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 لمناهج، عضو مجمع اللغة العربية/لجنة القياس والتقويم تطوير االمجلس التنفيذي في المركز الوطني ل
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 مجال الخبرة  مصدرها  اريخها ت مدتها   مصاحبةأنشطة 

 المؤهل التخصص التقدير المصدر تاريخه
تربوي / قياس وتقويم علم نفس ممتاز  الجامعة األردنية 2008 ة دكتورا    
 ماجستير  علم نفس تربوي / قياس وتقويم  ممتاز الجامعة األردنية 1996
 دبلوم تربية  مناهج وأساليب تدريس ممتاز الجامعة األردنية 1994
 بكالوريوس الرياضيات جيد جدا   الجامعة األردنية  1989
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 مجال الخبرة  مصدرها  اريخها ت مدتها   مصاحبةأنشطة 

 وأدلة المعلمين وكتب النشاط  تقويم المناهج والكتب المدرسية
المجلس التنفيذي في المركز الوطني لتطوير  للطلبة ضمن أعمال

 المناهج
  ليفي مؤسسات التعليم العام والعااجراء دراسات المقارنات المرجعية 
  بوية في مجالت تر  هانشر و  ( ورقة بحثية32)أعداد 
   في القياس والتقويم  علمية متخصصة لةمج في علميةتحكيم أبحاث

(JEM)  ا عالميومصنفة(ISI) مجالت ، و األمريكية في الواليات المتحدة
ية وطنية)دراسات تربو  تربوية مجالت، و (الجزائر السعودية،تربوية عربية )

معة مؤتمرات تربوية)الجامعة األردنية، جالو  .(في الجامعة األردنية
 .(السعودية)علمية مدعومةبحثية مشاريع ، ولطيبة(

  ليم مؤتمر التع :ومنها ث أصيلةاحأبتقديم و  ات تربويةالمشاركة في مؤتمر
مؤتمر  ، 2018نيسان:في الوطن العربي: نحو نظام تعليمي متميز 

، 2016:أيار التعليم العالي في الوطن العربي: نحو التنافسية العالمية
 2015 :آب/تطوير الثانوية العامة/لتربوي مؤتمر التطوير ا

 لطلبة الدراسات العليا في الجامعة  اإلشراف على الرسائل الجامعية
 األردنية وجامعة طيبة. 

  ي برامج الدراسات العليا ف تطوير: اتفي الجامع تطويراللجان  يةعضو
 . (السعودية)جامعة طيبة في تطوير برامج التعليم الجامعة األردنية، و 

  لقياس والتقويم السعوديةا جمعية :علمية اتجمعي يةعضو. 
  في الجامعة األردنية   مركز االعتماد وضمان الجودة :التدريب

سيف وجمعية إنقاذ الطفل، وزارة ، منظمة اليون(2016-2014للسنوات)
 التربية والتعليم، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

 باراتالمشاركة في تطبيق االخت :ةوالدراسات المسحي الدوليةختبارات اال 
( ضمن TIMMS,PISA,PARIL,EGRA,EGMAالدولية في األردن)

في  دراسات التطوير  افريق الخبراء، والتدريب على استثمار نتائجه
منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم التربوي ضمن ورش عمل 

 (NCHRD)ني للموارد البشريةطوالمركز الو ( icesco.org)والثقافة
  (2012-206للسنوات )

 ثاني لمدارس الملك عبد هللا ال الترشحاختبارات بناء : اختبارات القدرات
لحاصلين على لاختبار القدرات و ، (2016-2014) للسنوات للتميز

)هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وزارة شهادة ثانوية غير أردنية
 الذين الطلبة الالجئين السوريينلتوزيع  اتاختبار  ةبطاريو التعليم العالي(، 

اختبارات التنافس الصفوف المناسبة،  على ال يحملون شهادات مدرسية
 في مدارس الالجئين السوريين لكل مرحلة دراسية على وظيفة معلم

ت ، مشروع بناء اختبارا(2016-2015 ،،اليونسيفمنظمة انقاذ الطفل)
 د(.األردنية)لم يستكمل بع للطلبة المتقدمين للدراسات العليا في الجامعة

