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 : اهلدفأواًل

سية، ربات التدريخلاالتعلــيم،  - تيةأهدف من هذا العرض إبراز جوانب من سريتي الذا

عز  املوىللة سائ مة اجملتمع....ة يف خدتنوعت مواألحباث، واملؤمترات، وعضوية اللجان، وجماال

 وجل أن يعيين على خدمة دينه ... آمني.
 

 ًا: التعـلـيمثاني

 بيـة يف ليـة ال  كمـن   الـنس   يف ختصـ  علـم  على البكالوريوس م حصلت  1995يف عام  

 بتقدير جيد جدًا. جامعة دمشق

ي والتوجيه اد النسسإلرشختص  ا م حصلت دبلوم الدراسات العليا يف 1996يف عام  

  دًا.جدير جيد بتق شقجامعة دم من كلية ال بية يف ال بوي واملهين

يم يف س والتقولقياا  ختص  م النسماجســتري يف عل علىم حصلت  2002يف عام  

عنوان" تعيري ب، رسالة ر امتيازبتقدي قدمش عةجام من كلية ال بية يف ال بية وعلم والنس 

 ".بي السوريريف القطر الع-مسة خلاالنسخة ا-اختبار العوامل الستة عشر للشخصية 

تقويم يف للقياس وااص  النس  خت دكتوراه فلسسة يف علم علىحصلت  م 2007يف عام  

نوان" تعيري ، رسالة بعمتيازتقدير اب مشقدة جامع من كلية ال بية يف ال بية وعلم والنس 

 ."لنسسيةاي  االضطرابات يف تشخ دامهستخاختبار روتر لتكملة اجلمل الناقصة وفاعلية ا

معة البلقاء م من جاتقويقياس والالحصلت على درجة أستاذ مشارك يف  م2014يف عام  

  قية.التطبي

 خلربات التدريسيةا -ًاثالث

كليـة  -قسم علم النس  ال بوي 2019 -2014شارك عضو هيئة تدريسية برتبة استاذ م 

 قية(.اء التطبيجازة دون راتب من جامعة البلقجامعة طيبة)إ-ال بية
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ة رمحــــة كليــــة ا مــــري - 2014-2009عضــــو هيئــــة تدريســــية برتبــــة اســــتاذ مســــاعد   

 التطبيقية.   امعة البلقاءج-اجلامعية

كليـــة -ســـم القيـــاس والتقـــويمق -2009-2007تدريســـية برتبـــة مـــدر س عضـــو هيئـــة  

 ة دمشق.جامع -ال بية

امعــة ج-كليــة ال بيــة-ميف قســم القيــاس والتقــوي  2007-1998  معيــدة ومدرســة مــن  

 دمشق.

 .2009-2007 مدرسة يف اجلامعة االف اضية السورية من عام 

 

 تها:ملقررات اليت درّسا -خامسًا

 لومدبوال املقررات اليت درستها يف مرحلة البكالوريوس

 مهارات البحث العلمي .2 التقويم التربوي  .1

 مناهج البحث وأساليبه اإلحصائية .4 علم النفس التربوي  .3
 االختبارات النفسية .6 القياس النفسي .5
 القياس والتقويم في التربية .8 القياس والتشخيص في التربية الخاصة .7
 االرشاد المدرسي .10 واالستداللي االحصاء التربوي  .9
 التوحد وتشخيصه .12 الموهبة والتفوق  .11
 علم النفس االكلينكي .14 االضطرابات السلوكية .13
 علم النفس الجنائي .16 نظريات النمو النفسي .15
 مصطلحات ونصوص باللغة اإلنكليزية .18 علم النفس العام .17
 تعديل السلوك .20 الصحة النفسية .19
 ج النفسينظرية العال .22 مبادىء في االرشاد والتوجيه .21
 اختبارات الشخصية .24 اختبارات الذكاء .23
 دراسة الحالة .26 القياس والتقويم في التربية الحديثة .25
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  االضطرابات النفسية .27
 

