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 : المعلومات الشخصية  
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 الحالة االجتماعية : متزوج .

 دكتور.الرتبة العلمية : أستاذ           

 

 العنوان :

  

 11710ناعور  – األردن        

 82ص . ب          

 

 1180فرعي قسم علم النفس  2250326/03تلفون :   

   00962777758156موبايل              

                      00962799027884 
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 :المؤهالت العلمية 

  بتقدير جيد  /1982 /بكالوريوس أحياء / الجامعة األردنية. 

  / ممتاز 1991دبلوم تربية / الجامعة األردنية/. 

  / بتقدير ممتاز /1994األردنية /  الجامعةماجستير / قياس وإحصاء 

  /.بتقدير ممتاز 2004دكتوراه علم نفس تربوي / تخصص قياس وتقويم / جامعة عمان العربية 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 : عليم الخبرات العملية في وزارة التربية والت
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  في مدارس وزارة التربية والتعليم . 31/8/1985 ولغاية 6/9/1982مدرس أحياء وعلوم من 

  22/5/1995  - 2/10/1987وزارة التربية والتعليم من  مدارسمدرس أحياء وعلوم في. 

  22/5/1995إدارة االمتحانات واالختبارات  في والتقويممشرف تربوي للقياس- 

       11/6/2000  

 3/2/2005ولغاية   12/6/2000االمتحانات واالختبارات من إدارةقسم المعلومات في  رئيس. 

 18/9/2005ولغاية  3/2/2005واالختبارات من  االمتحانات إدارةفي  تمدير االختبارا 

 

 

 : الخبرات العملية في التدريس الجامعي  

 
 2005ل الصيفي/محاضر غير متفرغ في جامعة عمان العربية للدراسات العليا / الفص  

 

  18/9/2005عضو هيئة تدريس/  كلية العلوم التربوية  / جامعة الطفيلة التقنية/ اعتبارا من 

 

  15/9/2008ولغاية  1/10/2006رئيس قسم علم النفس التربوي / العلوم التربوية  / جامعة الطفيلة التقنية/ اعتبارا من 

 

 2013ولغاية  1/1/2006من  فظة الطفيلة عضو لجنة ترقيات المعلمين في مديرية تربية محا . 

 

  ولغاية االن 25/9/2005عضو مجلس قسم علم النفس التربوي من 

 

   15/9/2008من   1/10/2006عضو مجلس كلية العلوم التربوية 

 

     1/10/2008من   1/10/2007عضو مجلس جامعة الطفيلة 

 

  2011/2012عضو مجلس كلية العلوم التربوية  للعام الجامعي 

 

  14/8/2014ولغاية  26/10/2010مدير مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطفيلة التقنية اعتبارا من . 

 

  2010/2011عضو المجلس التأديبي أالستئنافي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الطفيلة التقنية للعام الدراسي 

 

  22/9/2011ولغاية  10/1/2011مدير مركز الشراكة المجتمعية اعتبارا من  . 

 

  2011-2014رئيس لجنة التحقيق مع طلبة الكليات اإلنسانية  للعام الجامعي 

 

  7/4/2012  تاريخمن   امشارك اعتبارأستاذ 

 

  2015/  2014اجازة تفرغ علمي في جامعة الحسين بن طالل  للعام الجامعي 

 

 6/9/2015اعتبارا من   جامعة الطفيلة التقنية  في ستاذ مشاركالعودة للعمل كأ 

 

  16/9/2018ولغاية  7/9/2015نائب عميد كلية العلوم التربوية اعتبارا من 

 

  2015/2016عضو لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الطفيلة التقنية 

 

 2015/2016 العالي عضو لجنة اعداد اختبار القدرات والمعرفي للقبول في الجامعات االردنية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم . 

 

  7/4/2016اعتبارا من  دكتور استاذالترقية الى رتبة 

 

 2017/2018للعام الجانعي  عضو مجلس البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية 

 

  ولغاية االن. – 2015 الدراسات العليا في جامعة الطفيلة التقنيةمجلس عضو 

 ولغاية االن  2015 تربويةرئيس لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم ال. 
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 ولغاية االن2- 2016 عضو لجنة المجالت العلمية في جامعة الطفيلة التقنية. 

 

  ولغاية االن  16/9/2018عميد كلية العلوم التربوية  اعتبارا من. 

 

  ولغاية االن.  16/9/2018عضو مجلس عمداء جامعة الطفيلة التقنية من 

 

   ولغاية االن.  16/9/2018جامعة الطفيلة التقنية من عضو لجنة التعيين والترقية في 

 

 ولغاية االن. 26/9/2019من في الجامعة االستئنافي للموظفين  التأديبي رئيس المجلس 

 

  ولغاية االن. 9/2019عضو هيئة تحرير المجلة االردنية للعلوم التربوية اعتبارا من 

 

  ولغاية االن 26/9/2019عضو لجنة البت في قضايا الطلبة اعتبارا من. 

