األتساذ اادكتار اااليف اادراانه ا
ئفسااجلذمعةااأل دهفة
ا

ا
ا
ا

هذت ا:اا)6()269(+ا5055555ا
اهلذت ااخليفريا:ا()269+ا827788777ا
ادفذتس:ا(5055588)6()269+ا
ادربيكااالدكرتنهيا:اPresident@ju.edu.jo
Tarawneh-c@yahoo.comا
ا
ا
ا

ادكن ااملهينانااداؤىااملساقبيفةاا
ا

ادكن ااملهينانااداؤىااملساقبيفةاتقرماعيىاادثرابتااداذدفةا:ا-ا
دعبادن ا ئفسيايفاترريااتسفذتسذتااداعيفماادعذديايفااأل دنا.ا
ادعملاعيىابنذءاعالقذتامافنةاناحلفذظاعيفهذامعاجمامعااجلذمعةااديتااعملابهذانااجملامعااحملييا.ا
ادعملاعيىاأناتابرأااجلذمعةااديتااعملابهذامكذهةااتسرتاتفجفةانامنزدةامامرقةاعيىااملسارينياادقرميااااااااااا
ناادعذملياا.ا
تررياا ؤىاناضحةاعنااجلذمعةاناحثاجمامعهذاديعملاتفايقاناحكاحنراحتقفقاأهكفهذااالتسرتاتفجفةا.ا
حتكيكاأهكافاناأندريذتابعفكةااملكىاديجذمعةااديتااعملابهذا.ا
حتكيك اأندريذت ااداغفري ااالتسرتاتفجفة اتسنريذً ان اادعمل ااجلذد اعيى اأن ايقرم اتل اعضر امن اأعضذء ااإلدا ةا
ادعيفذابانففذاهذهااألندريذتا.ا
ادعملاعيىاأناحتصلااجلذمعةاعيىااملرا داادعذمةانااخلذصةاادضان يةاداحقفقاأهكافهذابنجذحا.ا
املاذبعةااحلثفثةاملصذحلااجلذمعةااديتااعملابهذاعيىاأعيىااملساريذتااحلكرمفةانااخلذصةا.ا

1

املؤهالتاادعيمفةاا:ا-ا
ا



دتار اها()Ph.D.ايفااإلدا ةاادرتبريةا:اجذمعةاتذهسذسا،اادراليذتااملاحكةااألمايكفةا/ا()8229ا.



ألصذئي اتابري ا( )E.d.Sاباخصص اإدا ة امك اء اادرتبفة :اجذمعة اامبر يذ ا ،اادراليذت ااملاحكةا
األمايكفةا)8225(/ا.ا



مذجساريايفااإلدا ةاادرتبريةاباخصصاإدا ةااملك تسةاادثذهريةا:اجذمعةاامبر يذا،اادراليذتااملاحكةا
األمايكفةا/ا()8277ا.



دبيرم اعذدي ايف ااقاصذديذت اادشاتذت اادرتسرى ا :ا SCOULA SUPERRIORE ENRICO
MATTEIامفالهرا،اإيرذدفذا/ا()8271ا.



بكذدر يرسايفااإلدا ةاادعذمةا:ااجلذمعةااأل دهفةا/ا()8282ا،ااأل دنا.

ا
ا

اخلرباتاادعميفةاناملنذصباا:ا-ا
ا

اأ.

