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 1107-8-01 التاريخ
 

 الرباعي االسم
 أمجد محمود محمد درادكة. 

 

 الشخصية المعمومات
 عضو ىيئة التدريس :المسمى الوظيفي
 أستاذ مشارك :الرتبة األكاديمية

 . اربد1974/ 9/ 1يا:ومكان تاريخ الوالدة
 اردني :الجنسية
 زوبيا -اربد :العنوان

 00742572026050 :رقم الياتف
 yahoo.com  @amdaradkah :يد اإللكترونيالبر 
oAdaradkah@mue.edu.j 

 العممية المؤىالت

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البمد الجامعة

 االردن اليرموك 2004-2001 إدارة تربوية دكتوراه
 االردن اليرموك 2001-1998 إدارة تربوية ماجستير

 االردن جرش 1998-1994 شريعة بكالوريوس
     

 التدريسية اتالخبر 

 مدة العمل
 الرتبة

 البمد القسم/الكمية المؤسسة األكاديمية

 قسم االدارة/ كمية التربية جامعة الممك خالد مساعد 4
 السعودية بنات لم

قسم العموم التربوية/  جامعة الطائف مساعد 2
 السعودية  كمية التربية

قسم العموم التربوية/  جامعة الطائف مشارك 3
  يةكمية الترب

 السعودية
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 أخرى خبرات
 البمد القسم/الكمية المؤسسة الرتبة مدة العمل

دارة وأصول قسم اإل اليرموك مساعد بحث وتدريس 4
 جامعة اليرموك التربية/ كمية التربية

مساعد العميد لضمان  1
اإلدارة والمناىج/ كمية  الشرق األوسط الجودة

 العموم التربوية
جامعة  الشرق 

 االوسط
 والمؤلفات المنشورات

 المجالت
 المؤلفون
 سنة النشر العدد المجمة العنوان )بالترتيب(

 أمجد درادكة
 عادل معايعة

الرضا الوظيفي لدى معممي 
وزارة التربية والتعميم في 
محافظة إربد من وجية 

 نظرىم

حولية كمية المعممين 
 ىـ3227 31 في أبيا

 أمجد درادكة
 محمد ىيالت

فايات درجة توافر الك
اإلدارية لدى رؤساء 
األقسام في مديريات 
التربية والتعميم في 

محافظة اربد من وجية 
 نظر العاممين فييا

مجمة عموم إنسانية/ 
 2030 24العدد  ىولندا صيف م

 أمجد درادكة
 

المعممين برامج إعداد 
الجامعات األردنية في 

من وجية نظر أعضاء 
 ىيئة التدريس

(، 16المجمد) ةدراسات لمعموم التربوي
 2033 (1ممحق)

 أمجد درادكة
 

األنماط القيادية السائدة 
لدى رؤساء األقسام 
األكاديميين من وجية 
نظر أعضاء ىيئة 
التدريس في جامعة 

 اليرموك

مجمة دراسات في 
 التربية وعمم النفس

30 2012 

 أمجد درادكة
 

درجة ممارسة القادة 
التربويين إلستراتيجيات 

 لتنظيميإدارة الصراع ا

من وجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس في 

 جامعة اليرموك

(، 20المجمد) دراسات لمعموم التربوية
 2031 (3العدد)

 أمجد درادكة
 

 التدريسي كفايات األداء
في ىيئة التدريس  لعضو

األردنية كما يراىا  الجامعات

مقبول مجمة اآلداب 
 والتربية

  جامعة الطائف
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 القادة التربويون

 رادكةأمجد د
 

معيقات البحث العممي 
في الجامعات األردنية 
كما يراىا أعضاء ىيئة 

 التدريس

مقبول مجمة اآلداب 
  جامعة الطائف والتربية

 أمجد درادكة
 

تصور مقترح لتطوير 
عضو لاألداء التدريسي 

ىيئة التدريس بجامعة 
الطائف في ضوء 

 ISO) المواصفة
 الدولية( 9002

مجمة دراسات في 
 وعمم النفسالتربية 

38 2013 

 أمجد درادكة
 عادل معايعة

 

