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             بسم هللا الرحمن الرحيم                     
 االسم: حسان غازي بدر العمري 

 
 قسم القياس والتقويم  –امعة االردنية الج –   مشاركاستاذ     الرتبة العلمية:

                    
            1968  -2-29اربد  األردن مكان وتاريخ الوالدة: 

 أردني  الجنسية:
 اإلسالم الديانة:

   –تخصص القياس والتقويم  - كلية العلوم التربوية  –امعة االردنية الجالعنوان الحالي: 
 .قسم علم النفس التربوي                  

 :                     تلفون 
  

                                      Ha.omari @ju.edu.jo   البريد االلكتروني: 
Hass.alomari2015@gmail.com 

 الخبرات الوظيفية: ملخص 
في   | القياس والتقويمعضو هيئة تدريس في قسم علم النفس التربوي اآلن              -2015

 . مشاركبرتبة استاذ   الجامعة االردنية
 العليا، ورئيسا لقسم القياس والتقويم ومحررا   عميدا للبحث العلمي والدراسات           2015  -2014

 مسوؤال لمجلة جامعة جدارا للدراسات والبحوث.                               
الجودة  تطوير  ال  تطويرمديرا لمركز                  2013   -2008   في جامعة جدارا    االكاديمي وضمان 

والتقويم   القياس  لقسم  تدريس  و ورئيسا  هيئة  المساقات  للعدعضو  من  في يد 
العليا   الدراسات  ومبرنامج  الماجستير  رسائل  من  العديد  على  اقشا  نومشرفا 

و  دكتوراة  و لرسائل  مسؤوال  لبعض  محررا  ومحكما  المجالت  في  البحاث  محكما 
التربوية   )الكتب  لقب  المؤسسة    من  (    senior consultantواحمل 

  CIDA للتعليم الكندية
 . في جامعة جدارا لمركز الحاسوب واالستشارات ورئيسا لقسم القياس والتقويم مديرا           2006-2008
   في الجامعة العربية المفتوحة فرع االردنعضو هيئة تدريس و مديرا لالختبارات               2005-2006
 ي االردنف   مركز وزارة التربية \للقياس والتقويم في ادارة االمتحانات افني  امشرف               2001-2005
 .ردنوزارة التربية في األ  مدرسا لمباحث الرياضيات في مدارس              1990-2001
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 :االداريةالعملية الخبرات  أهم 
 .2015  -2013عميدا للبحث العلمي والدرراسات العليا في جامعة جدارا في الفترة   •

حي  ث  اس  ات العلي  ا ف  ي جامع  ة ج  دارا للدر  قس  م القي  اس والتق  ويم وعض  و هيئ  ة ت  دريسل ارئيس   •
 المق  اييسوبن  ا  وتص  ميم  ،نظري  ة القي  اس  لأق  وم بت  دريس مس  اقات لطلب  ة الماجس  تير م   

والتحلي  ل  االحص  ا  التحليل  ي ،وتص  ميم التج  ارب ،ومن  اهج البح  ث العلم  ي،  فس  ية والتربوي  ةالن
 .  التربوية  وتقويم البرامج  ،spssباستخدام    اإلحصائي

لم  دة ادا  اعض  ا  الئيئ  ة التدريس  ية ف  ي جامع  ة ج  دارا م  ديرا لمرك  ز تط  وير  وعمل   انش   ت  •
ويعم  ل عل  ى رف      بتط  وير وض  بد االدا  االك  اديمي ف  ي الجامع  ة حي  ث يق  وم المرك  ز ع  امين 

 الجودة في ادا  اعضا  الئيئة التدريسية في الجامعة.وضمان  مستوى األدا  وضبد  

 

ف  ي جامع  ة ج  دارا ل      م  ديرا وعمل  مرك  ز الحاس  وب واالستش  ارات والدراس  ات والت  دريب انش  ت  •
حي  ث يق  وم المرك  ز بتق  ديم االستش  ارات وب  رامج الت  دريب و ج  را  لم  دة ع  امين للدراس  ات العلي  ا 

