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* عنوان رسالة الماجستير :
تطوير اختبار ذكاء مصور لتقويم الكفاية العقلية للمعوقين عقليا ً (. )1981
المشرف على الرسالة  :االستاذ الدكتور عبدهللا زيد الكيالني
* عنوان رسالة الدكتوراه :
Development and Psychometric analysis of a Jordanian adaptation of the Kaufman
Assessment Battery for Children ( K - ABC ) .
المشرف على الرسالة Prof.Alan Kaufman :
* اإلنتاج العلمي :
 -1اثر توقعات المعلمين في ذكاء الطلبة و تحصيلهم و مفهوم الذات لديهم عند عينة أردنيةة مةن بلبةة الصةف
األول اإلعدادي  .مجلة دراسات  ،المجلد السادس ( ، 1989 ،مشترك)  ،الجامعة األردنية .
 -2دراسة اثر مساق المدخل إلى علم المكتبات و المعلومات في مهارات استخدام المكتبة لدى عينةة مةن بلبةة
الجامعةةة األردنيةةة  ،مجلةةة دراسةةات  ،المجلةةد ال الةةث عشةةر  ،العةةدد ال ةةاني (، 1991 ،مشةةترك)  ،الجامعةةة
األردنية .
 -3مشةةكالت المةةراهقين و عالقتهةةا بمتغيةةري العمةةر و الجةةنس  ،مجلةةة دراسةةات  ،المجلةةد ( 20أ)  ،العةةدد ()1
 ، 1993،الجامعة األردنية  ،عمان ( ،منفرد) .
 -4العوامل المؤثرة في تقييم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس في الجامعة  ،منشورات عمةادة البحةث العلمةي
 ،الجامعة األردنية  ( ، 1994 ،مشترك ) .
 -5مستوى تقييم الطلبة للمساقات ( المةواد ) الدراسةية فةي الجامعةة و العوامةل المةؤثرة فةي ذلة  ،منشةورات
عمادة البحث العلمي  ،الجامعة األردنية  ( ، 1993 ،مشترك ) .
 -6أزمة الهوية  :دراسة مقارنة بين األحةداث الجةانحين و األحةداث غيةر الجةانحين  ،دراسةات  ،المجلةد (، )1
العدد ( ، 1994 ، )1الجامعة األردنية  ،عمان (منفرد ) .