 

 املقررات اليت درستها يف مرحلة املاجستري

 استراتيجيات قياس اتقان التعلم -4 اإلحصاء التربوي والحاسوب -1

 قياس التقليدية والمعاصرةنظرية ال -5 حلقة بحث في القياس والتقويم -2
 التقويم التربوي  -6 تصميم البحوث التربوية وتنفيذها -3

 

 لدورات التدريبية:ا -ًاخامس

 فددددي اللغددددة االنكليزيددددة فددددي المركددددز ا مري ددددي للغددددات  1A-8Bدورات متعددددددة مددددى المسددددتوى  
American Langauge Center(ALC)  2002-1998مى 

 2003دورة عالج ا طفال عى طريق الفى 
 2004دورة توكيد الذات 
 2004 دورة مهارات التواصل 
 2004دورة في العالج المعرفي 
 2005دورة اإلرشاد الزواجي 

 

 األحباث املقدمة لل قية إىل رتبة أستاذ مشارك -ًاسادس

 ها:ن. فيما يلي ذكرركة آخريمبشاسردًا وبنشر بعض األعمال العلمية من –وهلل احلمد  –قمت 

 عنوان البحث
املؤلسون 

 املشــاركون
تاريخ 
 النــشر مكان النــشر

عنوان 
 الناشــر

أثر ممارسة األنشطة الرياضية في تكيف 
 م2009 ال يوجــداألحداث الجانحين باستخدام اختبار روتر 

مؤتمر العرض يف 
 دبيالدولي الثاني 
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"الرياضة في مواجهة  لتكملة الجمل الناقصة
 الجريمة"

ستجابات عينة من التحليل التمييزي ال
المرضى واألسوياء في اختبار الشخصية 

 المتعدد مينسوتا

 2010 عزيزة رمحة

مجلة علم النفس 
المعاصر والعلوم 
االنسانية، جامعة 

المنيا، المجلد الحادي 
والعشرون، الجزء 

 الثاني

 مصر

Comparison of Male and 
Female Response Behavior on 
Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory-2" 

  2011 عزيز الرحامنة

Asian Social 
Science, Vol. 7, 
No. 5 

 كندا

The Effectiveness of Visuo-
Motor Behavior 
Rehearsal(VMBR) to Reduce 
Anxiety and to Improve Self 
Concept for Athletes with 
Special Needs 

 م 2011 عزيز الرحامنة

International 
Journal of 

Psychological 
Studies, Vol. 3, 

No. 2 

 كندا

Reliability and Validity Study 
of the School and College 
Ability Test (SCAT) Advanced 
Form 

 2012 ال يوجــد

International 
Journal of 

Humanities and 
Social Science, 
Vol. 2, No. 11 

 أمريكا

The Prediction Validity of 
Secondary School Test on 
Grade Point Average at 
Princess Rahma College-Al 
Balqaa' Applied University 

 2013 ال يوجــد

Journal of 
Education and 

Practice, Vol. 4, 
No. 10 

 أمريكا

تطوير اختبار القدرات المدرسية 
ي األردن" ف -مالشكل المتقد-والجامعية

جامعة  -م من عمادة البحث العلمي)مدعو 
 البلقاء التطبيقية(

 مجال العمري

 عزيز الرحامنة

2014 

المجلة التربوية، 
جامعة عيى شمس، 
العدد الثامى 

والثالثون، الجزء 
 ا ول

 مصر

 

 



 اعيقلبهيفاء تيسري حمي الدين ا

 اجلنسية: أردنية

 ركأستاذ القياس والتقويم املشا

 األردن-جامعة البلقاء التطبيقية

00962797751781 
hayfaelbokai@gmail.com 

 

Haifa T. Albokai 

Jordanian Nationality  
Associate Professor of Measurement 

AlBalqaa Applied University 

00962797751781 
hayfaelbokai@gmail.com 

   

5 

 

 

 

