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 عمان العربية للدراسات العليا / عمان / األردن

) لم  2013/ 14/1ولغاية  2013/  5/ 11نائب رئيس جامعة عمان العربية للشؤون االكاديمية والبحث العلمي للفترة من  -2

تحصل الموافقة على االستمرار الن المنصب لالردنيين حصرا( وخالل هذه الفترة كلفت برئاسة الجامعة بغياب رئيس الجامعة 

 لفترات قصيرة لعدة مرات.

 2013م افي جامعة عمان العربية لفترة اربعة أشهرعتفويض من قبل رئيس الجامعة رئاسة لجنة التعيين والترقيات العلمية  -2

 30/2/2014وحتى  2013/ 1/ 15عميد الدراسات العليا والبحث العلمي  من  -1

 . 2012 – 2014/ 1/1عميد كلية العلوم التربوية والنفسية وقائم بأعمال عميد كلية العلوم واآلداب من  -10

 2012عميد كلية العلوم التربوية والنفسية لغاية  -11

  2020/  15/1وحتى  2011/ 1/1عميد الدراسات العليا والبحث العلمي  من  - 12

 عضو هيئة تدريس في كبية العلوم التروية حتى اآلن . -13

  واألكاديمية  العلمية واألنشطةالخبرات 

 :االشراف على طلبه الدراسات العليااوال : 

( رسالة ماجستير في  60( اطروحة دكتوراة و )  21منها ) اطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير  ( 132 )حوالياالشراف على 

( أطروحة دكتوراه ورسالة  400. ومناقشة أكثر من ) والتقني   واساليب التدريس والتعليم المهني مجاالت التربية والمناهج 

 ماجستير .

 ثانياً : البحوث العلمية المنشورة

 في مجالت ومؤتمرات علمية( بحث منشور 41)

 ثالثاً : الكتب المؤلفة

 : ( كتب في مجاالت مناهج البحث العلمي واألحصاء والتعليم المهني10) 

 (2005الدراسات العليا / الماجستير)عه عمان العربية لطلبة . اساسيات البحث العلمي  : كتاب منهجي  يدرس في جام 1

 (2007) 2ط واألنسانية  االحصاء الوصفي في العلوم التربويه  . 2

 (2018في ألعلوم ألتربوية وأألنسانية .) لتحليلياألحصاء أ.  3

 ( 2016( الطبعة الثانية ) 2002االسس المنهجية واالستخدامات االحصائية في بحوث العلوم التربوية واالنسانية)  . 4

 (2018) وحات والرسائل الجامعية.المرشد في أعداد و كتابة األطر5

 ( 2011لفهم مصطلحات و مفاهيم البحث ألعلمي واألحصاء  ) .ألمدخل 6

 التعليم العالي والبحث العلمي , بغداد :العراقكتاب منهجي وزارة   1999 ) . اساسيات علم االرشاد ) 2

 (( ) كتاب يطبع حالياً في احدى دور النشر األمريكية  2021اساسيات البحث العلمي وتطبيقاته األحصائية )  – 2

 ( ) كتاب تحث الطبع (   2023علم األحصاء الوصفي والتحليلي وتطبيقاته في البجث العلمي )  -1

 ( ) كتاب تحت الطبع (   2023التقويم والقياس : النظريه والتطبيق في العلوم اإلنسانية  )  – 10
 

 التدريسيخبرات العمل رابعاً :

الخبرات التدريسيه و تشمل تدريس طلبه الدراسات العليا و الدراسات االولية و التدريس خارج الكليه وخدمه المجتمع. و من 

 :تدريسها هياهم الموضوعات التي تم 

 تصميم البحث و اساليبه األحصائية ) دكتوراة  (.1

 اساسيات البحث العلمي ) ماجستير (.2



 البحث النوعي و البحث الكمي ) دكتوراة (.3

 االحصاء الوصفي و التحليلي ) ماجستير (.4

 مناهج و طرق تدريس ) مختلف العلوم ( ) دكتوراة وماجستير ( .5

 تخطيط و تقويم المناهج  ) دكتوراة وماجستير ( .6

 استراتيجيات التدريس الحديثة وطرق التدريس ) دكتوراة وماجستير (.2

 تحليل ألمناهج وتطويرها  ) دكتوراة وماجستير (.2

 االرشاد و التوجيه المهني .1

 اساسيات التعليم المهني) دكتوراة وماجستير (.10

 و التقني) دكتوراة وماجستير (تخطيط و تقويم برامج التدريب المهني 

 

 ً ذات صلة بالتعليم الجامعي والبحث جريدة حصاد الجامعه الصحف األردنية و: المقاالت المنشوره في  خامسا

 العلمي :