 . الدراسات  

ف  رع األردن  -لالمتحان  ات ف  ي الجامع  ة العربي  ة المفتوح  ة م  ديرا عمل    عض  و هيئ  ة ت  دريس و  •
ياض  يات والبح  ث االجرائ  ي ،حي  ث قم    بت  دريس مق  ررات القي  اس والتق  ويم ومن  اهج البح  ث والر 

والقي  اس الص  في، كم  ا وقم    باإل   را  عل  ى جمي    اإلج  را ات المتعلق  ة بنظ  ام التق  ويم ف  ي 
الجامعة من تنظ يم إلج را ات االمتحان ات ، وض بد المراوب ة و دارة القاع ات ،و دخ اا العالم ات 

 والقيام بعمليات التحليل اإلحصائي للنتائج وتحويل العالمات إلى رموز .

لم   دة     الث س   نوات ف   ي إدارة االمتحان   ات واالختب   ارات ) وزارة مش   ر  وي   اس وتق   ويم ل     عم •
مركز الوزارة( ، حيث كن  أ ارك في جمي   إج را ات ال انوي ة العام ة وكن     –التربية والتعليم  

   لمبحث الرياضيات.  مشرفا للقياس والتقويم

•  

 :لية والعالميةالمشاركات المحالخبرات التقنية و 

 

لتقويم  اللفريق  رئيسا   •  End-of-Project Evaluation of theمشروع الختامي 

European Union-Funded Project "Sustaining Quality Education 

and Promoting  Skills Development Opportunities for Young Syrian 

Refugees in Jordan "    تعليم  للحفاظ على جودة السنوات    3عبر  والذي نفذت  اليونسكو
تقييما     حيث تم تقويم المشروعوتعزيز تنمية المئارات لشؤون الالجئين السوريين الشباب  

ختاميا وذلك بئد  تسليد الضو  على النتائج التي حققئا البرنامج، وبيان درجة مساهمة 
التطبيقات   تعزيز  في  نتائج   واستخدام   ، تنفيذها  تم  التي  واألنشطة    المستقبلي الفعاليات 
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  European Union  التقويم كل من    زود ي حاالت الطوارى  المما لة كما  التعليم ف  لبرامج 
والتعليم    UNESCO Officeو   التربية  حاا   MOEوزارة  في  منئا  لإلستفادة  بالنتائج 

 التمديد للبرنامج أو أية برامج أخرى مستقبلية مشابئة او ذات عالقة. 

 inclusive and safe school environment programرئيسا لفريق تقويم مشروع  •

in the public schools  والذي نفذت  اكاديمية الملكة رانيا على مدى عامين بدعم من
حيث تم تقييم المشروع تقييما ختاميا وتقديم تقرير عن    USAIDوكالة االنما  االمريكية 

 رس االردنية. مستوى ادا  المشروع في توفير بيئة امن  وداعمة لالجئين السورين في المدا

عض  و اللجن  ة الو ني  ة لتك  وير امتح  ان    ئادة الدراس  ة ال انوي  ة العام  ة المنب ق  ة ع  ن اللجن  ة  •
الملكية لتطوير التعليم برئاسة االستاذ الدكتور وجي  عويس حي ث قمن ا بتق ديم تص ور لتط وير 

 .2016- 1-1الى     2015-12-1في الفترة  امتحان ال انوية العامة  

ح ان اؤائ ل الجامع ات لااي ات التعي ين حي ث ت م تط وير  فق رات اختباري ة عضو لجنة تط وير امت •
عل ى اختب ار ق درات مك ون م ن ث مخ اور ه ي   2015-2013لفرز اوائ ل الجامع ات للس نوات  

 قدرات عامة وقدرات لاوية وقدرات تخصصية.