 قدمة لل قية إىل رتبة أستاذاألحباث امل -ًاسابع

املؤلسون  عنوان البحث
 املشــاركون

تاريخ 
النــشر

 قبول-
 النشر

عنوان  النــشر مكان
 الناشــر

ألوجه د ادتعتقنني اختبار مينسوتا امل
على  -نيةالنسخة الثا -للشخصية

ة يف معياجلطلبة املرحلة الثانوية وا
 )منشور(مدينة دمشق

 م2016 ال يوجــد

مجلة جامعة طيبة 
للعلوم التربوية، 

لعدد ا -(11المجلد)
(2) 

املدينة 

-املنورة

 السعودية

A Gifted Education Model 
for Jordan—The Johns 

Hopkins University Center 
for Talented Youth 

نز وبكه نز)منحة حبثية إىل جامعة جو
 )منشور( (OSFمدعومة من 

 

 2017 ال يوجــد

 -مجلة دراسات
، العلوم التربوية

، 4، العدد44اجمللد

 1امللحق

 االردن

 نيالسروق يف مسات الشخصية ب
 نيحناث اجلاحنني وغري اجلاألحدا

 املولعاباستخدام اختبار كاتل ذي 
 ر(ونشم)الستة عشر للشخصية

 2019 ال يوجــد

المجلة العربية 
 السعودية للدراسات ا منية

ألوجه ادد عتمعايري اختبار مينسوتا امل
 بارتاخوللشخصية)النسخة الثانية( 

ر كاتل ذي العوامل الستة عش
 (شورنم) (للشخصية)النسخة اخلامسة

 

 2017 ال يوجــد

مجلة البحوث التربوية 
 بغداد والنفسية

دراسة صدق وثبات اختبار املصسوفات 

املتتابعة املعيارية على عينة من طلبة 
 2018 ال يوجــد

مجلة جامعة دمشق 
للعلوم التربوية 
 والنفسية

 دمشق
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)مقبول املرحلة الثانوية يف األردن

 للنشر(

 
لى عاء دألإىل اأثر التقويم املستند 

دى ت لالذاالتحصيل الدراسي وفعالية 
ينة ملدابي طالبات الصف األول الثانو

 )مقبول للنشر(املنورة

  2017 جنوى املدني

 -مجلة دراسات
 العلوم التربوية

 االردن

بي ارهالتشخي  النسسي للسكر اإل
 )منشور(عند الشباب

 

 م 2018 علي الصبيحي

المجلة العربية للعلوم 
مجلة - بحاثونشر ا

العلوم التربوية 
 والنفسية

 فلسطني

 ى عينةعل ةدلتقنني قائمة األعراض املع
 )منشور(من طلبة جامعة طيبة

 

 سلوى اهلوساوي

 مها اجلرماوي

2018 

المجلة العربية للعلوم 
مجلة -ونشر ا بحاث

العلوم التربوية 
 والنفسية

 فلسطني

ختبار د اوبنلمعاملي الصعوبة والتمييز 
  SCATيةات املدرسية واجلامعالقدر

يدية تقللاة )الشكل املتقّدم( بالنظري
ة القعالووالنظرية احلديثة للقياس 

 )منشور(بينهما

 

 

 2018 حممد مقصقص

مجلة البحوث التربوية 
 بغداد والنفسية

Summer Programs for Talented 
Students: The Johns 
Hopkins Model 

 

 2019 ال يوجد

 كتاب المؤتمر
لمؤتمر الدولي الثاني ا

للتربية)التربية....آفاق 
 مستقبلية(

جامعة 

-الباحة

 السعودية

 
 

 ة:املؤمترات العلمي -ًاثامن
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لمشاركة في المؤتمر العلمي التربوي النفسي"نحو استثمار اكلية التربية:  -جامعة دمشق  9200 
 أفضل للعلوم النفسية والتربوية في ضوء التحديات المعاصرة".

كة في المؤتمريى المشار  -لقيادة العامة لشرطة دبيا -اإلمارت العربية المتحدة2011و 2009 
 الدولييى الثاني والثالث "الرياضة في مواجهة الجريمة".

لمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لقسم ا -لوم االجتماعيةكلية الع -امعة الكويتج-الكويت2011 
  الميدانية". علم النفس"البحوث النفسية وتطبيقاتها

ة الطبع APAورشة عمل حول مهارات استخدام برنامج لكتابة المراجع وفقًا آلخر إصدارات دليل نشر  
 .السادسة

 ورشة عمل حول قياس العوامل الخمسة الكبرى لشخصية المراهقيى والراشديى. 
 ورشة عمل حول االدمان وعالقته باالضطرابات العقلية والنفسية. 
لكتابة المراجع وفقًا آلخر إصدرات دليل نشر  Endoteات استخدام برنامج ورشة عمل حول مهار  

APA  2010الطبعة السادسة. 
  -قسم الطب النفسي -ي بيروتف الجامعة ا مري ية -بيروت 2011 

Arab Center for Research, Training, & Policy  Making on Mental 
Health,Regional Meeting, Classification of Mental and Behavioral Disorders 

.11-10 to ICD-in " Arab countries: From  ICD 
 تمرؤ المشاركة في م -جامعة هارفرد-بوسطى -أمري ا -2012 

International Journal of Arts and Sciences, International Conference for 
Academic Disciplines, 27-31 May 2012. 

 محمد بى سعود االسالمية: جامعة اإلمام-الرياض-العربية السعودية المملكة -2012 
بي لتدريب المجلس العر  -الملتقى االبداعي الخامس عشر للطلبة" الجامعات العربية والتنمية"

 تحاد الجامعات العربية.ا -طالب الجامعات العربية
اركة في المؤتمر الدولي المش -علوم االجتماعيةكلية ال -امعة الكويتج -ولة الكويتد -2013 

 شباط. 13-11لكويت ا -الخامس" العلوم االجتماعية شركاء في التنمية
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المشدداركة فددي الملتقددى التاسددع عشددر لتبددادل عددروض تدددريب طددالب  -امعددة الزرقدداءج -االردن -2013 
 لجامعات العربية.ااتحاد -الجامعات العربية

فددددي ملتقددددى تفعيددددل مشدددداركة الجامعددددات االردنيددددة فددددي المشدددداركة  -يفيدددداجامعددددة فيالد -االردن -2014 
 تحاد الجامعات العربية.ا-نشاطات المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية

الملتقى السنوي ة في المشارك -لعلوم االجتماعيةكلية ا -تجامعة الكوي -دولة الكويت -4201 
 .ارآذ 27-25الكويت -قضايا معاصرة" -الشباب والمجتمع" العاشر

"تقيديم -لمشداركة فدي المدؤتمر السدنوي الرابدع الصدالل التعلديما-كليدة التربيدة-جامعة قطدر-قطر-2014 
 يم".الطريق إلى جودة التعل-ا داء

اللقاء العلمي الخاص با ساتذة الذيى حصلوا على منح بحثية مى  -عمان-ا ردن1420 
OSF 

جامعة -لمؤتمر الدولي ا ول لكلية التربيةا المشاركة في -كلية التربية -امعة الباحةج-السعودية-2015 
لشباب الموهوبيى في رعاية مركز ا -تجربة جامعة جونز هوب نز" -آفاق مستقبلية(الباحة )التربية..

  "الموهوبيى وكيفية االستفادة منها في العالم العربي
 ضور المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم.ح -كز الوطني للقياسر الم-السعودية -2015 
"ا طفدددال بددديى ا لعددداب  مدددؤتمر اللعدددب ا ول المشددداركة فدددي -جامعدددة الملددد  سدددعود-عوديةالسددد-2016 

جامعدة -ون كينددينمدوذج مركدز جد-استخدام ا لعداب فدي عدالج التوحدد -االلكترونية والتقليدية"
 كلية الطب-الدراسات العليا-كولورادو