 

  ولغاية االن. 26/9/2019عضو لجنة التخطيط االستراتيجي للجامعة اعتبارا من 

 

 ها في الجامعة :تالمساقات التي درس
  بكالوريوس + دبلوم عالي(اإلحصاء في التربية( 

  بكالوريوس + دبلوم عالي(القياس والتقويم في التربية( 

  القياس والتقويم / دبلوم عالي 

  بكالوريوس + دبلوم عالي(البحث أساليب( 

 دبلوم عالي(البحث اإلجرائي( 

 لطلبة الماجستير أساليب القياس غير االختيارية/ 

  برامج طفل ما قبل المدرسة 

 ها لوتعدي ةمشكالت طفل الروض 

  تقويم نمو الطفل 

  علم النفس الفسيولوجي 

  المدخل الى رياض األطفال 

 ( 1المفاهيم العلمية وأساليب تدريسها ) 

 ( 2المفاهيم العلمية وأساليب تدريسها ) 

 .القياس والتشخيص في التربية الخاصة 

 )االحصاء التحليلي )ماجستير 

 )تصميم البحوث التربوية والنفسية )ماجستير 

 )النظرية الكالسيكية في القياس )ماجستير 

 )استخدام الحاسوب في التحليل االحصائي )ماجستير 

  ماجستير(علم النفس التربوي المتقدم( 

  2اساليب تدريس الرياضيات 

 )تعليم التفكير )دبلوم عالي 

 موضوعات متقدمة في التفكير/ماجستير 

 نظريات التعلم والتعليم/ ماجستير 

 االحصاء وتصميم البحوث التربوية والنفسية/ ماجستير 

 الداخلية والخارجية : الدورات التدريبية
 ي الختبار التتحليل اناء جداول المواصفات ومواصفات االختبار ، وكتابة الفقرات والمشاركة في الدورات المحلية والمتعلقة بب

 عقدت بإشراف خبراء مجلس االمتحان االسكتلندي في التواريخ اآلتية:

        (27/5/1995- 8/6/1995  ( )2/12/1995 – 14/12/1995) 

        (3/1/1996 – 14/2/1996  ( )9/4/1996 – 15/4/1996 ) 

        (4/5/1996 – 16/5/1996  (      )12/10/1997 – 24/10/1997                                    )                        

       (17/4/1998 – 28/4/1998  ) 

  المشاركة في الدورات المحلية التي عقدت بإشراف مجلس االمتحانات االسكتلندي 

 ( .20/11/1997 – 8/11/1997األسئلة التركيبية من) والمتعلقة ببناء               

   المشاركة في الدورة المحلية التي عقدت بإشراف مجلس االمتحانات األسكتلندي والمتعلقة 

 ( . 11/12/1997 – 29/8/1997باالستقصاء في العلوم من )             
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  تعلقة والم 1995/ 5/11 1995ولغاية  /22/9من المشاركة في الدورة الخارجية التي عقدت في بريطانيا في الفترة

 ببناء االختبارات وتحليلها .

  ولغاية  2/3/1997المشاركة في الدورة الخارجية التي عقدت في بريطانيا في الفترة من 

 والمتعلقة بالتحليل اإلحصائي لالختبارات باستخدام الحاسوب . 1997/ 30/3

 نية التي عقدت في بريطانيا لمدة أسبوعينالمشاركة في دورة بناء االختبارات الوط 

 (  2000)آذار /            

 المشاركة في الزيارة التدريبية لمركز االختبارات والتقويم التربوي في مصر لمدة أسبوع. 

 

   المشاركة في دورات اللغة اإلنجليزية التي يعقدها المركز الثقافي البريطاني والوصول إلى 

 اح.( بنج12مستوى )      

  ( 30/8/2001 – 12/8/2001دورة في بناء بنوك األسئلة باستخدام نموذج راش  ) 

 .  دورة في الحاسوب واإلنترنت لمدة ثالثة أيام بإشراف اليونسكو 

 دورة في الحاسوب / التحليل اإلحصائي باستخدام الرزمة اإلحصائيةspss   ساعة  50لمدة 

  دورة الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب( ICDL) . 

  ساعة بإشراف شركة كيسو لالستشارات . 20دورة الخدمة المتميزة للجمهور لمدة 

  ساعة تدريبية . 80دورة إنتل : التعليم للمستقبل لمدة 

 المعتمدة على النتاجات  ةدورة اإلدار result based management 

 دورة تهيئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة / جامعة الطفيلة التقنية . 

  2010 /29/11، 28ورشة عمل بإشراف مركز الحسين لإلبداع والتفوق في 

 TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT IN HIGHER )بعنوان                      

EDUCATION)                              

    ورشة عمل بإشراف وزارة التعليم العالي ومركز ابحاث جامعة كولومبيا بعنوانcompeting globally in 

higher education: training on QA and accreditation    2011 /20/6 -19في 

                      

 

 المؤتمرات والندوات الدولية:    
 

   الخبراء اإلقليمي حول تطوير أدوات القياس وتقويم الكفايات  المشاركة في مؤتمر 
 لمنطقة العربية / اليونسكو / بيـــروت فـــيالتعلمية وبناء االختبارات في ا   

 . 2004( يوليو 8 – 6الفترة  )      

 / 2006المشاركة في مؤتمر المدخل المنظومي في التعليم / جامعة الطفيلة 

 2007ة /المشاركة في مؤتمر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية  / جامعة الطفيلة التقني 

  17/4/2008-15طوير االختبارات الجامعية / جامعة حلب / سوريا/ في مؤتمر تالمشاركة 
   المشاركة في مؤتمر  

International Conference for Teaching and Learning 
 Education in   Global Era: International Conference for Teaching and Learning. The conference held at 

Bridgewater State  College, Bridgewater, Massachusetts, USA from 27 July to 30 July 2009 
 

 وزارة  /2011مة /المشاركة في لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة / دراسات الواقع الحالي المتحان الثانوية العا

 التربية والتعليم .

