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 المؤهالت .1
 الدرجة، سنة الحصول عليها الجامعة
 م2006، قويمتالقياس و ال /دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي  األردنية
 م2000، تقويمالقياس و ال/ ماجستير في علم النفس التربوي  األردنية
  م1997، معلم مجال/ الدراسات اإلجتماعيةبكالوريوس  األردنية

 الخبرات اإلدارية .2
 األردنيةالجامعة  -كلية العلوم التربوية -قسم علم النفس التربوي ؛ رئيس 

4/11/2010 – 4/9/2012. 
 األردنيةالجامعة  -العلوم التربوية كلية – لبحث التربوي برنامج ا؛ مدير 

9/9/2007- 18/9 /2010. 
 الخبرات العملية .3

 المنفذ  تطوير الحقائب التدريب لمشروع توطين معلمات المدارس العالمية،؛ عضو
 (.2016-2015األستشاري مجموعة الرواد بالتعاون مع الجامعة األردنية. )

 المملكة  ؛القراءة ومجتمع المعرفة، شركة آرامكودراسة ؛ محلل؛ مستشار ،عضو
 (، المنفذ األستشاري مجموعة الرواد.2013/2014العربية السعودية )

  فريق من معلمي وزارة التربية والتعليم على بطارية الكشف عن صعوبات مدرب؛
 .6/10/2012.األردنيةالتعلم لصالح وزارة التربية والتعليم؛ الجامعة 

  صورة المرأة في الصحافة االدرنية، تنفيذ وزارة  تحليلية حول اسةدر  ؛محللمحكم؛
 (.2011 )كانون األول،  UNICCOلصالح اليونسكو التعليم في األردنالتربية و 

 المدينة العربية للرعاية الشاملة )األردن(. من ضمن التقييم واالختبارات مستشار ،
النفسي والتربوي وتطوير وحدة المهام اإلعداد لتطوير مركز داخل المدينة للتقييم 

 (.2010اختبارات )
  دورة تدريبية متخصص في تقويم تعلم الطلبة على  20تنفيذ أكثر من مدرب؛

العربية المتحدة؛ البحرين؛  اإلمارات)السعودية؛  واإلقليميالمستوى المحلى 
 (.2005) األردنيةالكويت(؛ بالتعاون مع مركز تنمية القوى البشرية، الجامعة 

 والمؤتمرات الدولية  ؛والعربية )سوريا( ؛؛ العديد من الندوات المحليةضورح
 التقويم.القياس و  ( ذات العالقة بالتعليم وقضايا؛ أميركا؛ كنداألمانيا)بريطانيا؛ 

 البكالوريوس والدراسات العليامواد في القياس التقويم لطلبة  مدرس؛. 
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 (11وأكثر من ) ،لية محكمةعلمية دو  تفي مجال ثالثة أبحاث( 3؛ نشر )باحث 
مجلة  ،يات عربية )السعوديةر باللغة العربية في مجالت ودو  بحث أحد عشر بحثا  

ومحلية  ؛مجلة العلوم التربوية والنفسية( ،البحرين ؛العلوم التربوية واإلسالمية
في العلوم التربوية؛ ومجلة دراسات(. جميع هذه الدراسات  األردنيةمحكمة )المجلة 

الثانوية العامة، والفروق امتحانات قضايا تعلم الطلبة، واالتجاهات، و  بحثت في
التحصيلية، والدراسات  قضايا بناء االختباراتو الجندرية في األداء الجامعي، 

التنبؤية، ودراسات الصدق والثبات، والخصائص السيكومترية لالختبارات، إضافة 
 إلى قضايا في علم النفس التربوي.

 الدراسات العليا في القياس والتقويم؛ في  رسالة واطروحة في( 15على ) ؛مشرف
تطوير االختبارات التحصيلية والخصائص السيكومترية لها، وتقييم  موضوعات:

، وتقنين والجوائز ويم البرامجقأداء المعلمين مهنيا ، والدراسات التنبؤية، وت
 .اإلختبارات العالمية للبيئات العربية

  الماجستير في رسائل ( لجنة مناقشة 57ي أكثر من )فعضو لجنة مناقشة؛
امعات األردنية الحكومية والخاصة، في موضوعات علم النفس والدكتوراة في الج

التربوي؛ القياس والتقويم؛ التعلم والنمو، التربية الخاصة؛ الموهبة واإلبداع؛ اإلرشاد 
 النفسي والتربوي.

