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 تاريخ الحصول على الرتبة  الجهة رتبة ال األكاديمية رتب ال

 2013/ 9/ 14 جامعة مؤتة  أستاذ  

 2008/ 9/ 14 جامعة مؤتة           أستاذ مشارك 

 2004/ 9/ 14 جامعة مؤتة  أستاذ مساعد  

  ً  2003/ 9/ 14 جامعة مؤتة  محاضراً متفرغا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الشخصية 

 

   عميد كلية العلوم التربوية

 جامعة مؤتة           

 االسبق             
 الـــدكتــــور األستاذ         

 ةفؤاد طه طالب طالفح

 : أستاذ األكاديميةالرتبة  

 1972/  10/  5: تاريخ الميالد  

 ذكر: النوع االجتماعي 

 األردنية :الجنسية 

 جامعة مؤتة: الكرك / مؤتة / العنوان 

البريددد   مؤتددة/كليددة  :العنوان    جددامعددة 

 / قسم علم النفس التربية العلوم

االلدددددكدددددتدددددر   : وندددددي الدددددبدددددريدددددد 

Fuad_talafha@hotmail.com 

dfmsma@mutah.edu.jo 

 00962799613750: اتف ه 

mailto:Fuad_talafha@hotmail.com
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 الفترة  الجهة الخبرة ية ملالخبرات العلمية والع

 2019 -2017 جامعة مؤتة  عميد كلية العلوم التربوية  

رئيس قسم األصول واإلدارة  

 التربو  

 2019  – 2018 جامعة مؤتة 

 2011  – 2010 جامعة مؤتة  رئيس قسم علم النفس  

رئيس قسم اإلرشاد والتربية   

 الخاصة 

 2009  – 2008 جامعة مؤتة 

 2010  – 2009 تبوك/السعودية جامعة  أستاذ مشارك متفرغ  

 2008  – 2005 جامعة مؤتة  مساعد عميد كلية العلوم التربوية  

رئيس مجلس إدارة المدرسة  

 النموذجية 

 2019 - 2017 جامعة مؤتة 

محاضر في أكاديمية الشرطة  

 الملكية

 2019  – 2013 مديرية األمن العام 

عضو مجلس أمناء كلية المجتمع   

 اإلسالمي 

اعتماد مؤسسات  هيئة 

العليم العالي/وزارة 

 التعليم العالي 

2009-2013   

عضو مجلس جامعة مؤتة / ممثالً  

 عن كلية العلوم التربوية 

 2013/ 2012 جامعة مؤتة 

مدرب معتمد لمركز الملكة رانيا   

العبد هللا لدراسات الطفولة/ مركز 

 اإلرشاد والتربية الخاصة 

 2012/ 2011 جامعة مؤتة 

لجنة مجلس مركز التطوير  عضو  

 األكاديمي وضبط الجودة

 2013/ 2011 جامعة مؤتة  

عضو لجنة مجلس مركز الملكة  

العبد هللا لدراسات الطفولة/  رانيا 

 مركز اإلرشاد والتربية الخاصة 

 2013/ 2011 جامعة مؤتة  

 2010-2009 جامعة تبوك  مشرف وحدة الدراسات العليا 

الدكتوراه في مدرس في برنامج  

 علم الجريمة 

 2019-2015 جامعة مؤتة 

محكم ترقيات لرتبة أستاذ مساعد  

 وأستاذ مشارك واستاذ 

       2020-2008 جامعة متعددة

رئيس لجنة اعتماد التخصصات  

 التربوية 

هيئة اعتماد مؤسسات  

 التعليم العالي 

2008 - 2020 

محاضر في اكاديمية   

 المربي/المملكة العربية السعودية 

 2020-2013 اكاديمية المربي 
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 2019-2017 جامعة مؤتة  عميد كلية العلوم التربوية  

عضو هيئة تحرير/مجلة جامعة  

 جدارا 

 2017-2015 جامعة جدارا

 2021 - 2019 جامعة أم القرى  عضو هيئة تحرير/المجلة التربوية  

تحرير/المجلة األردنية  عضو هيئة  

 في العلوم التربوية 

 2022-2019 جامعة اليرموك 

مقرر المؤتمر الدولي لكلية العلوم   

 التربية 

)الرؤى المستقبلية ألعداد طلبة  

 كليات التربية( 

16 -18 /4/2018 

 4/2018/ 18- 16 جامعة مؤتة 

مقرر مؤتمر القيم ودورها في  

 الريادة

جامعة مؤتة مع المركز  

 الدولي للمؤتمرات 

16 -17 /10 /2019 

 1999-1996 وزارة المياه والر   مدير عالقات عامه  

 MUICDL  2004 جامعة مؤتة 
 

 

 

 

