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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 السرية الذاتية
 

 املعلومات الشخصية
   جهاد محمد محمود العناتي :مـاالســـ

                        31/6/3769 :تاريخ الوالدة
               متزوج :الحالة االجتماعية

الجامعة األردنية -مساعد في القياس والتقويمأستاذ :العمل الحالــي  
 االختبارات، رئيس قسم القياس والتقويم، رئيس قسم بنك األسئلة واالختبارات االلكترونية مدير: لسابقالعمل ا 
 وزارة التربية والتعليم األردنية -

 2996330770:    هاتف –المضمار  –عين الباشا  :عنوان اإلقامة
 

  املؤهالت العلمية 
 

 
 

 اخلربات العملية
 مجال الخبرة  مصدرها  تاريخها  مدتها  الحظات م

 (0239-0232)الجامعة األردنية/ مدير برنامج البحث التربوي 

 نحو التنافسية : المشاركة في مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي
  0236أيار/ االعتماد وضمان الجودة  محور /العالمية

 0232آب /لثانوية العامةتطوير ا/مؤتمر التطوير التربوي  المشاركة في  

  لطلبة المرشحين لمدارس الملك عبد اهلل لقدرات الاختبارات وتنفيذ بناء
 (0236-0237) للسنوات الثاني للتميز

 مركز االعتماد وضمان الجودة  في الجامعة األردنية  مدرب في
 بناء القدرات في استراتيجيات التقييم: (0236-0237)للسنوات

 ا/المسحية لبرامج رعاية الطفولة خبير القياس للدراسة  مؤسسة الملكة راني

 ،عضو جمعية القياس والتقويم نشر أبحاث في مجالت تربوية محكمة
 اإلشراف على طلبة الماجستير،السعودية

حتى  -0230 سنوات 2
 اآلن

 

الجامعة األردنية 
المدينة )وجامعة طيبة

 (المنورة

التعليم الجامعي 
أستاذ مساعد في )

 (القياس والتقويم 

 المؤهل التخصص التقدير المصدر تاريخه
ة األردنيةالجامع 0222 قياس وتقويم/ علم نفس تربوي  ممتاز   ةدكتورا   

قياس وتقويم / علم نفس تربوي  ممتاز الجامعة األردنية 3776  ماجستير  
 دبلوم تربية  مناهج وأساليب تدريس ممتاز الجامعة األردنية 3777
 بكالوريوس الرياضيات جيد جدا   الجامعة األردنية  3727
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 مجال الخبرة  مصدرها  تاريخها  مدتها  الحظات م

  السعوديةات جامعلبعض الومشاريع أبحاث مدعومة  حاثتحكيم أب 

 عضو في لجنة تطوير برامج الدراسات العليا في قسم علم النفس 
 التربوي

 (دليال  37إنتاج  )خبير مشروع معايير ومؤشرات األداء 

  خبير القياس والتقويم لدى شركة(RTI  ) الدولية في مشروع
والحساب في األردن  لقرائيةاالمسح الوطني لتقييم 

(EGRA,EGMA ) 
   معايير اعتماد رياض األطفال إلعدادعضو اللجنة الوطنية 
  مجمع اللغة العربية/عضو مشروع اختبار الكفاية  اللغوية 
 رئيس اللجنة الفنية الولمبياد الرياضيات والفيزياء 
  عضو لجنة تدريب الدراسات الدوليةTIMSS & PISA 
 كتب األنشطة العالجية لضعف القرائية  رئيس فريق تأليف

 والحساب 

 ة كتب كيف تجعل المدرسة محببة لرئيس فريق تأليف سلس
 للطالب 

 عضو فريق تأليف كتب محو األمية 
  للبحوث التربوية اإلقليميةفي الشبكة عضو 

 3/9/0227 سنوات 7
-
3/32/0230 

/ وزارة التربية والتعليم
 األردن  

مدير االختبارات 
سم القياس رئيس ق،

رئيس قسم  ،والتقويم
بنك األسئلة 

 تواالختبارا
 االلكترونية

سنة  MIS))مشروع حوسبة مباحث اإلدارة المعلوماتية 
 ونصف

0229-
0222 

Integrated 

Technology 
Group (ITG) 

خبير تصميم 
وتقويم تعليم 

 الكتروني 
 مشرف الرياضيات 

 

عشر 
 سنوات 

3776-
0226 

يم وزارة التربية والتعل
 االردن/ 

وزارة التربية والتعليم 
 عمان/ 

 اإلشراف التربوي 

 