  ،تطوير البحث التربوي في العالم  فريق الخبراء لآليسسكو لمناقشة دليلعضو
 (21-18آذار: ، 2010العربي. عمان، )

 أيلول، )األردن –؛ عمان األردنيةالجامعة  التربوي،قسم علم النفس  ؛محاضر ،
 (.2007، أيلول -2006

 أيار، )األردن –؛ عمان األردنيةوحدة االختبارات والمقاييس، الجامعة  ؛مشرف ،
  (.2006، أيلول -2004

 (.2007- 2004، )األردنية؛ الجامعة ياناتمحلل ب  
 للمستقبل، ضمنة لجنة لتقييم دورة إنتل التعليم مقيم خارجي Intel® Teach to 

the Future2005     التي تعقد للمعلمين في وزارة التربية بالتعاون بين وزارة
 والتعليم وشركة إنتل األميركية. التربية

 البرنامج التدريبي  ، مشاركTempus    بعنوان لتدريب المدربينEuropean 

Cultural Interaction  في الفترة من  األردنيةعقد في الجامعة  الذي
 .م9/7/2005 إلى 25/6/2005
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 عالية الجامعية؛ جامعة البلقاء  األميرةقسم التدريب والتطوير، كلية ؛ مشرف
 (.2004آذار،  إلى 2001، )شباط،األردن –التطبيقية، عمان 

 والمشاريع المتخصصة  الخبرات .4

المؤسسة/  الفترة/ البلد
 المنظمة

 وصف مختصر/ المهام المسؤولية

2016/ 
ة الرواد شرك

 لبناء القيم
 مستشار

تطوير األطر الفكرية والمفاهيمة لبناء 
القيم وتعزيزها، وبناء المنهجيات لبناء 
منظومات القيم المنظمية في المنظمات، 

رشادية لفرق وإعداد األدلة اإلجرائية واإل
العمل في مشروع بناء القيم، إضافة إلى 
تطوير الصورة الحاسوبية لتقويم 

 .المؤسسات الذاتي لقيمها

2012/2013 
 السعودية

 مجموعة 
 الرواد

عضو 
فريق/ 
 مستشار

مشروع القراءة ومجتمع المعرفة؛ آرامكو 
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي  –

 العالمي: المهمات؛ اعداد المخططات
االولية، والمخططات النهائية، التحليل 
اإلحصائي الكمي والنوعي، كتابة التقرير 
النهائي للدراسة. اإلشراف على منهجية 

 الدراسة بشكل كامل.

2005/2010 
 السعودية

 مجموعة
 الرواد 

 مستشار

كتابة مخططات المشاريع المدعومة؛ 
 اعداد االدوات والمقاييس الخاصة

وث والدراسات المشاريع؛ تصميم البح
للمشاريع المدعومة؛ العمل ضمن فريق 

البيانات الكمية والنوعية؛  على تحليل
 .اعداد وكتابة التقارير الفنية
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المؤسسة/  الفترة/ البلد
 المنظمة

 وصف مختصر/ المهام المسؤولية

مشاريع 10المشاركة في تنفيذ أكثر من 
لصالح  ضخمة نفذتها مجموعة الرواد

العديد من المنظمات والمؤسسات 
التعليمية والجامعات وبيوت الخبرة 

مجتمع المحلي في الدول ال ومؤسسات
 .العربية

2007/2009 
 األردن

وزارة التربية 
 والتعليم

)مشروع 
 مدعوم(

باحث 
رئيسي/ 

 عضو فريق

بطارية الكشف عن المتميزين والمبدعين: 
العمل على تطوير اختبارات التفكير 
اللغوي والمنطقي والرياضي ضمن 
البطارية، استخراج الخصائص 

تقاق معايير السيكومترية لالختبار، اش
االداء على اإلختبار، كتابة التقرير 

 النهائي للجزء المتعلق باالختبار.

2008/2010 
 األردن

وزارة التربية 
 والتعليم

)مشروع 
 مدعوم(

باحث 
رئيسي/ 

 عضو فريق

بطارية االختبارات التشخيصية في اللغة 
استخراج  العربية والرياضيات، المهمات:

ية،  الخصائص السيكومترية للبطار 
التحليل الكمي، اشتقاق معايير االداء 
على البطارية، كتابة التقرير النهائي 

 للجزء المتعلق باالختبار.

