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 00966545660101 :سعودي/رقم الجوال م 11/9/1959 /اربد -األردن :تاريخ ومكان الميالد

 00962772465864 :اردني /رقم الجوال النعيمة -اربد  مكان اإلقامة:

 :المؤهالت الدراسية

  2006،جامعة اليرموك، قياس وتقويم دكتوراه    

 2001 ،جامعة اليرموك، قياس وتقويم ماجستير    

 1998 ،جامعة اربد األهلية ،محاسبة بكالوريوس    

  1978، األردن، علمي ثانوي    

 التخصص ومجاالت االهتمام

 فلسفة التربية: التخصص العام   

 القياس والتقويم: التخصص الدقيق   

 بناء االختبارات وتقنينها، تقويم األداء لهيئة التدريس، تقويم تعلم الطلبة: مجاالت االهتمام العلمية

 :السجل الوظيفي

 2008 - 2006األردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا ، اداري الدراسات العليا   

 2010 - 2008 جامعة اربد األهلية/ االردن، أستاذ مساعد   

 2017 – 2010 جامعة نجران/ المملكة العربية السعودية ،أستاذ مساعد   

 حتى اآلن – 2017 جامعة نجران/ المملكة العربية السعودية، أستاذ مشارك   

 العمل االداري والخبرات العملية:

 حتى تاريخه –هـ. 1437/1438أستاذ مشارك قسم التربية وعلم النفس جامعة نجران للعام   

 هـ.1436/1437التربية وعلم النفس جامعة نجران للعام أمين مجلس قسم   

 م 2010/2011أستاذ مساعد، المملكة العربية السعودية، جامعة نجران/كلية التربية، قسم التربية وعلم النفس.   

 حتى تاريخه. –

مشرف القياس والتقويم، المملكة العربية السعودية، جامعة نجران/السنة التحضيرية/خبراء    

 م. 2010/2011بية،التر

 المشاركة في اعمال الجودة رئاسة وعضوية لجان الجودة ومنسق مشاريع.  

 م. 2010/ 2009ر. ق معلم صف ومعلم صف لغة انجليزية، جامعة اربد األهلية، للعام   

 2008/2009عضو مجلس جامعة اربد األهلية، للعام   

 م.2010 –. 2007/2008األول للعام الفصل -أستاذ مساعد، جامعة اربد األهلية/األردن  

 .2006/2007الجامعة العربية المفتوحة، محاضر غ متفرغ، الفصل الثاني للعام،   

 .2007 – 2006جامعة العلوم والتكنولوجيا، ر. ش. تدقيق الرسائل الجامعية، كلية الدراسات العليا،   



 م.2006-1982لوجيا االردنية.أعمال ادارية مختلفة/ قبل الدكتوراه/ جامعة العلوم والتكنو

 :األبحاث العلمية المنشورة

"أثر طريقة تصحيح اختبار الصواب والخطأ المتعدد في دقة تقدير قدرات األفراد وصعوبة الفقرات  -1

 (. مستل.2009(. )5باستخدام نموذج التقدير الجزئي" المجلة األردنية في العلوم التربوية. )

الخطأ المتعدد في الخصائص السيكو مترية لالختبار وفقراته" مجلة  -"أثر طريقة تصحيح اختبار الصواب -2

 (.2012. )ر، سبتمب3(:13)البحرين العوم النفسية والتربوية، 

"مهارة تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة اربد األهلية". الجلة التربوية.  -3

 (.2010). 34(:4)شمس. ة التربية. جامعة عين كلي

جامعة -مدعوم)نجران تقويم جودة الممارسات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة  -4

 .753-732( ص 2013)8(: 2(. المجلة التربوية الدولية المتخصصة، )NU/8/12نجران:

يس في السنة التحضيرية في جامعة نجران مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة التدر -5

 .   1448 -1426( ص 2014)1(: 3من وجهة نظر الطلبة. المجلة التربوية الدولية المتخصصة، )

6- Evaluating Quality of Teaching Skills among the Faculty Members at Najran 

University. Journal of Research &Method in Education (IOSR),5 (6) Ver.2 (Nov, - 

Dec.2015), 102-106. 

7- Assessment of JOB Satisfaction among Faculty Members and its Relationship With 

Some Variables in Najran University. Journal of Education and Practice. 6 (35), 

(2015). ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) 

8- Evaluation of Faculty’s Practices in Assessing Students’ Academic Achievement. 

International Journal of Education2016, Vol. 8, No. 1 

ISSN 1948-5476 

9-Standardization of the Self Control and Self-management Skills Scale SCMS on the 

Student of University of Najran, Universal Journal of Educational Research 5(3): 453-

460, 2017 

 :األنشطة التدريسية

 المرحلة المقرر الدراسي المرحلة المقرر الدراسي

 بكالوريوس علم نفس الطفولة دراسات عليا متقدم –التربوي  اإلحصاء

 بكالوريوس في الرياضيات أساسيةمفاهيم  دراسات عليا البحث واالحصاء مبادئ

 بكالوريوس التقويم التربوي دراسات عليا االختبارات والمقاييس

 بكالوريوس التقويم في المرحلة االبتدائية دراسات عليا المقابلة االرشادية

 بكالوريوس القياس والتقويم التربوي والنفسي بكالوريوس البحث التربوي مبادئ

 بكالوريوس  اإلحصاء النفسي التطبيقي بكالوريوس التربوي اإلحصاءمدخل إلى 

القياس والتشخيص في التربية 
 الخاصة

 بكالوريوس القياس والتقويم لطفل ما قبل المدرسة بكالوريوس

 

 :متدرب /الدورات التدريبية



المركز -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، تنمية الموارد البشرية في عصر تكنولوجيا المعلومات -

  االستشاري

 المركز االستشاري-األردنية جامعة العلوم والتكنولوجيا .MS-Excelالتطبيقات العملية باستخدام  -

  جامعة اربد األهلية، (ICDLقيادة الحاسوب ) -

  ج. نجران/وحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير والجودة ير الجودة في العملية التعليمية.معاي -
  جران/وحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير والجودةج. ن مهارات البحث الكيفي. -
  ج. نجران/وحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير والجودة، تصميم االستبانات -
 ج. نجران/كلية التربية، استخدام التكنولوجيا في التدريس -

 :الدورات التدريبية/ مدرب

 التربية/ كلية المجتمعج. نجران/ كلية ، ع االختبارات التحصيلية المختلفةأنوا -
  ج. نجران/ عمادة خدمة المجتمع، اإلحصاء الوصفي وتطبيقاته -
 ج. نجران/ كلية التربية/ كلية المجتمع، بناء االختبارات التحصيلية -
 ج. نجران/ كلية التربية/ كلية المجتمع، إعداد جدول المواصفات -

  جتمعج. نجران/ كلية التربية/ كلية الم، (SPSSادخال البيانات ) -

 نجران –ج. نجران/ إدارة التربية والتعليم ، استراتيجيات التقويم الحديث -

 