ف   ي ورم عم   ل وم   ؤتمرات ولق   ا ات       ئرينلم   دة Canada     ارك  ب   دورة ف   ي دول   ة  •
ح  وا تط  وير االختب  ارات والتق  ويم والمن  اهج ف  ي ض  و  (  STUDY TOUR) متخصص  ة

على التجرب ة الكندي ة ف ي ه ذا  عالتقويم الواقعي واالقتصاد المبني على المعرفة حيث تم اال ال
مراك  ز التق  ويم وض  بد الج  ودة وع  دد م  ن والجامع  ات الرس  مية  نالمج  اا وزي  ارة ع  دد كبي  ر م  

 لرسمي أو المفتوح .وتجربتئا في إعداد المعلمين بالتعليم ا

  CIDA\SJEف  ي المؤسس  ة الكندي  ة  (  senior consultantمستش  ارا )خبي  را و   عمل   •
مل   عل ى ادارة بع ض الب رامج ع(حي ث لمدة عامين  لدعم التعليم في االردن ) منذ حوالي عام

 PERFORMANCEمش       اري  ف       ي القي       اس و التق       ويم ) التربوي       ة وتص       ميم

ASSESSMENT)  تط  وير  ىف  ي التق  ويم ، كم  ا عمل    عل  وادر البش  رية الك  وب  رامج ت هي  ل
 .في ضو  منحى ادارة االدا   في االردن  مشروع اال را  التربوي 

 

بإع  داد  بالمش  اركة ف  ي إع  داد االختب  ارات وقم    (ETSعمل    م    فري  ق المرك  ز األمريك  ي ) •
 ل ب  حاليا.تصميم لقسم االختبارات االلكترونية وبنك االسئلة في وزارة التربية التعليم يعم

 رئيسا لفريق تقويم   •

مح  ررا مس  ؤال لمجل  ة جامع  ة ج  دارا للدراس  ات والبح  وث وه  ي مجل  ة عمل    وال زل    لااي  ة االن  •
 علمية عالمية محمكة ومفئرسة تصدرها عمادة البحث العلمي في جامعة جدارا .

دريب ل دوا باعداد حقيبة بعنوان ) اسس التقويم التربوي( للمركز العرب ي للت بشكل منفرد  قم    •
الخليج العربي وهي حقيبة متكاملة تضمن  دلي ل الم درب ودلي ل المت درب وع روا ال داتا   و 

 وصحيفة االنشطة.
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 ارك  في ور ة التقويم الذاتي للبرامج االكاديمية والت ي عق دت ف ي اتح اد الجامع ات العربي ة  •
ربوي  ة وكيفي  ة ت  دريبا عل  ى مع  ايير الب  رامج التمناقش  ة و حي  ث تض  من   2013حزي  ران  15ف  ي 

وتقديم االدلة والشواهد ورصد نقاط الضعف والق وة وتق ديم للبراج الكاديمية بنا  التقويم الذاتي 
عض الممارسات الحسنة في البرنامج، وضمان الجودة في مجاالت عدة منئا اعض ا  الئيئ ة ب

 التدريسية ، و رق التدريس ، و ؤون الطالب، والخدمات، وغيرها.

ع داد المق ومين الخ ارجيين لض مان الج ودة والت ي عق دها اتح اد الجامع ات  ارك  ف ي ور  ة ا •
ولم  دة  ال   ة اي  ام ت  م فيئ  ا الت  درب عل  ى مئ  ام المق  وم  2013-11-9العربي  ة ف  ي عم  ان ف  ي 

الخارجي و بيعة اجرا ات التقييم للبرامج االكاديمية في الجامعات االردنية م ن اج ل الحص وا 
 حئا اتحاد الجامعات العربية.على  ئادة ضمان الجودة التي يمن

على تقي يم اال  ار الع ام للمن اهج والكت ب المدرس ية والتق ويم ف ي وزارة   2011عام  في     ارك  •
، ك  ان المملك  ة االردني  ة الئا   ميةعل  ى مس  توى  خب  را  5تعل  يم ض  من فري  ق م  ن لالتربي  ة وا

 ل  وا رائ .الئد  من  اعطا  تاذية راجعة حوا اال ار العام للمناهج والتقويم وتعدي

 2012ة وال  ذي عق د ف ي  نيس  ان ني لتط وير امتح  ان ال انوي ة العام   ارك  ف ي الم  ؤتمر ال و  •
 من اجل تطوير نظام جديد المتحان ال انوية العامة.

في المؤتمر الو ني للمعايير المئنية للمعلم حي ث ت م إع داد مص فوفة    ارك    ارك  في    •
 أيام. 5لمدة    معايير للمعلم األردني على  كل ورم عمل

ح   وا دع   م المش   اري  واالبح   اث  2012م   ؤتمر تمب   وس ف   ي الجامع   ة االردني   ة      ارك  ف   ي •
 ودراسات ما بعد الدكتوراة والدراسات العليا في الجامعات العالمية واالروبية بشكل خاص.