 -7الفةةروق الفرديةةة و رعايةةة ذوي االحتياجةةات الخاصةةة ،الوحةةدة السةةابعة مةةن كتةةاب علةةم الةةنفس التربةةوي
منشورات جامعة القدس المفتوحة ،عمان.1994 ،
 -8العزو السببي للنجاح و الفشل األكاديمي لدى بلبة المرحلة ال انوية في األردن من وجهةة نرةر المعلمةين ،
دراسات ( العلوم اإلنسانية )  ،الجامعة األردنية  ،عمادة البحث العلمي  (، 1995 ، 6 ، 22 ،منفرد) .
 -9موقع الضبط و التكيف االجتماعي المدرسي  .دراسة مقارنةة بةين الطلبةة المتفةوقين تحصةيليا و العةاديين .
دراسات (العلوم اإلنسانية)  ،عمادة البحث العلمي  ،الجامعة األردنية (22 ،أ) (،1995 ، )6( ،مشترك).
 -10أثةةر برنةةامر تةةدريب المعلمةةين علةةى منةةاهر العلةةوم االجتماعيةةة الجديةةدة فةةي ممارسةةة الكفايةةات التعليميةةة
و عالقة ذل بالمؤهل العلمةي  .دراسةات ( العلةوم التربويةة )  ،عمةادة البحةث العلمةي  ،الجامعةة األردنيةة ،
 ( ، 1997 )1( 24مشترك ) .
 -11االشتراك في تأليف كتاب بعنوان " قواعةد الدراسةة فةي الجامعةة "  .دليةل لمسةاعدة الطالةب للدراسةة فةي
جامعات و مؤسسات التعليم العةالي فةي الةوبن العربةي  .إشةراف و تحريةر سةعيد التةل  ،عمةان  :دار الفكةر
للطباعة و النشر و التوزيع  ،األردن . 1997 ،
 -12االشتراك في تأليف كتاب بعنوان " قواعد التدريس في الجامعة "  .دليل علمةي ألعضةاء هيئةة التةدريس
في جامعات و مؤسسات التعليم العالي في الوبن العربي  .إشراف و تحرير سعيد التل  ،عمةان  ،دار الفكةر
للطباعة و النشر و التوزيع  ،األردن . 1998 ،
 -13آراء أعضاء الهيئة التدريسية و الطلبة في عملية تقييم المقرر الدراسي و برق تدريسه بجامعة السلطان
قابوس  .العلوم التربوية  ،معهد الدراسات التربوية  .جامعة القاهرة  ، 14 ،أبريل (. 1998 ،مشترك ) .
 -14درجة التوافق لدى بلبة جامعة السلطان قابوس و عالقتها بكل من متغيرات الجةنس و الفصةل الدراسةي
و المعةةدل التحصةةيلي و الموقةةع السةةكني  .دراسةةات (العلةةوم التربويةةة )  ،الجامعةةة األردنيةةة عمةةادة البحةةث
العلمي  ( . 1999 ، )1( 26 ،مشترك ) .
 -15عةةادات الدراسةةة لةةدى الطلبةةة المتفةةوقين و الطلبةةة الةةواقعين تحةةم المالحرةةة األكاديميةةة بجامعةةة السةةلطان
قةةابوس  ،دراسةةات ( العلةةوم التربويةةة )  ،الجامعةةة األردنيةةة  ،عمةةادة البحةةث العلمةةي . 1999 ، )2( 25 ،
(منفرد ) .
 -16بيئة العمل السائدة في مدارس المرحلتين االبتدائية و اإلعدادية فةي سةلطنة عمةان كمةا يةدركها المعلمةون .
مجلة كلية التربية  ،جامعة عين شمس  ،الجزء (  ( ، 1999 ، 23 ، )2منفرد ) .
 -17المناخ الصفي المفضل و الواقعي كما يتصوره الطلبة و أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية
بالجامعةةةة األردنيةةةة  .مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة ،جامعةةةة حلةةةوان ،دراسةةةات تربويةةةة و اجتماعيةةةة ،الخةةةامس،
( ( ، 1999 )2منفرد ) .
 -18اإلحصاء االستداللي و تطبيقاته في الحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية ( )spssالطبعةة األولةى ()2000
دار وائل للطباعة و النشر  ،عمان األردن  ،نشر بدعم من الجامعة األردنية .
 -19مقدمةةة فةةي اإلحصةةاء التربةةوي  .عةةدس  ،عبةةد الةةرحمن ،و منيةةزل  ،عبةةد هللا  .عمةةان  :دار الفكةةر للطباعةةة
والنشر و التوزيع  ،األردن ( . )2002

