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 الشخصية المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 استاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

 51/3/5891لبقعة ا ها:ومكان تاريخ الوالدة

 األردنية :الجنسية

 السلط -البلقاء :العنوان

 0799193013/4661388700 :رقم الهاتف

 OSAHASSONAH@YAHOO.COM:البريد اإللكتروني
 

 العلمية ؤهالتمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 األردن اليرموك 2012-2009 تربوية إدارة دكتوراه

 الشرق األوسط 7448-7446 إدارة وقيادة تربوية ماجستير

 

 األردن

 

 األردن األردنية 7446-7443 تربية رياضية بكالوريوس
 
 
 

 أسامه عادل يحيى حسونة



 
 

 

 

 

F 071 -1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 

 

 

2-7 

 

 

 

 التدريسية اتالخبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

     

 األردن كلية اآلداب     جامعة الزرقاء عضو هيئة تدريس فصل دراسي

 عضو هيئة تدريس ثالث سنوات

جامعة عمان 

 عربيةال

كلية العلوم التربوية 

 والنفسية
 األردن

 أخرى خبرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

     

 ناألرد التربية الرياضية مدارس الصرح معلم  سنتان

 معلم سنة 
أكاديمية ساندس 

 الوطنية
 األردن التربية الرياضية

 معلم خمس سنوات
وزارة التربية 

 والتعليم
 األردن التربية الرياضية
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 والمؤلفات المنشورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 سنة النشر العدد المجلة العنوان )بالترتيب(

     

 حسونة، أسامه ومقابلة، عاطف

دور القيادة التحويلية 
في تحسين أداء مديري 
المدارس الخاصة في 
محافظة العاصمة 

عمان وعالقتها بالثقة 
 التنظيمية

المجلة 
نية األرد

للعلوم 
 التطبيقية

- 7459 

 
 

    

الحجاج، ريما محمد وحسونة، 
 أسامه

مستوى التمكين 
اإلداري لدى مديري 
المدارس األساسية 

الخاصة في محافظة 
العاصمة عمان 
وعالقته باألداء 
 الوظيفي لمعلميهم

مجلة 
الجامعة 
اإلسالمية 
للبحوث 
التربوية 
 والنفسية

76 7459 

 

 

 

حسونة، أسامه عادل والمطري، 
 بشرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة درجة ممارس
المعلمات في رياض 

األطفال لعناصر التعلم 
النشط في العاصمة 
عمان من وجهة نظر 

 المشرفين التربويين

مجلة جامعة 
النجاح 
الوطنية 
لألبحاث 
)العلوم 
 اإلنسانية(

57 7459 
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بني عودة، أحمد رشيد 
 وحسونة، أسامه عادل

 َطّلبة َدرجُة اسِتخدام
 اأُلردنّيةِ  الجامعاتِ 
 الّتعلمِ  لمواقعِ 
 وعالقُتها االلكتروِنيّ 

بمعايير الجودة الشاملة 
من وجهة نظر ممثلي 

 الجودة فيها

مجلة جامعة 
عمان العربية 

 للبحوث
- 7459 

 
 
 

حسونة، أسامه عادل 
ونصراويين، معين وعربيات، 

 دانية بشير
 

 
 
 

مدخالت التعليم 
وعالقتها بجودة 
الخريجين في 

الجامعات الخاصة في 
 األردن

المجلة 
نية داألر 

للعلوم 
 التطبيقية

- 7459 

حسونة، أسامه عادل وعربيات، 
 بشير محمد

ء عضاأل وجة قبدر
للعمل س يدرلتاهيئة 

لجامعة افي داري إلا
 نيةردألا

دراسات 
العلوم 
 التربوية

7 7456 

 
 
 
 
 

 البطيخي، نهاد وحسونة، أسامه
 
 
 
 

دور إدارة كلية التربية 
الرياضية بالجامعة 
األردنية في تشجيع 

ياضة المرأة والحد من ر 
التحديات والمعوقات 
التي تواجه الطالبات 

من وجهة نظر 
 الطالبات أنفسهن

ت، سادرا
وم لعلا
 يةوبرلتا

7 7457 

حسونة، أسامه عادل وعربيات، 
 رند بشير

أسباب تسرب الطلبة 
ودور اإلدارة المدرسية 

مجلة الثقافة 
 7457 57 والتنمية
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تجاه التسرب في 
مرحلة التعليم األساسي 

بمدارس محافظة 
ن وجهة نظر البلقاء م

 المعلمين
 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات
 
 

 