 امعة ج /واقدسد. ساري ا.عالي بالمشاركة مع المشاركة في ورقة بحثيه بعنوان : تقويم أداء الطلبة في التعليم ال

 18-17 اتها )الدولي الرابع لكلية العلوم التربوية : االتجاهات المعاصرة في التربية وتطبيق رفي المؤتم مؤته

 / جامعة الطفيلة التقنية.    2012نيسان 

 2و 1تطوير التربوي المشاركة في ورقة بعنوان امتحان الثانوية العامة الواقع والتحديات. مؤتمر ال 

 .وزارة التربية والتعليم / االردن.8/2015/

 االردن. /لعالي المشاركة في اعداد تعليمات والية بناء اختبار التحصيل والقدرات/ هيئة اعتماد مؤسسات التعليم ا 

 لبناء الخطة االستراتيجية لجامعة الطفيلة التقنية. العليا المشاركة في اللجنة 

 فاق" ب االخراسة الوطنية " المدارس التي لم ينجح بها احد في امتحان الثانوية العامة: اسباالمشاركة في الد 

 education in digital age   8/6/2016-7في امريكا 

 المشاركة في المؤتمر الدولي                                           The 10th International 

Conference on Education 
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High Impact Practices, Innovation, Global Engagement and Learning  

June 8-9, 2019                                                                       

 

  

 :خالل عملي في وزارة التربية والتعليماألعمال التي شاركت بها              
 المديرية  ف عليهاصيلية ) امتحان الثانوية العامة واالختبارات الوطنية ( ، والتي تشرالمشاركة في بناء االختبارات التح

 العامة لالمتحانات .

   . تدريب المعلمين والمشرفين التربويين على بناء االختبارات التحصيلية وتحليلها 

 تقويم في العلوم. وال ستدريب المعلمين والمشرفين التربويين على استخدام أسلوب االستقصاء في التدري 

 ستدريب المعلمين والمشرفين التربويين على استخدام أسلوب التقويم التشخيصي في التدري 
 والتقويم في العلوم.     

  .تدريب المعلمين والمشرفين التربويين على تحليل محتوى الكتب المدرسية 

  لم نوعية التع نية لضبطالثانوية العامة واالختبارات الوطالتحليل اإلحصائي لنتائج االمتحانات ، وخاصة امتحان شهادة الدراسة

. 

 . التحليل اإلحصائي لالختبارات لغايات تخزين الفقرات في بنك األسئلة 

 يرية العامةها المدالزيارات اإلشرافية واإلرشادية لمديريات التربية والتعليم والمدارس، لمتابعة المشاريع التي تشرف علي 

 ة بالتقويم التشخيصي، واالستقصاء في العلوم ، وبناء االختبارات وتحليلها. لالمتحانات والمتعلق

  لعلوم اإعداد المواد واألدلة التدريبية المتعلقة باالختبارات التحصيلية واالستقصاء ، والتقويم التشخيصي في 

  المشاركة في موائمة وتطبيق  وتصحيح الدراسات الدولية في العلوم والرياضياتTIMSS  PISA   

 للتميز . المشاركة في إعداد األنشطة التعليمية اإلثرائية للطلبة المتميزين لمدارس الملك عبد هللا 

 . المشاركة في إعداد أشرطة فيديو متلفزة ألغراض التدريب واإلعالم 

 فق توجه وثانوي وال المشاركة في إعداد النتاجات التعليمية  العامة والخاصة  لمبحث األحياء في مرحلتي التعليم األساسي

 وزارة التربية والتعليم المبني على اقتصاد المعرفة .

 في وزارة التربية والتعليم  عضو الفريق الوطني للتقويم التربوي . 

 . عضو تأليف كتاب العلوم للصف الثامن 

  المعلومات  ويصي ، قويم التشخاإلشراف إداريا وفنيا على األقسام التالية في مديرية االختبارات : القياس والتقويم ، والت، 

 . ةوبنك األسئلة ، واالختبارات اإللكتروني

 Pisa quality monitor for the Australian assessment council during the 
administration of pisa test in Jordan/ 2006  

 كتب مترجمة 

 Research Design  / yInquirQualitative )  edition th4(  E 2018SAG  ترجمة كتاب -1

PUBLISHORS      : تأليف     John W. Creswell  &  Cheryl N. Poth /2019منشورات دار الفكر 

                    

 
 المنشورات :

 . المشاركة في إعداد مرشد المعلم في بناء االختبارات التحصيلية / وزارة التربية والتعليم 

 ي التقويم التشخيصي / وزارة التربية والتعليم.المشاركة في إعداد مرشد المعلم ف 

 . المشاركة في إعداد مرشد المعلم في االستقصاء/ وزارة التربية والتعليم 

  المجلد  العدد الرابع2001المشاركة في إعداد ملف خاص بالتقويم التشخيصي تم نشره في مجلة رسالة المعلم حزيران

 أربعون .