  لدراسة المسحية : امؤسسة الملكة رانيا :والتقويم القياستربوي في خبير

 سنوات 3
 
 
 سنوات 6
  
 
 

 سنتان

2018-
2022 
2014 

حتى  -
 اآلن

 
 
 

2012-
2014 

  الجامعة
 ان(األردنية )عم  

  الجامعة
 ان()عم   األردنية

 
 
 
 جامعة طيبة 

 رة()المدينة المنو  

رئيس قسم علم 
 النفس التربوي 

  :التعليم الجامعي
في  مشاركأستاذ 

القياس والتقويم 
 بوي النفسي والتر 

 
في  مساعدأستاذ 

القياس والتقويم 
 النفسي والتربوي 
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 مجال الخبرة  مصدرها  اريخها ت مدتها   مصاحبةأنشطة 

وبرنامج المجلس الوطني لشؤون األسرة و . 2014،  لبرامج رعاية الطفولة
 تطوير معايير اعتماد رياض األطفال(: الخليج العربي للتنمية )اجفند

تطوير اختبارات الكفاية : ألردنيمجمع اللغة العربية او ، (2013-2017)
 .(2017، 2015، 2011)اللغوية للمتقدمين للوظائف العامة في األردن

الثانوية العامة، وتنفيذ دراسات  : بناء مقترح تطوبروالتعليم  وزارة التربيةو 
ادماج  بناء خطط تنفيذية الستراتيجيةلثانوية العام، و مقارنة على ا

  (.2010-2017)( ICT) التكنولوجيا في التعليم
  دعم القرارات التربوية لمجلس العمداء قي الجامعة من خالل اجراء

 الدراسات اآلتي:
 تقييم نظام الفصلين الصيفيين من وجهة نظر الطلبة والهيئة التدريسية .1
أنظمة إعطاء العالمات الشائعة لدى الجامعات المتصدرة تصنيفات  .2

 جودة العالمية.ال
 يعيتقييم نظام إعطاء العالمات المقترح استنادا الى منحنى التوزيع الطب .3
 أنظمة العام الجامعي الشائعة لدى الجامعات المتصدرة تصنيفات الجودة .4

 العالمية.
تطوير نظام إعطاء عالمات يستند الى االنحراف المعياري و تجريبه  .5

 والتحقق من خصائصه.
عضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية عن مادة درجة رضا الطلبة وأ  .6

  .)لم يستكمل بعد(الحياة الجامعية وأخالقياتها
 ضبط جودة التحليل االحصائي ألبحاث طلبة الدراسات العليا 
 ضبط جودة خصائص أدوات جمع البيانات ألبحاث طلبة الدراسات العليا 
 ي مؤسسات أنظمة العالمات ف ألعضاء هيئة التدريس: ورش تدريبية

 التعليم العالي 
  تقديم خدمة االستشارات للباحثين من طلبة الجامعة وأعضاء هيئة

 التدريس 

 2015 سنوات 3
حتى 
 اآلن

مدير مركز البحث  الجامعة األردنية
 والتطوير التربوي 

 
)برنامج البحث 

والتطوير التربوي، 
 سابقا(

   دليال ( 19خبير مشروع معايير ومؤشرات األداء)إنتاج 
 ( خبير القياس والتقويم لدى شركةRTI الدولية في مشروع المسح ) 

 ( EGRA,EGMAالوطني لتقييم القرائية والحساب في األردن )
 رئيس اللجنة الفنية الولمبياد الرياضيات والفيزياء 
  عضو لجنة تدريب الدراسات الدوليةTIMSS & PISA 
 ئية والحساب رئيس فريق تأليف كتب األنشطة العالجية لضعف القرا 
  رئيس فريق تأليف سلسلة كتب كيف تجعل المدرسة محببة للطالب 
 عضو فريق تأليف كتب محو األمية 
 عضو في الشبكة اإلقليمية للبحوث التربوية 

 2009 سنوات 4
- 

2012 

وزارة التربية 
 والتعليم/ األردن  

 مدير االختبارات،
رئيس قسم القياس و 

رئيس و والتقويم، 
لة قسم بنك األسئ

واالختبارات 
 االلكترونية

  االشراف على تأليف كتب الرياضيات المطورة عن سلسلة كولنز
للبيئة األردنية/ عضو المجلس التنفيذي لمبحث الرياضيات 

 )المركز لتطوير المناهج(.