 -20اإلحصاء التربوي ( تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،دار المسةيرة ( )2007عمةان
.
 -21تقنيين اختبار ذكةاء غيةر لفرةي شةامل للبيئةة األردنيةة ، .مجلةة دراسةات  ،المجلةد ال ةاني ()2006( ، )33
بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي  ،الجامعة األردنية .
 -22تقيةةيم الحاجةةات اإلرشةةادية لطلبةةة الجامعةةة األردنيةةة  ،بحةةث مةةدعوم مةةن عمةةادة البحةةث العلمةةي  ،الجامعةةة
األردنية  ( ،مرسل للنشر في مجلة دراسات ) .
-23أثر برنامر تدريبي للمهارات االجتماعية في الذكاء االجتماعي عند عينة من األبفال األيتام في دور
الرعايةةةةةة االجتماعيةةةةةة فةةةةةي مرحلةةةةةة الطفولةةةةةة الوسةةةةةطى ،مجلةةةةةة جامعةةةةةة الشةةةةةارقة للعلةةةةةوم االنسةةةةةانية
واالجتماعية،شباب(،)2009بحث مشترك.
 -24اتجاهات الشباب اإلماراتي نحو العمل التطوعي( ، )2011بحث مدعوم من مؤسسة اإلمارات .
 " -25فاعلية الذكاء االنفعالي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسبل
تطويره"،مجلة شؤون اجتماعية،"2011،العدد() )111بحث مشترك مع األستاذ الدكتور عدنان العتوم).البحث
مدعوم من مؤسسة اإلمارات.
 . 26اتجاهات الشباب اإلماراتي نحو العمل التطوعي  ،مجلة دراسات تربوية و نفسية  ،جامعة الزقازيق
‘ العدد . ) 2015 ( ، 87
Motivated Strategies for learning and cognitive styles of UAE high school . 27
students .US – China Education Review A.5(9),623 – 633.
 . 28كتاب مبادئ القياس و التقويم في التربية  ،جامعة الشارقة  ،كلية الدراسات العليا و البحث العلمي
( ، ) 2009الشارقة .
 . 29مناهر البحث في العلوم التربوية و النفسية ( المؤلف الرئيس ) مشارك في التأليف عنان يوسف العتوم (
 ، )2010مكتبة الجامعة  ،الشارقة .
 . 30كتاب الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  ) SPSSفي البحوث اإلنسانية و االجتماعية ( ،) 2017
محكّم  ،تحم الطبع  ،بدعم من جامعة الشارقة .
 . 31مشروع بحث بعنوان (االندماج في الحياة الجامعية لدى بلبة السكن الداخلي في جامعة الشارقة  :دراسة
ميدانية) ،مدعوم من جامعة الشارقة بتاريخ  ( 2016 –9 -1باحث رئيس )
 . 32مشروع بحث بعنوان (أثر تطبيق مبادرة لغتي للتعلم الذكي على اكتساب مفاهيم ومهارات اللغة العربية
عند عينة من بلبة رياض االبفال في إمارة الشارقة) مدعوم خارجيا ً  ،مبادرة لغتي التابعة لسمو الشيخة بدور
القاسمي ،تاريخ  -1سبتمبر2016 -

 . 33مشروع بحث بعنوان (أنماب التنشئة الوالدية و عالقتها بالتواصل األسري) مدعوم من جامعة الشارقة
بتاريخ  ( 2016 – 9-1باحث مشارك ) .
 . 34مشروع بحث بعنوان (التكيف األكاديمي وعالقته باألداء التحصيلي لدى بلبة جامعة الشارقة :دراسة
مقارنه بين الطلبة الواقعين تخم المالحرة األكاديمية والطلبة المتفوقين) ،مدعوم من جامعة الشارقة بتاريخ
2016 – 9 – 1
 . 35مشروع بحث بعنوان (التوافق الزواجي في مجتمع اإلمارات :دراسة مسحية على عينة من األسر في
إمارة أبو ظبي) ،مدعوم من مؤسسة التنمية األسرية – أبو ظبي( .باحث رئيس)
 . .36مشروع بحث بعنوان ((المشكالت السلوكية لدى عينة من بلبة الحلقة األولى والحلقة ال انية في
مدارس إمارة الشارقة من وجهة نرر المعلمين والمعلمات وبرق معالجتها) ،مدعوم من مجلس الشارقة
للتعليم( .باحث مشارك).
 . 37باحث مشارك بالبحث المعنون ( أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتواصل األسري من وجهة نرر
عينه من الطالبات الموابنات في جامعة الشارقة) ،مقبول للنشر بتاريخ  5مايو  ،2019مجلة العلوم التربوية
والنفسية ،جامعة البحرين ،عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
 . 38ورشة عمل بعنوان (قيادة فرق عمل األنشطة الطالبية) ،مقدمة للمؤتمر األول لشؤون الطلبة :الواقع
والتحديات 27-26 ،مارس  ،2019عمادة شؤون الطلبة – جامعة السلطان قابوس.
 . 39ورشة عمل بعنوان (مناهر التعامل مع ذوي اإلعاقة) ،مقدمة للمؤتمر األول لشؤون الطلبة :الواقع
والتحديات 27-26 ،مارس  ،2019عمادة شؤون الطلبة – جامعة السلطان قابوس.
 . 40ورشة بعنوان (دمر البحوث في التعليم والتعلم في الدراسات العليا)  ،مقدمة في الورشة العلمية ألعضاء
هيئة التدريس في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية واالجتماعية - 4 – 18 ،
2019