1998/2000 
 األردن

عمادة البحث 
–العلمي 

الجامعة 
 األردنية

 منسق

تطوير حقيبة ارشادية تتضمن اختبارات 
للقدرات وقوائم للميول المهنية: المهام؛ 

تطبيق وتحليل االشراف على عملية ال
البيانات واستخراج النتائج، خالل الفترة 

م ، وحتى آذار 1998من تشرين أول 
 م 2000

 الدورات التدريبية / التدريب .5



 

 
6 

 

 ( ورشذذذات عمذذذل ضذذذمن 7تنفيذذذذ )مكتذذذب التربيذذذة بالتعذذذاون  مشرررروج تجويرررد التعلررريم
 دية.، المملكة العربية السعو ، الجهة المنفذة: مجموعة الروادالعربي لدول الخليج

 إعذذداد ، تقيذذيم تعلذذم الطلبذذة :تدريبيذذة ضذذمن موضذذوعات ة( دور 30فيذذذ أكثذذر مذذن )تن
التحليذل اإلحصذائي بتسذتخدام ، بجميذع انواعهذا محليذا  واقليميذا   االختبذاراتوتطوير 
SPSS. 

 
 

 والمجتمع المحلي لجان والمؤسسات المتخصصةالعضوية  .6
 وزارة التربية  العامة، ؛ لجنة إجراء دراسة تقييمية إلمتحانات الثانوية عضو

 .2016والتعليم،

 2015؛ لجنة تطوير اختبار الختيار الموظفين؛ ديوان الخدمة المدنية، عضو. 

  حتى اآلن. – م 2010تطوير جائزة المعلم المتميز؛ منذ العام  ؛إستشاري 

  2014المعلم المتميز؛  جائزةفي  المشاركين لجنة إختيار المقييمنعضو؛. 

 2014-2013جائزة المعلم المتميز؛ ؛ المعلمين المتميزين لجنة مقابلة ؛عضو. 

 لمركز االختبارات الوطني. هيئة اعتماد ا وضع التعليمات إلنشاء، لجنة عضو
 م.2012 ،مؤسسات التعليم العالي

 الجامعات المحلية، هيئة اعتماد لعدد من ، لجنة اعتماد الطاقة االستعابية عضو
 م.2012 ،مؤسسات التعليم العالي

 فريق تقييم وتحليل اداء المعلمين في جائزة الملكة رانيا العبد هللا للمعلم عضو ،
 .حتى اآلن -2010المتميز منذ العام  

 لجنة لتقييم دورة انتل التعليم للمستقبل، عضو Intel® Teach to the Future 

لتعليم وا التي تعقد للمعلمين في وزارة التربية بالتعاون بين وزارة التربية    2005
 .األميركيةوشركة انتل 

 الجامعية اللجانعضوية  .7
 لجنة تقييم الخطة االكاديمية للدبلوم الدولي، عضو ،INTER edu ة لكملم،ا

 2016العربية السعودية، 

 األردنية ، لجنة النظر في تعليمات الترقية للهئية التدريسية في الجامعةعضو ،
 ، الجامعة األردنية.2015
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 ي امتحانات الدراسات العليا )الشامل لطلبة الماجستير و ، لجنة النظر فعضو
 ، الجامعة األردنية.2015الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراة(، 

 لجنة االمتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة في الجامعة عضو ،
 .2015األردنية، 

 عربي"، ، اللجنة التحضيرية لمؤتمر"إصالح التعليم العالي في الوطن العضو
 الجامعة األردنية. ،2015 تشرين األول

  ،لجنة إعداد إختبار القبول في برامج الدراسات العليا عضوGRE  في الجامعة
 .2014 ،األردنية

 للعام الدراسي  للجامعة األردنية ، اللجنة الفنية للمدرسة النموذجيةعضو
2013/2014. 

 (.2014) األردنيةالجامعة ة، ، لجنة الخطة الدراسية في كلية العلوم التربويمقرر 

 م2013، لجنة إنشاء كرسي اليونسكو في التربية/ الجامعة األردنية، عضو. 