 سنة التخرج  الدولة الجامعة ص صالتخص المرحلة المؤهل العلمي

 1995 األردن  اليرموك  تربية وفنون جميلة  س البكالوريو 

 1998 األردن  اليرموك  علم نفس تربو  عام  الماجستير  

 2002 العراق بغداد  علم نفس تربو  عام  الدكتوراه 

 

 

 

 
 " العوامل المساهمة في جنوح األحداث من وجهة نظرهم "  :عنوان أطروحة الماجستير

 

الدراسدددي  أثر برنامج تدريبي لمهارات اإلدراك والتنظيم في القدرات العقلية والتحصددديل  "  : الدكتوراهعنوان أطروحة  

 "  لدى طالب الصف السابع األردنيين
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 قيد النشر(، وكتاب منشور، وكتاب 22عدد األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر )  مالحظة:

 والمقبولة للنشراألبحاث المنشورة   األبحاث 

أسددداليب التفكير لدى أعضددداء هيئة التدريس في جامعة مؤتة وعالقتها بالتخصدددص   

، مجلدة كليدة التربيدة، جدامعدة عين شددددمس، العددد الواحدد والثالثون  والرتبدة األكداديميدة

 . )منشور(. )منفرد(.2007)الجزء الثالث(.

الدددمدددنددد ريدددن                                                              لدددلدددطدددلدددبدددة  الدددتدددراكدددمددديدددة  الدددمدددعددددالت  تددددندددي  أسددددددبددداب 

–ن طلبة جامعة مؤتة، مجلة جامعة دمشد  "دراسدة تشدخيصدية ميدانية على عينة م

 )منفرد( )منشور(.2006العدد الثاني  – 22المجلد  

أنماط التعلم المفضددددلة لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقتها بالجنس والتخصددددص،   

)منشددور(. )مشددترك    2009(  2+1العدد ) – 25المجلد   –مجلة جامعة دمشدد 

 باحث أول(

طلبة كلية المعلمين   : دراسدة ميدانية علىالفكر  )الدجماتية(التدين وعالقته بالجمود  

.        2008(  4( العددد )23مدديندة تبوك، مجلدة مؤتدة للبحوث والددراسدددددات، المجلدد )ل

 )منشور( )مشترك باحث ثاني(

الحرج الموقفي لددى طلبدة كليدة العلوم التربويدة في جدامعدة مؤتدة وعالقتده ببع   

ربيدة، جدامعدة عين شددددمس، العددد الثالثون )الجزء الرابع(  المتغيرات، مجلدة كليدة الت

 . )منشور(. )مشترك باحث أول(.2006

مركز الضدددبط لدى عينة من طلبة جامعة مؤتة تبعاً لمتغيرات الجنس والتخصدددص  

والرغبدة في التخصددددص، مجلدة كليدة التربيدة/جدامعدة عين شددددمس، العددد الواحدد 

 (. )مشترك باحث ثالث(.. )منشور2007والثالثون )الجزء الثاني(.

 

أسباب سلوك العنف الجامعي المسجل لدى طلبة جامعة مؤتة من وجهة نظرهم  

وإشكاله المختلفة. مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السادس والعشرون، العدد  

 )مشترك باحث أول( )منشور(.  2011األول، 

أثر اسدددتخدام اسدددتراتيجية التعريف باألهداف السدددلوكية والتدريب على كيفية   

-. مجلة جامعة دمشدددد سددددئلة في قف  قل  االقتبار لدى المتعلمينوضددددع األ

 . )مشترك باحث ثاني(.)منشور( 2012-العدد األول- 28المجلد

 

 
أثر برنامج تدريبي على مهارتي اإلدراك والتنظيم في تنمية مستويات التفكير العليا  

جامعة  التربية،، مجلة كلية حسب تصنيف بلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي

                      .2009الجزء الثالث() والثالثون عين شمس، العدد الثالث 

باحث ثاني(.  )مشترك)منشور(.   
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Effective Learning Environments For Young Children Of 

Learning Disabilities in Jordan, No. 34 Part (4) 2010.    

منشور  مشترك باحث أول()  

 
Assessment of Graduate student's Research Skills Self-Efficacy. 

Volume 28 lssue 4 February 2012. 

()منشورمنفرد(   ) 

 
 تطوير وتقنين مقياس القل  اإلحصائي لدى طلبة الدراسات العليافي الجامعات

الجزء األول(  151) األردنية. مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد ةالحكومي

.2012أبريل لسنة   

 
تقييم العالقة بين ال كاء العاطفي والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة 

)مقبول   )منفرد( . مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين.األولىالجامعية 

. 2012سبتمبر   30تاريخ   2012/ 821رقم م ع ت ن/ بللنشر بكتا  

 
ما وراء ال اكرة والتعلم المنظم ذاتياً وعالقتها بكل من دافعية االنجاز  

مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة مؤتة.  