ئفسااجلذمعةااأل دهفةا9589/0/92اندغذيةاتذ خي ا.ا

ب .ئفساجذمعةاادبيقذءااداربفقفةا9585/2/95انادغذيةا9589/0/97ا.
ا
ج.ا ئفساجميساهفئةااعامذدامؤتسسذتااداعيفماادعذديا9557/9/97انادغذيةا9585/2/95ا.ا
دا.اعضراًايفاجميسااداعيفماادعذديا9552/85/6انادغذيةا9585/2/95ا.ا
هـا.اجذمعةامؤتةا:اا
 هذئبا ئفسااجلذمعةاديشؤننااألتذدميفةا9551/88/99ا–ا9558/88/99ا.
 عمفك اشؤنن اادريبة ا( امؤتسس ادفكاة اادبفت اادكافئ ااإلدكرتنهي ا) ايف اجذمعة امؤتة ا /2/8ا ا9550اااااااااااااااا
ا9551/88/99ا. مكيااماتزااجلنربادياك يبانااالتساشذ اتا9559/8/85ا–ا9550/2/8ا.
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 مسذعك اادائفس اديشؤنن ااإلدا ية ان اقذئم ابأعمذل امكيا اماتز اد اتسذت ااجلنرب ان ااداعيفم ااملساماا
9555/2/8ا–ا9559/8/85ا.
 عمفكامؤتسسادكيفةاعيرماادايذضةا8222/2/8ا–ا9555/2/8ا.
 مكياامكابةاجذمعةامؤتةا8227/8/5ا–ا8222/2/8ا.
 هذئباعمفكاتيفةاادعيرماادرتبريةا8228/8/2ا–ا8227/7/5ا.
 ئفساقسماادرتبفةاادايذضفةابذدرتذدة/اتيفةاادعيرماادرتبرية/جذمعةامؤتةا8228/8/2ا–ا8227/7/5ا.
 مك سايفاتيفةاادعيرماادرتبريةا8220/85/85ا............
ن.اجذمعةاتذهسذس/اادراليذتااملاحكةااألمايكفةا(امنسقاباامجاأتذدميفة)ا8228ا–ا8220ا.ا
ز.ا/TH FARM, INCاماشكانامعيماديريبةا8277ا–ا8225ا.ا
ح.اتيفةااخلرا زميا(ااأل دن)احمذضااغريامافاغا8276ا.ا
ط.اشاتةاادريمركادياأمنياناإعذدةااداأمني/امساشذ اتأمنيا8275ا.ا
ك.انزا ةاادصنذعـــةاناداجـــذ ةا/امكيايةاتشجـــفعااالتساثمذ ا(ااأل دن)ا،امســــذعكا ئفساقســــمااملاذبعـــةا اااااااااااااااااا
–8279ا8276ا.ا
ا

اخلرباتااألتذدميفة:ا-ا
-

احمذضاايفااإلدا ةاادرتبريةا–اجذمعةاادبيقذءااداربفقفةااأل دن9585,ا

-

حمذضاايفااإلدا ةاادرتبرية-اجذمعةامؤتة,ااأل دن,ا9551

-

مك ساتيفةاادرتبفة/جذمعةامؤتةا8220

-

مساشذ اناحمذضاايفاشاتةاThe Farmااخلذصةاباعيفمااألطفذلااحملانمنيا8227-8226

-

حمذضاامسذعكاتيفةااخلرا زميا8276
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جمذالتااالهامذمااخلذصة:ا-ا
اإلدا ةاادرتبرية,اتسفذتسةاناإدا ةااداعيفماادعذدي,ااداخرفطااالتسرتاتفجي,امهمةانأهكافااداعيفم,ادائاةا
ترريا اادربامج ,اادارريا ااملؤتسسي ,ااداعيفم اادكندي ان اادابذدل ,ااداعيفم ان ااداكنردرجفذ ,اإدا ة ااجلردةا
ادشذميةايفااداعيفم,اادقفذسايفااداعيفم.
ا

