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Personal Information:

:الشخصيتالبياناث
 أحمد محمد أحمد ربيع: االسم

Name: Ahmad Mohammad Ahmad
Rabee
Date of Birth: 9/1/1978

1991/1/9 : تاريخ الميالد
 جرش: مكان الميالد

Place of Birth: Jarash
Rank: Professor
Faculty / Dept: Educational
Sciences / Graduate Studies
Mobile (optional): 0777420042

أستاذ: األكاديمية
الرتبة
ّ
 الدراسات العميا/  العموم التربوية: القسم األكاديمي/ الكمية
ّ
7999707770:ىاتف

E-mail : rabee.papers@gmail.com

:المؤهالث التعليميت

Education:

 األردنية:اسم الجامعة

University: Jordanian

 دكتوراه اإلدارة التربوية:التخصص العام

Major: Ph.D. Educational Administration

 اإلدارة التربوية:التخصص الدقيق

Minor: Educational Administration

0779:سنة التخرج

Year: 2009

 اليرموك:اسم الجامعة

University: Yarmouk
Major : Master of Educational
Administration
Minor: Educational Administration

 ماجستير اإلدارة التربوية:التخصص العام
 اإلدارة التربوية:التخصص الدقيق
0772 :سنة التخرج

Year: 2005

 جرش:اسم الجامعة

University: Jarash
Major: Bachelor of Agricultural Sciences

 بكالوريوس عموم زراعية:التخصص العام

Minor: Plant production and prevention

 اإلنتاج النباتي والوقاية:التخصص الدقيق
0777 :سنة التخرج

Year: 2000
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لدورات العممية

Training Session:
Name of Session: ICDL Course

ICDL  دورة:اسم الدورة

Session Place: Jarash University

 جامعة جرش:مكان الدورة
0712  أسبوع واحد:مدة الدورة

Session Period: One Week 2013

 التخطيط االستراتيجي لمؤسسات:اسم الدورة

Name of Session: Strategic
Planning for Higher Education
Institutions

التعميم العالي

 جامعة جرش:مكان الدورة

Session Place: Jerash University

0710  أسبوع واحد:مدة الدورة

Session Period: One week 2012
Name of Session: Measurement and
Evaluation (3)

)2(  القياس والتقويم:اسم الدورة

Session Place: Jerash University

 جامعة جرش:مكان الدورة

Session Period: One Week 2011

0711  أسبوع واحد:مدة الدورة
 الوسائط المتعددة في التعميم:اسم الدورة

Name of Session: Multimedia in ELearning

اإللكتروني

Session Place: Jerash University

 جامعة جرش:مكان الدورة

Session Period: One Week 2010

0717  أسبوع واحد:مدة الدورة
 استخدام الموح التفاعمي وأدوات:اسم الدورة

Name of Session: Using interactive
Whiteboard and Participatory
Learning Tools

التعميم التشاركي

 جامعة جرش:مكان الدورة

Session Place: Jerash University

0717  أسبوع واحد:مدة الدورة

Session Period: One Week
Name of Session: Educational
Measurement and Evaluation

 القياس والتقويم التربوي:اسم الدورة

Session Place: Jerash University

 جامعة جرش:مكان الدورة

Session Period: One Week 2009

0779  أسبوع واحد:مدة الدورة
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:الخبرات العممية

Experience:

 جامعة جرش/ عميد كمية العموم التربوية.1

1. Dean of the Faculty of Educational
Sciences / University of Jerash 28/10/2019
until now.

. وحتى اآلن0719/17/01
/ جامعة جرش/ أستاذ مشارك/ عضو ىيئة تدريس.0

2. Faculty member / Associate Professor /

. وحتى اآلن0779/9/1

University of Jerash / 1/9/2009 until now.
3. Head of the Department of Graduate
Studies - Faculty of Educational Sciences /

/كمية العموم التربوية- رئيس قسم الدراسات العميا.2
.جامعة جرش

University of Jerash.
4. Deputy Dean of Scientific Research and

 جامعة/ نائب عميد البحث العممي والدراسات العميا.7

Graduate Studies / University of Jerash.