 تدريس الرياضيات
 

سبع 
 سنوات 

3727-
3776 

وزارة التربية والتعليم 
 االردن/ 

 التعليم المدرسي 

 سنتان الرياضيات واإلحصاء والمنهاج المحوسب 
 

3777 
0222 

وزارة التربية والتعليم 
 األردن / 

تقييم الكتب 
  المدرسية

-0223 سنتان الرياضيات األساسية والرياضيات المطورة 
0221 

وزارة التربية والتعليم 
 عمان/ 

-3771 سنتان أنشطة مشروع التربية الشاملة
3772 

UNICEF  تأليف األنشطة
 التعليمية

ثالث  أنشطة منظومة التصميم التربوي
 سنوات

0222-
0229  

USAID 

-0229 سنتان MIS))المعلوماتية أنشطة مشروع حوسبة مباحث اإلدارة
0222 

Integrated 
Technology 

Group (ITG) 
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 مجال الخبرة  مصدرها  تاريخها  مدتها  الحظات م

إحصاء : أدلة المعلمين،   1،  م 0،م3كتب إحصاء األعمال م
دليل ، كتاب الرياضيات للصف السابع ،   1،م 0،م3م:األعمال
، كتب األنشطة العالجية للقرائية  الرياضيات للصف السابع: المعلم

أدلة  اني،والث األولللصفين رياضيات لمحو األمية كتب الوالحساب، 
  ، معايير ومؤشرات األداء

المعلم في استخدام استراتيجيات التقويم الواقعي في التربية  دليل
 اإلسالمية

سبع 
 سنوات 

0222-
0230 

وزارة التربية والتعليم 
 األردنية

  
 
 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

تأليف الكتب 
 وأدلةالمدرسية 

وأدلة علمين الم
معايير ومؤشرات 

 األداء
 

محتوى الرياضيات وا حصاء األعمال والبيداغوجيا والقياس والتقويم   
 وتصميم التدريب والتعليم المحوسب

 3991 

 حتى اآلن

وزارة التربية 

 ألردنا/ والتعليم

المشاغل  عدادإ

 التدريبية 
 

 
 مدرب

والبيداغوجيا  والقياس محتوى الرياضيات والعلوم االقتصادية واالدارية  
 والتقويم  

خمس 
 سنوات 

وزارة التربية  3991-2002
سلطنة / والتعليم 

 عمان

 مشروع التربية الشاملة لمعلمي األردن ووفد فلسطين 
 

ثالث 

 سنوات 

3991-3991  UNICEF 

ثالث  مشروع دعم االقتصاد المعرفي  
 سنوات 

2001-2002  USAID 

 (30، 32،2،7)االختبارات الوطنية لضبط جودة التعليم للصفوف 
 االختبارات التشخيصية واختبارات الكشف عن األخطاء الشائعة 

 3991-3992 
2001- 
2032 

مركز تنمية الموارد 
 البشرية 

إدارة االمتحانات 

 واالختبارات

 االختبارات  بناء

ثة ثال الدراسة التقويمية لبرنامج التربية الشاملة 

 اشهر 

3991  UNICEF  تصميم البحث

والتحليل 
 USAID 2001 سنة   الدراسات المسحية  والتقويمية  االحصائي

 وتحديات القرن الحادي والعشرين واقع االشراف التربوي " ورقة بعنوان 
 تطوير نظام للعالمات في الجامعة األردنية

 م في الوطن العربيمتابعة وتقويم نوعية التعلي اطر /مؤتمر اليونسكو 
 تطوير الثانوية العامة

 2000 

2001 

2030 

2032 

 مسقط/عمان

 الجامعة األردنية

 بيروت/لبنان

  عمان/األردن

المؤتمرات 

 والندوات
أثناء العمل في 

 وزارة التربية

 املؤلفات
 7، 9، 6، 2أدلة معايير ومؤشرات األداء لمبحث الرياضيات للصفوف  .3

 بع األساسيكتاب الرياضيات للصف السا .0
 دليل المعلم  لكتاب الرياضيات للصف السابع األساسي .1

 (مناهج اإلدارة المعلوماتية)اإلطار العام لمباحث اإلدارة المعلوماتية .7

 المستوى الثالث، المستوى الثاني ،المستوى األول :كتب إحصاء األعمال للمرحلة الثانوية .2

 دليل المعلم لكتب إحصاء األعمال  .6

 والحسابالجية للقرائية كتب األنشطة الع .9

 كتب محو األمية  للصفوف األول والثاني .2

 دليل المعلم في استخدام استراتيجيات التقويم الواقعي في التربية اإلسالمية .7
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 األحباث
للذكاء غير اللفظي وفقا لمتغيرات الجنس ومكان اإلقامة والمستوى  (TONI-4) األداء التفاضلي لفقرات اختبار توني .3