ا

األحبذثانااألن اقاادعيمفةااملنشر ةا:ا-ا
ا

 .8اداضذاادرظففيادكىااإلدا ينيااألتذدميفنيايفاجذمعةامؤتةاناتصر اتهمااملساقبيفةادزيذدت ا()9552ا.
 .9ادسيرتفذتاادانماي ااديتاميذ تسهذااملك اءايفاجذمعةاادبيقذءااداربفقفةانامكيايةاصحةاادكاكا()9552ا.
 .0ؤيةامكيايانامعيميااملكا ساادذينايعفنرنايفامنذطقاتسكنهمانابنياأقذ بهماحرلاأثااهذاااداعفنيا
يفاتسرياادعميفةاادرتبريةايفامكا تسهماا(جميةاادعيرماادرتبريةاناادنفسفة،ااجمليكا 5،اعكدا 9ا ،ا)9551ا
جذمعةاادبحاينا.
 .1ادعراملااملؤثاةاعيىاتفذءةاادعذمينيايفامفكانااداخرفطاادرتبريايفااأل دنا()9550ا.
 .5ناقع اممذ تسة اادكفذيذت ااداخرفرفة املك اء ااملكا س اادثذهرية ايف احمذفظة اادكاك امن انجهة اهظاا
املعيمنيا(اجميةامؤتةاديبحرثا،ااجمليكا،87اادعكدا،6ا)9550ا.
 .6االحافذجذت ااداك يبفة املعيمي اتابفة ادراء ااألغرا ااجلنربفة امن انجهة اهظا ااملعيمني ان ااملشافنيا
ادرتبريني ان امكياي ااملكا س ااحلكرمفة ا( اجميفة اادعيرم اادرتبرية اادنفسفة ،اجذمعة اادبحاين ،ااجمليكا
اداابع،اادعكداادثذدثا)9550ا.
 .8املشكالت ااديت اتراج ااداعيفم ااملهين ايف احمذفظة اادكاك ا(جمية اجذمعة اامليك اعبك اادعزيز /اادعيرما
ادرتبريةا،ااجمليكا،80ا9559ا)ا.

4

 .7معرقذت ااإلشااف اادرتبري اتمذ ايااهذ ااملشافرن اادرتبريرن ايف اإقيفم ااجلنرب ا( اجمية اتيفة اادرتبفةااااااااااااااا
/اجذمعةاأتسفرطا،ااجمليكاادسذبعاعشا،اادعكدا،9ا9558ا)ا.
 .2تقريم ادن امشايف ااملاحية امن انجهة اهظا امعيمذت اادص

ايف اإقيفم ااجلنرب ا( اجمية امؤتة اديبحرثا

نادنشا،اجذمعةامؤتةا،ااجمليكا،85اادعكدا،8ا)9555ا.
 .85احلذجذتااداك يبفةاملعيمياادصفرفاادثالثةااألنىلامنانجهةاهظاااملعيمنيانااملشافنياادرتبرينيااااااااااا
نمكيايااملكا سايفاإقيفمااجلنربا(اجميةاد اتسذتااجلذمعةااأل دهفة،ااجمليك،98اعكد،9ا.)9555ا
 .88مكىااماالكامكيايانامكيااتااملك اساادثذهريةايفاحمذفظةاادرففيةاديكفذيذتااإلشااففةامنانجهةا
هظاااملعيمنيا(اجميةاابنااهلفثم،اجذمعةابغكاد،ااجمليكا،80اادعكدا،8ا9555ا)ا.
 .89تقكياااالحافذجذتااداك يبفةاملكيايااملكا سااحلكرمفةايفاحمذفظةاادكاكا(اجميةامؤتةاديبحرثا
نادك اتسذتا،ااجمليكا85ا،اادعكدا،0ا)9555ا.
 .80مشكالت اادريبة ااألجذهب ا( اغري اادعاب ا) ايف اجذمعة امؤتة ا( اأحبذث اادريمرك ،ااجمليك ا ،85اادعكد ا1ا
8222ا)ا.
 .81أثااباهذمجاتررياااإلشاافاادرتبرياعيىانضرحامفهرمااإلشاافاادرتبري ااحلكيثا(اجميةاادعيرما
االجامذعفةانااإلهسذهفةا/ااهلفئةاادقرمفةاديبحثاادعيميا،ادفبفذا8222ا)ا.
 .85اتساقصذءاأهراعاناحجما"ااجلاائما"ااملرجردةايفامكا سااملميكةااأل دهفةااهلذمشفةا(اجميةاتيفةا
ادرتبفةا،اأتسرانا()8228اادعكدا89ا)ا.
 .86اماحذهذت اادثذهرية اادعذمة ايف ااأل دن ان اادراليذت ااملاحكة ااألمايكفة ا :اهظاة اتفحصف ا( اجمية اتيفةا
ادرتبفةا،اأتسرانا()8228اادعكدا89ا)ا.
 .88د اتسةامسحااملشكالتااالجامذعفةايفااملكا سااحلكرمفة،ااملميكةااأل دهفةااهلذمشفة،اادفرهسكرا
()8228ا.
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 .87اتساقصذءامسارىاادعالقةابنيااملك تسةانااجملامعااحمليياتمذايااهذامكياانامكيااتامكا ساتابفةاا
ادكاكا،ا(اأحبذثاادريمركا8226ا)ا.
 .82د اتسةانصففةاداقريماأثااادربهذمجاادرطيناديارريااادرتبريادعذما()8278اعيىااداغفرياادرتبريا،ا تسذدةا
ادكتار اهاPh.D.ا()8229ا.
 .95اجتذهذت اطيبة ااملكا س اادثذهرية ان ااملعيمني ان امك اء اآلاين احنر ااداعيفم اادثذهري ايف ااملكا سا
احلكرمفةايفااأل دنا،ا تسذدةاألصذئياتابرياEd.Sا()8225ا.
ا