.جرش

5. Member of the Project Management,
Innovation and Technology Transfer

 عضو لجنة إدارة المشاريع واإلبداع ونقل.2

Committee, Jerash University.

. جامعة جرش/التكنولوجيا

6. Member of the Design Committee of the
forms / University of Jerash.
7. Member of the Strategic Plan Committee /

. جامعة جرش/ عضو لجنة تصميم االستمارات.6
. جامعة جرش/ عضو لجنة الخطة االستراتيجية.9

Jerash University.

/ جامعة عجمون/ غير متفرغ/ عضو ىيئة تدريس.1

8. Faculty member / part-time / Ajloun
University / 1/10/2012 - 30/6/2013.

.0712/6/27 – 0710/17/1

9. Member of the Agricultural Engineers

0777 /  عضو نقابة الميندسين الزراعيين.9

Association / 2000
10.Member of the Jordanian Red Crescent

0779/  عضو جمعية اليالل األحمر األردني.17

Society / 2009
11.Member of the University Council for the
Faculty of Arts / 2009

0779/  عضو مجمس الجامعة عن كمية اآلداب.11
 عضو مجمس الجودة واالعتماد في.10

12.Member of the Council of Quality and

0717/الجامعة

Accreditation at the University / 2010
13.Member of the service courses / 2012

.0710/  عضو وحدة المساقات الخدمية.12
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الميارات:

Skills:
 Arabic language it is Mother
Language.
 English: Good.
 The use of technology in education.

 المغة العربية  :المغة األم.
 المغة االنجميزية :جيد.

 استخدام التكنولوجيا في التعميم.

العممية – مقاالت منشورة:
المنشورات
ّ
رقم

اسم الباحث

Publication / Articles:

عنوان البحث

الناشر وتاريخ النشر

(الباحثين)
.1

أحمد محمد ربيع

.0

أحمد محمد ربيع

.2

أحمد محمد ربيع

.7

أحمد محمد ربيع

.2

أحمد محمد ربيع

.6

أحمد محمد ربيع

Present and Future Educational
Development in Jordan: Figures
and Facts.

European Journal of Social
Sciences. 2012. Vol, 31, No,
3. Pp. (249 – 301).

مشكالت األكاديميين خريجي الجامعات غير

مجمة كمية التربية /جامعة عين شمس/

العربية في الجامعات األردنية.

 ،0712العدد  ،29الجزء الثاني ،ص
(.)210 – 267

أثر تطبيق أنظمة الجودة الشاممة عمى نوعية

مجمة بحوث التربية النوعية /جامعة

التعميم العالي والبحث العممي في الجامعات

المنصورة /0710/العدد  ،02نيسان

األردنية من وجية نظر األكاديميين.

 ،0710ص (.)022- 019

The Effect of Strategic Planning
on Effectiveness of Academic
Enterprise.
Strategic Management of Human
Resources in Educational
Organizations.

European Scientific
Journal ( ESJ) VOL 10, NO
)10 (2014
European Scientific Journal
)(ESJ) VOL 10, NO 10 (2014

تقويم أنماط اإلدارة التربوية لمديري مدارس

مقبول لمنشر في المجمة العممية

محافظة جرش من وجية نظر المعممين.

لجامعة المنصورة /كمية التربية بتاريخ
( .0717/6/17مرفق شيادة قبول
البحث لمنشر في المجمة).
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الناشر وتاريخ النشر

عنوان البحث

اسم الباحث

رقم

)(الباحثين
،مجمة جامعة جرش لمبحوث والدراسات

درجة استخدام طمبة جامعة جرش لمواقع

يوسف الجرايدة

0711 التواصل االجتماعي في العممية التمعيمية وعالقتو

وأحمد ربيع

.9

.بمعدالتيم التراكمية
International Academic
Conference, University of
Vienna, Vienna, Australia.
2018
2019

Student's Satisfaction with eservices at Jerash University.