 لجنة وضع تصور حول امتحان الثانوية العامة في الجامعة األردنية، عضو ،
2013. 

 2013، لجنة تطوير الخطط والبرامج الدراسية في الجامعة االردنية. عضو. 

 (.2012/2013) األردنيةالجامعة  في القسم؛عليا لجنة الدراسات ال، عضو 

  ،2010/2011) األردنيةلجنة الدراسات العليا في القسم؛ الجامعة مقرر-
2011/2012 .) 

 األردنية لعام ، لجنة نظام التقويم واعطاء العالمات في الجامعة عضو
 .الجامعة األردنية، 2011/2012

 األردنية، الجامعة األردنيةي الجامعة ، لجنة تقييم أعضاء الهيئة التدريسية فعضو 
      (2010-2011.) 

 2010/2011) األردنيةالجامعة  ؛، لجنة الدراسات العليا بالكليةعضو-
2011/2012 .) 

 امتحانات الشامل والكفاءة لطلبة الدراسات العليا في قسم علم النفس  لجنة ، عضو
 وحتى اآلن. 2006 التربوي 

 علم النفس التربوي ل لطلبة الماجستير في قسم لجنة االمتحان الشام ،مقرر                        
     (2010/2011-2011/2012 .) 

  ،(2010/2011لجنة استراتيجية الكلية )عضو. 
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 (.2010) األردنيةالجامعة  ، اللجنة الفنية للتدريب في كلية العلوم التربوية،عضو 

  ،2009/2010للعام الدراسي  األردنيةلجنة التقرير السنوي للجامعة مقرر. 
 2008 األردنيةالجامعة  األردنية؛، لجنة الخطة الدراسية في الجامعة أمين سر-

2012. 

 األردنية، اللجنة التحضيرية لمؤتمر" مؤسسة التعلم". المنعقد في الجامعة عضو 
 ، عمان، األردن.2009/ 5/ 20-21

 
 
 
 لمؤتمرات؛ المحاضرات؛ الندواتا .8

 تربوي الرابع لمدارس الكلية العلمية اإلسالمية، التعليم بالتمكين؛ المؤتمر الحضور- 

 .16/4/2016منظور رائد للعملية التعليمية، السبت 

 ؛ حضورAnnual Conference thAAPOR 70   17, 2015 -May 14 

Hollywood, Florida. 

 ؛ حضور"World International Conference On Scientific 

h And Technology (WICRR2012)"Educational Researc .
,2012th28 –th April 25 .Niagara Falls (Canada) 

 تقويم تعلم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة ؛ ورشة تدريبية بعنوان "مدرب
 .18/6/2012، مركز تنمية القوى البشرية، الجامعة األردنية، "األردنية

 مدارس دار األرقم، األردن، "االختبارات التشخيصية"بعنوان  ورشة تدريبية ؛مدرب ،
17/12/2011. 

 ؛ معهد "كيفية كتابة مشاريع البحث العلمي المدعومةة تدريبية "شور ؛ مشارك
 (.29/12/2010. )األردنيةالجامعة  العالم المعاصر؛ دراسات اإلسالم في 

 نات التابعة ورشة عمل لمعلمات مدرسة خديجة أم المؤمنين األساسية للب ؛مدرب
عقدت في إطار إسهامات الجامعة بتنمية مشروع  لمديرية تربية عمان الثانية.

"دكتور لكل مدرسة" إلى تزويد المعلمات المشاركات بالمعلومات الكافية حول 
 .30/1/2010 والتأهيل.عمليات التعليم والبحث والتدريب 

 كلية العلوم، اناتتطوير مهارات التدريس وإعداد االمتح"  ورشة عمل ؛متحدث ،"
 .5/12/2010. األردنيةالجامعة 
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 أكتوبر 7- 6للتعليم والتدريب المهني الثانيالملتقى العربي األلماني  ؛حضور
 المانيا.  ،2010

 ؛حضور  Going Global Conference 4 "World Potential: Making 

Education Meet the challenge"  ،26/3/2010-24، بريطانيا. 
 21/5/2009-20؛ مؤتمر مؤسسة التعلم، األردن،، ومشاركعضو لجنة تأسيسية  
 العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية الرابع عشر"  األردني ، األسبوع العلميحضور