ادكابااملؤدفةا:اا
 .8تاذبااداأتسفسايفاادقااءةا،ادا اادفكااديربذعةاناادنشااناادارزيعا،اعمّذنا()8228ا.
 .9مبذدئاناأتسساادرتبفةا،امكابةاابناليكننا،امؤتةا–اادكاكا()8222ا.
 .0ادارريااادرتبريا،امكابةادا اادشاقا،اعمّذنا()9559ا.
 .1أتسذتسفذتايفاادرتبفةا،امكابةادا اادشاقا،اعمّذنا(ا)9551ا.
 .5عراملااخلرر ةايفاادبفئةااجلذمعفةادكىاادشبذبااجلذمعيايفااأل دنا(ا)9552ا.
International handbook of leadership for learning part 9 chapter 60 pp. 1107. .6
Springer international handbook of education V. 25 ( London, USA, 2001) .
ا
ا

املؤمتااتانادنكناتا:اا
 .8ن شة اادعمل ااإلقيفمفة ا"ادشبذب انترطني ااملعافة" ،ابانظفم امن امؤتسسة احممك ابن ا اشك اآلا
مكارماناملكاباادعابيادربهذمجااألممااملاحكةااإلمنذئي،ادبيا.9580/88/88-85
" .9املؤمتااادعابي ااألن نبي ااألنلادياعيفماادعذدي"،اهُظم ابذداعذننامذابنيااحتذدااجلذمعذت اادعابفّةا
نجذمعةاباشيرهةاناحتذدااجلذمعذتااألن نبفة،اجذمعةاباشيرهةا.9580/5/08-05
 .0هكنةا"ااداعيفمااملساماانااقاصذدااملعافة"،اجذمعةاطفبةااملميكةاادعابفةاادسعرديةا9589-1-9ا
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 .1ن شةاعملاحرلا"االعامذدانامعذيرياادقفذس"ايفاجذمعةاادبذحةا/ااملميكةاادعابفةاادسعردية
 .5هكنة امن اادبنك اادكندي احرل ا" ااتساكشذف ااألدنات ااملمكنة اداسهفل اتنقل ااأليكي اادعذميةا
نختفف احكةاعكماترذبقااملهذ اتانليقافاصااداعيماطريلااألمك".اماتسفيفذ/فاهسذا9585
 .6عضر اجلنة اادشؤنن ااخلذ جفة ادعمل امااجعة ااملؤتسسفة اديجذمعة ااألهيفة ايف اادبحاين ا-5/92
9585/6/0
 .8األتسبرعاادعيميااخلذمساعشاا"ااالباكذ اتانقرىااداغفريا/مكينةااحلسناادعيمفة9585/5/9-8
 .7مناكىاادعقبةااالقاصذدي"ااالجنذزاتاناادفاصايفااالتساثمذ ااداعيفمياادعقبةا9585/5/9-8
 .2اجامذعا"ضمذنااجلردة"اجذمعةاغذ يايرهسا/بنغذزي-دفبفذا9585/1/97-98
 .85ئفساجلنةامفرضيااالعامذداادكالييانااخلذ جيادربامجاادكيفذتاادرتبريةايفافيسرنياآ ا ا
إىلاحزياان9585/
 .88مؤمتااادشبكةاادعابفةادضمذنااجلردةايفامؤتسسذتااداعيفماادعذدي/املغابا9585
 .89ن شةاعملاحرلامساقبلااداعيفماادعذديانااداؤيةااملساقبيفةاملعذيريااجلردةايفامؤتسسذتااداعيفما
ادعذديانامؤشااتهذا,9585/1/80-9585/8/91ااأل دن
 .80اجامذعااهلفئةاادعمرمفةاديشبكةاادعابفةادضمذنااجلردةايفااداعيفماادعذديا9585/8/7
 .81املؤمتاااإلتسالمياحرلاضمذناجردةااداعيفم املؤتسسذتااداعيفماديكنلااألعضذءامذدفزيذ ,ا-80