العدالة التنظيمية وعالقتيا باإلداء الوظيفي

يوسف الجرايدة

.1

وأحمد محمد ربيع
أحمد محمد ربيع

.9

لممعممين من وجية نظر معممي محافظة جرش
The editorial board of
international Education
studies Canadian center of
Science and Education. Vol.
2.No.5. 2019.
The editorial board of
international Education
studies Canadian center of
Science and Education. Vol.
12.No. 6. 2019

International journal of
humanities and social
science.Vol. 8.No. 5. 2018.
0719 .الجمعية االردنية لمعموم التربوية

The Role(s) of Academic Chairmen
in Fulfilling Quality Assurance and
Accreditation Standards in Jordan.

 أحمد محمد ربيع.17

A Proposed Strategy For Managing
Change In Value System And
Knowledge Structure: A Case
Study Of Private University
Students In Jordan
Students’ Satisfaction With EServices At Jerash University

 أحمد محمد ربيع.11

Faculty Members Conceiving and
Practicing Their Roles in the
Planning, Implementation and
Assessment of University Courses
العبء األكاديمي واإلداري ودوره في ضعف

 يوسف الجرايدة.10
وأحمد محمد ربيع
 أحمد محمد ربيع.12
وشاىر أبو شريخ
 أحمد محمد ربيع.17

كفاءة البحث العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس
في الجامعات األردنية الخاصة
المجمة األطروحية العممة المحكمة

موقف أساتذة الجامعات األىمية األردنية من

0719. 1العدد

االستخدام طويل األمد وعالقتو بأستقرارىم
)ًوأدائيم (مبادئ اإلدارة اليابانية نموذجا
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 أحمد محمد ربيع.12

اسم الباحث

الرقم

الناشر وتاريخ النشر

عنوان البحث

(الباحثين)
األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس

مجمة كمية التربية جامعة

.16

أحمد محمد ربيع

الثانوية بمحافظة جرش وعالقتيا بتجويد األداء

األسكندرية .المجمد  01العدد

من وجية نظر المعممين

0711 .7
مجمة جرش لمبحوث

.19

يوسف الجرايدة

درجة استخدام طمبة جامعة جرش لمواقع التواصل

والدراسات0711 .

وأحمد محمد ربيع

االجتماعي في العممية التعميمية التعممية وعالقتو
بمعدالتيم التراكمية.

.11

تما ار العمد

واقع األداءاإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في

مجمة جرش لمبحوث

وأحمد محمد ربيع

جامعتي جرش واليرموك من وجية نظر أعضاء

والدراسات0711 .

ىيئة التدريس فييما
.19

يوسف الجرايدة

أثر توظيف برمجية قائمة عمى التعمم المدمج في

مجمة مؤتة لمبحوث

وأحمد محمد ربيع

التحصيل الفوري والمؤجل لطمبة الصف العاشر

والدراسات0711 .

األساسي في مادة المغة اإلنجميزية

العممية – مؤتمرات
المنشورات
ّ
رقم
.1
.0
.2
.7

Publication / Conferences:

اسم المؤتمر
المؤتمر الدولي األول آلداب المغة

مكان وتاريخ انعقاده
تايالند /آب0712/

ودراسات الحضارات
Vienna ,Austria/
International European
April2015
Academic Conference
مؤتمر التنمية المستدامة في التربية جامعة جرش0712/7/27-01
والتعميم
International conference
for academic disciplines

American university of
Rome /Italy19/-22
October 2015
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طبيعة المشاركة
ورقة بحثية
ورقة بحثية
ورقة بحثية
ورقة بحثية

:األطروحات والرسائل التي شارك في مناقشتيا
Theses and messages that participated in the discussion:
: منيا،المشاركة في مناقشة العديد من رسائل الماجستير خارج جامعة جرش
Participation in the discussion of many Masters Theses outside Jerash
University, including:
The degree to which the principals of public
secondary schools practice the organization's
learning strategies in the northern region from
the teachers' point of view.
The degree of satisfaction of public secondary
school teachers in Ain Al Basha district about the
performance of educational supervisors and its
relation to the teachers' job commitment from
their point of view.
Level of Organizational Conflict Management
for Government Secondary School Principals
and its Relationship with Teachers'
Organizational Loyalty from their Perspective in
Jerash Governorate.
Obstacles to the application of academic
accreditation standards in graduate programs in
Jordanian universities and ways to overcome
them. Yarmouk University.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية الستراتيجيات