الكتب:
عنوان الكتاب ( كامال )
الفةةةةروق الفرديةةةةة و رعايةةةةة ذوي الحاجةةةةات

الناشر
جامعة القدس

تاريخ الصدور
1996

بدعم من
جامعة

الخاصة /الفصل السابع من كتاب علةم الةنفس
التربوي
مشاركة في تةأليف كتةاب قواعةد الدراسةة فةي
الجامعة ( دليل األستاذ)
مشاركة في تأليف كتةاب قواعةد التةدريس فةي
الجامعة ( دليل الطالب )
اإلحصاء االستداللي و تطبيقاته في الحاسوب
باستخدام الرزم اإلحصائية ( )SPSS
مقدمة في اإلحصاء التربوي
اإلحصاء التربةوي (تطبيقةات باسةتخدام الةرزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية)
مبادئ القياس والتقويم في التربية

المفتوحة -عمان
دار الفكر للطباعة
و النشر والتوزيع
عمان
دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع
عمان
مكتبة الجامعة
(الشارقة) ومكتبة
اثراء للنشر
والتوزيع
دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع
عمان
دار المسيرة
عمان
جامعة الشارقة

القدس
المفتوحة
1997
1998

2008

الجامعة
األردنية

2002
2007
2009

مكتبة
مناهر البحث في العلوم التربوية والنفسية
الجامعة (الشارقة)
2010
ودار إثراء للنشر
والتوزيع
الشارقة
الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةة ( SPSS
2018
) في البحوث اإلنسانية و االجتماعية

جامعة
الشارقة

مدعوم من
جامعة
الشارقة

* النشاب العلمي و األكاديمي و اإلداري :
( حضور مؤتمرات  ،إشراف على بحوث  ،عضوية لجان  ....الخ ) .
 -1اإلشراف على رسائل الماجستير في علم النفس التربةوي و قسةم علةم الةنفس و قةد بلةا عةدد الرسةائل التةي
أشرفم عليها في الجامعة األردنية و جامعة السلطان قابوس حوالي ( ) 70رسالة ( يوجد أم لةة علةى هةذه
الرسائل في السيرة الذاتية باللغة االنجليزية )
 -2اإلشراف و المشاركة في اإلشراف على ( )22رسالة ماجستير في جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان
من . 1999 -1995
 -3عضو مناقش ( ممتحن ) للعديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه في الجامعة األردنية و جامعةة اليرمةوك
و جامعة مؤتة و جامعة عمان العربية للدراسات العليا  ،و قد تجاوز عدد هذه الرسائل ( )500رسالة .