 ألنشطة قليلة التكلفة من خامات البيئة بإشراف اليونسكو .المشاركة بإعداد دليل المعلم ل 

 . المشاركة في إعداد دليل المعلم في االستقصاء للمباحث العلمية 

  المشاركة في إعداد التقارير اإلحصائية لالختبارات  التي تعدها إدارة االمتحانات واالختبارات 

 قرير تقويم برنامج انتل التعليم للمستقبل .المشاركة في إعداد ت 

 2005/2006تأليف كتاب العلوم العامة للصف الثامن للعام الدراسي   المشاركة في   

 2005تأليف كتاب استراتيجيات التقويم وادواته ) اإلطار النظري (   المشاركة في.  

   ( ،4-3، العدد )  43استراتيجيات التقويم وأدواته ، مجلة رسالة المعلم ، المجلد 

 2005أيار ،        

 عليم . تقويم ومراجعة كتاب علم التشريح ووظائف األعضاء للمرحلة الثانوية للتعليم الصحي/ وزارة التربية والت 
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  المشاركة في ترجمة كتابscience a closer look   ر في دول مقر ككتابودليل المعلم وكتاب األنشطة الستخدامه

 لصالح مؤسسة العبيكان السعودية. الخليج العربي و

  Research Design  / yQualitative Inquir)  edition th4( SAGE 2018  ترجمة كتاب  -2

PUBLISHORS      : تأليف     John W. Creswell  &  Cheryl N. Poth /2019منشورات دار الفكر 

                      

 

  األبحاث
 

  الثانوية نوات الثالث األخيرة في التنبؤ بتحصيل الطالب في   امتحان  شهادة الدراسة في الس العالمات نظامفاعلية
 . والتحصيل الجامعي لدى عينة من طلبة الجامعة األردنية  رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة  األردنيةالعامة 

 

   الثانوي   العلمي في األردن . رسالة  في تقويم التحصيل في مبحث األحياء  للصف الثاني  التكيفي القياسفاعلية
 دكتوراه غير منشورة. جامعة عمان العربية للدراسات العليا 

 

  اثر حجم العينة على تقدير صعوبة الفقرة والخطأ المعياري في تقديرها               باستخدام  نظرية االستجابة

 2010/  2+1العدد  26المجلد  /للفقرة )مجلة كلية التربية / جامعة دمشق

 مجلة كلية التربية / جامعة عين شمس التفكير الخرافي واألفكار الخرافية لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية(  
 (  2007ثالث الجزء ال 31العدد 

 ا طلبة جامعة الطفيلة التقنية من وجهة نظر الطلبة .  ) مجلة واقع استخدام االنترنت والمعوقات التي يواجه

 .  2008الجزء الرابع يناير /  134لتربوية والنفسية واالجتماعية العدد التربية للبحوث ا
 

 

 ( المجلد  البيت آلجامعة للبحوث والدراسات  /  مجلة المنارةاتجاهات طلبة جامعة الطفيلة التقنية نحو اإلرهاب ،

 ) مشترك( (    2009/  3( العدد 15)
 

 ة والمتوسطة في محافظة الطفيلة اآلثار االجتماعية واالقتصادية للمشروعات الصغير 

      (2010 /34العددالثاني مجلد  )مجلة العلوم التجارية / جامعة المنصورة                 
 ) مشترك(

 

-- VANDASLISM AT BOYS SCHOOLS IN JORDAN .( THE INTERNATIONAL JOURNAL 

OF EDUCATIONAL SCIENCES ,2010 ) 2(1). 
 

 Evaluation of professional development of MIS teachers in Jordan. journal of 
educational research 2(9) . October 2011   

 

          

 

  مجلة العلوم التربوية والنفسية / جامعة عن الدراسة في جامعة الطفيلة التقنيةالطلبة  رضا درجة لقياس اداة بناء(

 ) مشترك(  ( . 2011سنة  3العدد  12مجلد  البحرين
 

 

 The Degree of the Faculties’ Practice towards Students’ Academic Counseling at Jordanian 

Universities (international education studies, vol4 no.1 2011.) 

 

 اعد السلوك درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في محافظة الطفيلة ألخالقيات العمل الواردة في مدونة قو

 ) مشترك(  .2013(. 101)27المجلة التربوية / جامعة الكويت.  .الوظيفي

 Assessing stress among university students, American international journal of contemporary research 

vol. 2 no.2 2012. 
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 The effects of Facebook upon self directed learning. American International Journal 

of Contemporary Research Vol. 5. No. 1; February 2015. 

  .  مجلة دراسات العلوم التربوية . الجامعة معوقات توظيف التقويم الواقعي من وجهة نظر معلمي التربية االسالمية

 280-256.  2016 (1) 43  االردنية.

 

 2014(. 10)3لد وسبرشر . المجلة التربوية الدولية المتخصصة. الخصائص السيكومترية لمقياس الحب لهاتفي 

 العدد االول  ة عين شمس.عمهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية مجلة العلوم التربوية. جام

  211 -156ص:   2016الجزء الثاني 

 

 Factors Affecting University Students' Achievement. British Journal of Education, Society & Behavioral 

Science  14(4): 1-11, 2016, 

 

 A comparison between two test item formats: multiple-choice items and completion items. British Journal of 

Education. Vol.4, No.8, pp.32-43, August 2016. 

  Students Evaluation of Faculty ( accepted for  publication at International Education Studies vol 10 no. 2 nov. 