المنظور السلوكي والمعرفي والقيمي لطلبة للطلبة وفق فلسفة جامعة عمان العربية . جريدة جامعة عمان العربية , العدد  – 1

 ( . جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد من الصحف االردنية  2012تشرين االول,  ) االول 

( المنظور األخالقي للتسيب الوظيفي  2012مهننة التعليم : الرؤية والواقع . جريدة جامعة عمان العربية , تشرين االول )  – 2

 جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد من الصحف االردنية    جريدة جامعة عمان . .وتأثيراته على األداء المؤسسي 

( جريدة الحصاد / جامعة عمان  2012تشرين الثاني )    .جريدة جامعة عمان العربية مهننة التعليم : الرؤية  والواقع . - 3 

 العربية وعدد من الصحف االردنية 

جريدة الحصاد / جامعة عمان    .(  2012ؤية جامعة عمان العربية .) المنظور الفلسفي لوظائف الجامعة المعاصرة وفق ر - 4

  -العربية وعدد من الصحف االردنية

( جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية  2012المؤسسي . ) المنظور األخالقي للتسيب الوظيفي وتأثيراته على األداء  - - 5

  -وعدد من الصحف االردنية

( . جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد  2011. ) لتقني :  قيود الحاضر وتحديات المستقبل  .التعليم المهني وا   - 6

 من الصحف االردنية 

( .    2011األطر والضوابط األخالقية التي تحكم األداء المهني لعضو هيئة التدريس من منظور جامعة عمان العربية . )  -2

 جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد من الصحف االردنية 

( جريدة الحصاد / جامعة عمان  2011األستاذ الجامعي :عنواُن التحديات واداة التغيير والتنمية في عالمنا المعاصر   . )  - 2

 العربية وعدد من الصحف االردنية 

جريدة الحصاد / جامعة (  2012البحث العلمي وإشكالية النزاهة واألمانة العلمية لدى الباحث في المؤسسات الجامعية  . )  - 1

 عمان العربية وعدد من الصحف االردنية 

( جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد من  2020مان العربية انموذج ) انطالقة نحو جامعات بحثية : ججامعة ع -10

 الصحف االردنية 

( جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد من  2020خطط البحث العلمي في الكليات : الضرورات واالجراءات )  – 11

 الصحف االردنية



عمان العربية وعدد من الصحف ( جريدة الحصاد / جامعة  2021المنظومة األخالقية والعلمية لالستاذ الجامعي  )  – 12

 االردنية

(  2021التوجه نحو تطوير منظومة التعليم المهني والتقني يشكل المدخل لمواجهة تحديات التنمية في واقعنا العربي )  – 13

 لعربية وعدد من الصحف االردنيةجريدة الحصاد / جامعة عمان ا

( جريدة الحصاد / جامعة عمان  2021البعد األخالقي في اداء البحث العلمي الركيزة األساس لمهنة األستاذ الجامعي )  – 14

 العربية وعدد من الصحف االردنية

صاد / جامعة عمان العربية وعدد ( جريدة الح 2021المنطلقات االساسية لتطوير البحث العلمي في الجامعات العربية )  – 15

 من الصحف االردنية

( جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد  2021تمكين التعليم الجامعي لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة )  – 16

 من الصحف االردنية

( . جريدة  2021ج : جامعة عمان العربية  ) الجامعة بين وظيفتي التعليم وتقديم المعرفة والنهوض بالبحث العلمي االنموذ – 12

 الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد من الصحف االردنية

( جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد  2021المنطلقات األساسية لتطوير البحث العلمي في الجامعات العربية  )  -12

 من الصحف االردنية

(جريدة الحصاد / جامعة عمان العربية وعدد  2021الخامسة ) تحديات الثورة الصناعية  تمكين التعليم الجامعي لمواجهة – 11

 من الصحف االردنية

 ً  المؤتمرات والندوات العلمية  : سادسا

 :مشاركه كعضو لجنه تحضيريه في

 1989المؤتمراالول للتعليم المستمر المنعقد في بغداد عام .1

 – 11/10تطوير المرأه بين الواقع و الطموح للفتره من  :عضو اللجنه التحضيريه للمؤتمر النوعي االول تحت عنوان .2

 عقده االتحاد العام لنساء العراق 12/10/1994

-13في اطار التحضير لمؤتمر القمه العالمي لالغذيه  (عضو اللجنه التحضيريه للندوه العلميه لدور المرأه في ظل الحصار.3

عقده االتحاد العام لنساء العراق بالتعاون مع ممثليه االمم المتحده و االتحاد النسائي العربي العام بغداد تموز  17/11/1996

1996 

وزاره العمل و الشؤون االجتماعيه بالتعاون /عضو اللجنه التحضيريه للندوة القطرية ألفاق تطور التدريب المهني في العراق .4