-1998 سنة 24
2022 

وزارة التربية 
سلطنة والتعليم/ 

 عمان

اهج  مطور  للمن
ومؤلف للكتب 

وأدلة المدرسية 
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 مجال الخبرة  مصدرها  اريخها ت مدتها   مصاحبةأنشطة 

 في مشروع التطوير   الرياضيات األساسية والرياضيات المطورة
 (ERfKEالتربوي)

Education Reform for the Knowledge Economy 
Program  

 مناهج فرع اإلدارة المعلوماتية 
  3،  م 2،م1كتب إحصاء األعمال م  
 3،م 2،م1أدلة المعلمين: إحصاء األعمال:م   
  كتاب الرياضيات للصف السابع 
 دليل المعلم: الرياضيات للصف السابع 
 كتب الرياضيات لمحو األمية 
 كتاب إدارة الحياة/إدارة الوقت 
  كتب الرياضيات ضمن سلسلة ماكمالنترجمة 
 سلسلة كتب كيف تجعل المدرسة محببة للطالب 
 مشروع انتاج كتب أنشطة لمهارات الحياة 

وزارة التربية   
 األردنوالتعليم/ 

شركة العقول 
 الذكية/اإلمارات

شركة العبيكان/ 
 السعودية

  المعلمين

سنة  MIS)مشروع حوسبة مباحث اإلدارة المعلوماتية )
 ونصف

2007-
2008 

Integrated 
Technology 
Group (ITG) 

تعليم التصميم 
 الكتروني 

 مشرف الرياضيات 
 

عشر 
 سنوات 

1996-
2006 

وزارة التربية 
 االردن )والتعليم 

 (عمان ،

 وي اإلشراف الترب
 

 تدريس الرياضيات
 

سبع 
 سنوات 

1989-
1996 

وزارة التربية 
 والتعليم / االردن

 التعليم المدرسي 

 تصميم البحث وأساليبه االحصائية، الرزمة ،القياس والتقويم ،البيداغوجيا
 االلكتروني. التعليم  ،تصميم التدريب، SPSSاالحصائية 

 1993 سنة 25
حتى 
 اآلن

 ،التربية والتعليم
UNICEF, USAID 

إعداد التدريب و 
 المشاغل التدريبية 

  الدولية للبيئة األردنيةاالختبارات تكييف: EGRA, EGMA ,TIMSS 
PISA ، االختبارات الوطنية و ، اولمبياد الرياضيات والفيزياءواختبارات

االختبارات و ، (12،  10 ، 8  ،4لضبط جودة التعليم للصفوف )
  ، والثانوية العامة.عن األخطاء الشائعة واختبارات الكشف ،التشخيصية

- 1996-
2018 

وزارة التربية 
مركز ، الوالتعليم

تنمية الوطني ل
 ، الموارد البشرية 

UNICEF, USAID 

االختبارات  بناء
 للتعليم العام العامة

 الدراسة التقويمية لبرنامج التربية الشاملة 
 الدراسات المسحية  والتقويمية 

- - UNICEF ، 
USAID 

 تصميم البحث
 التحليل الحصائيو 

 ن ورقة بعنوان " واقع االشراف التربوي وتحديات القرن الحادي والعشري 
 تطوير نظام للعالمات في الجامعة األردنية 
 يمؤتمر اليونسكو / اطر متابعة وتقويم نوعية التعليم في الوطن العرب 
 تطوير الثانوية العامة 