2017) 

 Personal Traits and their Relationship with Future Anxiety and Achievement . Journal of Psychology and 

Behavioral Science. 4(2) . 122-130. 

 Assessing the Degree of Possessing Study Skills by the Students of Tafila Technical University from Their 

Perspectives, Journal of Curriculum and Teaching, Vol 5, No 2 (2016) 

 Constructing a Scale to Assess Psychological Stress among Employees Working with Intellectual Disabilities 

  Journal of Studies in Education   102-120  7(3)  (2017). 

 The Relationship between Predicting Personality Using Physiognomy and Through Using Personality Scale. 

World Journal of Social Science Vol. 5, No. 2; 2018. 

  Research Design  / yQualitative Inquir)  edition th4( SAGE 2018  ترجمة كتاب -3

PUBLISHORS      : تأليف     John W. Creswell  &  Cheryl N. Poth /2019منشورات دار الفكر 

           

 

 مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير
 

  في القياس والتقويم بعنوان ) تقنيين اختبار القدرة الرياضية / المستوى  رفي مناقشة رسالة ماجستيالمشاركة

 .  2010 .األول للبيئة األردنية ( للطالبة فاطمة أبو محفوظ / جامعة مؤتة/ األردن
 

 ناء للبيئة السعودية. في القياس والتقويم بعنوان ) تقنيين مقياس التفكير الب رالمشاركة في مناقشة رسالة ماجستي

 .  2010 .للطالب إبراهيم البلوي / جامعة مؤتة/ األردن
 

  المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير في القياس والتقويم بعنوان ) مدى مطابقة البيانات لنماذج نظرية استجابة
ريما زريقات / جامعة مؤتة/ الفقرة وعالقة ذلك بالخطأ المعياري لتقدير معالم الفقرات وتقدير القدرة  . للطالبة 

 .2010 .األردن
 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/issue/view/476
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  المشاركة في مناقشة أطروحة الدكتوراة  في القياس والتقويم) بعنوان بناء مقياس النماط الشخصية لطالب
الجامعات السورية وفق لنموذج التقدير الجزئي لنظرية االستجابة للفقرة .( الطالب موسى أبو سل / جامعة عمان 

  2011العربية/ االردن/ 

     مقارنة بين طرق قياس معامل ثبات االختبارات تحصيلي في الرياضيات الطالبة ابتسام طاللعه / جامعة مؤته

/2011 

 وفق اإلستراتيجية الهرمية  باستخدام نظرية االستجابة للفقرة / الطالبة االء  تبناء اختبار تكيفي في الرياضيا

  2011/  مؤتةالبيايضة / جامعة 

 حث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية / الطالبة خلود العسيلي معوقات الب

  2011/  مؤتةجامعة  /

         
  المقارنة بين طرق تقدير القدرة باستخدام النموذج المناسب في ضوء الخطأ المعياري في تقديرها / الطالبة أرياف

  2011الطراونه / جامعة مؤتة / 
 

  بناء مقياس لدرجة ممارسة معلمي الحاسوب في المملكة العربية السعودية لمهارات التوجهات الحديثة في التقويم

 2012من وجهة نظر المشرفين التربويين ومدراء المدارس  / الطالب سعود البلوي/ جامعة مؤتة / 

  
  العمل مع المعوقين  / الطالبة سعاد عودة القضاه  بناء مقياس اتجاهات ودافعية المعلين وطلبة التربية الخاصة نحو

  2012جامعة مؤتة /  /
 

  عربية السعودية حسب مقياس برايد/ الطالبة مهرة الشهري  / الدرجة الموهبة لدى اطفال الرياض في المملكة

  2013جامعة اليلقاء / 
 

  في االردن / الطالب  محمد نواف بناء اختبار محكي المرجع الختيار معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية

  2013الحجاج   / جامعة مؤتة / 
 

  /  بناء اختبار محكي المرجع الختبار القدرة الرياضية التراكمية في موضوع االسس لدى طلبة المرحلة االساسية

  2013الطالب  عمر الطراونة   / جامعة مؤتة / 
 

 وعالقته بالجنس زالمستوى الدراسي والتنشئة االسرية من  انماط السلوك العدواني لدى طلبة الجامعات االردنية

  2013/ جامعة اليلقاء /   عز الدين داوود شحادة الطالب /وجهة نظر الطلبة 
 

 

  العالقة بين التفكير الخرافي والتفكير فوق المعرفي لدى طلبة جامعة االسراء / الطالب اسالم الهواوشة  / جامعة

  2014اليلقاء / 
 

 بار محكي المرجع الختبار القدرة الرياضية في المفاهيم الهندسية للصف الخامس  / الطالب  خالد حسن بناء اخت

  2014الطراونة   / جامعة مؤتة / 
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 (اشتقاق الخصائص السيكومترية لمقياس تصنيف الموهوبينSIGS لدى عينة من طلبة مدارس الملك عبد هللا )

  2014س   / جامعة مؤتة / الثاني للتميز  / الطالب  يزن ابو نوا

  مقارنة بين تقدير القدرة للبانات الحقيقية الختبار العلوم والبيانات المولدة باستخدام النموذج الثالثي المعلمة

 .2014/ جامعة مؤتة /    عامر صبح/ الطالب    لنظرية االستجابة للفقرة

 مدارس الحكومية في االردن / الطالبة فاطمة بناء اختبار محكي المرجع الختيار معلمات رياض االطفال في ال