. 2013الجزء الثالث( أبريل لسنة  156) العدد  

االستقالل عن   –التصور العقلي وعالقته باألسلوب المعرفي )االعتماد 

مجلة اتحاد الجامعات العربية   دراكي( لدى طلبة جامعة مؤتة.المجال اإل

2014(،1(، العدد)34المجلد) للبحوث في العليم العالي.  
 

 
Training Needs Among Mentally Children's Female Teachers in 

Day and Full Residence Special Education Centers in AL-Karak 

Province/ south Jordan'. Volume 30 lssue 2 2012 

منشور (رابعمشترك باحث )  

مقبول  التفكير الخرافي وعالقته بأنماط التعلم لدى طلبة جامعة مؤتة. ) 

 2015مجلة كلية التربية، جامعة الجلفة. لسنة  (. للنشر

 

 

 كتاب منشور/ 2014بعنوان

 نظريات التعلم والتعليم 
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 وتطبيقاتها في غرفة الصف
 

 
 

 كتاب قيد النشر/ 2019بعنوان

 الدافعية بين النظرية والتطبيق 

 دار الشروق لنشر والتوزيع / عمان 

مدى تمثيل أسئـلة االختبارات التحصيلية النهائية لمستويات األهداف المعرفية لدى 

مجلة دراسات، العلوم التربوية،  معلمي مبحث العلوم الحياتية في إقليم جنوب األردن. 

 ( 2018(  1, عدد  45مجلد 

 مشترك  

Mifleh H. Salman, Fuad T. Talafha 
 

 
باالنغالق الفكري لدى طلبة جامعة مؤتة قلق البطالة وعالقته   

(2017مجلة دراسات/ الجامعة االردنية/لسنة )مقبول للنشر/  

 

 
مستوى التفكير الجانبي وعالقته بمهارات حل المشكالت لدى طلبة المرحلة  

 الثانوية في محافظة الكرك

( 2017)مقبول للنشر/مجلة العلوم التربوية/جامعة القاهرة/لسنة   

 
 

نمط السيطرة الدماغية وعالقته بالتفكير الجانبي لدى طلبة المرحلة الثانوية  

 في محافظة الكرك

(2017)مقبول للنشر/مجلة العلوم التربوية/جامعة القاهرة/لسنة   

 األبحاث غير المنشورة  

التشوهات المعرفية باالكتئاب وتقدير ال ات لدى عينة من المراهقين في  عالقة  

 المرحلة الثانوية في محافظة الكرك )قيد النشر(. 

  
 

 المستوى  المادة المواد التي يدرسها

 البكالوريوس  علم النفس التربو  



 7 

 = علم نفس النمو 

 = علم نفس الطفولة والمراهقة 

 = وتطبيقاته التربويةالنمو اإلنساني  

 = نمو الطفل وتطبيقاته التربوية 

 = االضطرابات االنفعالية والسلوكية 

 = مدقل إلى التربية الخاصة 

  ً  = برامج تربوية للمتفوقين عقليا

 = الدراما والمسرح في التعليم 

 = التربية الرياضية ل و  الحاجات الخاصة 

 = ( 2التربية العملية لرياض األطفال )  

 = اللعب وتربية الطفل 

 = برامج تربية الطفل 

 = الدافعية 

 = مبادئ علم نفس  

 = ال كاء  

  علم نفس التعلم  

 كلية العلوم العسكرية  علم النفس الحربي/الجناح العسكر /جامعة مؤتة  

 دبلوم عالي  علم نقس نمو غير العاديين  

 = تعديل السلوك 

 = مبادئ التعلم  

 = تربية الموهوبين  

 = الموهبة والتفوق  

 = االتصال  ت مهارا 

 = المقابلة في علم النفس اإلرشاد  

 = تخطيط برامج اإلرشاد المدرسي وإدارتها  

 ماجستير  نظريات تعلم 

 = علم نفس معرفي 

 = حلقة في علم النفس التربو  

 = ال كاءنظريات  

 = نظريات الشخصية 

 = قضايا في النمو  
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 = موضوعات قاصة في علم النفس التربو  

 = نظريات الدافعية 

 = اقتبارات ال كاء 

 = اقتبارات الشخصية 

ماجستير/اكاديمية الشرطة   علم النفس الجنائي/ماجستير عدالة جنائية 

 الملكية

 = االنساني/اكاديمية الشرطة الملكيةاالمن  

  سياسات االصالح والتأهيل 

 دكتوراه  علم النفس الجنائي 

 = نظريات الشخصية 

 = موضوعات متقدمة في علم النفس 

 

 

 

 التفكير وبرامجه ةالبحثي ات االهتمام

 علم النفس الجنائي 

 اإلساءة لألطفال 

 انحراف االحداث  

 وعالقته ببع  المتغيرات النفسية والتربويةالتدين  

 الموهوبين 

 واإلرهاب االمن االنساني  

 الحرب النفسية 

 وطلبة المدارس التحصيل لدى طلبة الجامعات  

 مهارات البحث العلمي 

 العنف في الجامعات  

 ال اكرة ، الشخصية ، القيادة 

 التعلم والتعليم ، الدافعية 

 االتصالمهارات  

 اإلعاقات  
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 رياض األطفال 

 ال اكرة , العمليات العقلية 

 