.1

درجة رضى معممي المدارس الثانوية الحكومية ومعمماتيا في

.0

.المنظمة المتعممة في اقميم الشمال من وجية نظر المعممين

لواء عين الباشا عن اداء المشرفين التربويين وعالقتو بااللتزام
.الوظيفي لممعممين من وجية نظرىم
مستوى إدارة الصراع التنظيمي لمديري المدارس الثانوية

.2

الحكومية وعالقتو بمستوى الوالء التنظيمي لممعممين من وجية

.نظرىم في محافظة جرش

معيقات تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في برامج الدراسات

.7

 جامعة.العميا في الجامعات األردنية وسبل التغمب عمييا

.اليرموك

 جامعة/اإلشراف عمى العديد من رسائل الماجستير في قسم اإلدارة التربوية– كمية العموم التربوية

: منيا،جرش
Supervising many Masters Theses in the Department of Educational
Administration, Faculty of Educational Sciences, Jerash University,
including:
"The Role of Transformational Leadership in
Organizational Commitment of Faculty
Members from the Viewpoint of Managers"
by Nahed Ali Mustafa Al-Afif, Supervisor Dr.
Awneya Abu Snina, on 15/2/2015. Jerash
University.
"Supervisory Work and its Relationship to the
Professional Growth of Secondary School
Teachers in the Light of Quality Standards in
Balqa Governorate" Supervisor Dr. Awneya
Abu Snina, on 17/2/2015. Jerash University.
"The level of organizational loyalty among
faculty members in Jordanian public and
private universities from their point of view"
Supervisor Dr. Awneya Abu Sninah, on
18/2/2015. Jerash University.

"دور القيادة التحويمية في االلتزام التنظيمي ألعضاء ىيئة

التدريس من وجية نظر المديرين" لمطالبة ناىد عمي مصطفى

.1

.0712/0/12  بتاريخ، عونية أبو سنينة. إشراف د،العفيف
.جامعة جرش
"العمل اإلشرافي وعالقتو بالنمو الميني لمعممي المرحمة الثانوية

 لمطالب محمد عبد،"في ضوء معايير الجودة في محافظة البمقاء

.0

 بتاريخ، عونية أبو سنينة. إشراف د،الحميد العمايرة

. جامعة جرش.0712/0/19

"مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية في
 لمطالب،"الجامعات األردنية الحكومية والخاصة من وجية نظرىم

، عونية أبو سنينة. إشراف د،محمد عبد الرحمن الحيصة

. جامعة جرش.0712/0/11 بتاريخ
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.2

"The Degree of Exercise of Communication
Skills of Government Secondary School
Principals and their Relationship with the
Degree of Participation in Administrative
Decision Making from the Perspective of
Teachers in the Governorate of Jerash".
Supervisor Dr. Awneya Abu Sninah, on
19/2/2015. Jerash University.
"The Organizational Climate in Jordanian
Universities and its Relationship with
Organizational Loyalty to Faculty Members
From Their Perspectives", by Ruqaya
Mohammed Hussein Al-Smadi, Supervisor Dr.
Awneya Abu Sninah, on 19/2/2015. Jerash
University.
"Level of Job Satisfaction of Heads of
Departments Working in the Ministry of
Education in Jordan", by Muhannad Ahmed
Mohammed Al-Momani, Supervisor Dr.
Awneya Abu Sninah, on 19/2/2015. Jerash
University.
"Level of Job Satisfaction of Heads of
Departments Working in the Ministry of
Education in Jordan", by Muhannad Ahmed
Mohammed Al-Momani, Supervisor Dr.
Awneya Abu Sninah, on 19/2/2015. Jerash
University.
"The Training Needs of English Language
Teachers in Government Secondary Schools in
Jerash and Ajloun Governorates from the
Perspective of Supervisors, Principals and
Teachers of English Language" by
Mohammed Ahmad Falah Bani Bakkar,
Supervision Prof. Mohammed Eid Dirani, on
3/5/2019. Jerash University.
"The Degree of Satisfaction of Public
Secondary School Teachers and Teachers in
Ain Al-Basha Brigade on the Performance of
Educational Supervisors and its Relationship
with the Teachers' Career Commitment from
their Perspective", by Hayat Ibrahim Karim
Khawaldeh. Supervisor Dr. Ahmed Mohamed
Rabie, on 26/8/2015. Jerash University.
"The level of management of the
organizational conflict for the principals of
public secondary schools and its relation to the
level of organizational loyalty of teachers in
Jerash Governorate from their point of view",
by the student Musa Ahmad Bani Taha,
Supervisor Dr. Ahmed Mohamed Rabie, on
26/8/2015. Jerash University.

"درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لميارات

االتصال وعالقتيا بدرجة المشاركة في صنع القرار اإلداري من

.7

 لمطالبة اسالم عدنان،"وجية نظر المعممين في محافظة جرش

 بتاريخ، عونية أبو سنينة. إشراف د،محمد الحصان
. جامعة جرش.0712/0/19

"المناخ التنظيمي في الجامعات األردنية وعالقتو بالوالء

 لمطالبة،"التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم

.2

، عونية أبو سنينة. إشراف د،رقية محمد حسين الصمادي
. جامعة جرش.0712/0/19 بتاريخ

"مستوى الرضا الوظيفي لدى رؤساء األقسام العاممين في وزارة

، لمطالب ميند احمد محمد المومني،"التربية والتعميم في األردن

.6

 جامعة.0712/0/19  بتاريخ، عونية أبو سنينة.إشراف د
.جرش

"االتصال الفعال بين مديري ومعممي المدارس الثانوية الحكومية

في محافظة جرش وعالقتو بأداء المممين لمواجبات المنوطة بيم

.9

. د. إشراف أ، لمطالبة عبير منيب غدايره،"من وجية نظرىم
. جامعة جرش.0712/7/12  بتاريخ،جمعة الكبيسي
"االحتياجات التدريبية لمعممي المغة االنجميزية في المدارس

الثانوية الحكومية في محافظتي جرش وعجمون من وجية نظر

.1

 لمطالب،"المشرفين والمديرين ومعممي المغة االنجميزية فييا

، محمد عيد ديراني. د. إشراف أ،محمد أحمد فالح بني بكار

. جامعة جرش.0719/2/2 بتاريخ

"درجة رضا معممي المدارس الثانوية الحكومية ومعمماتيا في

لواء عين الباشا عن أداء المشرفين التربويين وعالقتو بالتزام

.9

 لمطالبة حياة ابراىيم كريم،"المعممين الوظيفي من وجية نظرىم

.0712/1/06  بتاريخ، أحمد محمد ربيع. إشراف د،خوالدة
.جامعة جرش

 "مستوى إدارة الصراع التنظيمي لمديري المدارس الثانوية.17
الحكومية وعالقتو بمستوى الوالء التنظيمي لممعممين في