 م التعليم لأل
 (قيد التحكيم) نحوه واتجاهاتهم له وتوظيفهم اللعب إلى المستند للتقييم األردن في لألطفال الرعاية مقدمي معرفة درجة .0
   (مقبول للنشر)خصائص أنظمة العالمات في الجامعات العشر األوائل ضمن التصنيف العالمي للجودة .1
   (مقبول للنشر)ختبارات العامةمقارنة بين ثالث طرائق للتعويض عن القيم المفقودة في اال .7

 على تقدير كل من صعوبة الفقرات وثبات االختبار وقدرات المفحوصين االختيارية أثر إدماج التكنولوجيا في البيئة .2
 (منشور)

 (مقبول للنشر)االتجاه العام ألداء طلبة األردن على االختبارات الوطنية لضبط نوعية التعليم .6

المات الجامعية ومعدل الثانوية العامة في األداء الوظيفي  لدى عينة من الموظفين في القطاع القدرة التنبؤية لمعدل الع .9
 (منشور)العام في المملكة األردنية الهاشمية

 ضمن نظام العالمات بالحروف المعمول به في الجامعة األردنيةو الطلبة  الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس .2
 (منشور)هممن وجهة نظر 

راسة الكشف عن األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف السابع األساسي في الرياضيات والمحاور التي تقيسها د .7
 0232( TIMSS)اختبارات

 م0222رسالة دكتوراه في القياس والتقويم، .32

 مUSAID ،0226الدراسة المسحية لواقع مدارس اإلدارة المعلوماتية  .33
والتجهيزات والمرافق  األثاثدارس في منطقة شمال الباطنة على التخريب الذي يمارسة طلبة الم: دراسة بعنوان .30

 م3777سلطنة عمان،/ونسب شيوعه أسبابهالمدرسية، 

المديرية العامة /م3779، لدى طلبة الصف العاشر األساسي للتحصيلة دافعيالالنجاح التلقائي على  أثر :دراسة بعنوان .31
 للتربية والتعليم لمحافظة البلقاء

 مUNICEF،3772 يمية لبرنامج التربية الشاملةالدراسة التقو  .37

خصائص المدارس ذات األداء المرتفع والمدارس ذات األداء المنخفض في االختبار دراسة المشاركة في  .32
 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية/  0233،  ( TIMSS)الدولي

الرياضيات والمحاور التي تقيسها  دراسة الكشف عن األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف السابع األساسي في .36
 وزارة التربية والتعليم/ 0232،  ( TIMSS)اختبارات

واختبار  EGRA اختبار مسح القرائية: اآلتيةالدولية واالختبارات س اييمقال كل من تطوير النسخة العربية لالمشاركة في  .39
 RTIوشركة  SSME ،0230  /USAIDتقييم المدرسة  وأدوات،EGMA مسح الحساب

 الدورات التدريبية أثناء العمل  
 الجهة المنفذة الدورة/ اسم البرنامج  الرقم الجهة المنفذة الدورة/ اسم البرنامج  الرقم

 وزارة التربية والعليم برنامج حوسية الرياضيات  30 الجامعة األردنية التعليم االلكتروني 3

 هيئة الخبراء الكنديين المعلمين   ةتهيئة مؤلفي الكتب المدرسية وأدل 33 تعليم وزارة التربية وال تطوير وإنتاج الوسائل التعليمية 2
 USAID التصميم التربوي  32 وزارة التربية والتعليم  التطوير التربوي  األول 1

 وزارة التربية والعليم برنامج المدرسة وحدة أساسية للتطوير 31 وزارة التربية والتعليم  المشرفين الجدد  1

 وزارة التربية والعليم برنامج حوسبة الرياضيات  34 وزارة التربية والتعليم تطوير اإلشراف التربوي  4
 ITG تصميم التعليم االلكتروني 31 وزارة التربية والتعليم التعليم الفعال 1

 اليونسكو الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب UNICEF 31 التربية الشاملة 2
 شركة انتل (انتل) برنامج ادماج التكنلوجبا في التعليم 32 وزارة التربية والتعليم  التقويم التشخيصي التعليم باسلوب  1

    USAID       بناء استرتيجية فعالة لالتصال  31 هيئة الخبراء الكنديين  برنامج تدريب القادة  9
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