 برنامج -لثاني عشراالمشاركة في الملتقى السنوي -جامعة الكويت-الكويت-2016 
 المساعدة الوالدية في التشخيص المبّ ر للفكر اإلرهابي للمراهقيى

"دور األسرة يف  امللتقى العلميلمشاركة في ا -امعة نايف العربية للعلوم ا منيةج-لسعوديةا-2017 

 .الوقاية من التطرف"
 -(اإلعالم واالرهابلمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني)ا -امعة المل  خالدج-لسعوديةا -2017 

 التشخي  النسسي للسكر اإلرهابي عند الشباب
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حلقة  -لصحة النفسيةاتعزيز للوطنية الجنة ال -الرياض فندق حياة ريجنسي العليا السعودية-2017 
 هاب.ر جوانب ذات العالقة بقضايا اإلالنقاش المتخصصة لدراسة ال

جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع جامعة إي كنام الفرنسية والسفارة الفرنسية في -ا ردن-2019 
 Business and innovation for -ساعة 35-ورشة عمل مدة خمس أيام -عمان

Entrepreneurs 
 لدعوات العلمية:ا -ًاتاسع

 ركز الشباب الموهوبيىم -وب نزهجامعة جونز  -ميرالند -أمري ا -2011 
Johns Hopkins University/ Center for Talented Youth(JHU/CTY): visit the CTY 

from 10-16 July to discuss the various possible points of connection between 

the CTY Programs and a future similar program in Jordan that we might help 

develop. Invited from the JHU/CTY. 

 -الدراسات العليا-بكلية الط-ينفرد-ادواجامعة كولور  -أمري ا -3201 
ختبارات التوحد عى طريق أحدث االعلى كيفية تشخيص للتدرب  JFK partnersدعوة مى قسم 

 .هوطرائق عالج )ADOS-2(العالمية

 ًا: اجلوائز واملنح العلمية:عاشر

  1993كلية -امعة دمشقج-يوسجائزة التسوق الدراسي يف مرحلة البكالور

 ص  علم النس .خت -ال بية
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 2014    ــوبكنز ــونز هـ ــة جـ ــة اىل جامعـ ــوبني  –منحـ ــباب املوهـ ــز الشـ يف JHU/CTYمركـ

 Open Society.مــن يف العـا   عــن املوهـوبني  للقيـام مبشــروث حبـث مشـ ك    أمريكـا  

Foundation (OSF) :بعنوان 

A Gifted Education Model for Jordan: A study of Johns 

Hopkins University Center for Talented Youth 

 2017 -1438   جلامعيــةلبحــوث ااتطــوير جــائزة ادــاد جامعــات العــا  اإلســالمي ل- 

 .االسيسكو -الرباط-املغرب املركز الثاني.

 

 املدعومة:املش كة املشاريع البحثية 

 2013 مدعوم مى عمدادة )في ا ردن"  -مالش ل المتقد-تطوير اختبار القدرات المدرسية والجامعيةم
 .ء التطبيقية(جامعة البلقا -البحث العلمي

 1439 نميـة األمـن   شروق لت هو جزء من مشروق –م املقياس النسسي لالرهاب 2017-هـ

صـل  مسـو األمـري في   ىل توصـية إضـافة  إجامعة طيبـة.  -السكري)مدعوم من عمادة التطوير

 .بن مشاري آل سعود رئي  هيئة تقويم التعليم(

 ا: اإلشراف على طالبات الدراسات العليحادي عشر

 سنة التخرج الدرجة التخص  الدقيق اسم الطالب الرقم

-1436 جستريما يبوالقياس والتقويم ال  جنوى أمني املدني  .1

2015 

 

 الدراسات العليا لبة: مناقشة طعشر ثاني

 الدرجة التخص  الدقيق اسم الطالب الرقم
سنة  اجلامعة

 التخرج
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 الدرجة التخص  الدقيق اسم الطالب الرقم
سنة  اجلامعة

