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 .متزوج الحالة االجتماعية :

  
 NIZLABADI@YAHOO.COMعنوان البريد اإللكتروني : 

 
 ة :العلمي تالمؤهال

تربوي ) تركيز قياس وتقويم( من الجامعة النفس العلم في دكتوراه  -
طرائق  مقارنة أربعبعنوان  األطروحة ت) حيث كان م.8008األردنية، 

 (.اكاة"لحساب دالة الفقرة التفاضلية "دراسة مح
من الجامعة  ) تركيز قياس وتقويم(تربويالنفس العلم في  جستيرما -

تطوير صورة أردنية بعنوان  الرسالة تحيث كان ) .م8669 ،األردنية
-8من المستويين األوليين الختبار المهارات العقلية لألطفال من سن 

 .سنة( 88
، ردنيةالجامعة األ من ورياضيات علوم/وتعليمبكالوريوس تربية  -

 .م8660



 :الوظيفية اتر ــالخب
حتى  م8088الجامعة األردنية بمدرس في قسم علم النفس التربوي -

 اآلن.
إداري اختبارات ومقاييس في مركز البحث التربوي بكلية العلوم التربوية  -

 .م8088- م 8002من في الجـامعة األردنيــة  
امعة األردنية ــجفي ال التربوية بكلية العــلوم محاضر غير متفرغ -

 .م8088-م8002
من في وزارة التـربية والتعليـم باألردن. لرياضيات واعلوم ال وادلم مدرس-

 . م8002م  إلى 8008من م ، 8662م  إلى 88663
 .موذجية األهلية بالخبر)السعودية(علوم في المدارس النلمادة المدرس  -

 م .8008م  إلى 8662من 
 

 التدريبية و  العلمية الدورات
دورة البرنامج األساسي لتدريب المدربين من المعهد الوطني لتدريب  -

 م(.8006المدربين )
 م.VISUAL Basic . Net   8002دورة  -
 م( .WORLD LINKS8009   ( شهادة حاصل على  -
  ICDL    الرخصة الدولية لقيادة الحاسب حاصل على  شهادة- 

 م(.8002)
 



 انجازها أو شاركت في  قمت  التيالبحوث 
درجة استخدام معلمي العلوم والدراسات االجتماعية في األردن الستراتيجيات التقويم  -

 .الحديث . منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية
رات االتصال وحل المشكالت في تحسين التكيف وخفض فاعلية برنامج تدريبي في مها -

 .في مجلة اتحاد الجامعات العربية منشور القلق. 
القدرة التنبؤية لمعدل الشهادة الثانوية العامة والمعدل الجامعي بالتفكير الناقد لدى طلبة  -

 ية.في مجلة اتحاد الجامعات العرب منشوركلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية 
نحو مهنة التدريس وأثر مادة أساليب  األردنيةاتجاهات طلبة تخصص الفقه في الجامعة  -

 )العلوم التربوية( الجامعة االردنية. في مجلة دراسات منشور، التدريس في هذه االتجاهات
، مقبول للمنشور في مجلة دراسات  مقارنة بين ثالث طرائق للتعويض عن القيم المفقودة -

 التربوية( الجامعة االردنية.)العلوم 
 