 

 

 

مهام اللجنة/   النشاط اللجنة /  اللجان واألنشطة 

 النشاط 

 الفترة  الجهة

لجنة قطة برنامج   

 رياض األطفال

وضع قطة  

لبرنامج رياض  

األطفال للجامعات  

 األردنية 

وزارة التربية  

 والتعليم 

2004 –  2005 

مجلس عضو  

إدارة مدرسة  

جامعة مؤتة  

 النموذجية 

اإلشراف الفني  

 واإلدار   

 2008  – 2007 جامعة مؤتة  

أعداد دليل   

لألطفال 

 المعرضين للخطر 

 

أعداد دليل  

 إرشاد 

مؤسسة كويست  

 سكوب 

2004 –  2005 

لجنة تحكيم برنامج   

 رياض األطفال

تحكيم برنامج 

رياض االطفال 

بية في  رلكية الت

 صحار/عمان 

كلية صحار / 

 عمان 

2006 –  2007 

أمين سر مجلس   - 

 قسم علم النفس. 

متابعة أعمال  

 القسم 

 

 2004  – 2003 قسم علم النفس 

مقرر اللجنة  - 

االجتماعية في  

 الكلية.

األشراف على  

النشاطات 

 االجتماعية 

كلية العلوم  

 التربوية 

2004 –  2005               

2007 –  2008 

عضو لجنة   - 

المواد البديلة في 

 القسم. 

تحديد المواد 

 البديلة للخريجين 

قسم اإلرشاد 

 والتربية الخاصة 

2005 –  2006 

رئيس لجنة   - 

األشراف على  

 التخريج.

تنسي  مشاركة  

أعضاء هيئة  

التدريس في 

 التخريج 

جامعة مؤتة /  

عمادة شؤون  

 الطلبة

2005 –  2006 
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عضو لجنة   - 

مقابلة المتقدمين  

للتعين في مديرية  

الثقافة في عمادة  

 شؤون الطلبة. 

اقتيار مخرج 

مسرحي 

 وموسيقي 

عمادة شؤون  

 الطلبة

2006 

لجنة مواد   - 

االستدراكي لطلبة  

ماجستير علم نفس  

 تربو . 

تحديد المواد 

االستدراكية لطلبة 

الماجستير علم  

 التربو  النفس 

 2004 قسم علم النفس 

 لجنة الجدول  - 

 الدراسي     

إعداد جدول 

 المواد 

قسم اإلرشاد 

 والتربية الخاصة 

2007 –  2008 

لجنة الخطة   - 

 الدراسية.

إعادة النظر 

بالخطط الدراسية  

 لكلية التربية 

كلية العلوم  

 التربوية 

2006 

عضو لجنة   - 

التحقي  مع الطلبة  

في عمادة شؤون  

 الطلبة.

التحقي  في  

 مخالفات الطلبة 

عمادة شؤون  

 الطلبة

2005 –  2006 

مقرر لجنة   - 

انتخابات مجلس  

 اتحاد الطلبة 

اإلشراف على  

 االنتخابات 

عمادة شؤون  

 الطلبة

2005  ،2006  ،2007 

مستشار ناد   - 

هيئة كلنا األردن 

 من  التأسيس 

تنسي  نشاطات 

طلبة الجامعة مع  

كلنا هيئة شباب 

 األردن 

عمادة شؤون  

 الطلبة

2006 –  2008 

مستشار الناد    - 

 البيئي.

اإلشراف على  

 طلبة الناد  البيئي 

 

عمادة شؤون  

 الطلبة

2005 

لجنة ترقية  - 

معلمي التربية 

 والتعليم / القصر. 

النظر في ترقية  

 المعلمين 

وزارة التربية  

 والتعليم 

2007- 2008 

عضو لجنة   - 

مؤتمر جامعة 

مؤتة  لتأهيل 

 المجتمعي. 

مع    التنسي

 العالقات العامة 

كلية العلوم  

 التربوية 

2005 

لجنة األشراف   - 

الفني على حضانة  

 جامعة مؤتة. 

إعداد المعلمات  

وتقديم  

 االستشارات 

كلية العلوم  

 التربوية 

2003-2004 
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عضو لجنة   - 

معادلة المواد  

الدراسية في 

 القسم. 