  2014القرارعة   / جامعة مؤتة / 

  تظوير صورة اردنية لبطارية اختبار القدرة المعرفية / الطبعة السابعة : اللفظية والكمية وغير اللفظية للصفين

  .2015الرابع والخامس / الطالب محمد القضاة  / الجامعة االردنية / رسالة دكتوراة / 

  /   بناء مقياس جودة الحياة لدى المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم االردنية / الطالب عودة الضرابعة

 2015جامعة مؤتة /

  المقارنة بين صيغتي زوبن وجيلفورد لتصحيح قيمة معامل ارتباط بايسيلاير من التضخم تحت ظروف تباين حجم

 2015لعبيسات    / جامعة مؤتة / اب  ايمن العينة وعدد بدائل الفقرة / الطال

  /معوقات استخدام التقويم  من وجهة نظر المعلمين في محافظة الطفيلة/ منى السوالقة/ جامعة الطفيلة التقنية

2016 
 تقويم برنامج معلم الصف في جامعة الطفيلة اعتمادا على المعايير العالمية/ هبة الصقور / جامعة الطفيلة التقنية 

2016 
 

  / .اثر عدد الفقرات السلبية وعدد فئات تدريج ليكرت على الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاه نحو الرياضيات

 2018جمال العضايلة/ جامعة مؤته /
 

  اثر طريقتي ليتل وريد لتصحيح اثر التخمين على الخصائص السيكومترية لالختبار. / قصي جعارة/ جامعة مؤته

/2018 
 

  القدرة على التعبير االنفعالي والصداقة لدى اطفال النشاط الزائد في منطقة الناصرة/ غالب دراوشه / العالقة  بينى

 .2018جامعة عمان العربية/

  تقدير الثبات للعالمات الجامعية لعينة من المساقات المختلفة بكليات جامعة مؤتة باستخدام معادلة راجو/ الطالب

 2018فخري الجيوسي/ جامعة مؤته /
 

 

  مهارات توكيد الذات وعالقتها بالشعور باالمن النفسي لدى الطلبة في قضاء عكا/ الطالب صالح مناع/ جامعة

 .2019عمان العربية/
 

  /بناء مقياس معايير ضمان الجودة الخاصة بعملية التعلم والتعليم في البرامج االكاديمية في الجامعات االردنية

 .2019/ه/ الجامعة االردنيةالطالبة ريما زريقات/اطروحة دكتورا
 

  /القلق االجتماعي وعالقته بصعوبات التنظيم االنفعالي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية/ الطالبة: بشرى الحناقطة

 .2019رسالة ماجستير في الطفيلة التقنية/
 

 الطفيلة جامعة  /الل المرافيالطالب ب. / االلتزام الديني وعالقته باالغتراب النفسي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية

 2019/ التقنية
 

 

 

 

 

 

 رسائل الدكتوراه والماجستير االشراف على
 

 

بيقاته سوب وتط"درجة توظيف معلمي العلوم للمرحلة األساسية للحااالشراف على رسالة الطالبة مروه البوسطجي بعنوان  .1
 ./ جامعة الحسين ربية محافظة معان"اإللكترونية ومعوقات توظيفه  من وجهة نظر المعلمين في مديريات ت
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اسي لثامن االسابة الصف " بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة اتقان طل بعنوان عبير السوالقة االشراف على رسالة الطالبة  .2
 للمقادير الجبرية". / جامعة الطفيلة التقنية.

لتعلم  ي صعوبات الطلبة ذووم الذات لدى الطلبة العاديين وا" مقارنة بين مفهبعنوان بالل الصرايرة االشراف على رسالة الطالب  .3
 .وعالقته بالتحصيل" / جامعة الطفيلة التقنية 

العلوم  الدولي في ختباراالشراف على رسالة الطالبة فادية الجرابعة بعنوان"اسباب تدني تحصيل طلبة اقليم جنوب االردن في اال .4
 ".TIMSSوالرياضيات 

ي العلوم ر الدولي فالختباطالبة شادية النعانعة بعنوان"درجة مطابقة مناهج العلوم في االردن لمتطلبات ااالشراف على رسالة ال .5
 ودرجة تضمينها في االختبارات التي يعدها المعلمون". TIMSSوالرياضيات 

ية في اعداد فيلة التقنة الطامعاالشراف على رسالة الطالبة رنا بركات بعنوان"المشكالت التي تواجه اعضاء الهيئة التدريسية في ج  .6
 البحوث العلمية وعالقتها بالضغوط النفسية"

عاية في ات دور الري مؤسسفاالشراف على رسالة الطالبة انعام الجرادين بعنوان"المرونة النفسية والقلق االجتماعي لدى االطفال  .7
 عمان".