الشراكة بين الجامعات 
ومؤسسات القطاع 
الخاص ومعوقات 

تطبيقيا من وجية نظر 
أعضاء ىيئة التدريس 

-في جامعة اليرموك
 األردن

المجمة العربية لضمان 
 جودة التعميم الجامعي

 السابع المجمد

 (15العدد )
2014 

 اهلل سميمان عوض
 كةأمجد دراد
 

معايير جودة التعمم 
االلكتروني بجامعة 
الطائف في ضوء 
الخبرات العالمية 
المعاصرة )دراسة 

 استشرافية(

 2014 (77العدد) مجمة الثقافة والتنمية 

 أمجد درادكة
 

متطمبات تطبيق سيجما 
 Six-sigmaستة 

وعالقتيا بالتطوير 
التنظيمي بجامعة 

 الطائف

 2014 (80العدد) مجمة الثقافة والتنمية 

 أمجد درادكة
 اشرف محمود

 

متطمبات تطبيق سيجما 
 Six-sigmaستة 

وعالقتيا بالتطوير 
التنظيمي بجامعة 

 الطائف

مجمة البحث العممي في 
 2014 (15العدد) التربية

 أمجد درادكة

حاضنات األعمال 
كمدخل لتحقيق الميزة 

التنافسية بجامعة 
الطائف من وجية نظر 
 أعضاء ىيئة التدريس

، كمية التربيةجمة م
 جامعة أسيوط

العدد  31المجمد 
5 2015 
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 أمجد درادكة
 اشرف محمود

 

محددات سموكيات 
المواطنة التنظيمية لدى 
معممي ومعممات التربية 

بمحافظة  الخاصة
 الطائف

مقبول لمنشر دراسات 
 لمعموم التربوية

  

 أمجد درادكة
 

إعادة اليندسة اإلدارية 
لدى مديري المدارس 

نوية بمدينة الطائف الثا
ومعوقات تطبيقيا 
والحمول المقترحة 

 لتفعيميا

مقبول لمنشر دراسات 
 لمعموم التربوية

  

 أمجد درادكة
 

معايير  حقيقمعوقات ت
االعتماد األكاديمي في 

والحمول جامعة الطائف 
المقترحة ليا من وجية 
نظر أعضاء ىيئة 

 التدريس

مقبول لمنشر دراسات 
   لمعموم التربوية

 أمجد درادكة
 حمزة العساف

تطبيق اإلدارة 
االلكترونية لدى مديري 
المدارس الثانوية في 
لواء المزار الشمالي 
ومعوقات تطبيقيا من 

 وجية نظر المعممين

 

مقبول لمنشر المجمة 
 التربوية جامعة الكويت

  

 أمجد درادكة
 ىدى المطيري

دور القيادة األخالقية 
في تعزيز الثقة 

ى مديرات التنظيمية لد
مدارس المرحمة 
االبتدائية بمدينة 

من وجو نظر الطائف 
 المعممات."

المجمة األردنية في 
 2017 2،عدد  13جمد م العموم التربوية

 أمجد درادكة
 عمي الزىراني

Organizational  
Intelligence of 
Academic Leaders at 
Taif and Middle East 
Universities, from 
faculty members 
perspective, 
Accepted for 
publication 

Accepted for 
publication, 
Journal of 

Education and 
Practice 

  

 أمجد درادكة
 خالد العصيمي

The quality of the 
performance of the 
colleges of education 
at the universities of 

Accepted for 
publication, 
Journal of 
Studies in 
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 المؤتمرات
 المؤلفون
 التاريخ البمد/المدينة المؤتمر العنوان )بالترتيب(

