
1 الشايب /  أ. د.  

      
 ةـــرة الذاتيـالسي

 

 :معلومات عامة -أولا 

 عبد الحافظ  قاسم عامر الشايب :   السم

 : أستاذ  األكاديمية الرتبة

 أردني :   الجنسية

  عّمان، األردنتالع العلي،  : الحالي سكنعنوان ال

 954102  :)ص.ب(   

   11954 :الرمز البريدي   

 (9626+) 5524025المنزل( ) :هاتف   

 795112280 (962+): (موبايل)   

 .المفرق، األردن جامعة آل البيت،، لعلوم التربويةكلية ا، العلوم النفسية والتربية الخاصةقسم  :  الدائم عنوان العمل

 األردن – المفرق  130040: )ص.ب(   

 (2170 فرعي)  6297000 (9622+)  العمل() :هاتف   

 6297048 (9622+) :فاكس   

 alshayeb99@yahoo.com  :  لـكترونيإبريد 

 ، قسم العلوم النفسية والتربيةة الخاصةة،واإلحصاء القياس النفسي والتربوي ومناهج البحث أستاذ :  الحالية الوظيفة

 كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.

 .التربويوالبحث  والتقويمس القيا :  صالتخص  

 

االسةتاابة  طبيقةا  النرريةة الحدي ةة )نرريةةت، والمقةاييس النفسةية والتربويةة ختبةارا التصميم ا : الهتمامات البحثية -اثانيا 

ميم تصةةالمحوسةةبة   ختبةةارا  المّيّفةةةالوا، بنةةوا األسةة لة والتربةةوي النفسةةي للفقةةر ( فةةي القيةةاس

 السببية.       ، نمذجة العالقا ألساليب اإلحصائيةوا النفسية والتربوية البحوث

 

 :المؤهالت العلمية -اثالثا 

 وهةايو،ا وس،كولومبة وهةايو،ا واليةة جامعةة ،التربويوالبحث  والتقويمالقياس  فـي (.Ph.D)الفلسفة  هدكتورا :1996 – 1993

 لواليا  المتحد  األمريّية.ا

 األردن. تقويم، الاامعة األردنية، عّمان،درجة الماجستير في القياس وال :1984 – 1982

 ن.    إربد، األرد في أساليب تدريس الرياضيا ، جامعة اليرموا،عالي دبلوم  :1981 – 1980

      درجة البّالوريوس في الرياضيا ، جامعة اليرموا، إربد، األردن. :1980 – 1976

 

 :ةالخبرات العملي   -ارابعا 

 التربوي، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عّمان العربية )تفرغ علمي(. قسم علم النفس:  األن – 2020

تطةوير أدوا  تقيةيم ومةواد تةدريب فةي كيفيةة خبير فني في أكاديمية الملّة رانيا للمعلمين لتةدريب مةدربين :  2018 – 2017

ثةة للصةفو  ال ال (RAMP)تُستخدم من قبل معلمي وزار  التربيةة والتعلةيم فةي مشةروع القةراء  والحسةاب 

   )عمل جزئي(. ، عّمان، األردن30/6/2018إلى  13/4/2017األولى. من 

 قسم العلوم النفسية والتربية الخاصة، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.:  اآلن – 1998

)إجةةاز  تفةةّرغ علمةةي  العربيةةة السةةعودية ملّةةةالم، جامعةةة الباحةةةكليةةة التربيةةة، قسةةم التربيةةة وعلةةم الةةنفس، :  2014 – 2010

 .وإعار (

  )عمل جزئي(. األردن لانة تطوير االمتحانا  التنافسية، ديوان الخدمة المدنية،عضو خبير قياس وتقويم، :  2010 – 2009

 (.)عمل جزئي ، األردنضو اللانة الفنيّة لاائز  الملّة رانيا العبدهللا للتميّز التربويع:  2010 – 2009

mailto:alshayeb99@yahoo.com
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 )عمل جزئي(. مقيّم جائز  الملّة رانيا العبدهللا للمعلّم المتميّز، األردن:  2009 – 2006

   األردن. البيت، المفرق، جامعة آل لوم التربوية،إلدار  التربوية، كلية العرئيس قسم ا:  2006 – 2004

 :تابع / الخبرات العملي ة

 التدريس، جامعة آل البيت، المفرق، األردن. مدير مركز تطوير أداء أعضاء هي ة:  2004 – 2003

 .رئيس قسم العلوم التربوية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة آل البيت، المفرق، األردن:  2003 – 2002

 األردن. المفرق، عميد البحث العلمي والدراسا  العليا، جامعة آل البيت، عدمسا:  2001 – 1999

   للطفولة، عّمان، األردن. اعد  البيانا ، هي ة العمل الوطنيمدير مركز البحوث وق:  1998 – 1996

جامعةة واليةة  ،التربةوي البحةث والتقةويم مساعد بحث وتدريس، دائر  الخدما  والبحةث التربةوي، برنةامج:  1996 – 1993

 وهايو، الواليا  المتحد  األمريّية.ا وهايو، كولومبوس،ا

المتحةد ، العةين،  العربيةة جامعةة اإلمةارا  النفسية والتربوية، كلية التربية، باحث ومدّرس، مركز البحوث:  1992 – 1987

 اإلمارا  العربية المتحد .    

، المملّةةة الريةا  سةعود، جامعةةة الملة  باحةث ومستشةار للبحةث، مركةز البحةةوث التربويةة، كليةة التربيةة،:  1987 – 1984

 العربية السعودية.

 التربيةةة، كليةةة ،الةةنفس بيانةةا ، قسةةم علةةم خصةةائي قيةةاس نفسةةي وإحصةةاء ومحلّةةلإومسةةاعد بحةةث وتةةدريس :  1984 – 1982

 األردن. الاامعة األردنية، عّمان،

 مبرمج كمبيوتر ومحلّل نُرم، دائر  ضريبة الدخل، عّمان، األردن.:  1982 – 1980

 

 :ينتاج العلملا -خامساا

لفصل في اية جامعة آل البيت في امتحان الكفاءة الجامع حول أداء طلبة الدوريالتقرير (. 2017) الشايب، عبدالحافظ

 دن.جامعة آل البيت، المفرق، األر. تقرير غير منشور، 2016/2017من العام الجامعي الثاني الدراسي 

لفصل في اية حول أداء طلبة جامعة آل البيت في امتحان الكفاءة الجامع دوريالتقرير ال(. 2017الشايب، عبدالحافظ )

 ن.جامعة آل البيت، المفرق، األرد. تقرير غير منشور، 2016/2017من العام الجامعي األول ي الدراس

لفصل في اية التقرير الدوري حول أداء طلبة جامعة آل البيت في امتحان الكفاءة الجامع(. 2016الشايب، عبدالحافظ )

 دن.آل البيت، المفرق، األر . تقرير غير منشور، جامعة2015/2016من العام الجامعي الثاني الدراسي 

لفصل في اية التقرير الدوري حول أداء طلبة جامعة آل البيت في امتحان الكفاءة الجامع(. 2016الشايب، عبدالحافظ )

 ن.. تقرير غير منشور، جامعة آل البيت، المفرق، األرد2015/2016من العام الجامعي األول الدراسي 

را  قياس االست امقارنة متوسطا  درجا  الطلبة الموهوبين على الصور  األردنية لم (. قابلية2016الشايب، عبدالحافظ )

       .444-842(، 2)10، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوسالفائقة حسب متغيّر الانس. 