 ."لة التقنيةالطفي قتها بدافع االنجاز لدى طلبة جامعةاالشراف على رسالة الطالبة مرام الشول بعنوان عادات العقل وعال .8

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	الاسم : د. أحمد محمود إرويق الثوابية
	 بكالوريوس أحياء / الجامعة الأردنية / 1982/ بتقدير جيد .
	 دبلوم تربية / الجامعة الأردنية / 1991 /ممتاز.
	 ماجستير / قياس وإحصاء / الجامعة الأردنية / 1994/ بتقدير ممتاز
	 مدرس أحياء وعلوم من 6/9/1982 ولغاية 31/8/1985في مدارس وزارة التربية والتعليم .
	 مدرس أحياء وعلوم في مدارس وزارة التربية والتعليم من 2/10/1987 -  22/5/1995.
	 مشرف تربوي للقياس والتقويم في إدارة الامتحانات والاختبارات 22/5/1995-
	11/6/2000
	 رئيس قسم المعلومات في إدارة الامتحانات والاختبارات من12/6/2000 ولغاية  3/2/2005.
	 مدير الاختبارات في إدارة الامتحانات والاختبارات من 3/2/2005 ولغاية 18/9/2005
	بعنوان ( TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION)
	المؤتمرات والندوات الدولية:
	الأعمال التي شاركت بها خلال عملي في وزارة التربية والتعليم:
	 فاعلية نظام العلامات في السنوات الثلاث الأخيرة في التنبؤ بتحصيل الطالب في   امتحان  شهادة الدراسة الثانوية العامة والتحصيل الجامعي لدى عينة من طلبة الجامعة الأردنية  رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة  الأردنية .
	  فاعلية القياس التكيفي في تقويم التحصيل في مبحث الأحياء  للصف الثاني  الثانوي   العلمي في الأردن . رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة عمان العربية للدراسات العليا
	 اثر حجم العينة على تقدير صعوبة الفقرة والخطأ المعياري في تقديرها               باستخدام  نظرية الاستجابة للفقرة (مجلة كلية التربية / جامعة دمشق/ المجلد 26 العدد 1+2 / 2010
	 التفكير الخرافي والأفكار الخرافية لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية (مجلة كلية التربية / جامعة عين شمس  العدد 31 الجزء الثالث 2007 )
	 واقع استخدام الانترنت والمعوقات التي يواجها طلبة جامعة الطفيلة التقنية من وجهة نظر الطلبة .  ( مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية العدد 134 الجزء الرابع يناير / 2008 .
	 اتجاهات طلبة جامعة الطفيلة التقنية نحو الإرهاب (مجلة المنارة للبحوث والدراسات  / جامعة آل البيت ، المجلد (15) العدد 3 / 2009   ) ( مشترك)
	 الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الطفيلة
	(مجلة العلوم التجارية / جامعة المنصورة العددالثاني مجلد 34/ 2010)
	-- VANDASLISM AT BOYS SCHOOLS IN JORDAN .( THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES ,2010 ) 2(1).
	 Evaluation of professional development of MIS teachers in Jordan. journal of educational research 2(9) . October 2011
	 بناء اداة  لقياس درجة رضا الطلبة عن الدراسة في جامعة الطفيلة التقنية(مجلة العلوم التربوية والنفسية / جامعة البحرين مجلد 12 العدد 3 سنة 2011 ) . ( مشترك)
	 درجة ممارسة معلمي التربية الإسلامية في محافظة الطفيلة لأخلاقيات العمل الواردة في مدونة قواعد السلوك الوظيفي. المجلة التربوية / جامعة الكويت. 27(101). 2013. ( مشترك)
	 معوقات توظيف التقويم الواقعي من وجهة نظر معلمي التربية الاسلامية  . مجلة دراسات العلوم التربوية . الجامعة الاردنية.  43 (1) 2016 . 256-280
	 الخصائص السيكومترية لمقياس الحب لهاتفيلد وسبرشر . المجلة التربوية الدولية المتخصصة. 3(10). 2014
	 مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية مجلة العلوم التربوية. جامعة عين شمس. العدد الاول الجزء الثاني 2016  ص: 156- 211
	 المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير في القياس والتقويم بعنوان ( تقنيين اختبار القدرة الرياضية / المستوى الأول للبيئة الأردنية ) للطالبة فاطمة أبو محفوظ / جامعة مؤتة/ الأردن. 2010.
	 المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير في القياس والتقويم بعنوان ( تقنيين مقياس التفكير البناء للبيئة السعودية. للطالب إبراهيم البلوي / جامعة مؤتة/ الأردن. 2010.
	 المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير في القياس والتقويم بعنوان ( مدى مطابقة البيانات لنماذج نظرية استجابة الفقرة وعلاقة ذلك بالخطأ المعياري لتقدير معالم الفقرات وتقدير القدرة  . للطالبة ريما زريقات / جامعة مؤتة/ الأردن. 2010.
	 المشاركة في مناقشة أطروحة الدكتوراة  في القياس والتقويم( بعنوان بناء مقياس لانماط الشخصية لطلاب الجامعات السورية وفق لنموذج التقدير الجزئي لنظرية الاستجابة للفقرة .) الطالب موسى أبو سل / جامعة عمان العربية/ الاردن/ 2011