 والبح ث لالبح اث ح وا التق ويم Columbia ف ي م ؤتمر جامع ة كولمبي ا  2010  ارك  ف ي  •
 .امعاتفي الج  العلمي

تم  وز  29-27   ارك  ف  ي م  ؤتمر الخط  د التدريس  ية ال  ذي عقدت    وزارة التعل  يم الع  الي ف  ي  •
2010 

 ف  ي م  ؤتمر الجامع  ة الردني  ة ح  وا ابح  اث الرس  ائل الجامعي  ة ف  ي االردن 2009   ارك  ف  ي  •
 .واستراتيجيات تحسينئا

 

القي  اس ف  ي االجتم  اع اإلقليم  ي لخب  را   2004   ارك  بورق  ة عم  ل ف  ي م  ؤتمر بي  روت ع  ام  •
والتقويم العرب حوا تطوير أدوات القياس ف ي المنطق ة العربي ة حي ث ق دم  ورق ة عم ل ح وا 

و التق  ويم ال  واقعي ح  التجرب  ة األردني  ة ف  ي تط  وير وس  ائل القي  اس والتق  ويم ، التوج    الح  ديث ن
(Authentic Assessment). 

 2013الجامعي ة لع ام   ارك  في الجامعة االردنية في ور ة العمل الخاص ة باختب ار الكف ا ة •
ح  وا التحض  ير المتح  ان الكف  ا ة الجامي  ة ف  ي الجامع  ات االردني  ة وس  بل االس  تفادة م  ن ه  ذا 

 االختبار في تطوير ادا  الجامعات االردنية.
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    ارك  ف   ي م   ؤتمر اولوي   ات البح   ث العلم   ي ف   ي ال   و ن العرب   ي وال   ذي عق   د برعاي   ة اتح   اد  •
مين ت م يي   تحدي د اولوي ات البح ث العلم ي عل ى م دى ي و   2012الجامعات العربية ف ي عم ان  

 في الو ن العربي لجمي  المجاالت المعريية حيث كن  عضوا في مور التربية واالنسانيات.  

االردنية حوا ابح اث ورس ائل  لب ة الدراس ات العلي ا  ةعالجام   ارك  الك ر من مرة في مؤتمر •
 في االردن في جلسات الحوار وتقديم المداخالت.

 8ض من فري ق م ن  األردن وزارة التربي ة والتعل يم ف ي   العام للمناهج في  اإل ار  دادبإع ارك    •
بم ا  حي ث قمن ا بص ياغة مخرج ات التعل يم الجدي دة (  INTEGRATED TEAMخب را  )

 .في هذا المجاا  نالكندييم  الخبرا     يتما ى م  االقتصاد المعرفي

 Microsoft ي تنف   ذر     ركة( وال   ذIntel) إنت   لتق   ويم برن   امج فري   ق ف   ي  كعض   و     ارك  •
وت  م التق  ويم ووض    منئجي  ة التق  ويم للمش  روع  أدواتببن  ا    حي  ث قم   األردنف  ي  األمريكي  ة

 .تقديم تقرير للشركة وللوزارة

بت دريب المش رفين وم درا  الم دارس  أق ومحي ث كن     األردنعمل  مدربا للقياس والتق ويم ف ي   •
 لعملية التربوية .القياس والتقويم فيى ا  استخداموالمعلمين على  

وت دريج الفق رات  باس تخدام النظري ة الحدي  ة ف  ي  األس ئلةورم بن ا  بن وك اع داد   ارك  ف ي  •
بالتع اون م   مرك ز البح ث والتق ويم ف ي  (ITEM RESPONSE THEORYالقي اس )

 .وبا را  خبرا  كندين وامريكان  جمئورية مصر العربية

  القي  ادات لإلع  دادي تص  ميم برن  امج ف   ERFKEف  ي مش  روع     ارك  م    الخب  را  الكن  ديين •
 وزارة التربية والتعليم.