9552/88/85
 .85هكنة اادشبكة اادعابفة ادضمذن ااجلردة انمؤتسسة ا) )DAADااملؤتسسة ااألملذهفة اديابذدل اادرالبيا
حرلاترريااإدا ةاضمذنااجلردةايفااداعيفمايفااملنرقةاادعابفةايفاادقذهاة9552/5/98-88.
 .86ن شةاعملااجلذمعةاادربيرذهفةااملفارحةانااجلذمعةاادعابفةااملفارحةااأل دنا9552/5/99-88
 .88مؤمتااادشبكةاادعابفةادضمذنااجلردةايفااداعيفماادعذدياحرلاادراقااحلكيثةادضمذنااجلردةا
يفاضرءااداغرياتاادعذملفةادياعيفماادعذديا"اأبراظيبا9552/1/9-0/05
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 .87ن شة اعمل اديشبكة اادعابفة ادضمذن اجردة ااداعيفم اادعذدي ايف ااملؤتسسذت ااداعيفمفة ايف ااأل دنا
9557/89/98-96
 .82منذقشة احرل اضمذن ااجلردة ان امعذيري ااالعامذد ا /ااحتذد ااجلذمعذت اادعابفة اادقذهاة-90/
9557/88/95
 .95هكنةا ؤتسذءااجلذمعذتاادعابفة,اادصنيا9557/88/95-85/05
 .98ن شةاعملاحرلامعذيريااالعامذدايفااجلذمعذتا/اادسعرديةا9557/96-8
 .99مؤمتااحرلا"اإدا ةااجلردةاادشذمية"ايفااملؤتسسذتاادرتبريةا9558/8/08-92
 .90ن شةاعملاملكةاشهااداؤتسذءااجلذمعذتاادعابفةايفانزا ةااداجذ ةاادصفنفةايفاادصنيا9558
 .91مؤمتااادعابااألنلاحرلا"اهرعفةااجلذمعذتانشانطاادرتلفصانااالعامذداادشذ قةا9556
 .95مؤمتااحرلا"ااتساجذبةااإلدا ةاادعابفةادياغفرياتايفاأنائلاادقانااحلذديانادعشاينايفاجذمعةا
حيبا9551
 .96ن شةاعملاحرلااإلدا ةااحلكرمفةااحلكيثةايفامراجهةااداغفرياتاادكندفةانااداحكيذتا/جذمعةا
حيبا9551
 .98املؤمتااادعابياادثذهياحرلا"ااالتساشذ اتانااداك يب"اادشذ قةا9550
 .97مؤمتاا"اادقفذدةااإلبكاعفةاناعالقاهذابذدنزاهةاناادشفذففة"ادبنذنا9559
 .92مؤمتا اادكائاة اادرطنفة ادكبذ ااملسئردني اعن ااداخرفط ان ااإلدا ة ايف ااداعيفم اادعذدي ايفا
اال دن95599
 .05حيقذتاد اتسفةاحرلا"ااملاأةااأل دهفةايفااحلفذةاادعذمة"9559
 .08هكنةاحرلاادسفذحةايفااأل دنابنيااملذضيانااملساقبل9558
 .09هكنةاحرلا"ااداعيفماادعذديايفااأل دن:اادراقعانااداريعذت
 .00مؤمتااحرلا يذضةااملاأةانعيرمااملساقبل,ااإلتسكنك ية/مصاا8222
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 .01هكنةاحرلااإلشاافانااإلدا ةاادرتبريةايفااملنرقةااجلنربفةادأل دنا8227
 .05مؤمتااحرلاادبحرثاادرتبريةايفاادعذملاادعابي:اإىلاأيناتاج ؟ااأل دنا8227
 .06املؤمتاااحلذدياعشاادإلعالم/اادعااقا8227
 .08هكنةاحرلا"امكياااملك تسةااجلكيك"جذمعةاتذهسذسا8225اأمايكذ