 -4عضو مجلس الكلية  ،كلية التربية  ،جامعة السلطان قابوس (للعام الجامعي . ) 96/95
 -5عضو لجنة البحث العلمي على مسةتوى الكليةة ( كليةة التربيةة – جامعةة السةلطان قةابوس ) العةام الجةامعي
. 99/98
 -6عضةةو لجنةةة الدراسةةات العليةةا و البحةةث العلمةةي فةةي قسةةم علةةم الةةنفس  ،جامعةةة السةةلطان قةةابوس ( ل عةةوام
الجامعية من  1995و لغاية . ) 1999
 -7عضو لجنة تقييم البحوث المقدمة للمؤتمر التربوي األول  ،جامعة السلطان قابوس . 1997 ،
 -8عضو لجنة تصميم استبيانات تقويم عمداء و مساعدي الكليات ورؤساء األقسام و أعضةاء هيئةة التةدريس
في جامعة السلطان قابوس .
 -9عضو لجنة تحكيم مسابقات األسبوع ال قةافي ال الةث لجامعةات دول مجلةس التعةاون لةدول الخلةير العربةي ،
جامعة السلطان قابوس خالل الفترة من  10-6مارس . 1999
 -10عضو لجنة الدراسات العليةا و البحةث العلمةي و اليةوم العلمةي – كليةة العلةوم التربويةة  ،الجامعةة األردنيةة
للعام الجامعي . 2000/99
 -11عضو لجنة البحث العلمي – عمادة البحث العلمي – الجامعة األردنية من . 2003-2001
 -12عضةةو لجنةةة تحريةةر فةةي مجلةةة دراسةةات – عمةةادة البحةةث العلمةةي – الجامعةةة األردنيةةة  ،مم ةةل كليةةة العلةةوم
التربوية من . 2005 -2003
 -13عضو لجنة البحوث في وزارة التربية و التعليم  ،األردن من . 2005 – 1999
 -14عضةةو لجنةةة البحةةوث فةةي لجنةةة البحةةوث التابعةةة لوحةةدة حمايةةة اآلسةةرة – مديريةةة األمةةن العةةام – األردن –
من . 2004 – 2000
 -15مساعد عميد كلية العلوم التربوية  ،الجامعة األردنية . ) 1995 -1989 ( ،
 -16عميد شؤون الطلبة  ،الجامعة األردنية من (. ) 2005 -2001
 -17رئيس قسم علم النفس التربوي  ،الجامعة األردنية من (. )2001 -1999
 -18تنفيذ دورة القياس و البحث التربوي – مركز االستشارات -الجامعة األردنية (. )1999
 -19تنفيذ دورة في بناء االختبارات التحصيلية لمعلمي المعهةد الصةحي  ،وزارة الصةحة  ،سةلطنة عمةان  ،عةام
. 1995
 -20تنفيذ دورة في البحث العلمي لمعلمي و معلمات الكلية العلمية اإلسالمية للعام الجامعي . 2003/2002
 -21حضةةور مةةؤتمر الجمعيةةة األمريكيةةة للبحةةث التربةةوي و الةةذي عقةةد فةةي سةةان فرانسيسةةكو /الواليةةات المتحةةدة
األمريكية ( 1995 ،نيسان) .
 -22االبةةةةةةةةالع علةةةةةةةةى بةةةةةةةةرامر تأهيةةةةةةةةل المعلمةةةةةةةةين فةةةةةةةةي الواليةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةةة ب شةةةةةةةةراف
)  )University of Virginia College of Educationو ذل خالل الفترة من 1995/2/10لغاية . 1995/5/10