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     

 حسونة، أسامه عادل

 وعربيات، بشير محمد 

بعنوان درجة وعي 

معلمي المرحلة الثانوية 

في عمان بمعايير 

ضمان جودة 

ية التعليم:دراسة وصف

 تحليلية

المؤتمر العلمي العربي الحادي عشر  

)الدولي الثامن(، "التعليم وثقافة 

العمل الحر من التراخي إلى 

 بمقر جامهة سوهاج -التآخي"

 9107 مصر

أبو طربوش، تماضر وحسونة، 

 أسامه

 

 

دور مديري المدارس 

الثانويّة الحكوميّة في 

تنمية األمن الفكرّي لدى 

ر الطلبّة من وجهة نظ

معلميهم، المؤتمرالعلمي 

الدولي الرابع لكلية 

 العلوم التربوية والنفسية

"رؤية استشرافية للتربية والتعليم 

في ضوء التحديات التكنولوجية 

 والثورة المعلوماتية"

 9107 األردن

 الحياري، فاتن وحسونة، أسامه

 

 

 

درجة ممارسة مديري 

المدارس األساسية 

الحكومية للصحة 

وعالقتها التنظيمية 

بدافعية االنجاز لدى 

 معلميهم

"رؤية استشرافية للتربية والتعليم 

في ضوء التحديات التكنولوجية 

 والثورة المعلوماتية"

 9107 األردن

     

     

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمعية أصدقاء البحث العلمي
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

1- Name of Session: International 

Diploma in IT Skills (Cambridge) 

 

 : الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات )كامبردج(اسم الدورة

2- Name of Session: Life Guide Cycle 

 
 مائي إنقاذ  دورةاسم الدورة : 

3- Course Name: Intel Educational 

Programs 
 اسم الدورة: انتل للبرامج التعليمية

4- Name of Session: International 

swimming training course. 

 

 تدريب سباحة دوليةدورة م الدورة : اس

5- Name of Session: Arbitration cycle 

athletics. 

 تحكيم ألعاب قوىدورة اسم الدورة : 

6- Name of Session: Athletics course for 

training children. 

 تدريب ألعاب قوى للصغار.دورة اسم الدورة : 

7- Name of Session: Volleyball training 

course in collaboration with the 

Canadian Union. 

 .بالتعاون مع اإلتحاد الكندي دورة تدريب كرة طائرةاسم الدورة : 

8- Course Name: sports festivals cycle.  : دورة إقامة المهرجانات الرياضيةاسم الدورة. 

9- Course Name: Football training 

course in cooperation with the Dutch 

Union. 

 .دورة تدريب كرة قدم بالتعاون مع اإلتحاد الهولندياسم الدورة : 

10- Course Name: Basketball arbitration 

cycle. 

 .دورة تحكيم كرة سلةاسم الدورة : 

 

 

 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التعليم العالي، اإلدارة التربوية والمدرسية، اإلشراف التربوي، القيادة التربوية.

 
 

 اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ممتاز -اللغة العربية

 جيد -اللغة االنجليزية 
 

 أخرى نشاطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدرب متطوع لدى مؤسسة انجاز. -1
 مقرر لقسمي األصول واإلدارة التربوية والمناهج وطرق التدريس. -2
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 اهج وطرق التدريس.قائم بأعمال رئيس قسمي األصول واإلدارة التربوية والمن -3
 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 عنوان الرسالة اسم الطالب

ة في ة الحكوميّ دور مديري المدارس الثانويّ  تماضر محمد أبو طربوش

ة من وجهة نظر لدى الطلبّ  الفكريّ  تنمية األمن

 معلميهم

درجة ممارسة مديري المدارس األساسية  فاتن موسى الحياري

الحكومية للصحة التنظيمية وعالقتها بدافعية 

 اإلنجاز لدى معلميهم

 

مستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس  ريما محمد الحجاج

األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان 

من وجهة نظر  عالقته باألداء الوظيفيو

 المعلمين

 

 ايمان فياض الوريكات

 

 

درجة وعي مديري المدارس الثانوية لمفهوم 

 المواطنة من وجهة نظر المعلمين في األردن

 لمواقعِ  األُردنيّةِ  الجامعاتِ  َطلّبة دَرجةُ استِخدام أحمد رشيد بني عودة

 ييربمعا وعالقتُها االلكترونِيّ  التّعلمِ 

الجودة الشاملة من وجهة نظر ممثلي الجودة 

 فيها

 

درجة ممارسة عمداء الكليات في الجامعات  سناء ادريس الرواشدة

ردنية الخاصة لإلدارة الالمركزية وعالقتها األ

من وجهة نظر أعضاء هيئة  باإلبداع اإلدراي

 التدريس

 
 

 

 المعرفون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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