Haj Hussien, J. Al-Shayeb, A., & Qaryouti, I. (2016). Special education teachers’ perceived self- 

efficacy in teaching students with disabilities in Sultanate of Oman and United Arab 

Emirates. Jordan Journal of Educational Sciences (JJES), Yarmouk University, 12(1), 

117-126.  

Haj Hussien, J., Al-Shayeb, A., & Al-Qaryouti, I. (2015). Omani Stakeholders’ preferences for 

educational placement of students with disabilities. Journal of Educational and 

Psychological Studies (JEPS), Sultan Qaboos University, 9(4), 628-644.  

طلبة المرحلة  دىلتفّير الرياضي لاقياس تطوير اختبار ل(. 2015أبو زينة، فريد )و، الشايب، عبدالحافظ و عبد، إيمان،

 .392-361(، 3)16جامعة البحرين، مجلة البحوث النفسية والتربوية، األساسية العليا في األردن.  

 في الدرجة لتصحيحا  ليلدلمقيّمين للمهما  الّتابية وعدد ف ا  (. أثر طريقة التوفيق بين تقديرا  ا2013الشايب، عبدالحافظ )

 .237-226(، 2)7جامعة السلطان قابوس،  مجلة الدراسات التربوية والنفسية،االجرائية. 

  قارنة بالمعلّما(. مستوى االحتراق النفسي لدى معلّما  التربية الخاصة م2012الشايب، عبدالحافظ )و، أبو هواش، راضي

(، 7)1 ن،األرد ،المجلة التربوية الدولية المتخصصةا  في محافرة الباحة في المملّة العربية السعودية. العادي

 . ، األردن360-382

في  البينمرمية السائد  ة(. االحتراق النفسي للمعلمين وعالقته بال ق2012صالح، هديل )و، الشايب، عبدالحافظو، الخاليلة، هدى

 ليرموك،اجامعة  ية،المجلة األردنية في العلوم التربو. وجهة نرر المعلّمين والمعلّما من محافرة الزرقاء مدارس 

8(3 ،)243-254. 

 .امّة المّرمة: مطابع الصف .مقد مة في البحث العلمي(. 2012الشايب، عبدالحافظ )و، الشرفي، عبدالرحمن

لي العامالبناء في  لتقدير الذا  "روزنبرغ" مقياسل الصور  المعّربةأثر طريقة صياغة فقرا   (.2011) الشايب، عبدالحافظ

      .20-1 ،28وية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بالمجلة الدولية للبحوث التر .للمقياس

عة جاممجلة  ا .المتغيّر (. العالقة بين عدم اتساق االستاابة الناتج عن صياغة الفقر  وبعض2010) الشايب، عبدالحافظ

 .855-837(، 3)23بحاث )العلوم النسانية(، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، النجاح لأل
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ألردنية المجلة ا لي.االنفعا (. الخصائص السيّومترية للصور  المعّربة الستبيان "ويّمان" للذكاء2010) الشايب، عبدالحافظ

 .71-53، (1) 6جامعة اليرموك،  في العلوم التربوية،

 

 

 ي:تابع / اإلنتاج العلم

 علوم التربويةلل مجلة جامعة الملك سعودصدق تقديرا  الطلبة لفاعلية التدريس الاامعي. . (2010) الشايب، عبدالحافظ

 .261 – 247(، 2)22 سالمية، المملكة العربية السعودية،لوالدراسات ا

 . عّمان: دار وائل للنشر.أسس البحث التربوي(. 2009) الشايب، عبدالحافظ

 معة آل البيت،منشور، جا تقرير غير. المسح القتصادي الجتماعي األول في محافظة المفرق(. 2008) لحافظالشايب، عبدا

  المفرق، األردن.  

مجلة ها ونوعها. . اختال  تقديرا  الطلبة لفاعلية التدريس الاامعي باختال  مستوى الماد  وماال(2007) الشايب، عبدالحافظ

 . 99-81، (24ات العربية المتحدة، )كلية التربية، جامعة اإلمار

التةدريس  لفاعليةة . تفاعةل متغيةري جةنس المةدّرس وجةنس الطالةب كمصةدر تحيّةز فةي تقيةيم الطلبةة(2007) الشايب، عبدالحافظ

 .40-33 (،1)3، المجلة األردنية في العلوم التربوية، جامعة اليرموك، األردن. الاامعي

وم التربويةة، للعلة جامعةة دمقة مجلةة . ا  عالما  عيّنة من المواد فةي جامعةة آل البيةتتقدير ثب. (2007) الشايب، عبدالحافظ

23(2) ،255-271. 

ردنيةة لمهةارا  األ مدى اختال  امتالا طلبة الماجستير في كليا  العلةوم التربويةة فةي الاامعةا . (2006) الشايب، عبدالحافظ

-67(، 4)1 ك،جامعة اليرمةو التربوية، لة األردنية في العلومالمج. البحث التربوي باختال  مسار برنامج الماجستير

71. 

ّمةةان: دار ع ،العلمةي حصةاء فةي البحةةثإلا. (2005) النعيمةي، محمةةدو، عبابنةةه، عمةادو، الشةايب، عبةدالحافظو، أبةو زينةة، فريةةد

 .المسير  للنشر والتوزيع والطباعة

حةةاث مجلةةة أب .األردن يا  فةةي الصةةف ال الةةث األساسةةي فةةيمةةدى تحقةةق أهةةدا  تةةدريس الرياضةة. (2002) الشةةايب، عبةةدالحافظ

  .267-253 أ(،2)18جتماعية، جامعة اليرموك، لوا انيةنسلسلسلة العلوم ا اليرموك،

Al-Shayeb, A. (2000). A comparison of two approaches of estimating reliability: Generalizability 

theory and Rasch model. Dirasat, University of Jordan, 27(2), 457-463. 

Al-Shayeb, A. (2000). The unit of analysis problem in educational research methodology. Al-

 Manarah, Al al-Bayt University, 5(3), 27-33. 

ة مجل. البيت آل امعةج مة الّلية فيأثر عالمة الورقة البح ية في بنية العال. (2000) أكرمالروسان، و، عبدالحافظ الشايب،

 .242-225(، 3)5، جامعة آل البيت، المنارة

. ل البيةتجامعةة آ فةي 1999/2000 عالمات الطلبة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي. (2000) الشايب، عبدالحافظ

 جامعة آل البيت، األردن.  ،تقرير غير منشور

لبيةت، اجامعةة آل  ،منشةور تقريةر غيةر.  جامعةة آل البيةت عةن الجامعةة عةدم راةا طلبةة أسةبا . (1999) عبةدالحافظالشةايب، 

 األردن.

. آل البيةتعةة جام فةي الجامعةة مةن مةواد متطلبةات أسةللة الختبةار األول لعي نةة. (1998) يحيىشديفا ، و، عبدالحافظالشايب، 

 جامعة آل البيت، األردن. ،تقرير غير منشور

 لةةى لانةةةإ مقةةدّم منشةةور تقريةةر غيةةر. التقريةةر الةةدوري الةةوطني عةةن أواةةاي األطفةةال فةةي األردن. (1998) عبةةدالحافظالشةةايب، 

 للطفولة، األردن. الطفولة في األمم المتّحد ، هي ة العمل الوطني

Al-Shayeb, A. (1996). Improving predictive validity of traditional pre-admission measures by 

adjusting the cumulative grade point average (GPA) using the Rasch model. Unpublished 

Doctoral Dissertation, The Ohio State University, Columbus, OH. 