 التخرج

 هـ1436 طيبة ماجستري يالقياس والتقويم ال بو اعتدال حسن داغستاني  .1

 هـ1437 طيبة ماجستري يالقياس والتقويم ال بو رشا عبد السالم الصاحل  .2

 هـ1437 طيبة ماجستري يالقياس والتقويم ال بو محن الرحيليعبد الر  .3

امللك  ماجستري القياس والتقويم نوف الشريم  .4

 سعود

 هـ1437

 

س والسابع ر العلمي الساداملؤمت ة يفبي: اإلشراف العلمي على املشاركات الطالعشر ثالث

 سعودية.ة الربيلطالب وطالبات التعليم العالي يف اململكة الع

  

رقال

 م
 احملور عنوان البحث السائز اسم الطالب

 املركز
 رقم املؤمتر العلمي

 + منى سا   .1

 روان ابراهيم

راسة املهارات د

 االجتماعية لدى عينة

ة من طلبة كلية ال بي

 يف جامعة طيبة

العلوم 

اإلنسانية 

 واالجتماعية

 هـ1436  -السادس الثالث

مودة حممد   .2

 أمحد فالتة

املشاريع  موضة رسم

 الصغرية

 هـ1437 -السابع األول

 

 خدمة اجملتمع:: عشر رابع
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محاضرة للعديد مدى الددورات فدي مجدال تشدخيص االضدطرابات النفسدية عدى طريدق  (2005-2012) 
ز مينسددددوتا المتعدددددد ا وجدددده للشخصددددية )النسددددخة الثانيددددة(، قائمددددة ئددددبعددددخ االختبددددارات النفسددددية، كرا

لجمدددل الناقصدددة، اختبدددار كاتدددل ذي العوامدددل السدددتة عشدددر ا عدددراض المعدلدددة، اختبدددار روتدددر لتكملدددة ا
ني للشخصية، وبعخ اختبارات الذكاء)ا مانة السورية للتنمية، المعهد ا مني السوري، المركز الوط

 .سم الطب النفسي، الهيئة السورية لألسرة، الجامعة ا ردنية(ق -لالدمان، مشفى المواساة
وب نز جامعة جونز هد-ى نموذج مركز الشباب الموهوبيىستفادة ممحاضرة عى كيفية اال-2014آب  

-ركدددز الشدددباب الموهدددوبيىم-جامعدددة جدددونز هدددوب نز – OSFمنحدددة بحثيدددة مقدمدددة مدددى -فدددي ا ردن
 أمري ا.-ميرالند

 حتى اآلن(: -ه1436) 
 

 التاريخ حثالب-عنوان الورشة موقعها  الورشة أو املؤمتر الرقم

تطبيق االختبارات   .1

 النسسية

اد مركز اإلرش

 -اجلامعي

قسم االرشاد 
النفسي 

-واالجتماعي
  جامعة طيبة

كيسية تطبيق وتصحيح 

وتسسري اختبار كاتل 

-للعوامل الستة عشر

اختبار روتر لتكملة 

 اجلمل الناقصة

 أسبوث

 هـ1436

ملتقى تطوير الذات   .2

 األول

 "حنو بناء االنسان"

عمادة شؤون 

-الطالب

 -جامعة طيبة

نادي تطوير 

 الذات

ضطرابات أنواث اال

 النسسية

 هـ17-18/7/1436

 

 م2017 -هـ1438فاقدي  انتشار ظاهرة املدينة املنورة ةورأمارة املدينة املن  .3
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 التاريخ حثالب-عنوان الورشة موقعها  الورشة أو املؤمتر الرقم

يف  (اهلائموناألهلية )