 -23تقييم مةا ال يقةل عةن ( )500بح ةا لمجةالت علميةة محكمةة و التةي نشةرت فةي كةل مةن الجامعةة األردنيةة ،
جامعةةة اليرمةةوك  ،جامعةةة مؤتةةة  ،جامعةةة آل البيةةم  ،جامعةةة النجةةاح /فلسةةطين  ،جامعةةة الخليةةل  ،جامعةةة
دمشةةق  ،اتحةةاد الجامعةةات العربيةةة  ،جامعةةة السةةلطان قةةابوس  ،جامعةةة الشةةارقة،جامعة اإلمةةارات العربيةةة
المتحدة،جامعة البحرين،جامعة الكويم،باإلضافة إلى بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية.
 -24تقييم العديد من األبحاث المقدمة لغايات الترقية في بعض الجامعات العربية .
 -25اإلشرا ف على بحث حول مفاهيم العنف و اإلساءة من وجهة نرر شرائح المجتمع األردني و المقدمةة مةن
قبل معهد الملكة زين الشرف لوحدة حماية األسرة و المدعوم من قبل المعهد ال قافي البريطاني ( )2002
 -26عضو لجنة المساعدات المالية جامعة الشارقة . 2008/2007
 -27عضو لجنة تقييم األعمال المتنافسة على جائزة الشيخ خليفة التربوية في دورتها األولى .
 -28عضو لجنة مقترح مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية حةول تنفيةذ برنةامر فةي الدراسةات العليةا فةي التربيةة
الخاصة .
 -29رئيس لجنة التدريب العملي لطلبة جامعة الشارقة . 2012 / 2011 – 2006/2005
 -30رئيس لجنة ضبط السلوك جامعة الشارقة 2012 / 2011.–2006/2005
 -31رئيس لجنة ترلم أعضاء هيئة التدريس جامعة الشارقة . 2012 / 2011 – 2007/2006
 -32رئيس لجنة التخرير جامعة الشارقة  – 2007/2006لغاية اآلن .
 -33عضو اللجنة المشتركة إلعداد معايير اختيار فئة الطالب /جائزة الشةارقة للتميةز التربةوي جامعةة الشةارقة
 –2008/2007لغاية اآلن .
 -34رئيس لجنة القبول و التسجيل جامعة الشارقة . 2006/2005
 -35رئيس لجنة إعداد المادة العلمية المطلوبة إلنشاء موقع إلكتروني خاص بتوجيه بلبة المدارس والمعاهد.
 -36رئيس لجنة التحضير للمؤتمر السابع و العشرون للمنرمة العربية للمسئولين عةن القبةول و التسةجيل فةي
الجامعات بالدول العربية و الذي عقدت في جامعة الشارقة جامعة الشارقة . 2006/2005
 -37رئةةيس وفةةد جامعةةة الشةةارقة فةةي المةةؤتمر السةةابع و العشةةرون للمنرمةةة العربيةةة للمسةةئولين عةةن القبةةول
والتسةةةةجيل فةةةةي الجامعةةةةات بالةةةةدول العربيةةةةة و الةةةةذي عقةةةةدت فةةةةي جامعةةةةة الشةةةةارقة جامعةةةةة الشةةةةارقة
 30 – 27مارس . 2006
 -38عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للتميز التربوي 2007/2006 ،2006/2005
 -39رئيس لجنة تحكيم جائزة المعلم جائزة الشارقة للتميز التربوي .2009/2008
 -40عقد العديد من الورشةات فةي البحةث اإلجرائةي للمتقةدمين لجةائزة خليفةة التربويةة ،البحةث اإلجرائةي مةن
 2009/2008ولغاية االن.
 -41رئيس لجنة تحكيم جائزة مصرف الشارقة اإلسالمي للتميةز فةي مجةال البحةوث – بةالب وبالبةات ،جامعةة
الشارقة منذ  2006ولغاية اآلن.
 -42رئيس لجنة اختيار الموظف المتميز – جامعة الشارقة.2009/2008 ،
 -43رئيس لجنة التميةز فةي التةدريس – أعضةاء هيئةة التةدريس – جامعةة الشةارقة ،مةن  2009/2008ولغايةة
. 2013 – 2012