- 2000 
2008 
2010 
2012 

 مسقطان/ـ  عم
 الجامعة األردنية

 لبنان/بيروت
 األردن/عمان 

 المؤتمرات والندوات
أثناء العمل في 

 وزارة التربية
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 المؤلفات

 (وزارة التربية والتعليم)            .   9 ،7، 6، 5معايير ومؤشرات األداء لمبحث الرياضيات للصفوف أدلة  .1
 (وزارة التربية والتعليم)                              .               كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي .2
 (وزارة التربية والتعليم)            .                   دليل المعلم  لكتاب الرياضيات للصف السابع األساسي .3

 (يمتربية والتعلوزارة ال)             .                                  اإلطار العام لمباحث اإلدارة المعلوماتية .4

 (وزارة التربية والتعليم)                                                 .كتب إحصاء األعمال للمرحلة الثانوية .5

 (وزارة التربية والتعليم)                                                  .  دليل المعلم لكتب إحصاء األعمال .6

  ( وزارة التربية والتعليم)              .                                والحسابقرائية كتب األنشطة العالجية لل .7

 (وزارة التربية والتعليم)              .                               كتب محو األمية  للصفوف األول والثاني .8

  (س التعاون مكتب التربية لدول مجل)                         .              التربية اإلسالمية تدريس استراتيجيات التقويم في .9

 (العبيكانشركة ) .             يتحرير علمو   ترجمة: )سلسلة مكمالن(ب الرياضيات للصف الخامساكت .10

 المركزت )االشراف على تأليف كتب الرياضيات المطورة عن سلسلة كولنز للبيئة األردنية/ عضو المجلس التنفيذي لمبحث الرياضيا .11
 لتطوير المناهج(.

 األبحاث

1. The degree of effectiveness of SCAMPER strategy in developing the creative thinking of 

kindergarten children in Jordan(2022) 

 (2022)تباراالخ أثر شكل التوزيع لدرجات الطلبة على االختبارات الوطنية في دقة تقدير دالة معلومات الفقرة وثبات .2
بناء اختبار تشخيصي محكي المرجع لقياس المهارات القرائية للصف الثالث األساسي والتحقق من خصائصه  .3

 (2022)السيكومترية
 لجامعةانجاز في النزاهة األكاديمية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في ثر مستوى التحصيل األكاديمي ودافع اإلأ .4

 (2021)األردنية.
 (2021)االبداع وعالقتها بالكفاءة االجتماعية والنمو المعرفي لدى اطفال الروضة  القدرة على .5

6. The Levels of Academic integrity and research Ethics of Graduate Students in University of 

Jordan during the e-learning and blended learning, The First International Conference on 
Online and Blended Learning(1st ICOBL 2021) 

7. Religious sites and their role in publishing Friday sermons and the extent of their use 
Kuwaiti Ministry of Endowments website as a model(2020) 

8. Assess Forgiveness of Syrian Refugee's Students in Jordan and its Relation to Some 

Variables(2020) 

9. Emotion regulation and its relationship to academic difficulties among Jordanian first grade 

students) Journal: Early Child Development and Care(2019) 

 Characterنة التعليم)سلم تقدير لفظي لتقييم طلبة كلية التربية كمربين من منظور أخالقيات مه تطوير .10

Education)2020)  ) 

 (  (2020"اعداد مقياس لتقييم طلبة كلية التربية في جامعة الكويت كمربين من منظور أخالقيات مهنة التعليم  .11

 في الجامعة األردنية الكليات اإلنسانيةفي العلمي تقييم جودة أدوات البحث  .12

لجامعة في ا أعضاء هيئة التدريس والطلبةنظر  ة فصول دراسية من وجهةالدراسي الذي يحوي أربعالعام تقييم جودة نظام  .13
 األردنية

 خصائص أنظمة العالمات في الجامعات العشر األوائل ضمن التصنيف العالمي للجودة .14
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المستوى التعليمي ( وفقا لجنس الطالب و دخل األسرة و TONI-4األداء التفاضلي لفقرات اختبار الذكاء غير اللفظي ) .15
 لألم