  .2009/ 4/ 6-3مدينة الحسن العلمية،  – "المستدامة
 21/2/2009ندوة البحث العلمي" طرق جمع البيانات وأساليب تحليلها".  ؛متحدث. 
  الجامعة 19/9/2008، يةاألردنندوة حول نظام العالمات في الجامعة متحدث؛ ،

 .األردنية
 ندوة االختبارات الجامعية وسبل تطويرها، جامعة حلب، الجمهورية العربية  ؛متحدث

 .2008/ 4/ 8-7السورية. 
 ورشة العمل الخاصة بأدوات المسح التربوي، المركز الوطني لتنمية الوارد  ؛مشارك

 .30/10/2007-28 األردن، البشرية؛
 لطفل العربي بين المواثيق الدولية والرؤى اإلقليمية، اإلمارات، مؤتمر حقوق ا ؛مقيم

25/5/2006. 

 المواد الدراسية .9
 ستها في مستوى البكالوريوس:مواد در  

 حصاء في التربية.اإل 
 .علم النفس التربوي 
 .مبادئ القياس النفسي والتربوي 
 ساسيات البحث التربوي.أ 
 .علم النفس العام 

 ؛ والدكتوراةماجستيرستها في مستوى المواد در  
 البحث النوعي 
 .اإلحصاء التحليلي 
 ساليب الكشف عن الموهوبين.أ 
  ساليبه.أتصميم البحث و 
 .قياس القيم والميول واالتجاهات 

http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Academic%20Conferences/DispForm.aspx?ID=5
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Academic%20Conferences/DispForm.aspx?ID=5
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Academic%20Conferences/DispForm.aspx?ID=5
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 دامات الحاسوب في تحليل البياناتاستخ®SPSS. 
 رية في تطوير االختبارات.ظالن 
 نمو الطفل. ويمتق 
 .التقويم الصفي 
 طرق التقويم. 

 
 
 

 فات المؤل  .10
 

 تبالك

قطامي، يوسف؛ قطامي، نايفة؛ ظاظا، حيدر؛ سماوي، فادي؛ الزويني، فرتاج؛ أبو زيد،  
طرق وأساليب الكشف عن الموهوبين ( . 2015. )نيفين؛ مطر، جيهان؛ ربابعة، حمزة

 . الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن.قينوالمتفو 

 

 فصول

علم كتاب:  في .177 – 149، ص يات التعلمنظر ظاظا، حيدر. الفصل الثالث:   (1)
(. قطامي، يوسف وآخرون. عمان: دار 2010: النظرية والتطبيق )النفس التربوي 

 وائل.

علم النفس كتاب:  . في393-347، ص الذكاءظاظا، حيدر. الفصل السادس:   (2)
 (. قطامي، يوسف وآخرون. عمان: دار وائل. 2010: النظرية والتطبيق )التربوي 

 
 لطبع تحت ا
 دار وائل.  ، عمان،االحصاء التحليليعليان، خليل؛ ظاظا، حيدر.  (1)

 .SPSSالقياس النفسي والتربوي باستخدام نظام ظاظا، حيدر.  (2)
 

 (مرتبة تنازليا  حسب تاريخ النشر) دراسات منشورة في مجالت محكمة  .11
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مقياس  معايير األداء على الصورة األردنية من(. 2016ظاظا، حيدر. )الصقور، ايمان؛ 
. سنة 13إلى  3جيليام لتقدير اضطراب طيف )الطبعة الثانية(  لألعمار من 

 للنشر(. مقبول)، جامعة اليرموك. المجلة األردنية في العلوم التربوية
 .مجلة دراسات(. الذكاءات المتعددة وعالقتها بالقيم النفسية، 2015ظاظا، حيدر. )

 (.مقبول للنشر)
 الذاتية الكفاءةب وعالقتها التحصيلية األهداف(. 2014.)الزعبي، رفعة؛ ظاظا، حيدر

 (.مقبول للنشر) .دراسات مجلة، األكاديمي والتحصيل المدركة
مقارنة القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة (. 2014جهاد؛ ظاظا، حيدر.)المشايخ، 

 التراكمي فياألردنية ومعدالت الثانوية للبرامج األجنبية للطلبة األردنيين بالمعدل 
 (.مقبول للنشر) .دراسات مجلة، الحكومية الجامعات األردنية

Jabbar, S., & Zaza, H. A. (2015). Evaluating a vocational training 

programme for women refugees at the Zaatari camp in 

Jordan: women empowerment: a journey and not an 

output. International Journal of Adolescence and 

Youth, doi: 10.1080/02673843.2015.1077716 

Jabbar, S., & Zaza, H. A. (2014). Impact of conflict in Syria on Syr-

ian children at the zaatari refugee camp in Jordan. Early 

Child Development and Care, 184(9-10)1507-

1530.DOI:10 .1080/03004430.2014.916074. 