، لمطالب موسى أحمد بني طو،"محافظة جرش من وجية نظرىم

 جامعة.0712/1/06  بتاريخ، أحمد محمد ربيع.إشراف د

.جرش
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The degree of the practice of the principals of
public secondary schools in Jordan to the
strategies of the learning organization from
the point of view of the principals and
teachers. Supervisor Dr. Ahmed Mohamed
Rabie, dated 15/12/2015. Jerash University.
The role of the educational administration in
the development of the local community from
the point of view of workers in the Directorate
of Jerash Education, student Siham Amin AlQuraan. Supervisor Prof. Ahmed Mohamed
Rabie, on 9/1/2019. Jerash University.
The role of school administration in public
schools in Ajloun governorate in forming
awareness among students about extremist
thought and violence in all its forms.
Supervisor Prof. Ahmed Mohamed Rabie, on
9/1/2019. Jerash University.
Administrative Patterns of Principals of
Public Secondary Schools in the Governorate
and their Relationship with the Level of
Human Relations from the Teachers' Point of
View. Supervisor Prof. Ahmed Mohamed
Rabie, on 26/3/2019. Jerash University.
"Commitment of Principals of Public Primary
Schools in the Kasbah of Amman to the Ethics
of the Teaching Profession and its
Relationship with Teachers' Job Satisfaction",
by Iman Abdul Hafeez Suliman, Supervisor
Prof. Juma al-Kubaisi, on 10/4/2019. Jerash
University.
"The Role of School Administration in
Providing a Safe Physical School Environment
in Government Primary Schools in Jerash
Governorate from the Teachers' Perspective",
by Rabaa Al-Harahsheh, Supervisor Prof.
Ahmed Mohamed Rabie, on 2/8/2019. Jerash
University.
"Level of Functional Performance of
Principals of Public Schools in Ain Al-Basha
District from Teachers' Perspective", by
Omar Darwish Abu Hathhal, Supervisor Prof.
Ahmed Mohamed Rabie, on 2/9/2019. Jerash
University.
"The Role of Participatory Leadership among
Headmasters of Public Schools in Improving
the Level of Academic Achievement for the
First Grades in Jerash from their
Perspectives", by Sawsan Mousa Hasinat,
Supervisor Prof. Ahmed Mohamed Rabie, on
2/9/2019. Jerash University.

 "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن.11
الستراتيجيات المنظمة المتعممة من وجية نظر المديرين

 أحمد محمد. إشراف د، لمطالب رائد عقمو السكران،"والمعممين

. جامعة جرش.0712/10/12  بتاريخ،ربيع

 دور االدارة التربوية في تنمية المجتمع المحمي من وجية نظر.10

، لمطالبة سيام امين القرعان، العاممين في مديرية تربية جرش

 جامعة.0719/1/9  بتاريخ، أحمد محمد ربيع. د.إشراف أ

.جرش

 دور االدارة المدرسية في المدارس الحكومية بمحافظة عجمون.12
في تشكيل الوعي لدى الطمبة حول الفكر المتطرف والعنف

 أحمد. د. إشراف أ، لمطالب المنتصر باهلل فطيمات، باشكالو
. جامعة جرش.0719/1/9  بتاريخ،محمد ربيع

 االنماط االدارية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة.17
، وعالقتيا بمستوى العالقات االنسانية من وجية نظر المعممين

 أحمد محمد. د. إشراف أ،لمطالبة وصال حيدر موسى ارشيد
. جامعة جرش.0719/2/06  بتاريخ،ربيع

"التزام مديري المدارس االساسية الحكومية في لواء قصبةعمان

.12

،"بأخالقيات مينة التعميم وعالقتو بالرضا الوظيفي لممعممن
 جمعو. د. إشراف أ،لمطالبة ايمان عبد الحفيظ سميمان

. جامعة جرش.0719/7/17  بتاريخ،الكبيسي

"دور االدارة المدرسية في توفير بيئة مدرسية مادية امنة في

.16

المدارس االساسية الحكومية في محافظة جرش من وجية نظر

 أحمد محمد. د. إشراف أ، لمطالبة رابعة الحراحشة،"المعممين

. جامعة جرش.0719/1/0  بتاريخ،ربيع

 "مستوى االداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في لواء.19
 لمطالب عمر درويش ابو،"عين الباشا من وجية نظر المعممين

.0719/9/0  بتاريخ، أحمد محمد ربيع. د. إشراف أ،ىذال

.جامعة جرش

 "دور القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية في.11
تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمصفوف االولى في محافظة

، لمطالبة سوسن موسى حسينات،"جرش من وجية نظرىم

 جامعة.0719/9/0  بتاريخ، أحمد محمد ربيع. د.إشراف أ

.جرش

9

الكتب المؤلفة :
عنوان المؤلف

رقم

اسم المؤلف (المؤلفين)

.1

د .أحمد محمد ربيع

التربية الوطنية

.0

د .أحمد محمد ربيع

التربية الوطنية

11

الناشر وتاريخ النشر
المركز القومي لمنشر /اربد0710 /
عالم الثقافة لمنشر /عمان0779 /