 تقييم القدرات اإلبداعية لدى طلبة برامج الموهوبين في مدارس المدينة المنورة .16
 نحوه واتجاهاتهم له وتوظيفهم اللعب إلى المستند للتقييم األردن في لألطفال الرعاية مقدمي معرفة درجة .17
 مةمقارنة بين ثالث طرائق للتعويض عن القيم المفقودة في االختبارات العا .18

 راتيجية التشبيهات في الميول العلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي في ضوء مستوى تحصيلهمأثر استخدام است .19

  قرات وثبات االختبار وقدرات المفحوصينعلى تقدير كل من صعوبة الف االختيارية أثر إدماج التكنولوجيا في البيئة .20

 ة التعليماالتجاه العام ألداء طلبة األردن على االختبارات الوطنية لضبط نوعي .21

لقطاع ن في االقدرة التنبؤية لمعدل العالمات الجامعية ومعدل الثانوية العامة في األداء الوظيفي  لدى عينة من الموظفي .22
 العام في المملكة األردنية الهاشمية

 نيةردضمن نظام العالمات بالحروف المعمول به في الجامعة األو الطلبة  الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس .23
 هممن وجهة نظر 

دراسة الكشف عن األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف السابع األساسي في الرياضيات والمحاور التي تقيسها  .24
 2010( TIMSSاختبارات)

 م2008رسالة دكتوراه في القياس والتقويم، .25

 مUSAID ،2006الدراسة المسحية لواقع مدارس اإلدارة المعلوماتية  .26
، لمدرسيةاوالتجهيزات والمرافق  األثاثالذي يمارسة طلبة المدارس في منطقة شمال الباطنة على  دراسة بعنوان: التخريب .27

 م1999ونسب شيوعه/سلطنة عمان، أسبابه

لعامة ام/المديرية 1997، لدى طلبة الصف العاشر األساسي للتحصيلة دافعيالالنجاح التلقائي على  أثر :دراسة بعنوان .28
 البلقاءللتربية والتعليم لمحافظة 

 مUNICEF،1995 الدراسة التقويمية لبرنامج التربية الشاملة .29

خصائص المدارس ذات األداء المرتفع والمدارس ذات األداء المنخفض في االختبار دراسة المشاركة في  .30
 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية / 2011،  ( TIMSS)الدولي

لصف السابع األساسي في الرياضيات والمحاور التي تقيسها دراسة الكشف عن األخطاء الشائعة لدى طلبة ا .31
 وزارة التربية والتعليم /2010،  ( TIMSSاختبارات)

 الدورات التدريبية  

 الجهة المنفذة اسم البرنامج / الدورة الرقم الجهة المنفذة اسم البرنامج / الدورة الرقم

،  االختبارات التعليم االلكتروني 1
الطلبة في  االلكترونية، دور

تحقيق معايير الجودة واالعتماد 
في الجامعات، كشف االقتباس، 

 قواعد البيانات، ...

 برنامج اعداد مدربي لجان االنتخابات   10 الجامعة األردنية
(TOT) 

الهيئة المستقلة 
 لالنتخابات

 USAID  

 USAID لتربوي التصميم ا 11 وزارة التربية والتعليم  تطوير وإنتاج الوسائل التعليمية 2

 هيئة الخبراء الكنديين المعلمين   ةتهيئة مؤلفي الكتب المدرسية وأدل 12 وزارة التربية والتعليم  التطوير التربوي  األول 6

 ITG تصميم التعليم االلكتروني 13 وزارة التربية والتعليم  المشرفين الجدد  3

 اليونسكو الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 14 وزارة التربية والتعليم تطوير اإلشراف التربوي  4

 شركة انتل برنامج ادماج التكنلوجبا في التعليم) انتل( 15 وزارة التربية والتعليم التعليم الفعال 5
    USAID       بناء استرتيجية فعالة لالتصال  UNICEF 16 التربية الشاملة 7

 وزارة التربية والعليم برنامج المدرسة وحدة أساسية للتطوير 17 لتربية والتعليم وزارة ا لتشخيصي االتعليم باسلوب التقويم  8

 وزارة التربية والعليم برنامج حوسبة الرياضيات  18 هيئة الخبراء الكنديين  برنامج تدريب القادة  9
 