 1996:مع منظمه العمل العربيه 

 المشاركه في العديد من الندوات و المؤتمرات العلميه داخل و خارج العراق.5

 رئيس أللجنه ألتحضيريه للمؤتمر ألعلمي أألول )ألتغذيه وأألعاقه وألصحه ألنفسيه ( ألذي نظمته جامعة عمان ألعربيه بأألشتراك.6

 . 2010اكتوبر , 13 -12مع ألمكتب أألقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحه العالميه بالقاهره, عمان , 

 . 4/2012/ 24ندوة )نحو مستقبل افضل للطفل العربي ذو االعاقه (كلية العلوم التربويه والنفسيه , جامعة عمان العربيه ,.2

التربية الخاصة الذي عقد بالتعاون بين جامعة عمان العربية وجامعة رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر األتجاهات الحديثة في .2

 ( . 2012القدس المفتوحة )

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي حول تكنولوجيا األتصاالت والمعلومات وتطوير األداء في المؤسسات التعليمية الذي عقد .1

 10/2013/ 31- 21/10/2013البشرية للفترة من  بالتعاون بين جامعة عمان العربية ومؤسسة مضامين للتنمية

عضو أرتباط بين جامعة عمان العربية والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األردن ضمن مشروع تعزيز الشراكة األردنية .10

ي السابع ضمن برنامج " العمل األطار 2013الذي بستمر العمل به لمدة عامين أبتداًء من عام  EU- Jodan Net 11األوربية



FP7 

( مؤمرات علمية دولية محكمة تم عقدها من قبل عمادة كلية العلوم التربوية والنفسية / جاممعة  4رئيس لجنة تحضيرية ل )  .11

 عمان العربية . 

 

 سابعاً : خدمة المجتمع 

 عملي في جامعة عماناعطاء محاضرات في البرامج التدريبية الخاصة بتطويراداء اعضاء هيئة التدريس سنويا ومنذ بداية 

العربية وهذه المحاضرات تتمحور بشكل اساسي حول البحث العلمي وتطوير مخططات البحوث العلمية والتصاميم البحثية 

 الكمية والنوعية والتوظيف االحصائي فيها واألختبارات التحصيلية لالغراض الصفية والبحث العلمي .

 

  البحوث المنشورة: ثامنا  

1 – The Attitudes of vocational Preparatory Students Towards the Profession (1987). Ajial Journal, 

(7) 4, Baghdad. 

2- The Attitudes of Technical Institute Students toward the vocational works and Its Relationship 

with some Variables ( 1990)  , Journal of Science ,( 4) 7 , Baghdad . 

3 – Obstacles Faced Continuing Education in the Area of Training Progrms  ( 1989 ) The first 

Continuing Education Conference implemented in Baghdad University , Baghdad , Iraq . 

4 – Trainers and Administrators Attitudes toward the Concept of Continuing Education( 1989) The 

first Continuing Education Conference implemented in Baghdad University , Baghdad , Iraq . 

5 – Constructing Training Program to Develop learning Competencies among the Vocational 

Teachers in Iraq ( 1991 ) , Technical Journal (  19 ) Establishment of Technical Institutes In Iraq, 

Iraq. 

6 –Effectiveness of Cooperative Learning method  and  Problem solving Strategy in Teaching 

Vocational Subjects in Developing the Performance Skills and the Attitudes toward Vocational  

learning   Ajial Journal, ( 9 ) 2 , Baghdad. 

7 –Arabic Population Growth Trends and Its Effect on the woman Status ( 1989 ) A paper 

Submitted in the Population and Development Conference implemented in USA. 

8 – The Level of Applied Vocational Knowledge among the Vocational Learning and Its 

Relationship with some Variables ( 1992 ) ,  Ajial Journal, ( 10 ) 1 , Baghdad. 

9 – The Environmental Background of Vocational Preparatory Students and Its Relationship with 

some Performance Variables in Iraq (1992 ), , Technical Journal (  22 ) Establishment of Technical 

Institutes In Iraq, Iraq. 

10 – Theoretical Model to Develop Vocational Training for workers in the Economic Sector ( 

1994) Journal of Educational and Psychological Researches , (4 ) Baghdad , Iraq. 

11- Level of Rural women Satisfaction toward The Activities of Rural Activities Teams and Its 

Relationship with some Variables, (1995 ). Journal of Educational and Psychological Researches 

, (6 ) Baghdad , Iraq. 



12 – Evaluation f the Activities of Iraqi women Union ( 1996 ) ,The first Qualitative Conference  

Entitled (Development of woman Between the Reality and Ambission )  Iraqi National Union 

Women ,Baghdad , Iraq. 