النظر في طلبات 

 المعادلة

 2004  – 2003 قسم علم النفس 

مشرف وحدة  

 الدراسات العليا 

استحداث برامج  

ماجستير في كلية  

 التربية 

 2010 جامعة تبوك 

عضو لجنة   

 التعاون الدولي 

التواصل مع  

 الجامعات 

 2010 جامعة تبوك 

لجنة ترقية  - 

معلمي التربية 

 والتعليم / المزار

النظر في ترقية  

 المعلمين 

وزارة التربية  

 والتعليم 

2010 

رئيس لجنة تعيين   

أعضاء هيئة  

تدريس  

لتخصصات علم  

النفس والقياس  

 والتقويم 

وضع معايير  

 وأسس التعيين  

للعام الجامعي   جامعة مؤتة 

2010 /2011 

عضو مركز   

التنمية األسرية 

 السعودية /باإلحساء

اإلنماء  مركز  تدريس ماد النمو 

األسر  للتدريب/  

 السعودية 

2009 /2010 

رئيس لجنة   

االعتماد الخاص 

لتخصص رياض  

األطفال / هيئة  

اعتماد مؤسسات 

 التعليم العالي. 

 

دراسة طلب  

االعتماد 

لتخصص رياض  

 األطفال 

هيئة اعتماد 

مؤسسات التعليم  

 العالي

2012 

عضو فري  العمل  

الخاصة بإجراءات 

االعتماد الخاص 

الجودة  وضبط

للبرامج في 

 الجامعات األردنية 

وضع معايير  

 االعتماد الخاص 

مجلس مركز 

التطوير  

األكاديمي وضبط  

 الجودة

2012 

عضو لجنة اعتماد   

تخصص ماجستير  

رياض 

األطفال/جامعة  

 اإلسراء األهلية 

دراسة طلب  

اعتماد ماجستير  

 رياض األطفال

هيئة اعتماد 

مؤسسات التعليم  

 العالي

2013 
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رئيس لجنة اعتماد  

تخصص ماجستير  

اإلرشاد 

التربو /جامعة  

 جرش األهلية 

دراسة طلب  

اعتماد ماجستير  

 اإلرشاد التربو  

هيئة اعتماد 

مؤسسات التعليم  

 العالي

2013 

رئيس لجنة   

الدراسات  

العليا/قسم علم  

 النفس 

االشراف الفني  

واالدار  على 

شؤون طلبة  

 الماجستير 

 2017  – 2012 جامعة مؤتة 

عضو لجنة هيكلة   

المراكز في جامعة 

 مؤتة 

دمج المراكز  

 وتحديد عملها 

 2015 جامعة مؤتة 

عضو لجنة   

 االسكان 

االشراف على  

 سكن الجامعة 

 2016  – 2012 جامعة مؤتة 

عضو هيئة تحرير   

 مجلة جامعة جدرا

االشراف الفني  

 على المجلة 

 2017  – 2015 جامعة جدرا

محاضر في  

اكاديمية  

المربي/المملكة  

 العربية السعودية 

تدريس المواد 

 التربوية والنمائية 

اكاديمية المربي /  

 السعودية 

2013 –  2017 

وهناك الكثير من   

اللجان واالعمال  

االدارية 

 واالكاديمية 

   

 

 الفترة  الجهة العمل  ةورشاسم الدورة /  الدورات وورش العمل

 2004/  9/   10 - 5 حضانة جامعة مؤتة  دورة تدريبية في مطالب النمو  

 2005 مدارس لواء المزار  دورة تدريبية في المراهقة  

دورة حول كيفية تعامل اسر  

 األطفال المعوقين مع أطفالهم 

 2006 مفوضية العقبة 

دورة أساسيات التربية الخاصة  

 لمعلمي التربية الخاصة في العقبة 

 2006 منظمة العمل الدولية 

أساسيات تعديل سلوك دورة في  

 األطفال المعاقين 

معهد التأهيل  

المجتمعي / منظمة  

 العمل الدولية

2008 

دورة للتعريف باألطفال  

 المعرضين للخطر 

 2005 جامعة مؤتة 
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التعرف على الخلل في النمو  

الخطوة األولى في القياس  

 والتشخيص 

معهد التأهيل  

 المجتمعي 

2008 
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 الفترة  الجهة المؤتمر اسم  المؤتمرات 

حضور المؤتمر األول التأهيل  

 المجتمعي في الدول العربية 

 2006/   5/   23 –  20 منظمة العمل الدولية 

تطوير معايير اعتماد التخصصات  

 النفسية والتربوية 

 2005تموز   األهلية جامعة عمان 

مقرر المؤتمر الدولي لكلية العلوم   

 التربية 

المستقبلية ألعداد طلبة  )الرؤى 

 كليات التربية( 

16 -18 /4/2018 

 2018 جامعة مؤتة 

رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر  

 الدولي الثالث 

 القيم سر الفوق 

 جامعة مؤتة 

المركز الدولي للقيم 

 وتطوير برامج التعليم 

16 -17 /10 /2019 
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 .1/1/2013حتى تاريخ /الجامعيةالرسائل االشراف ومناقشة 

 
أثر استخدام العصف ال هني في تنمية التفكير اإلبداعي في التربية اإلسالمية لدى عينة من طلبة  

 الثانوية العامة بمدينة تبوك 

 عضو 

 عضو  أثر استخدام الحواس المتعددة في تحسين ال اكرة لدى األطفال ذو  صعوبات التعلم 

اإلدراكي والمستوى الصفي في المسايرة االجتماعية أثر االستقالل   عضو  

 عضو  بناء مقياس اآلثار االجتماعية الستعمال طلبة الجامعات األردنية لشبكة االنترنت 

. )عال الختاتنة،  أشكال سلوك العنف الجامعي المسجل لدى طلبة جامعة مؤتة وأسبابه من وجهة نظرهم

2007 .)  