Betawi, M., Jabbar, A. Algabery, M., Zaza, H & AL Shbol., M. 

(2014). Father involvement with three -four-year-olds 

at home: Giving fathers a chance. Early Child Devel-

opment and Care. DOI: 10.1080 /03004430 

.2014.903943. 

معلمي استقصاء الممارسات التقويمية لدى  (.2013الشرعة، نايل؛ ظاظا، حيدر. )
مجلة العلوم التربوية  .نحو انموذج شامل ومتكامل ن:المرحلة االساسية في االرد

 .104-71(، 2)14.والنفسية

Sbaihat, A., Al duweiri, H., Al-dweeri, R. & Zaza, H. (2013). Moti-

vation of the Election of the Program of Spanish / Eng-

lish at the University of Jordan. MarcoELE REVISTA 

DE DIDÁCTICA ELE. 

درجة امتالك وممارسة (. 2012ظاظا، حيدر؛ هيالت، مصطفى؛ القضاة، محمد أمين. )
التدريس والتقويم وفق  الستراتيجيات يم في األردنمعلمي وزارة التربية والتعل

العلوم التربوية والدراسات  -مجلة جامعة الملك سعود. االقتصاد المعرفي
 .652-619،(3)24 ،االسالمية

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dW1rGSIAAAAJ&citation_for_view=dW1rGSIAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dW1rGSIAAAAJ&citation_for_view=dW1rGSIAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dW1rGSIAAAAJ&citation_for_view=dW1rGSIAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dW1rGSIAAAAJ&citation_for_view=dW1rGSIAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=9
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=9
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=9
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=9
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=9
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=7
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=7
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=7
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=7
http://search.mandumah.com.ezlibrary.ju.edu.jo/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezlibrary.ju.edu.jo/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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تعدد انتهاك قواعد صياغة فقرة االختيار من م مدى لكشف عنا(. 2012ظاظا، حيدر. )
في  األردنيةالمجلة  . في أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في األردن

 .91-81(،1) 8 ،العلوم التربوية
ق دالالت صدق وثبات المقاييس المستخدمة في درجة تواف(. 2011ظاظا، حيدر. )

مع  األردنيةالمقدمة في أقسام كليات العلوم التربوية في الجامعة  رسائل الماجستير
 .2416-2400(،2)28، دراساتمجلة . األصلية دالالت صورها

Khwaileh, F & Zaza, H. (2011). Gender differences in academic 

performance among graduates in the University of Jor-

dan: Are they real or stereotyping?.  College Student 

Journal, 45 (3), 633-648. 

معّدل الثانوية (. 2010الصمادي، يحيى؛ ظاظا، حيدر؛ غرايبة، عايش؛ اليونس، يونس. )
بمستوى تحصيل طلبة  العامة والمعّدل التراكمي الجامعي بصفتهما متنبئان

 .المتغيرات في امتحان الكفاءة الجامعية في ضوء بعض األردنيةالجامعات 
 .159-147(، 2)6، في العلوم التربوية األردنيةالمجلة 

امتالك طلبة معلم الصف في الجامعة  درجة(. 2010؛ ظاظا، حيدر. )إبراهيمالشرع، 
، دراسات. الرياضية في الهندسة والجبر والحساب لبعض المفاهيم األردنية

37(2 ،)273-285. 
 األردنيةهات طلبة الجامعات اتجا (.2008ش، سالمه )اظاظا، حيدر؛ ربابعة، جعفر؛ طن

-59، (3) 9،مجلة العلوم التربوية والنفسية. نحو امتحان الكفاءة الجامعية
83. 