برن  امج ت  دريبي لرف    كفاي  ة   إع  دادف  ي  ERFKEف  ي مش  روع را  الكن  ديين    ارك  م    الخب   •
 العاملين في وزارة التربية والتعليم في مجاا التعليم المبني على االقتصاد المعرفي.

وكن   عض وا  األردنة التق ويم الص في ف ي لرسم سياسعمل  م  الخبرا  الكنديين في مشروع   •
 (STEERING COMMITTEE OF CLASSROOM ASSESSMENT)  في فريق

مجل    د   إع   دادحي    ث     ارك  ف    ي  األردنعض   و مش    ارك ف   ي الفري    ق ال   و ني للتق    ويم ف   ي  •
لتص ب   ش ئادات المدرس يةالواقعي وت م تط وير ال التقويمفي ضو   وأدوات التقويم    تاستراتيجيا

 ..معرفةيل ياطي جمي  جونب القريرا للتحصت

 ف ي ض و  التق ويم ال واقعي وأدوات  اس تراتيجيات التق ويم متخصص ة ف ي  أدلة  إعداد ارك  في   •
 مبحث تساعد المستخدم في توظيفئا حسب نوع المقرر.لكل  

وه و مجل د  األردنلضبد نوعية التعليم ف ي  اإلحصائيالتقرير  إعدادعمل  لسنوات عديدة في  •
 .األردنبنا  على اختبارات ضبد نوعية التعليم في    األردنينشر سنويا في  

أ   رف  عل  ى إع  داد ورم و   ارك  فيئ  ا ح  وا بن  ا  االختب  ارات التحص  يلية و دارة االختب  ارات  •
للمش   رفين الترب   وين ف   ي وزارة  وتطبيقئ   ا وتحلي   ل نتائجئ   ا ومعرف   ة خصائص   ئا الس   يكومترية

 التربية.
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 ,SPSS, , BILOGية ف  ي التحلي  ل م   ل )ل  دي خب  رة ف  ي اس  تخدام الب  رامج اإلحص  ائ •

MINISTEPأو الحدي ة في القياس.  ة( وذلك سوا  وفق النظرية الكالسيكي 

ف  ي  (ICDLق  درة عل  ى اس  تخدام الحاس  وب بش  كل ممت  از واحم  ل    ئادة الرخص  ة الدولي  ة) •
 و ئادة إنتل في توظيف الحاسوب في التعليم. استخدام الحاسوب باللاة االنجليزية  

مرك  ز الدراس  ات االس  تراتيجية ف  ي جري  دة ال  رأي االردني  ة ف  ي ور   ة عم  ل خ  وا    ارك  ف  ي  •
تحديات التعليم العالي في االردن وفرص الحلوا واالجرا ات المس تقبلية لتحس ين واق   التعل يم 

 .2014والتي عقدت في    العالي في االردن

موي ل البح ث ور ة عمل في وزارة التعل يم الع الي ف ي ور  ة عم ل ح وا تح ديات ت ارك  في   •
العلمي وفرص الدعم من قبل صندوق دعم البحث العلمي واولويات البح ث العلم ي ف ي االردن 

 .2014والو ن العربي والتي عقدت في 

 ارك  في مؤتمر الشراكة ب ين االردن ومص ر ف ي تحدي د اولوي ات البح ث العلم ي ف ي البل دين  •
 .2014وفرص التعاون والذ عقد في عمان

 بتنفيذها: الدورات التي قم 
درب  اعضا  هيئة التقويم التربوي في المجلس االعلى للتربية والتعليم ف ي دول ة قط ر لص ال   •

المركز العربي للتدريب التربوي لدوا الخليج العربي حوا اساليب التق ويم الترب وي واالمتحان ات 
   2015ايلوا   7لمدة اربعة ايام في  

ر لصال  المرك ز العرب ي للت دريب الترب وي ل دوا درب  اعضا  المشرفين التربويين في دولة قط •
   2015ايلوا    11الخليج العربي حوا اساليب التقويم التربوي واالمتحانات لمدة اربعة ايام في  

الترب ويين وم درا  الم دارس عل ى تص ميم االختب ار الجي د درب  مجموعة مكون ة م ن المش رفين  •
مستوى ف ي اربع ة اي ام وت م عق دها ف ي يوما وهي دورة مكونة من  ال ة مستويات كل   12من  

دول   ة قط   ر بتكلي   ف م   ن المرك   ز العرب   ي للت   دريب الترب   وي ل   دوا الخل   يج العرب   ي حي   ث ك   ان 
-19وال ال ث   2015\3\11-8والمس توى ال  اني ف ي 2015\2\18-15 المس توى االوا ف ي .