 مشرف

النوع االجتماعي والكلية في نضج االتجاه المهني لدى طلبة السنة األولى في جامعة  أثر متغير  

 السلطان قابوس 

 عضو 

تقنين اقتبار كوفمان للمهارات األكاديمية الوظيفية في الحساب والقراءة على طلبة الصف العاشر 

 األساسي في األردن 

 عضو 

التوتر النفسي لدى الزوجات المعنفات في  عالقة المستوى االقتصاد  والبطالة بالعنف األسر  و

 محافظة الكرك

 عضو 

(. 2007. )قالدة البطوش،  العالقة بين اإلساءة الوالدية ومفهوم ال ات لدى طالب جامعة مؤتة  مشرف 

 عضو  بناء وتقنين مقياس مهارات االتصال لدى طلبة الجامعات األردنية 

السلوك العدواني لدى عينة من األحداث في دار  فعالية التدريب على الضبط ال اتي في قف  

 المالحظة االجتماعية 

 عضو 

. )حسين القحطاني، التدين وعالقته بالجمود الفكر  )الدجماتية( لدى طلبة كلية المعلمين بمدينة تبوك

2007 .)  

 مشرف

 عضو  أثر الخبرة الجامعية والكلية والنوع االجتماعي في عادات العقل لدى طلبة الجامعة

تقدير الجسم وتقدير ال ات والقل  االجتماعي لدى عينة من المراهقين في البادية والريف والمدينة في 

 محافظة العقبة/ دراسة مقارنة

 عضو 

 عضو  الخصائص السيكومترية لمقياس العالقة بين المعلم والطالب 

التدريس )مرشدين  مشكالت اإلرشاد األكاديمي في جامعة مؤتة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 أكاديميين( وموظفي وحدة القبول والتسجيل والطلبة 

 عضو 

 عضو  بناء اقتبار تحصيلي في الرياضيات متعدد المستويات للصفوف )الثامن والتاسع والعاشر األساسي( 

أثر الترتيب الوالد  والنوع االجتماعي والمستوى االقتصاد  على السلوك العدواني لدى طلبة الصف 

(. 2008. )قولة كريشان، س األساسي في محافظة معانالساد   

 مشرف

درجة مساهمة مدرسي كلية العلوم التربوية في تنمية معارات التفكير الناقد واإلبداعي في جامعة مؤتة  

 لدى طلبتهم 

 عضو 

 عضو  أساليب التفكير والمستوى الصفي وعالقتهما بالنمو العقلي

والمستوى االجتماعي واالقتصاد  في الصحة النفسية لدى تالمي  أثر التكيف والتماسك األسر  

الكرك –الصف العاشر األساسي في محافظة   

 عضو 

واقع امتالك معلمي الرياضيات للكفايات المعرفية إلعداد االقتبارات التحصيلية بالحلقة الثانية من 

 التعليم األساسي في سلطنة ُعمان 

 عضو 

التربويات في إدارة تعليم البنات بمنطقة تبوك التعليمية للمرشدات  التدريبيةالحاجات   عضو  

لطلبة الجامعات األردنية  -المستوى العاد -تقنين اقتبار المصفوفات المتتابعة لرافن  عضو  

لقائمة تقدير ال ات للطلبة الجامعيين في األردن  تحر  الخصائص السيكومترية  عضو  
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عالقة االلتزام الديني بالصحة النفسية لدى الطلبة السعوديين في جامعة مؤتة وعالقته ببع   

(. 2008. )سهام الفايد ، المتغيرات   

 مشرف

ت الخاصة  فاعلية برنامج إرشاد  جمعي في تعديل اتجاهات الطلبة العاديين نحو الطلبة ذو  الحاجا

 في المرحلة المتوسطة في مدينة تبوك 

 عضو 

فعالية برنامج إرشاد  جمعي في تنمية التواف  النفسي واالجتماعي لدى الطلبة الخجولين في مدارس 

 المرحلة المتوسطة بمدينة تبوك

 عضو 

ته  أثر برنامج تريز في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس والثامن األساسي وعالق 

 بمفهوم ال ات لديهم

 عضو 

.  الكفاءة ال اتية المدركة لمهارات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية

(. 2009)محمود الشلبي،   

 مشرف

أثر برنامج تدريبي لمهارتي اإلدراك والتنظيم في تنمية مستويات التفكير العليا لدى الطلبة حسب 