Al-Shayeb, A., & Loadman, W. (1996). Comparing and contrasting two approaches of 

estimating reliability: Generalizability theory and Rasch model. Paper presented at the American 

Educational Research Association (AERA) 1996 annual meeting, New York, NY. 

Al-Shayeb, A., & Loadman, W. (1995). A comparison of two approaches of estimating 

reliability: Generalizability theory and Rasch model. Paper presented at the MidWest 

Educational Research Association (MWERA) 1995 annual meeting, Chicago, IL. 

Loadman, W., & Al-Shayeb, A. (1994). Using item response theory (BIG STEPS) techniques to 

identify aberrant raters on a proposal reading task. Paper presented at the American 

Evaluation Association (AEA) 1994 annual meeting, Boston, MA. 

Loadman, W., Al-Shayeb A., & Deville, C. (1994). Using Rasch analysis to increase the 
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accuracy of scoring proposals: adjusting proposal scores of readers for severity / 

leniency and difficulty / ease of items. Paper presented at the American Educational 

Research Association (AERA) 1995 annual meeting, San Francisco, CA. 
 

 

 

 تابع / اإلنتاج العلمي:

لدى طلبة التعلم  صعوبا . (1991)  عبدالحافظلشايب، او، محمود، نبيلو، الطواب، سيدو، البيلي، محمدو، نشواتي، عبدالمايد

-77، 7اإلمارات العربية المتحدة،  مجلة كلية التربية، جامعة. المتحد ة العربي دولة اإلمارا في المرحلة االبتدائية 

125. 

اجستير غير م رسالة. سنة (12-9تطوير اختبار ذكاء جمعي لألطفال األردنيين في سن ). (1984) عبدالحافظالشايب، 

 منشور ، الاامعة األردنية.

 

 :رش العملووالمحاارات ودورات التدريبية ـوال المؤتمرات -اسادسا 

"اختبارا  التحصيل الاامعية"، دور  تدريبية ألعضاء هي ة التدريس في جامعة آل البيت، تنريم مركز الاود   :2020

 ، )مدّرب(.13/8/2020 – 8والتطوير، جامعة آل البيت، 

"تدريب مدّربين لتطوير أدوا  تقييم ومواد تدريب تُستخدم من قِبل معلمي وزار  التربية والتعليم فةي مشةروع القةراء   :2017

)مةةةدّرب  ، عّمةةةان، األردن30/6/2018إلةةةى  13/4/2017مةةةن "، للصةةةفو  ال الثةةةة األولةةةى (RAMP)والحسةةةاب 

   مدّربين(.

نرةيم مركةز عمةل ألعضةاء هي ةة التةدريس المسةتادين فةي جامعةة آل البيةت، ت"التقويم واالختبارا  الاامعية"، ورشةة  : 2017

  ، )مدّرب(. 23/3/2017تطوير أعضاء هي ة التدريس، جامعة آل البيت، 

بيةة، لاامعةا  العرا"استخدام مصادر المعلوما  التربوية"، ورشة تدريبية لطلبة الدراسا  العليا في كليا  التربية في  : 2016

 ، )مشر (.17/5/2016-14لمعلوما  العربية التربوية )شمعة(، جامعة آل البيت تنريم شبّة ا

نرةيم مركةز التقويم واالختبارا  الاامعية"، ورشةة عمةل ألعضةاء هي ةة التةدريس المسةتادين فةي جامعةة آل البيةت، ت"  :2016

 ، )مدّرب(. 10/3/2016تطوير أعضاء هي ة التدريس، جامعة آل البيت، 

لمنسوبي كلية التقنية  دور  تدريبية، "(SPSS)االحصائي باستخدام الرزمة االحصائية في العلوم االجتماعية  "التحليل :2014

 )مدّرب(. ،5/6/2014-1 الباحة، المملّة العربية السعودية،كلية التقنية، تنريم في الباحة، 

-2السةةعودية،  ، جامعةةة الباحةةة، المملّةةة العربيةةة"التربيةةة...آفاق مسةةتقبلية"، النةةدوا  العلميةةة السةةنوية، كليةةة التربيةةة :2014

5/3/2014   . 

وطالبةا  لطةالب  دور  تدريبيةة، "(SPSS)التحليل االحصائي باسةتخدام الرزمةة االحصةائية فةي العلةوم االجتماعيةة " :2014

-26 ودية،الباحةةةة، المملّةةةة العربيةةةة السةةةعجامعةةةة  كليةةةة الدراسةةةا  التطبيقيةةةة،الدراسةةةا  العليةةةا فةةةي جامعةةةة الباحةةةة، 

 )مدّرب(.، 27/2/2014

الباحة، ، للقيادا  التربوية في إدار  تعليم الباحةمقدّمة ، محاضر  "جوائز التميّز وأثرها في تطوير بي ا  التعلّم" :2013

 ، )محاضر(.28/11/2013المملّة العربية السعودية، 

الاامعة للدراسا  العليا والبحث العلمي وكلية العلوم  تنريم وكالةندو  علمية، "التسيّب الوظيفي: اآلثار والحلول"،  :2013

 .5/11/2013دارية والمالية، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية إلا

الباحة، المملّة ، 26/9/2013مقدمة لمنسوبا  مّتب التربية والتعليم بوسط الباحة، ، محاضر  "البحث العلمي"  :2013

 )محاضر(.العربية السعودية، 

، جامعة الباحة، ّلية التربيةب قسم التربية وعلم النفستنريم ، ندو  علمية"االتااها  الحدي ة في التوجيه واالرشاد"،   :2013

، المملّة العربية لباحةا، Florida Atlantic University، 14-15/5/2013بالتعاون مع جامعة فلوريدا أتالنت  

 )رئيس جلسة(.السعودية، 

، 23/4/2013، مقدمة للطالبا  الموهوبا  ومعلماتهن في مدارس محافرة الباحة، محاضر  لبحث العلمي""منهاية ا :2013

 )محاضر(.، المملّة العربية السعوديةالباحة، 

جامعة ، Ohio University كلية التربية بالتعاون مع جامعة اوهايوتنريم ، "لّلية التربية السنوية الندوا  العلمية"  :2013 

 .25/2/2013-23، ، المملّة العربية السعوديةالباحة

 .  4/12/2012-2، لسعوديةا ، الريا ، المملّة العربية"المؤتمر الدولي األول في القياس والتقويم" :2012

 Ohio مع جامعة اوهايوبالتعاون  قسم تقنيا  التعليمتنريم ندو  علمية، "البحوث المستقبلية في التعلّم االلّتروني"،  :2012

University ، 16/5/2012-15، الباحة، المملّة العربية السعوديةجامعة.   