22\4\2015. 

ك ل منئ ا لم دة  2012تموز  17وال انية في  2012 باط   1قم  بدورتين تدريبيتن االولى في •
ايام لتدريب اعض ا  هيئ ة الت دريس ف ي جامع ة العل وم والتكنولوجي ا االردني ة   3ساعة في    24

 على استراتيجيات التقويم واالختبارات نظمئا وادراتئا ومعادلتئا.

 

ف  ي ت  دريب ك  وادر وزارة التربي  ة والتعل  يم عل  ى عدي  د م  ن ال  ورم( ال) لم  دة ع  ام عمل    م  دربا   •
 كير العليا وخصوصا في الرياضيات.مئارات التف

على  استخدام أس لوب الت دريس  باالستقص ا  ك س لوب لتق ويم مئ ارات للمعلمين  عمل  مدربا   •
 التفكير العليا عند الطلبة.

 Authentic)في األردن على اس تراتيجيات التق ويم ال واقعي )للمناهج قم  بتدريب المؤلفين  •

Assessment    والمناهج األردنية.وكيفية توظيفئا في الكتب 
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 االبحاث واال را  والمناقشات:

 لك ير منئا .االجامعية وناقش   الماجستير  رسائل  من  رسالة    35اك ر من  ا رف  على   •

 ناقش  بعض رسائل الدكتوراة في الجامعات االردنية كمناقش خارجي. •

 .االنا  والعديد قيد التحكيم منئ  معتر  بئافي مجالت  ومقبولة   منشورة    ابحاث  10لي   •

 بعض المجالت التربوية.االبحاث في  في تحكيم    اعمل •

   ارك  ف  ي تحك  يم بع  ض الكت  ب التربوي  ة ف  ي بع  ض الجامع  ات لااي  ات اعتماده  ا للت  دريس  •
 الجامعي.

 :في المؤسسات المتخصصة اللجانعضوية 
والذي يش ر  علي     2019عضو في الفريق المختص العداد اختبارات المنافسة للتعين في   - -

 ن الخدمة المدنية  ديوا

عضو لجنة تطوير امتح ان الكف ا ة الجامعي ة ال ذي تع در هيئ ة اعتم اد مؤسس ات التعل يم الع الي  -
 2019لعام  

عضو اللجنة الفرعية لتطوير امتحان  ئادة الدراسة ال انوية المنب قة من اللجنة الملكية لتنمي ة  -
 .2016الموارد البشرية 

وال ذي  2015ارات المنافسة الوائل الجامع ات للتع ين ف ي عضو في الفريق المختص العداد اختب -
 يشر  علي  ديوان الخدمة المدنية  .

عل  ى مس  توى (  National Assessment Teamض  و الف  رق ال  و ني االردن  ي للتق  ويم )ع -
 المملكة.