اشتقاق معايير االداء على (. 2008. )ميادةغرايبة، عايش؛ ظاظا، حيدر؛ الناطور، 
لعينة من طلبة مرحلتي التعليم  (CTONI) اختبار الذكاء غير اللفظي الشامل

 ،(2)32جامعة عين شمس. ، مجلة كلية التربية. االساسي والثانوي في االردن
405-434. 

 البحوث غير المنشورة .12
فاعلية طريقة الكشف عن التحيز في الفقرة المبنية على اإلجراءات  :الدكتوراه أطروحة

التحكيمية مقارنة  بالطرق التجريبية المبنية على إجراءات النظرية 
 .الكالسيكية في القياس"  ونظرية االستجابة للفقرة

بع طرق لحذف المموهات في فقرات اختبار االختيار المقارنة بين أر  :رسالة الماجستير
 .من متعدد على الخصائص السيكومترية لالختبار وفقراته

http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=4
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=4
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=4
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=6
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=6
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=6
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=5
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=5
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=5
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=5
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=2
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=2
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=3
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=3
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=3
http://www.ju.edu.jo/sites/Academic/h.zaza/Lists/Published%20Research/DispForm.aspx?ID=3
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 هتمامات البحثيةاإل .13
قضذذذذذايا علذذذذذم الذذذذذنفس التربذذذذذوي؛ تطبيقذذذذذات النظريذذذذذة الحديثذذذذذة فذذذذذي القيذذذذذاس؛ تطذذذذذوير 

تحليذذذل  ؛الميدانيذذذة ، اجذذذراء المسذذذوحايا تذذذدريج المقذذذاييس؛ إعذذذداداالختبذذذارات والمقذذذاييس؛ قضذذذ
 ؛(قضذذذذايا التقذذذذويم الذذذذواقعي )البذذذذديلالدراسذذذذات النوعيذذذذة والكميذذذذة؛ ، الكميذذذذة والنوعيذذذذة البيانذذذات

تباطيذة؛ تصميم البحذوث والدراسذات؛ تقذويم البذرامج؛ تقيذيم المعلمذين؛ الدراسذات التنبؤيذة واإلر 
إعذذذذذداد الحقائذذذذذذب التدريبيذذذذذة لتذذذذذذدريب المعلمذذذذذين؛ تطذذذذذذوير الحقائذذذذذب التدريبيذذذذذذة للقذذذذذيم الفرديذذذذذذة 

 والمؤسسية.
 مهارات أخرى   .14

 تصذذذميم البحذذذذوث؛ اسذذذذتخدام البذذذذرامج الحاسذذذذوبية  التنفيذيذذذذة، والفنيذذذذة؛ كتابذذذة التقذذذذارير
؛ تصذذذذذذميم االختبذذذذذذارات؛ كتابذذذذذذذة والنوعيذذذذذذة المتخصصذذذذذذة لتحليذذذذذذل البيانذذذذذذات الكميذذذذذذة

سذات ادوات للدر ويم المؤسسذي؛ تطذوير وبنذاء األقمخططات المشاريع المدعومة؛ الت
 .المسحية

 عديذذد مذذن البذذرامج والحذذزم الحاسذذوبيةاسذذتخدام ال:Microsoft packages  & 

Office. 

 سذذتخدام البرمجيذذات تاسذذتخدام واجذذراء التحليذذل فذذي مجذذال القيذذاس النفسذذي والتربذذوي ب
بذذذذوي الكالسذذذذيكية والحديثذذذذة ر المتخصصذذذة فذذذذي مجذذذذال نظريذذذذات القيذذذذاس النفسذذذذي والت

 ;SPSS; FASTTEST PRO; RASCAL; ITEMAN; TESTAT):مثل

BILOG-MG, MICROCAT. 

 مسذذاندة فذذي كتابذذة التقذذارير الفنيذذة المقدمذذة للمؤسسذذات والمنظمذذات اسذذتخدام المذذواد ال
   Infographic; visualizationالمحلية والعالمية. مثل: 

 شهادات تقدير وتميز في خدمة المجتمع .15
 السنة الشهادة

 2010 لم المتميزجائزة المع -جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتميز التربوي 
 

 الجوائز العلمية والتقديرات .16
 (.2006) مستوى الدكتوراة /جائزة المهندس وليد بركات للتميز العلمي في الدراسات العليا
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