 بالتعاون مع جامعة اوهايو قسم اإلدار  والتخطيط التربويتنريم ندو  علمية، القياد  التربوية في األلفية ال ال ة"، " :2012

Ohio University،  ،14/5/2012-13جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية. 
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بالتعاون مع جامعة  قسم التربية الخاصةتنريم ندو  علمية،  "االتااها  الحدي ة في رعاية الموهوبين والمبدعين"، :2012

 )رئيس جلسة(.، 14/5/2012-13، الباحة، المملّة العربية السعوديةجامعة ، Ohio University اوهايو

جامعة في جامعة الباحة، تنريم وحد  التطوير األكاديمي،  ألعضاء هي ة التدريسورشة عمل  ،"اختبارا  التحصيل" :2012

 )مدّرب(.، 16/2/2012-15 ،الباحة، المملّة العربية السعودية
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 تابع / المؤتمرات والدورات التدريبية والمحاارات وورش العمل:

التطوير األكاديمي، ألعضاء هي ة التدريس في جامعة الباحة، تنريم وحد  ، ورشة عمل "مهارا  البحث الّمي" :2011

 ّرب(.)مد، 30/11/2011-29، الباحة، المملّة العربية السعوديةجامعة 

الدراسا  العليا في كلية  مقدّمة ألعضاء هي ة التدريس وطلبةمحاضر  ، "األخطاء الشائعة في البحوث التربوية" :2011

 )محاضر(.دية، الباحة، المملّة العربية السعو، 28/5/2011، في جامعة الباحة التربية

-8"مفةةاهيم القيةةةاس والتقةةةويم فةةةي التةةةدريس الاةةةامعي"، ورشةةةة عمةةةل ألعضةةةاء هي ةةةة التةةةدريس فةةةي جامعةةةة الباحةةةة،  :2011

 ، الباحة، المملّة العربية السعودية، )مدّرب(.9/2/2011

باحةةة، الفةةي جامعةةة  ورشةةة عمةةل ألعضةةاء هي ةةة التةةدريس فةةي كليةةة التربيةةة "،SWOT Analysis"تحليةةل سةةوا   :2011

 .، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية2/2/2011

للوفةد  ورشةة عمةل ،"الامهوريةة العربيةة اليمنيةة تطوير اختبارا  االستعداد األكاديمي لطلبة المرحلة المتوسةطة فةي" :2010

 مدّرب(. )منّرم وعّمان، األردن، ، 26/7/2010-22اليمني، 

"، دور  تدريبيةةة ألعضةةاء هي ةةة (SPSS)حصةةائية فةةي العلةةوم االجتماعيةةة الرزمةةة اال حصةةائي باسةةتخدامالالتحليةةل ا" :2010

 ،14/4/2010-15/3جامعةة آل البيةت، فةي  التةدريس ، تنريم مركز تطوير أعضةاء هي ةةالتدريس في جامعة آل البيت

 مدّرب(.)المفرق، األردن، 

، دور  تدريبيةةة ألعضةةاء هي ةةة "Blackboardايةةة باسةةتخدام برم e-learning"الةةتعلّم عةةن بُعةةد  حةةولدور  تدريبيةةة  :2010

، 14/4/2010-15/3 جامعةة آل البيةت،فةي مركز تطوير أعضةاء هي ةة التةدريس  تنريمالتدريس في جامعة آل البيت، 

 .)متدرب(المفرق، األردن، 

 العبةد هللا للتميّةز التربةوي، رانيةا جمعيةة جةائز  الملّةةالمؤتمر األول، تنرةيم "التميّز التربوي بين النررية والتطبيق"،  :2009

 األردن. العقبة، ، 17-18/12/2009

، دور  تدريبيةةة ألعضةةاء هي ةةة "(SPSS)"التحليةةل االحصةةائي باسةةتخدام الرزمةةة اإلحصةةائية فةةي العلةةوم االجتماعيةةة  :2009

-23/11التةةةدريس فةةةي جامعةةةة آل البيةةةت، تنرةةةيم مركةةةز تطةةةوير أعضةةةاء هي ةةةة التةةةدريس فةةةي جامعةةةة آل البيةةةت، 

 ، المفرق، األردن، )مدّرب(.30/12/2009

األعلةى لشةؤون ذوي االحتياجةا   المالةسالمةؤتمر األول، تنرةيم ستراتياية الوطنية لذوي االحتياجا  الخاصة"، ال"ا :2009

 ، األردن.، عّمان24/11/2009-23الخاصة، 

 ،8/11/2009-5معةةة هةةامبورغ، ورشةةة عمةةل، تنرةةيم جا"تمّةةين الاماعةةا  المحرومةةة مةةن خةةالل التعلةةيم العةةالي"،  :2009

 هامبورغ، ألمانيا، )محاضر(.

للوفةد  ورشةة عمةل ،"العربيةة اليمنيةة الامهوريةة تطوير اختبارا  االستعداد األكاديمي لطلبة المرحلة المتوسةطة فةي" :2009

 )منّرم ومدّرب(.، األردن، ، عّمان28/8/2009-12اليمني، 

ورشة العمل األولى، جمعيةة جةائز  الملّةة  ،"ال ال ة( )الدور  العبدهللا للمعلّم المتميّزتطوير معايير جائز  الملّة رانيا " :2008

 األردن.ّمان، ع ،12/2/2008-9، تميّز التربويرانيا لل

ّةة ورشة العمةل ال انيةة، جمعيةة جةائز  المل ،"ال ال ة( تطوير معايير جائز  الملّة رانيا العبدهللا للمعلّم المتميّز )الدور " :2008

 ان، األردن.، عمّ 27/5/2008-26، تميّز التربويرانيا لل

ورشةة عمةل، جمعيةة جةائز  الملّةة رانيةا  ،"تطوير معايير جائز  الملّة رانيا العبدهللا للمدير المتميّز )الدور  األولى(" :2008

 ألردن.، عّمان، ا23/6/2008-21، تميّز التربويلل

ورشةة عمةل، رانيا العبد هللا للمعلّةم المتميّةز"،  عملية التقييم للترّشح لاائز  الملّة "تطوير دليل التصحيح المستخدم في :2008

 ، عّمان، األردن.12/2/2008-9، تميّز التربويجمعية جائز  الملّة رانيا لل

بيةة والعلةةوم التر منرمةةالنةةدو  البح يةة ال انيةة،  ،"العربةي أثةر العولمةة فةي التعلةيم العةالي والبحةةث العلمةي فةي الةوطن" :2007

 المغرب، )محاضر(. الرباط،، 26/5/2007-25وال قافة )اليونسّو(، 

ورشة العمل األولى، جمعية جائز  الملّة ، "ال انية( )الدور  للمعلّم المتميّزتأهيل المقيمين لاائز  الملّة رانيا العبدهللا " :2007

 األردن.، عّمان ،3/5/2007-2رانيا للتميّز التربوي، 

ورشة العمل ال انية، جمعية جائز  الملّةة  ،"ال انية( )الدور  معلّم المتميّزأهيل المقيمين لاائز  الملّة رانيا العبدهللا للت" :2007

 .، عّمان، األردن8/5/2007-7رانيا للتميّز التربوي، 

التربيةة والعلةةوم وال قافةةة منرمةةة ملتقةةى سياسةة البحةةث والتعلةيم العةةالي: الاامعةةا  كمراكةز للبحةةث وتوليةةد المعرفةة"، " :2006

 .، )محاضر(ا، باريس، فرنس1/12/2006-29/11، (اليونسّو)

جمعيةة جةائز  الملّةة رانيةا للتميّةز  ،"، ورشةة عمةل)الةدور  األولةى( معايير جائز  الملّة رانيا العبدهللا للمعلّم المتميّز" :2006

 األردن.عّمان، ، 13/6/2006-11التربوي، 

العةين، ، 7/2006-6، منتةدى منرمةة التربيةة والعلةوم وال قافةة )اليونسةّو(ي والبحةث العلمةي والمعرفةة"، "التعليم العال :2006

 اإلمارا  العربية المتحد ، )محاضر(.