 أمجد درادكة
 

تمويل التعميم العالي في 
 األردن

المؤتمر العممي الثاني لكمية 
 اآلداب والعموم

االردن/ 
جامعة ال 

 البيت
2002 

 أمجد درادكة
 

استخدام اإلنترنت في 
البحث العممي والتعميم 

 الجامعي

أنماط التعميم غير التقميدية 
 في التعميم العالي

الجميورية 
العربية 
 السورية

2001 

 عدنان اإلبراىيم
 أمجد درادكة
 

دور التربية في تنمية 
الموارد الطبيعية في 

 الوطن العربي

التوازن بين النمو  ندوة
السكاني والموارد الطبيعية 

 في الوطن العربي

الجميورية 
العربية 
–السورية 
جامعة 
 البعث

2001 

 أمجد درادكة
 

دور البحث العممي في 
 تنمية المجتمع العربي

لتعميم العالي رؤية اة ندو 
شاممة ودورة في االرتقاء 

 بخطط التنمية

الجميورية 
العربية 
–السورية 
 دمشق

2001 

 د عادل معايعة
 أمجد درادكة
 

 التربية في عصر البدائل
مشروع  :ةاالفتراضي ةالجامع

مقترح لمتعميم اإللكتروني في 
 الجامعات األردنية

جامعة 
 اليرموك

2030 

 أمجد درادكة
 

جية مقترحة لتفعيل إستراتي
العالقة بين المدرسة 

 والمجتمع المحمي

المؤتمر العممي الرابع 
التربية والمجتمع الحاضر 

 والمستقبل

جامعة 
 2033 جرش 

 أمجد درادكة
 

معايير ضمان الجودة 
واالعتماد في كميات 
التربية في الجامعات 

المؤتمر العربي الدولي 
 لضمان جودة التعميم العالي

امعة ج
 2033 الزرقاء

 Taif and the Middle 
East in light of the 
standards of NCATE 
in order to  the 
accreditation of 
teacher training 
institutions 
according to  the 
perspective of 
faculty members 

Education 
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 األردنية

 أمجد درادكة

 المنظمة أبعاد توافر درجة
 الطائف بجامعة المتعممة

 أعضاء نظر وجية من
 التدريس ىيئة

المؤتمر الدولي األول بكمية 
التربية في جامعة الباحة 
 )التربية آفاق مستقبمية(

جامعة 
الباحة/ 
 السعودية

2033 

 أمجد درادكة
 حمزة العساف

مة أنموذج مقترح لمحوك
المؤسسية بجامعة الشرق 

 نظر وجية مناألوسط 
 "التدريس ىيئة أعضاء

المؤتمر الدولي لمحوكمة في 
 مؤسسات التعميم العالي

جامعة 
الشرق 
/ األوسط

 ألردنا

2035 

 الكتب
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 أمجد درادكة
 محمد االطرش

االتجاىات الحديثة في 
تعميم ونظامو سياسة ال

في المممكة العربية 
 السعودية

 1 2006 

 أمجد درادكة
 

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي رؤى جديدة

عالم الكتب 
 الحديث

1 2006 

     

     
 والمهنية العممية الجمعيات عضوية

 ــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعات في المجان عضوية

 حتى تاريخه.-هـ 0321الطائف من عام العموم التربوية جامعة  أمين مجمس قسم 

  حتى تاريخه.-هـ 0321العموم التربوية جامعة الطائف من عام  لجنة تطوير المناهج بقسمعضو 

  حتى تاريخه.-هـ 0321العموم التربوية جامعة الطائف من عام  المجنة العممية بقسمعضو 

 هــ 0321ربوية جامعـة الطـائف مـن عـام العموم الت قسمبماجستير لطالب ال لجنة اإلرشاد األكاديمي عضو-
 حتى تاريخه.