.06املؤمتااادرطيناملكذتباشؤنناادرالبااألجذهبايفاأمايكذا8272ا
ا

اجلرائزاناداكاميذتانااملنحاادك اتسفةا


نتسذم اادقكس اادرالبي امن اادك جة ااألنىل ،ااديجنة اادانففذية االحتذد اادريبة ااملقكتسفني ،اتذهرنا
األنلا.9580



نتسذم اادفذ ابي انادكتار اه اادفخاية ايف اادعيرم اادرتبرية ،اجذمعة اادفذ ابي اادكذزالساذهفة ،اتذهرنا
األنلا.9580



شهذدةاتقكيايةاند عامنظمةاادسالمانادصكاقةاادكندفةااداذبعةادألممااملاحكةا،اتشايناثذهيا،9580ا
تربنهذجنا–اادكمنذ ك.



جذئزةااإلتسهذمااملامفزايفااداعيفم،ااملؤمتااادعذمليادياعيفم،امكينةامرميبااهلنكية،امترزا.9589



املنحةااداكاميفةاديمنحاادكندفةابيااتشاأيابفاذادداذا(.)PHI Beta Delta/1992



جذئزةاادرذدبااملافرقامنابنياادرالباادكندفنيايفااجلذمعذتاناادكيفذتااألمايكفةا/اادراليذتا
املاحكةااألمايكفة.8225/



منحةاإيكجااتفيفنااألمايكفةا.8277



نزا ةااخلذ جفةاااليرذدفة:ااملنحاادك اتسفةاديكبيرماادعذديايفااالقاصذدا.8277ا



نزا ةاادرتبفةاناداعيفما,ا/األ دنا,ابعثةاأنائلااحملذفظذتايفاادثذهريةاادعذمة/ا.8286ا

ا
ا
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اديجذناناادعضريةا:ا-
*ا عضراجميساإدا ةااجمليساادعابياديك اتسذتاادعيفذانادبحثاادعيميااداذبعاالحتذدااجلذمعذتاادعابفةا
دألعراما.9588-9585ا
*اهذئبا ئفساجميساإدا ةااجمليسااألعيىاديشبذب.ا
*اهذئبا ئفسااحتذداجذمعذتاادعذمليااإلتسالميا(اإلتسفسكر)،امناتشايناادثذهيا9580ادغذيةااآ ا ا.9586اا
*اعضراًايفاجميسااخلكمةااملكهفة.ا
*اعضراجميساأمنذءاجذئزةاامليكاعبكااهللاادثذهياابنااحلسنيادإلبكاع.ا
*اعضراًايفاجميساأمنذءااملؤتسسةاادعذملفةاملسذعكةاادريبةاادعابا/افاعااأل دن.ا
*اعضراًايفاجميساأمنذءامجعفةااأللرةااأل دهفةاادفيسرفنفة.ا
*اعضرايفااجمليساادانففذياالحتذدااجلذمعذتاادعابفةا
*اعضراجلنةاادفيربايتا
*اعضرايفاجميسااداعيفماادعذديايفااأل دنا.ا
ا*ا ئفساهفئةااملكياين/اأتذدميفةاادبيقذءااإلدكرتنهفةا
*ااجمليساادعابياداك يباطالبااجلذمعذتاادعابفةا
* ئفساجميساإدا ةاصنكنقادعمااجلذمعذتاادفيسرفنفة ا
*ا ئفساجميساإدا ةااجمليساادعابياداك يباادرالبا
ا*ااعضرايفااديجنةااألتذدميفةاجمليسااداعيفماادعذدي.ا
*ااعضرايفااجلذنااإلدا ةااألتذدميفةاجمليسااداعيفماادعذدي,ا9585-9552ا
*اعضر ايف ااديجنة اادارجفهفة اديمؤمتا اادرطين اديمنذهج انأتسذدفب ااداعيفم انادبحث اادعيمي ايف ااجلذمعذتا
األ دهفةايفاعذما(9585ا)اندغذيةاتذ خي ا.