، عّمةان، األردن، )مم ّةل كليةة العلةوم 2005بية ، نيسان الملتقى ال اني لعمداء كليا  العلوم التربوية في الاامعا  العر :2005

 ي جامعة آل البيت(.التربوية ف
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 تابع / المؤتمرات والدورات التدريبية والمحاارات وورش العمل:

جامعة آل البيت،  فيالتدريس  الدور  التدريبية ال انية ألعضاء هي ةالختبارا "، أساسيا  القياس والتقويم وتصميم ا " :2004

 .)منّرم ومدّرب(، جامعة آل البيت، المفرق، األردن

في جامعة آل البيت، ألعضاء هي ة التدريس الدور  التدريبية األولى "، ختبارا الالقياس والتقويم وتصميم اا  "أساسي :2004

 .)منّرم ومدّرب(، جامعة آل البيت، المفرق، األردن

-13، ّو()اليونسةة وال قافةةة العلةةومالملتقةةى ال ةةاني للانةةة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي المنب قةةة عةةن منرمةةة التربيةةة و :2003

 .، )محاضر(، دمشق، الامهورية العربية السورية14/12/2003

-13، اليونسّو() وال قافة العلومالملتقى األول للانة التعليم العالي والبحث العلمي المنب قة عن منرمة التربية و :2003

 ، )محاضر(.، القاهر ، جمهورية مصر العربية16/5/2003

، المفرق، دور  تدريبية لطلبة الدراسا  العليا"، (SPSS)االنسانية  حصائية في العلومالاستخدام برماية الرزمة ا" :2002

 .   )منّرم ومدّرب(، جامعة آل البيت، األردن

، المفرق، دور  تدريبية لطلبة الدراسا  العليا"، (SPSS)االنسانية  حصائية في العلومالاستخدام برماية الرزمة ا" :2001

 .   )منّرم ومدّرب(، دنجامعة آل البيت، األر

 )محاضر(.، المفرق، األردن ،الحسين الاويّةقاعد  لضباط األركان في "، دور  تدريبية مناهج البحث العلمي" :2001

عمداء البحث العلمي في جامعا  ملتقى "، نتاج في الوطن العربيالومشاريع قطاعا  االعلمي  المواءمة بين البحث" :2000

  البيت(. )مم ّل جامعة آل، األردن األردنية، عّمان، ، الاامعة23/11/2000-21، الوطن العربي

والتّنولوجيا،  جامعة العلوم ألعضاء هي ة التدريس في  الرابعة عشر"، ورشة العمل تّنولوجيا التعليم والتقويم" :2000

 .)محاضر( إربد، األردن،، 21/1/2000-17جامعة العلوم والتّنولوجيا األردنية، 

 .  )محاضر(، األردن المفرق، ،لضباط األركان في قاعد  الحسين الاّوية ، دور  تدريبية"مناهج البحث العلمي" :2000

وزار  ، 20/10/1999-19خالل الفتر  منعقد اجتماعا  الخبراء التربويين للتحضير للمؤتمر الوطني التربوي ال :1999

 .األردن األردنية، عّمان، الاامعة، 30/9/1999-29، في األردن التربية والتعليم

جامعة  ،والتّنولوجيا العلوم جامعة ألعضاء هي ة التدريس في  ال ال ة عشر"، ورشة العمل تّنولوجيا التعليم والتقويم" :1999

 .)محاضر( إربد، األردن، 21/1/1999-17العلوم والتّنولوجيا األردنية، 

   محاضر(.)، األردن المفرق، الحسين الاويّة، قاعد ألركان في لضباط ا، دور  تدريبية "مناهج البحث العلمي" :1999

 لوطني للطفولة،ا العمل هي ة تنريمورشة عمل، ، "ياغة خطة عمل وطنية لمّافحة عمالة األطفال في األردن"ص :1998

 .(ومحاضر )منّرم، عّمان، األردن، الاامعة األردنية، 5/7/1998

اإلمارا   العين،لمتحد ، ا اإلمارا  العربية المتفوقين في الوطن العربي، تنريم جامعةالمؤتمر العربي األول لرعاية  :1998

 .19/5/1998-13العربية المتحد ، 

ورشة "، االجتماعية لعالـي للتنميةا لمؤتمرا تقييم الخطة الوطنية للتنمية االجتماعية في األردن استناداً إلى توصيا " :1998

  .األردن ّمان،ع، 23/2/1998 الجتماعية،تنريم وزار  التنمية اعمل، 

جامعة ، والتّنولوجيا جامعة العلوم ألعضاء هي ة التدريس في  ال انية عشر"، ورشة العمل تّنولوجيا التعليم والتقويم" :1998

 . (حاضر)م إربد، األردن، 18/1/1998-17العلوم والتّنولوجيا األردنية، 

تنريم ، العالم دول في البحوث في قطاع الطفولة ورشة عمل لمديري مراكز"، "أولويا  لبحث في ماال الطفولة :1997

Chapin Hall Center for Children ،29/7-6/8/1997 ،،لمتحدّ  الواليا  ا، لينويإ شيّاغو، جامعة شيّاغو

 )محاضر(.األمريّية 

 International Youth Foundation تنريم، قليميةإورشة عمل  ،"أوضاع األطفال والشباب في األردن" :1997

(IYF) ،21 – 22/5/1997 ،عّمان، األردن. 

المّتب اإلقليمي تنريم ، ورشة عمل ،"2002-1998 خطة العمل الوطنية لمّتب اليونيسيف في األردن للمرحلة" :1997

 .عّمان، األردن، 14/4/1997، (UNICEF)لليونيسيف 

الملتقى  نريمت، ورشة عمل "،العربية المنطقة في ةاالجتماعية والصحيّ  وضع آلية للتحضير للملتقى العربي للعلوم" :1997

 .األردن عّمان،، 13/4/1997 ،(SSHF) العربي للعلوم االجتماعية والصحيّة

، األردن عّمان،، 10-13/3/1997، (ILO)تنريم منرمة العمل الدولية المؤتمر األول،  "،عمالة األطفال في األردن" :1997

  ر(.)منّرم ومحاض

جامعة ، 1/3/1997-26/2 تنريم المركز العربي للبحوث والتطوير في التربية،ورشة عمل، "، بداع المدرسيالا" :1997

 .حيفا حيفا،

في عّمان  (UNICEF) قليمي لليونيسيفالتنريم المّتب ا، ورشة عمل"، مسح األوضاع المعيشية في األردن" :1996

 .األردن عّمان،، 16/9/1997 العامة، حصاءا الودائر  ا (FAFO)بالتعاون مع 
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 قليميإلا المّتب تنريم، ورشة عمل"، 2002-1998استراتياية دعم اليونيسيف لألردن للمرحلة " :1996

 ، عّمان، األردن. 16/9/1996في األردن،    (UNICEF)لليونيسيف

 

 

 

 تابع / المؤتمرات والدورات التدريبية والمحاارات وورش العمل:

"، ورقة بح ية مقدّمة للمؤتمر السنوي لرابطة البحث رنة بيـن أسلوبين لتقدير ال با : نررية التعميم ونموذج راشمقا" :1996

نيويورا، الواليا  ، American Educational Research Association (AERA)التربوي األمريّية 

 المتحد  األمريّية، )محاضر(.