 -44محاضره بعنوان اإلحصاء في البحوث التربوية  ،مديرية الشارقة التعليمية/الشرقية . 2006/3/14
 -45محاضره بعنوان /كيف نصنع جيل المستقبل  ،مجلس اآلباء و المعلمين/كلباء أيار . 2007
 -46ندوة بعنوان/اقتصاديات التعليم العالي  ،جامعة الشارقة سبتمبر . 2007
 -47رئيس لجنة المعلم والموجه في جائزة الشارقة للتميز التربوي منةذ العةام الدراسةي  2009/2008و لغايةة
2012/2011
 -48عضو لجنة تقييم في جائزة خليفة للتميز التربوي منذ عام  2008/2007ولغاية أالن.
 -49األشةةراف علةةى مجموعةةة مةةن المشةةاريع التةةي نفةةذتها و تنفةةذها وزارة ال قافةةة والشةةباب وتنميةةة المجتمةةع-
اإلمارات العربية المتحدة.
 -50رئيس مجلس مكتب التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة،جامعة الشارقة منذ .2013 - 2011
 -51رئيس لجنة الخطط والمناهر على مستوى الكلية . 2014 -2013
 -52عضو لجنة الخطط والمناهر على مستوى الجامعة . 2014 – 2013
 -53عضو لجنة شؤون الموظفين على مستوى الجامعة  – 2013لغاية االَن
 -54رئيس لجنة تأسيس مركز الموارد لذوي االعاقة في جامعة الشارقة . 2014 – 2013
 -55تنفيذ ورشة في البحث االجرائي لبرنامر تدريب القيادات المدرسية في إمةارة الشةارقة - 2012
.2013
 -56تنفيذ العديد من الورش في مجال البحوث التربوية العامة واإلجرائية لجائزة خليفةة التربويةة مةن
 2009 – 2008لغاية االَن .
 -57مدير تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية  – 2013لغاية االَن.
 -58عضو مجلس الدراسات العليا في جامعة الشارقة  -2014لغاية االَن .
 -59عضو مجلس البحث العلمي في جامعة الشارقة  -2014لغاية االَن .
 -60عضةةو اللجنةةة التأسيسةةية لوضةةع الهيكةةل اإلداري والفنةةي والمةةالي للمعاهةةد البح يةةة فةةي جامعةةة
الشارقة . 2015- 2014
 -61عضو المجلس االستشاري لمؤسسة التنمية األسرية – أبوظبي.
 -62رئيس لجنة تحكيم جائزة خليفة التربوية ( مجال البحوث التربوية العامة و االجرائية ) .
 -63تنفيةةذ ورشةةة فةةي البحةةث التربةةوي لبرنةةامر الةةدبلوم المهنةةي فةةي البحةةث التربةةوي (مركةةز التعلةةيم
المستمر و التطةوير المهنةي ) وذلة لجةائزة رأس الخيمةة للتميةز التعليمةي خةالل الفتةرة مةن 19
سبتمبر  2016و لغاية  -1سبتمبر 2017
 -64عضو اللجنة العليا في صندوق االفكار و االبتكار

* المقررات التي تم تدريسها :

أ – الجامعة األردنية :
 .1اإلحصاء الوصفي لطلبة البكالوريوس .
 .2اإلحصاء في التربية لطلبة البكالوريوس .
 .3اإلحصاء التحليلي لطلبة البكالوريوس .
 .4اإلحصاء المتقدم لطلبة الدراسات العليا .
 .5تصميم البحث و أساليبه اإلحصائية لطلبة الدراسات العليا .
 .6مناهر البحث في التربية و علم النفس .
 .7القياس النفسي و التربوي لطلبة الدبلوم و بلبة البكالوريوس .
 .8النررية في تطوير االختبارات لطلبة الدراسات العليا .
 .9علم النفس التربوي لطلبة البكالوريوس .
 .10علم النفس التربوي (متقدم) لطلبة الدراسات العليا .
 .11نرريات التعلم و التعليم الصف لطلبة الدراسات العليا .
 .12سيكولوجية التعلم لطلبة البكالوريوس .
ب  -جامعة عمان العربية للدراسات العليا :
 .1تصميم البحث و أساليبه .
 .2أساسيات البحث العلمي .
 .3علم النفس التربوي .
ج – جامعة السلطان قابوس :
 .1القياس النفسي و التربوي .
 .2اإلحصاء النفسي و التربوي .
 .3مناهر البحث التربوي .
 .4سيكولوجية التعلم .
د -جامعة الشارقة :
 .1علم النفس التربوي .
 .2مناهر البحث في التربية وعلم النفس .
 .3علم النفس العام
 .4القياس والتقويم
 .5اإلحصاء المتقدم
 .6تصميم البحث وأساليبه اإلحصائية
 .7أساليب البحث والقياس في التربية وعلم النفس