عضراًايفاجلنةااداعيفماادعذديايفاجمذالتااالتصذلانتكنردرجفذااملعيرمذتا9552اندغذيةاتذ خي ا.
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عضراً ايف ااديجنة ااالتساشذ ية ايف ااجمليس اادرطين ااألمايكي االعامذد انتك يب ااملعيمنيا
)(NACATEايفاجذمعةازايك/دندةااإلمذ اتاادعابفةااملاحكةا(ا9585-9552ا).



عضراً ايف ااملشانع ااداعذنهي املنرقة اادشاق ااألنتسط انمشذل اإفايقفذ ادإلعكاد اادرتبريني )(MENAاااااااااااااا
(ا9585-9552ا)ا.



عضرايفامجعفةااألتذدميفنيااأل دهفةاعذما()9552ا.



عضـر اجميـس اأمنذء اجذمعة اادز قذء ااألهيـفة ا/ن ا ئفس ااديجـنة ااألتذدميـفة ايف ااجمليـس ادعـذمااااااااااااااااااااااااا
(اا6002ا–اا)6002ا.



مساشذ اباملذناادشبذبااأل دهيادعذما(ا-6002ا.)6002



ممثلاجذمعةامؤتةايفااجمليساادعمرميادأل دهفني.



اممثلااجلذمعةايفااجلمعفةاادعمرمفةاديجنةاادرطنفةااأل دهفةاديرتبفةانادثقذفةانادعيرماعذم(ا)6002ا.



املنسقاادعذماالماحذناادشذملايفااجلذمعذتااال دهفة.



عضرايفااجمليسااالتساشذ ياحملذفظةاادكاكادعذما(ا6002-6002ا)ا.



عضراجلنةاادرتقفةاملعيمياحمذفظةاادكاك.



عضراهذديامؤتةاديثقذفةاناادرتاث.



عضراشافاهذديا اتا اس,هذدياادكاك,هذديامؤتة



عضران ئفسااديجنةايفاتيفةاادرتبفة,اجذمعةامؤتة.



عضرامؤتسسادنذديامؤاباادثقذيف



عضر ان ئفس اجلذن اادكفذع ايف ا تسذئل ااملذجساري ان اادكتار اه ايف اخماي
ادعابفة.



هذئبا ئفسامجفعةاادعرنااخلرييةاملسذعكةاادريبةااجلذمعفنيادعذما(ا6002ا)ا.



عضراجميساإد اةاماتزاإعكاداادقفذداتاادشبذبفةاعذما(ا)6002ا.
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ااجلذمعذت ااأل دهفة انا



ئفسافخايادنذدياادكاكاديككابرتسنجادعذما(ا6002ا)ا.



عضرااديجنةاادعيفذادانمفةااجملامعااحملييادعذما(ا6000ا6002-ا)ا.



عضرااديجنةاامليكفةاداأهفلااملاقذعكيناادعسكاينياعذما(ا6000ا)ا.



عضرامؤتسسةايفامجفعةااإلدا ينياادعاب-ادبحايناعذما()6000ا.



عضرايفااحتذداادرتبرينياادعاب-ادعااقادعذما(9111ا).



عضرايفااحتذدااملكابذتاادعابيا(اعيم)ا–اترهسادعذما(ا)9111ا.



عضرايفامجعفةاادرتبرينيااأل دهفةا(ا)9112اا.



عضرايفامجعفةالاجييااجلذمعذتااألمايكفةا–اعمذنادعذما(ا)9112ا.
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