لمؤتمر السنوي "، ورقة بح ية مقدّمة لير ال با : نررية التعميم ونموذج راشأوجه االختال  بين أسلوبين لتقد" :1995

 MidWest Educational Research Associationالتربـوي  لرابطة الغرب األوسط األمريّي للبحث

(MWERA) ،،محاضر(.الواليا  المتحد  األمريّية، لينوي، إ شيّاغو( 

كلية دور  تدريبية ألعضاء هي ة التدريس في  ،"ليل بيانا  البحث التربويستخدام البرمايا  الااهز  في تحا" :1991

 )محاضر(.المتحد ، العين، اإلمارا  العربية المتحد ،  العربية جامعة اإلمارا التربية، 

 كلية"، دور  تدريبية ألعضاء هي ة التدريس في استخدام البرمايا  الااهز  في تحليل بيانا  البحث التربوي" :1990

 )محاضر(.المتحد ، العين، اإلمارا  العربية المتحد ،  العربية جامعة اإلمارا التربية، 

كلية ألعضاء هي ة التدريس في  الدور  التدريبية األولى" البحث التربوي: المنهاية، تصميم البحث واألدوا " :1990

 محاضر(.)المتحد ، العين، اإلمارا  العربية  المتحد ،  العربية اإلمارا جامعة التربية، 

كلية ألعضاء هي ة التدريس في  الدور  التدريبية ال انية"، البحث التربوي: المنهاية، تصميم البحث واألدوا " :1989

 )محاضر(.المتحد ، العين، اإلمارا  العربية المتحد ، ا العربية اإلمارا  امعةالتربية، ج

كلية التربية،  ،مؤتمر اليونيسّو اإلقليمي"، الخلياي ول مالس التعاوند تنشيط البحث التربوي وزياد  فاعليته في" :1989

 )محاضر(. العين، اإلمارا  العربية المتحد ، اإلمارا  العربية المتحد ،جامعة 

 جامعة، كلية التربية، مؤتمر اليونيسّو اإلقليمي ،"وأدب األطفال إزالة النمطية الانسية من الّتب المدرسية" :1989

 .العربية المتحد  العربية المتحد ، العين، اإلمارا  اإلمارا 

 لعين،ا المتحد ، العربية جامعة اإلمارا كلية التربية، ، "سياسا  المناهج واستراتياياتها في الوطن العربيمؤتمر " :1988

 اإلمارا  العربية المتحد .

 .المتحد  اإلمارا  العربية العربية المتحد ، العين، جامعة اإلمارا كلية التربية، ، "الطفولة في عالم متغيرمؤتمر " :1988

 

 :لخبرات التدريسيةا -اسابعـا 

في مناهج حلقة أسس البحث التربوي، جامعة آل البيت، األردن(: /والدبلوم العالي )مستوى البّالوريوس :اآلن – 1998

لتربوي، احصاء الالى، التقويم التربوي في الصفو  األوالتربوي،  والتقويم القياسالبحث التربوي، 

دئ ، مباالنمو نفس  علم النفس،علم  مقدمة في االختبارا  النفسية،حصاء التحليلي، الاحصاء الوصفي، الا

 .لخاصةاياجا  القياس النفسي والتربوي، القياس والتقويم في التربية الخاصة، أساليب تقييم ذوي االحت

  

يم وي، التقوالترب لمملّة العربية السعودية(: البحثا لباحة،جامعة اوالدبلوم العالي/ )مستوى البّالوريوس

 .ةالطبيّ  العلمي، االحصاء الحيوي لطلبة كلية العلومتفّير ، القياس والتقويم، مهارا  الالتربوي

   

 عة أوهايون مع جامأكاديمية الفيصل بالتعاو/واالتصاال  في التربية تّنولوجيا المعلوما ماجستير )برنامج 

   .   واالختبار، أساليب البحث العلمي معة األردنية، عّمان األردن(: طرق التقويمالاا /

 

 بحث العلميال ناهجم ستداللي وتطبيقاته التربوية،الحصاء االالماجستير/جامعة آل البيت، األردن(: ابرامج )

 .را ختبااال موتصميالقياس والتقويم  ، مناهج البحث التربوي،حصائيةالا وأساليبه الحديث، تصميم البحث

 

بية ّة العرالممل جامعة الباحة،/في تّنولوجيا المعلوما  واالتصاال  في التربية الماجستيربرنامج )

 لتربوي.االتقويم حصائي، القياس وإل، التحليل اواالختبار العلمي، طرق التقويمالبحث السعودية(: أساليب 

 

أساليبه ويم البحث تصم الباحة، المملّة العربية السعودية(:جامعة /بداعإلفي الموهبة واماجستير ال)برنامج 

 حصائية.الا
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طرق  ث الّّمي،ق البح)برنامج الماجستير في القياد  التربوية/جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية(: طر

 البحث النوعي.

 

الحصائي حليل اودية(: الترشاد/جامعة الباحة، المملّة العربية السعإلاالتوجيه و)برنامج الماجستير في 

 للبحوث النفسية.

 

 

 

 لخبرات التدريسية:اتابع / 

وير ، تطتيرالماجس الماجستير/جامعة عمان العربية للدراسا  العليا، األردن(: حلقة في رسائلمستوى )

ث ا  البحأساسي ،العلمي البحث حصاء فيإلختبارية، االختبارا  والمقاييس، أساليب القياس غير االا

 التقويم في التربية الخاصة.لمي، الع

 

 )مستوى الدكتوراه/جامعة اليرموا، أربد، األردن(: طرق البحث النوعي.

 

 ق البحثسوب، طرالحا القياس باستخدامجامعة عمان العربية للدراسا  العليا، األردن(: /ه)مستوى الدكتورا

  الّمي.

 

إحصائياً  البيانا  (: تحليل، الواليا  المتحد  األمريّيةوهايوأجامعة والية /الماجستير والدكتوراه)مستوى  :1993-1996

 .(SAS) حصائيالباستخدام نرام التحليل ا

، مناهج البحث التربوي حصاءإلقويم، ات)مستوى البّالوريوس/جامعة اإلمارا  العربية المتحد (: القياس وال :1987-1992

   التربوي.  

 

 :يمشراف األكاديإلخبرات ا -اثامنا 

"درجة استخدام تطبيقا  الذكاء االصطناعي وعالقته بالميز  التنافسية في المدارس الخاصة في األردن"، عبير  :2020

 .، األردنحايّة، رسالة ماجستير قيد اإلنااز، جامعة آل البيت

حصيلي في تختبار ال"أثر حام العينة وعدد الفقرا  ونوعها في دقة تقدير معالم الفقرا  والقدر  ودالة المعلوما  : 2017

 ردنية،، الاامعة األغير منشور الرياضيا  للصف ال امن األساسي"، نبيل جبران، أطروحة دكتوراه 

 األردن.