(.2009)شاديا حدادين،  تصنيف بلوم  

 مشرف

الخصائص السيكومترية لقائمة الدافعية المدرسية واستراتيجيات التعلم لإلناث من "الصف األول  

(. 2009. )أميرة البلو ، الثالث الثانو " في البيئة السعودية -المتوسط   

 مشرف

ثانو    األوليل العام لدى طلبة تحر  شكل العالقة بين القل  ودافعية االنجاز والكفاءة ال اتية والتحص

 في المدارس الحكومية في محافظة الكرك

 عضو 

العالقة بين درجة الثقة بالنفس ومركز الضبط لدى الطلبة العاديين والمتفوقين وأثرها على التحصيل  

 في المرحلة المتوسطة في منطقة عرعر التعليمية 

 عضو 

ددة في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلومأثر استخدام استراتيجيات نظرية ال كاءات المتع  عضو  

الفقرة تحت ظروف  استجابةتحق  فحص االستقالل المحلي بتحق  أحادية البعد في نظرية  اقترانمدى 

 تباين حجم العينة وطول االقتبار 

 عضو 

المغتربين في جامعة اليرموك المناخ األسر  وعالقته بدافعية االنجاز والتكيف األكاديمي لدى الطلبة 

 في ضوء بع  المتغيرات 

 عضو/قارجي 

القدرة التنبؤية للدافعية الداقلية واالستقالل ال اتي في التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر في 

 محافظة عجلون 

 عضو/قارجي 

.  على اإلفراد والخصائص السيكومترية لالقتبار اثر ترتيب الفقرات حسب قصائصها السيكومترية

(. 2013)ايمن الحجاج،   

 مشرف

من وجهة نظر طلبة جامعة حائل بالمملكة العربية  األسر أنماط التنشئة االجتماعية وعالقتها بالعنف 

 السعودية 

 عضو 

قدير معالم  نظرية استجابة الفقرة وعالقة ذلك بالخطأ المعيار  لت الفتراضات مدى تحق  البيانات 

 الفقرات وتقدير القدرة 

 عضو 

والمالي في العراق: دراسة تطبيقية في   اإلدار العاملين في المؤسسات الحكومية نحو الفساد  اتجاهات 

 إقليم كردستان 

 عضو/قارجي 

األردن  -دراسة ميدانية في جامعة مؤتة  -مؤشرات االستبعاد االجتماعي وعالقتها بالعنف الطالبي   عضو/قارجي  

السيطرة الدماغية ونمط التعلم وعالقتهما بكل من التفكير ما وراء المعرفة لدى طالب جامعة 

(. 2013)حنان الرنتيسي،  مؤتة)دراسة تنبؤية(.  

 مشرف

)بوران   المسؤولية التحصيلية وعالقتها بمستوى الطموح ودافع االنجاز للطلبة الموهوبين والعاديين

(.2013الزقيلي،   

 مشرف

وعالقته بتوكيد ال ات لدى طالب وطالبات جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية   االنفعاليال كاء 

 السعودية 

 عضو 
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ثيرستون بطريقة الفترات   أسلوب بناء مقياس اتجاهات السعوديين نحو التعليم الجامعي المختلط وف  

 ً  المتساوية ظاهريا

 عضو 

ضوعية على الخصائص السيكومترية للفترة واالقتبارالمو األسئلةأثر عدد البدائل في   عضو  

في ضوء  األردنيةهيدسن ألنماط الشخصية التسعة لطلبة الجامعات  -التحق  من فعالية مقياس ريسو

(. 2011)شريف السعود ،  النظرية الكالسيكية  

 

 مشرف

ميدانية على نزالء سجن مدينة  دور جماعة الرفاق في توجيه الفرد نحو السلوك اإلجرامي: دراسة 

 تبوك في المملكة العربية السعودية 

 عضو/قارجي 

)جاسر   قل  المستقبل وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية

( 2012البلو ،   

 مشرف

الثانو  في   ولاألالعالقة بين دافعية االنجاز ومركز الضبط وأثرهما على التحصيل لدى طلبة الصف 

(. 2011)سيلمان الشوامين،  منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية  

 مشرف

(.2011. )مريم الهوار ، عالقة ال كاء االنفعالي باتخاذ القرار لدى طلبة جامعة مؤتة  مشرف 

األكاديمي عالقة ال كاء العاطفي لدى طلبة الجامعة الهاشمية بتخصصاتهم وجنسهم وتحصيلهم   عضو/قارجي  

 عضو/قارجي  اثر التعليم المحوسب في تحصيل واتجاهات طلبة الصف الخامس في مادة الرياضيات 

 عضو/قارجي  اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو أسباب ونتائج ظاهرة تعاطي المخدرات