   هـ.0322لعام -هـ 0321العموم التربوية جامعة الطائف من عام  قسمبلجنة الجودة واالعتماد عضو 

  العمــوم التربويــة جامعــة الطــائف مــن عــام  قســمب لجنــة منســق الجــداول الدراســية واالختبــارات النهائيــةعضــو
 حتى تاريخه.-هـ 0321
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 حتى تاريخه.-هـ 0321ة مقدمة في اإلدارة التعميمية والتربوية من عام منسق ماد 

  حتى تاريخه.-هـ 0321عضو لجنة البحث العممي بقسم العموم التربوية جامعة الطائف من عام 

  حتى تاريخه.-هـ 0322مدير وحدة ضمان الجودة بكمية التربية جامعة الطائف من عام 

 هـ.0323هـ/ 0322ع لطالب وطالبات التعميم العالي لمعام الجامعي منسق القسم لممؤتمر العممي الراب 

  حتى تاريخه.-هـ 0322عضو لجنة فحص موضوعات وعناوين أبحاث الماجستير من عام 

 هـ.0324هـ/ 0323لطالب وطالبات التعميم العالي لمعام الجامعي  خامسمنسق القسم لممؤتمر العممي ال 

 هـ.0325هـ/ 0324لطالب وطالبات التعميم العالي لمعام الجامعي  سسادمنسق القسم لممؤتمر العممي ال 

 هـ.0324هـ/ 0323لطالب وطالبات التعميم العالي لمعام الجامعي  خامسمنسق القسم لممؤتمر العممي ال 

 .رئيس لجنة النوعية وضمان الجودة في كمية العموم التربوية بجامعة الشرق االوسط 

  في كمية العموم التربوية بجامعة الشرق االوسط.عضو لجنة التعمم االلكتروني 

 .عضو لجنة المكتبة في كمية العموم التربوية بجامعة الشرق االوسط 

 .عضو لجنة التخطيط االستراتيجي في كمية العموم التربوية بجامعة الشرق االوسط 

 .عضو لجنة تأديب الطمبة في كمية العموم التربوية بجامعة الشرق االوسط 

 االمتحانات في كمية العموم التربوية بجامعة الشرق االوسط. عضو لجنة 

 
 بها التحق التي التدريبية الدورات

  كـــ  األكاديميـــة الوطنيـــة ل ن مـــة مر  1111 /11/5-04/3/1111دورة الكمبيـــوتر والبرمجيـــات الجـــاه ة مـــن
 ، إربد.والتطبيقات الثقافي

  وكالـــة الجامعـــة لمتطـــوير والجـــودة، م07/2/1101-06مـــن إعـــداد الدراســـة اللاتيـــة لمجامعـــة والبـــرامج دورة .
 جامعة الطائف.

  ـــة المرجعيـــةدورة ـــة الجامعـــة لمتطـــوير والجـــودة، جامعـــة م0/5/1101-2مـــن  مؤشـــرات األداا والمقارن . وكال
 الطائف.

  وكالة الجامعة لمتطوير والجودة، جامعة هـ10/0/0323-11من  التخطيط االستراتيجي لمجودةدورة .
 الطائف.

  وكالة الجامعة لمتطوير والجودة، جامعة الطائف.هـ5/2/0323-4من  نواتج التعمم لمبرامج والمقرراتة دور . 

  دورةSage  م. اســم الناشــر 05/1/1102هـــ الموافــق 0323/ 5/3بتــاريخSage عمــادة المكتبــات، جامعــة ،
 الطائف، القاعة الصغرى.

  دورةEdusearch  م. اســـــم الناشـــــر دار المن ومـــــة، عمـــــادة 18/1/1102هــــــ الموافـــــق 0323/ 8/3بتـــــاريخ
 المكتبات، جامعة الطائف، القاعة الصغرى.

 
 عميها شرفأ التي التدريبية الدورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  البحثية االهتمامات
 والتعميم العام, اقتصاديات التعميم، والجودة،  التعميم العالي الجامعي، والحوكمة، 

 
 المغات

 المغة االنجمي يةالمغة العربية، و 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخرى نشاطات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عميها حصل التي الجوائ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االعمي الدراسات طمبة عمى اإلشراف

 اسم الطالب عنوان الرسالة

 رسالة ماجستير 41االشراف عمى اكثر من 

 المعرفون
  .د راتب السعودا 
  .د احمد الخطيبأ 

  .د عدنان االبراىيما 

 