 .لعدة سنوات العالمية  NCMEعضو في مؤسسة اا  -

 لعدة سنوات العالمية  APAعضو في مؤسسة  -

 :الجامعية  جاناللعضوية  

 عضو لجنة تقييم نتاجات التعلم لكليات الجامعة  في الجامعة االردنية.  -

 .2015 -2006عضو مجلس كلية العلوم التربوية للسنوات  -

 2015-2006 سنوات  9لمدة   القياس والتقويمعضو مجلس قسم  -

 2015-2006  في قسم القياس والتقويم  عضو لجنة دراسات عليا -

 طد الدراسية في الجامعة عدة مرات.عضو لجنة تطوير الخ -

 عضو لجنة المؤتمرات في الكلية عدة مرات. -

 عضو لجنة التخطيد االستراتيجي للجامعة . -

 سنوات. 9عضو لجنة اعداد االمتحان الشامل لطلبة الماجستير لمدة  -

 عدة مرات.في جامعة جدارا عضو لجان ت ديب الطلبة  -

 2015امعة لعام عضو في لجنة تطوير البحث العلمي في الج -

 الجامعة.عضو لجنة االبداع والتمييز في الجامعة لوض  خطة للنئوا بادا   -

 لفت  تخصص االر اد النفسي في جامعة جدارا.عضو لجنة اعداد المبررات والخطد  -

 لفت  تخصص تكنلوجيا التعليم في جامعة جدارا. عضو لجنة اعداد المبررات والخطد  -
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 لفت  تخصص التربية الخاصة في جامعة جدارا. لخطد عضو لجنة اعداد المبررات وا -
 عضو عدة مرات في لجان اليوم العلمي المفتوح للجامعة. -

 .2011عضو في مجلس الجامعة لعام  -

 .عدة مرات عضو في لجان التحقيق في مخالفات اعضا  الئيئة التدريسية في الجامعة -

 
 

 :دريب عليئاالتدريبية التي استطي  القيام بانشائئا والتالبرامج 
والم  دارس والمؤسس  ات التربوي  ة  تط  وير ادا  اعض  ا  الئيئ  ة التدريس  ية ف  ي الجامع  اتو ب  رامج تئيئ  ة  -

 .واالكاديمية بشكل عام

 .في هذر البرامج  وضبد الجودة وضمانئا والمؤسسات التربوية برامج تقييم االدا  في الجامعات -

 .النفسيةتطوير وبنا  المقاييس التربوية و التدريب على برامج  -

 التدريب على مناهج البحث العلمي واعداد البحوث للنشر.برامج  -

 التدريب على بنا  االختبارت وتطويرها وتقنينئا.برامج  -

  spssبرامج التدريب على التحليل االحصائي للبحوث العلمية باستخدام برامج التحليل االحصائي م  ل  -
  bilog-mg3 , testgrafو 

 .وتناغم االدا  في المؤسسات ت الفريقبنا  قدراالتدريب على  -

 .مقاومة التاييرالتدريب على برامج خفض  -

 . قافة الحوار والرأي االخرت سسيس التدريب  -

  spssالتحلي  ل االحص  ائي باس  تخدام برن  امج باس  تخدام والمق  اييس تط  وير االختب  ارات الت  دريب عل  ى  -
 .وتوظيف و رح النتائج

 واستخدامات  في تقييم الطلبة. Authentic Assessmentالتدريب على التقويم الحقيقي   -

 

 

 المساقات الدراسية التي قم  بتدريسئا:
 مستوى بكالوريوس -

 مبادئ القياس والتقويم ▪
 االحصاء في التربية ▪
 مدخل الى التربية ▪
 التقويم التربوي الشامل ▪
 اساليب البحث العملي ▪

 مستوى الدراسات العليا -

 نظرية القياس النفسي والتربوي  ▪
 يم البرامج التربويةتقو  ▪
 صاء التحليلياالح ▪
 االحصاءات الالمعلمية ▪
 مناهج البحث في التربية وعلم النفس ▪
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 تطبيقات الحاسوب في القياس واالحصاء  ▪
 حلقة في القياس لنفسي والتربوي  ▪
 حلقة في البحث والتقويم التربوي  ▪
 مقدمة في البحث النوعي ▪

 تحليل االنحدار البسيط والمتعدد ▪

 يالتحليل العامل ▪

 سيمشروع تخرج في اعداد وتطوير المقاي ▪

 

 :االهتمامات البح ية
النطريةةةة اليالسةةةي ية فةةةي القيةةةاسا نظريةةةة اسةةةتجاالة الفقةةةرلا تطةةةوير االختبةةةارات والمقةةةاييسا        

تدريج المقاييسا الدراسات المسحيةا تحليل البيانةاتا الدراسةات النوةيةة واليميةةا التقةويم الةواقعيا 
راسةةةاتا دراسةةات التنبةةة ا اعةةداد الحقايةةةب التدريبيةةةا بنةةةاء القةةدرات الم سسةةةيةا تصةةميم البحةةول والد 

 ا تقييم االفراد. دراسات الحالة.دراسات التتبعا تقويم البرامج ا دراسات تقويم األثر
 

 االنتاج العلمي المحكم ) المنشور وقيد النشر (
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