	    مقارنة بين طرق قياس معامل ثبات الاختبارات تحصيلي في الرياضيات الطالبة ابتسام طلالعه / جامعة مؤته /2011
	 بناء اختبار تكيفي في الرياضيات وفق الإستراتيجية الهرمية  باستخدام نظرية الاستجابة للفقرة / الطالبة الاء البيايضة / جامعة مؤتة / 2011
	 معوقات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية / الطالبة خلود العسيلي / جامعة مؤتة / 2011
	 المقارنة بين طرق تقدير القدرة باستخدام النموذج المناسب في ضوء الخطأ المعياري في تقديرها / الطالبة أرياف الطراونه / جامعة مؤتة / 2011
	 بناء مقياس لدرجة ممارسة معلمي الحاسوب في المملكة العربية السعودية لمهارات التوجهات الحديثة في التقويم من وجهة نظر المشرفين التربويين ومدراء المدارس  / الطالب سعود البلوي/ جامعة مؤتة / 2012
	 بناء مقياس اتجاهات ودافعية المعلين وطلبة التربية الخاصة نحو العمل مع المعوقين  / الطالبة سعاد عودة القضاه  / جامعة مؤتة / 2012
	 درجة الموهبة لدى اطفال الرياض في المملكة العربية السعودية حسب مقياس برايد/ الطالبة مهرة الشهري  / جامعة اليلقاء / 2013
	 بناء اختبار محكي المرجع لاختيار معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية في الاردن / الطالب  محمد نواف الحجاج   / جامعة مؤتة / 2013
	 بناء اختبار محكي المرجع لاختبار القدرة الرياضية التراكمية في موضوع الاسس لدى طلبة المرحلة الاساسية  / الطالب  عمر الطراونة   / جامعة مؤتة / 2013
	 انماط السلوك العدواني لدى طلبة الجامعات الاردنية وعلاقته بالجنس زالمستوى الدراسي والتنشئة الاسرية من وجهة نظر الطلبة / الطالب عز الدين داوود شحادة  / جامعة اليلقاء / 2013
	 العلاقة بين التفكير الخرافي والتفكير فوق المعرفي لدى طلبة جامعة الاسراء / الطالب اسلام الهواوشة  / جامعة اليلقاء / 2014
	 بناء اختبار محكي المرجع لاختبار القدرة الرياضية في المفاهيم الهندسية للصف الخامس  / الطالب  خالد حسن الطراونة   / جامعة مؤتة / 2014
	 اشتقاق الخصائص السيكومترية لمقياس تصنيف الموهوبين(SIGS) لدى عينة من طلبة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز  / الطالب  يزن ابو نواس   / جامعة مؤتة / 2014
	 مقارنة بين تقدير القدرة للبانات الحقيقية لاختبار العلوم والبيانات المولدة باستخدام النموذج الثلاثي المعلمة لنظرية الاستجابة للفقرة  / الطالب  عامر صبح   / جامعة مؤتة / 2014.
	 بناء اختبار محكي المرجع لاختيار معلمات رياض الاطفال في المدارس الحكومية في الاردن / الطالبة فاطمة القرارعة   / جامعة مؤتة / 2014
	 تظوير صورة اردنية لبطارية اختبار القدرة المعرفية / الطبعة السابعة : اللفظية والكمية وغير اللفظية للصفين الرابع والخامس / الطالب محمد القضاة  / الجامعة الاردنية / رسالة دكتوراة / 2015.
	 بناء مقياس جودة الحياة لدى المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم الاردنية / الطالب عودة الضرابعة   / جامعة مؤتة /2015
	 المقارنة بين صيغتي زوبن وجيلفورد لتصحيح قيمة معامل ارتباط بايسيريال من التضخم تحت ظروف تباين حجم العينة وعدد بدائل الفقرة / الطالب  ايمن العبيسات    / جامعة مؤتة / 2015
	 معوقات استخدام التقويم  من وجهة نظر المعلمين في محافظة الطفيلة/ منى السوالقة/ جامعة الطفيلة التقنية/ 2016
	 تقويم برنامج معلم الصف في جامعة الطفيلة اعتمادا على المعايير العالمية/ هبة الصقور / جامعة الطفيلة التقنية 2016
	 اثر عدد الفقرات السلبية وعدد فئات تدريج ليكرت على الخصائص السيكومترية لمقياس الاتجاه نحو الرياضيات. / جمال العضايلة/ جامعة مؤته /2018
	 اثر طريقتي ليتل وريد لتصحيح اثر التخمين على الخصائص السيكومترية للاختبار. / قصي جعارة/ جامعة مؤته /2018
	 العلاقة  بينى القدرة على التعبير الانفعالي والصداقة لدى اطفال النشاط الزائد في منطقة الناصرة/ غالب دراوشه / جامعة عمان العربية/2018.
	 تقدير الثبات للعلامات الجامعية لعينة من المساقات المختلفة بكليات جامعة مؤتة باستخدام معادلة راجو/ الطالب فخري الجيوسي/ جامعة مؤته /2018
	 مهارات توكيد الذات وعلاقتها بالشعور بالامن النفسي لدى الطلبة في قضاء عكا/ الطالب صالح مناع/ جامعة عمان العربية/2019.
	 بناء مقياس معايير ضمان الجودة الخاصة بعملية التعلم والتعليم في البرامج الاكاديمية في الجامعات الاردنية/ الطالبة ريما زريقات/اطروحة دكتوراه/ الجامعة الاردنية/2019.
	 القلق الاجتماعي وعلاقته بصعوبات التنظيم الانفعالي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية/ الطالبة: بشرى الحناقطة/ رسالة ماجستير في الطفيلة التقنية/2019.
	 الالتزام الديني وعلاقته بالاغتراب النفسي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية. / الطالب بلال المرافي/ جامعة الطفيلة التقنية /2019