 اهرأطروحة دكتو ر  البّر،اع بناء اختبار لقبول طلبة الدراسا  العليا في الاامعا  السعودية وفق نموذج راش"،": 2016

 األردن.الاامعة األردنية،  ، غير منشور 

الة القدر  ودولفقرا  "أثر عدد البدائل في اختبار االختيار من متعدّد على الخصائص السيّومترية لالختبار ومعالم ا: 2016

لاامعة ، ار غير منشو المعلوما  وفق النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة"، عايد الشمري، رسالة ماجستير

 األردنية، األردن.

 "، أحمديتلة الّولتربوي في تنمية مهارا  اإلدار  الصفيّة لدى معلمي الدراسا  العلمية في دوفاعلية المشر  ا": 2016

 ، جامعة آل البيت، األردن.غير منشور  الحبشي، رسالة ماجستير

ي، رسالة الرشيد أحمدمعّوقا  تطبيق هندسة العمليا  اإلدارية )الهندر ( في المدارس الحّومية بدولة الّويت"، ": 2016

 ، جامعة آل البيت، األردن.غير منشور  ماجستير

"، معوقا  تنمية اإلبداع لدى طالب وطالبا  المرحلة المتوسطة من وجهة نرر المعلمين والمعلما  بمحافرة القنفذ " :2014

 سحر عمر الفقيه، رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.

أحمد خضران  خضرانعالية لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المرحلة المتوسطة وال انوية"، السما  االنف" :2014

 القرني، رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.

خضر محمد  ةفاطم، واقع رعاية الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم المستقبلية من وجهة نرر المعلمين والمشرفين"" :2014

 الزيلعي، رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.

الغامدي، رسالة ماجستير غير  محمد مطلق "، ليلىاالحتياجا  التدريبية لمعلمي الطالب الموهوبين بمدينة الباحة" :2014

 منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.

ستخدام الوسيط المتحّرا في برمايا  الوسائط المتعدّد  في تنمية بعض مهارا  التفّير البصري في "أثر ا :2014

ير غير ، رسالة ماجستسعيد الزهراني سعيد يوسفالرياضيا  لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي"، 

 منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.
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لّترونية قائمة على األلعاب التعليمية في التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلّم في موضوع "فاعلية استخدام حقيبة إ :2013 

شور ، غير من إبراهيم سفر أحمد الغامدي، رسالة ماجستيرالقسمة لدى تالميذ الصف ال الث االبتدائي"، 

 جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.

، رسالة القرنيناصر فرحان ، "لدى طالب الصف األول ال انوي صيل ماد  النحوأثر استخدام التعليم المدمج في تح" :2013

 ماجستير غير منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.

. "أثر التدريس باستخدام شبّة االنترنت في تحصيل طالب الصف األول ال انوي في ماد  الفيزياء واتااهاتهم نحوها" :2012

 ة. ، رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية السعودييالعصيم مطلق علي

 

 

 

 

 تابع / خبرات اإلشراف األكاديمي:

"أثر استخدام ملف االنااز اإللّتروني في تحصيل طالب الصف ال الث ال انوي في ماد  الّيمياء واتااهاتهم نحوها"،  :2012

 .سعوديةير منشور ، جامعة الباحة، المملّة العربية الخالد عبدالرحمن المسفر، رسالة ماجستير غ

ّّمين لدرجة القطع على اختبار تحصيل مرتّز على "أثر شّل الفقر  :2011 عبدالهادي  ".األهدا  على تقديرا  المح

   ردن.عّمان، األ للدراسا  العليا، جامعة عّمان العربية، غير منشور  أطروحة دكتوراهالعامي، 

. "العليا في األردن األساسية تراتياية التقويم التّويني في التحصيل الدراسي والتفّير الناقد لدى طلبة المرحلةسإأثر " :2008

 ن.األرد ان،عمّ  لعليا،ا للدراسا  العربية دكتوراه غير منشور ، جامعة عّمانمحمد الذنيبا ، أطروحة 

طلبة المرحلة  لدى في التحصيل وتنمية التفّير الهندسييل" ا"أثر تدريس الرياضيا  وفقاً الستراتياية "فان ه :2008

ان معة عمّ منشور ، جا دكتوراه غير . فراس التميمي، أطروحةالمتوسطة في المملّة العربية السعودية"

 العربية للدراسا  العليا، عّمان، األردن. 

القومي لمعلمي  المالس ضوء معايير"تحليل محتوى كتب الرياضيا  المدرسية للمرحلة األساسية في األردن في  :2007

 العليا، العربية للدراسا  جامعة عّمان رسالة ماجستير غير منشور ،. نصري أبو الرب، الرياضيا "

 عّمان، األردن.

الفقر  وثبا   وتمييز "أثر طريقة خلط فقرا  ذا  بدائل مختلفة العدد ألس لة االختيار من متعدّد على صعوبة :2007

 ان،ليا، عمّ للدراسا  الع العربية رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة عّمانلد النهود، . خااالختبار"

 األردن.

 العربية وآدابها في اللغةخرياي  في كليا  العلوم التربوية مقارناً بأداء خرياي معلم ماال اللغة العربيةستوى أداء م" :2004

، البيت آل منشور ، جامعة غير رسالة ماجستير . رحمة الشرفا ،"الاامعا  األردنيةكليا  اآلداب في 

 المفرق، األردن.

. أميمة "محافرة الزرقاء في لدى طلبة الصف العاشر األساسيوالتاويد تالو  الاستخدام األلوان في تعلّم أحّام  أثر" :2004

 األردن.، المفرق رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة آل البيت، ،أبو نواس

". يوسف األساسيالتاسع  ويم التّويني والحصص العالجية في تحصيل قواعد اللغة العربية في الصفأثر التق" :2003

 األردن. ، رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة آل البيت، المفرق،المحروق

جميل العموش،  ."مختار  كليا  الاامعية األولى في اعلية القياس التّيّفي في تقويم القدرا  المعرفية لطلبة السنة"ف :2003

 األردن. عمان، العليا، غير منشور ، جامعة عمان العربية للدراسا ه دكتوراأطروحة 

ّّار، "والطلبة المعلمين ال انوية العامة في محافرة المفرق من وجهة نرر أسباب رسوب الطلبة في امتحان" :2003 . ناديا الب

 ألردن.ا رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة آل البيت، المفرق،

رسالة التميمي،  فراس ."الخصائص اإلبداعية لدى طلبة معلم ماال الرياضيا  في الاامعا  األردنية الرسمية" :2002

 ماجستير غير منشور ، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.

جامعة  ،منشور  غير ستيرماج ، رسالة. محمد الروابده"تالو  القرآن الّريمعلّم أثر استخدام الحقائب التعليمية في ت" :2002

 آل البيت، المفرق، األردن.   

في محافرة  التّاملي مدى رضا مديري المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين عن تطبيق منحى اإلشرا " :2001

    األردن.  رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة آل البيت، المفرق،. محمد الخزاعلة، "المفرق

المفرق،  ،البيت آل جامعة ، رسالة ماجستير غير منشور ،. خالد السعود"رسوم األطفال ومفهوم الذا  العالقة بين" :2001

   األردن. 