13 -The Arabic Woman and Its Educational and Economical situation to Enhance Its Role in the 

Development ( 1996 ), The Scientific Symposium entitled ( the woman Under the Sanction 

Conditions ) Baghdad , Iraq. 

14-Level of Women Awareness about Economical Development and Its Relationship with some 

Socio Economic Factors ( Field Study ), ( 1996 ), The Scientific Symposium entitled ( the woman 

Under the Sanction Conditions ) Baghdad , Iraq. 

15 -  Analysis of the Content of Industrial Education first stage Books Based on International 

Contemporary Standards  (1994), Technical Journal (  28 ) Establishment of Technical Institutes 

In Iraq, Iraq. 

16 –Evaluation of the Iraqi vocational Training ( 1997)Arab labor Organization, Tunes 

17- Including the Environmental Concepts in Vocational Education Curriculum  ( Case Study in 

Iraq ) ( 1196 ) Study submitted within Arabic Project to the Arab Countries University . 

18 – The Role of women Organizations in developing Rural women in Iraq ,A case Study 

Submitted To the Organization of Agriculture Development ,( 1997 ) , AL-Khartom , Sudan. 

19- Evaluation of the Activities  of the Vocational Activity Teams and Itss Relationship with some 

Variables ( 1997 ) , Agricultural Sciences Journal ,      (1) 8 Baghdad , Iraq 

20- The Impact of method and Learning Techniques in cognitive changes among Farmers ( 1997), 

Agricultural Sciences Journal ,    (2) 8 Baghdad , Iraq  

21 – Cognitive Needs of women in the field Home Economy( 1998) , Agricultural Sciences Journal 

,    (1) 9 Baghdad , Iraq 

22- The Significance of Functional and Institutional Correlation between the Scientific Research 

and Vocational Education to Develop the Cooperation Activity (2001 ) Scientific Conference in 

Al- Kofa University , Al- kofa , Iraq. 

23 - The Impact of method and Lecture Time on cognitive changes among Farmers ( 1999), 

Agricultural Sciences Journal ,    (1) 10 Baghdad , Iraq 

24 – Participation of Woman in the Developmental and Productive Activities : Techniques and 

ways to Development ( 2000) ,National Study within Arabic Project Submitted to the Arab 

Countries. 

25 – An Evaluation Study of Organizational Structure  of Training Establishment in Iraq ( 2002 ) 

The Scientific Conference of Administrative Evaluation of Iraqi Ministries.  

26 -  The Cognitive Needs of Bee Keepers and Training In Iraq ( 2000)), Agricultural Sciences 

Journal ,    (2) 10 Baghdad , Iraq  

27 – Constructing Training Program Based on Coginitive Theory on the Achievement and 

Vocational Attitudes among the Secondary  Industrial Education ( 2003). Journal of Educational 

and Psychological Researches , (3 ) Baghdad , Iraq.  



28 - Impact of Teaching Mathematics Based on VAN HYLE Strategy on Developing Geometric 

Thinking among the Saudi second middle stage Students (2008) 

29 –The impact of Drama and Dialogue Methods on understanding of the Environmental Concepts 

among the the ninth Grade Female Students (2008) Dirasat Journal, Jordan 

30 –The Effect of Modified Learning Cycle Teaching Biology on Acquiring Scientific Concepts 

among the Ninth Grade Students in Jordan ( 2008 ) Scientific Conference of Mathematics and and 

Science   

American University, Labanan Journal of Educational and Psychological Researches, (4 ) Baghdad 

, Iraq.  

31-The Effect of Using Authentic English Materials on the First Year EFL Students Achievement 

in Reading Atlas for Studies and Research (2008) 

32-Workers Performance of Health Care for Adults Homes and Its Relationship with some 

Variables (2010) Arab universities Union Journal, Dmosques 

33-Levele of Multiple Intelligences among the YOBEL School Students and Its Relationship with 

some Variables (2012) Conference of new Trends in Special Education Amman Arab University, 

Jordan 

34–Evaluating Enterprise series Textbooks Based on Cultural perspectives on the Objective 

Domain,( 2009), atlas Global for studies and researches,Vol. 4             

35 -Effect of Rubric -Referenced Self - Assessment on Developing the Writing Skill on Ninth 

Grade Students in Jordan, Journal of Education and Practice , Vol.5, no. 15 , ( 2014 ) 

36-The Effect of Using Cooperative Learning and Multiple Intelligence Theory on 

Physical      Concepts Acquisition , British Journal of Arts and Social Sciences , Vol.10,Issue, 2 

(2012  ). 

37 -The Effect of Rubric -Referenced Self - Assessment on Developing the Writing Skill on Ninth 

Grade      Students in Jordan ( 2014 ) , Journal of Education and Practice , Vol.5, no. 15 ,   
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