 شوارث املدينة املنورة

ن وكيسية واملوهوب املدينة املنورة 24املدرسة الثانوية   .4

 رعايتهم

 م2018-هـ1440

املتوسطة املدرسة   .5

 األربعون

النسسية الصحة  املنورةاملدينة 

 للمراهقات

 م2018

جامعة البلقاء   .6

 التطبيقية

-األردن

 السلط

 ثا ثار النسسية حلواد

 املرور

2019 

جامعة البلقاء   .7

 التطبيقية

-األردن

 السلط

 دض االثار النسسية للعنف

 النساء

2020 

ثانوية ام السماق   .8

 الشمالي املختلطة

حماضرات أسبوعية  مانع-األردن

للطلبة واألهالي عن 

املشكالت النسسية 

السصلني  -هقنيللمرا

 الدراسيني

2019-2020 

 مركز تنمية اجملتمع  .9

 ريا ويرقاع-احمللي

كيسية التخل   رقاي -األردن

من القلق والتوتر 

يف ظل أزمة 

 كورونا

2020 

1 سلوى مركز   .0

 لالستشارات

ــعودية -الســـــــ

 ملدينة املنورةا

النسسية عند املشكالت 

عرب تطبيق -املراهقني

2020 
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 التاريخ حثالب-عنوان الورشة موقعها  الورشة أو املؤمتر الرقم

 زوم

 

 عضوية اللجان: -عشر خام 

-2010) االردن-زارة التعليم العاليو  -عضو اللجنة الوطنية لتقييم أداء الطلبة في الجامعات ا ردنية 
2011). 

 -اية االجتماعية في ا ردنعضو الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على مؤسسات ومراكز الرع 
 .حتى اآلن( -2012االردن )

امعددة ج-كليددة التربيددة-س التربددوي قسددم علددم الددنف-عضددو لجنددة برنددامج الدددبلوم العددام فددي القيدداس والتقددويم 
 (.1436-1437السعودية) -المدينة المنورة-طيبة

 1436ها الدراسية( امعة طيبة )منسقة تقويم المؤسسة وبرامجج-عضو لجنة الجودة في كلية التربية 
عدددة جام-كليدددة التربيدددة-س التربدددوي قسدددم علدددم الدددنف-عضدددو لجندددة برندددامج الماجسدددتير فدددي القيددداس والتقدددويم 

 (.1436-1437السعودية) -المدينة المنورة-طيبة
 ه1437منسقة مقرر مهارات البحث التربوي لمرحلة الدبلوم العام في التربية عام  
قدمات للقبول في برنامج الماجستير في القياس والتقويم لجنة دراسة طلبات الطالبات المتعضو  

 ه1438 التربوي 
كليدددة -امعدددة طيبدددةج-المرشدددد ا كددداديمي لطالبدددات الدراسدددات العليدددا تخصدددص القيددداس والتقدددويم التربدددوي  

 ه.1439 م2018-ربوي قسم علم النفس الت-التربية
لعددام ا -ميددرة رحمددة الجامعيددة كليددة ا-سددم التربيددة الخاصددةق-الجددودةالتخطدديو والتطددوير و عضددو لجنددة  

 2020-2019الجامعي 
 2021-2020لعام الجامعي ا -لية ا ميرة رحمة الجامعيةك -عضو لجنة المؤتمرات والندوات 
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-2020 -ة رحمدة الجامعيدةكليدة ا ميدر  -رئيس لجنة "معيار البحدث العلمدي" فدي لجندة ضدمان الجدودة 
 م2021

 

 عضوية اجلمعيات: -عشر سادس

مدى عدام  American Psychological Association (APA)جمعية النفسية ا مري ية لفي اعضو  
 حتى اآلن-2011

 .عضو الجمعية السعودية للقياس والتقويم 
 

 عموميات-عشر سابع

احل يع مرم، وفيها تربــيت وتلقيت مجــ 1974أود أن أضيــف إىل أني من موالــيد دمشق عام 

 لي، وأتقن ل مع احلــاسب اب التعام. أحلنياجلامعة(، لدي طس تعليمــي )من االبتدائي حتى

مل مع لتعاعة على احلاسب ا لي، وابا(، الطSPSSدليل البيانات على الربنامج اإلحصائي )

  قة.وأددث اللغة اإلنكليزية بطال (.ICDL)الرخصة الدولية يف احلاسوب  اإلن نت

 

 

 

 2020-12-23التحديث يف مت 