 

 :والروابط الجمعياتاللجان وعضوية  -اتاسعا 

 لانة الدراسا  العليا، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عّمان العربية.:  اآلن – 2020

 يينا ، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عّمان العربية.لانة التع : اآلن – 2020
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 العربية.األكاديمي، جامعة عّمان  األداء لانة:  اآلن – 2020

 قسم علم النفس التربوي، كلية العلوم التربوية، جامعة عّمان العربية.لانة قياس فاعلية البرامج،  : اآلن – 2020

 األردن.العربية.ير أعضاء هي ة التدريس، جامعة آل البيت، مالس إدار  مركز تطو : 2016 – 2015

 مالس كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، األردن. : 2016– 2015

 لانة الخطة، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، األردن.:  2016 – 2015

 ل البيت، األردن.لانة الدراسا  العليا، كلية العلوم التربوية، جامعة آ:  2016 – 2015

   ، جامعة آل البيت، األردن.التميّز واإلبداعمالس إدار  مركز  : 2015 – 2014

 Saudi Association for Measurement & Evaluation لسعودية للقياس والتقويمامعية اال:  اآلن – 2012

(SAME). 

ودية، المؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبا  لانة تحّيم مسابقة البحوث العلمية في الاامعا  السع : 2015 – 2014

 الاامعا  السعودية، المملّة العربية السعودية. 

لانة تحّيم مسابقة البحوث العلمية، اللقاء التحضيري للمؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبا  جامعة  : 2015 – 2014

 الباحة، المملّة العربية السعودية. 

 :والروابط اتالجمعياللجان وعضوية تابع / 

لانة تحّيم مسابقة البحوث العلمية، اللقاء التحضيري للمؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبا  جامعة  : 2014 – 2013

 الباحة، المملّة العربية السعودية. 

ا  لطالب وطالب  الث، اللقاء التحضيري للمؤتمر العلمي الالبحوث العلميةمسابقة رئيس لانة تحّيم  : 2013 – 2012

 جامعة الباحة، المملّة العربية السعودية.

 هي ة تحرير المالة التربوية الدولية المتخصصة، األردن.  : اآلن – 2011

 .، المملّة العربية السعوديةالمالس العلمي، جامعة الباحة : 2014 – 2010

  مدنيّة، األردن.اللانة الفنيّة لتطوير امتحانا  القبول الوظيفي، ديوان الخدمة ال : 2010 – 2009

 اللانة الفنيّة لاائز  الملّة رانيا العبدهللا للتميّز التربوي، األردن. : 2010 – 2009

 األردن. ،البيت لانة الدراسا  العليا، قسم اإلدار  التربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة آل : 2010 – 2008

 ردن.مالس البحث العلمي، جامعة آل البيت، األ : 2006 – 2004

 لانة الدراسا  العليا، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، األردن. : 2006 – 2004

 مالس كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، األردن. : 2006 – 2004

ان، ، جامعة عّمان العربية للدراسا  العليا، عمّ لمستوى الدراسا  العليا الدراسيةلانة تأليف الّتب  : 2006 – 2004

 األردن.

 مالس كلية اآلداب والعلوم، جامعة آل البيت، األردن. : 2003 – 2002

التربية  اللانة العلمية للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنب قة عن منرمةمم ّل األردن في  : 2008 – 2002

 والعلوم وال قافة )اليونسّو(.

ّّم للبحوث ال :      اآلن – 1998 ي العلوم المالة األردنية فاألردنية، األردن   مالة دراسا ، الاامعةمنشور  في دوريا : مح

المالة  ة، األردن ة مؤت  مالة المنار ، جامعة آل البيت، األردن  مالة مؤتة للبحوث، جامعالتربوية، جامعة اليرموا، األردن

مالة   لطان قابوسعة السمالة الدراسا  التربوية والنفسية، جام  الدولية للبحوث التربوية، جامعة اإلمارا  العربية المتحد 

معة ألبحاث، جالنااح لاجامعة مالة   المالة التربوية الدولية المتخصصة، األردن  لنفسية والتربوية، جامعة البحرينا البحوث

الة   المعوديةربية السالمملّة الع ،للعلوم التربوية والدراسا  االسالمية مالة جامعة المل  سعود  لوطنية، فلسطينا النااح

كلية  ،لنفسيةلتربوية والوم امالة العالسعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(، جامعة المل  سعود، المملّة العربية السعودية  

   ، المملّة العربية السعودية.جامعة حفرالباطن، التربية

        

 .American Psychological Association (APA)ية رابطة علم النفس األمريّ : 2000 – 1993

  . American Educational Research Association (AERA)رابطة البحث التربوي األمريّية  : 2000 – 1993

 MidWest Educational Research Associationللبحث التربوي رابطة الغرب األوسط  : 2000 – 1993

(MWERA) . 

 .Rasch Measurement SIGابطة الدولية للقياس باستخدام نموذج راش الر : 2000 – 1993

 .American Evaluation Association (AEA)األمريّية التقويم رابطة  : 2000 – 1993 

 

 :المنحالجوائز و -اعاشرا 

معامل التأثير ، مؤلف( 13000) أصلمن مقاالتهم شهد بالذين استُ مؤلفين % من ال5أفضل ضمن :   2109

    .e-MAREFA، رقمية، قاعد  المعلوما  العربية ال(Arcif)أرسيف  العربيا  المرجعية االستشهادو
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 الدراسا  التربوية والنفسية بعنوان "أثر طريقة التوفيق بين تقديرا  جائز  أفضل بحث منشور في مالة :  2014

، جامعة 237-226(، 2)7رائية"، المقيّمين للمهما  الّتابية وعدد ف ا  دليل التصحيح في الدرجة االج

 السلطان قابوس، سلطنة ُعمان.

من جامعة مقدّمة  هالدراسة الاامعية في مرحلة الدكتوراا  الرسوم ونفقكافة لتغطية كاملة منحة دراسية  : 1996 – 1993 

 .  األمريّيةوالية اوهايو، الواليا  المتحدّ 

 (ASIA).ؤسسة العالمية لمساعد  الطلبة العرب منحة دراسية جزئية مقدّمة من الم : 1996 – 1993

 المتحدّ  األمريّية.  في جامعة والية اوهايو، الواليا األولى في برنامج الدكتوراه شر  المرتبة  جائز  :  1996

معة الاامن  مقدّمة الماجستير الرسوم ونفقا  الدراسة الاامعية في مرحلةكافة تغطي كاملة منحة دراسية  : 1984 – 19982

 األردن.عّمان، األردنية، 

  األردن. األولى في برنامج الماجستير مقدّمة من الاامعة األردنية، عّمان،شر  المرتبة جائز   :  1984
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 :المهارات -حادي عقر

 

 المحوسبة م ل حصائية والبرمايا المهارا  متقدّمة في تحليل البيانا  واألساليب ا (SAS, SPSS, BMDP, 

SYSTST, MYSTAT, MINITAB, AMOS, LISEREL…etc). 

 والتربوية في إطار النررية التقليدية والنررية الحدي ة في  ختبارا  والمقاييس النفسيةالتطوير ا مهارا  متقدّمة في

 ,BIGSTEPS)والتربوي وبخاصة بنوا األس لة وما يتّصل بها من برمايا  محوسبة م ل  القياس النفسي

FACETS, WINSTEPS, BILOG, MULTILOG, IPARM, ITEMAN, RUMM, GENOVA, 

etc). 

 .مهارا  متقدمة في تقييم البرامج 

  .مهارا  متقدمة في البحث العلمي ومناهاه   

 


