجيسااالتساشذ يادمحذفظةاادت كادعذما(ا3112-3112ا)ا.



عضرادجهةاادا قٌةادمعيمًامحذفظةاادت ك.



عضراهذكيامؤاةاديثقذفةاراادا اث.



عضراش



عضرار ئٌسااديجهةافًاتيٌةاادا بٌة,اجذمعةامؤاة.



عضرامؤتسسادهذكيامؤاباادثقذفً



عضرار ئٌسادجذناادكفذعافًا تسذئلاادمذجتساٌ اراادكتار اهافًاملاي اادجذمعذتااأل كهٌةاراادع بٌة.



هذئبا ئٌساجمٌعةاادعرناادلٌ ٌةادمتسذعكةاادريبةاادجذمعٌٌنادعذما(ا3112ا)ا.



عضرامجيساإك اةام تزاإعكاكاادقٌذكاتاادشبذبٌةاعذما(ا)3112ا.



اهذكيا اتا اس,هذكياادت ك,هذكيامؤاة

ئٌسافل يادهذكياادت كاديتكابرتتسهجادعذما(ا3112ا)ا.



عضرااديجهةاادعيٌذاداهمٌةاادمجامعاادمحيًادعذما(ا3111ا3112-ا)ا.



عضرااديجهةاادميتٌةاداأهٌلاادماقذعكٌناادعتست ٌٌناعذما(ا3111ا)ا.



عضرامؤتستسةافًاجمٌعةااإلكا ٌٌناادع ب-ادبح ٌناعذما()3111ا.



عضرافًاااحذكاادا برٌٌناادع ب-ادع اقادعذما(0111ا).



عضرافًاااحذكاادمتابذتاادع بًا(اعيم)ا–اارهسادعذما(ا)0111ا.



عضرافًاجمعٌةاادا برٌٌنااأل كهٌةا(ا)0112اا.



عضرافًاجمعٌةال ٌجًاادجذمعذتااألم ٌتٌةا–اعمذنادعذما(ا)0112ا.

7