اضية لمنطقة  أثر استخدام برنامج في االسترقاء في تخفيف الضغوط النفسية لدى معلمي التربية الري

 الكرك

 عضو 

أنماط التنشئة االجتماعية وعالقتها بحاالت الهوية النفسية ومفهوم ال ات لدى عينة من طلبة جامعة  

 الجوف في المملكة العربية السعودية 

 عضو/قارجي 

الثانو  في إدارة   األولالميول المهنية وعالقتها بالقيم الشخصية والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف 

ربية والتعليم بمنطقة تبوك الت  

 عضو 

والحلول    األردنيةالمشكالت النفسية واالجتماعية التي تواجه الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات 

 المقترحة من وجهة نظرهم 

 عضو 

: دراسة ميدانية األردني العنف ضد المرأة في المجتمع   عضو/قارجي  

النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعة تبوك في المملكة العربية  ال كاء االنفعالي وعالقته بالتكيف 

 السعودية 

 عضو 

. درجات ال كاءات المتعددة لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل وعالقتها بالتحصيل الدراسي لديهم

(. 2012)منال الغنميين،   

 مشرف

ء القصرعوامل العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الحكومي: دراسة ميدانية في لوا  عضو/قارجي  

  األردنيةدراسة مقارنة معوقات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في المملكة 

 الهاشمية 

 عضو 

وتحصيل طالب المرحلة المتوسطة بمدينة تبوك  األسر العالقة بين مستويات العنف    عضو/قارجي  

وف    األردنفي  األساسيبناء اقتبارات تشخيصية محكية المرجع في العلوم العامة للصف الثامن 

جتمان والتحق  من فاعليتها في ضوء معامالت استرجاعها  أسلوب   

 عضو 

. )ساجدة مطلب عالقة التعلم المنظم ذاتيا والدافعية الداقلية بالتحصيل األكاديمي لدى طلبة جامعة مؤتة

(. 2013عمر،   

 مشرف

االستقالل عن المجال اإلدراكي( لدى طلبة    –التصور العقلي وعالقته باألسلوب المعرفي )االعتماد 

(. 2013. )ربيع البيايضة، جامعة مؤتة  

 مشرف

في مادتي الرياضيات  األساسيتحر  التحيز في فقرات االقتبار الوطني لطلبة الصف الثامن 

0م والعلو  

 عضو 
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أثر أنماط التعلم حسب تصنيف كولب في كل من ال كاء االنفعالي ودافع االنجاز لدى طلبة جامعة  

 مؤتة, والعالقة بين ذكائهم االنفعالي ودافعيتهم لالنجاز 

 عضو 

 عضو  المقارنة بين طرق تقدير القدرة باستخدام النموذج المناسب في ضوء الخطأ المعيار  في تقديرها 

المتوسط وتحديد عالمة القطع للنجاح   األولبناء اقتبار محكي المرجع في مادة الرياضيات للصف 

 عليه 

 عضو 

بناء مقياس درجة وممارسة معلمي الحاسوب في المملكة العربية السعودية لمهارات التقييم الحقيقي من  

.وجهة نظر المشرفين والمدراء  

 عضو 

هني وقبعات التفكير الست في التفكير اإلبداعي لدى طلبة  المستند إلى العصف ال   ب اثر التدري  عضو/قارجي  

 

اثر برنامج تعليمي في تعديل توجهات المسؤولية التحصيلية لدى طالبات المرحلة األساسية العليا في  

 األردن 

 عضو/قارجي 

الطلبة  اثر المستوى العمر  وبرنامج تدريبي مستند إلى النظرية اإلنسانية في تقدير ال ات لدى

 ً  المتفوقين عقليا

 عضو/قارجي 

العوامل المؤثرة في انتشار تعاطي المخدرات لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة  

القريات في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المشرفين التربويين ومدراء  

الطالبيين    المدارس ووكالئهم والمرشديين   

 عضو/قارجي 

ئة التدريس في جامعة  هي أعضاءالعوامل المساهمة في العنف الجامعي من وجهة نظر 

 مؤتة 

 عضو/قارجي 

بمستوى الطموح لدى عينة من طلبة كلية العلوم   األسرية عالقة التواف  النفسي والتنشئة 

 التربوية في جامعة مؤتة 

 عضو 

مستوى البكالوريوس   األولىالسنة  -مستوى النضج العاطفي لدى طلبة جامعة مؤتة   عضو  

عند طلبة كلية العلوم   أالبتكار ودافعية االنجاز على التفكير   األسريةعالقة التنشئة 

 التربوية في جامعة مؤتة 

 عضو 

عند طلبة كلية العلوم التربوية    أالبتكار عالقة دافعية االنجاز ومستوى الطموح بالتفكير 

 في جامعة مؤتة 

 عضو 

وعالقته بقل  االمتحان والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف  األكاديمي مفهوم ال ات 

(. 2013. )قليل الرواحنة، في محافظة مادبا األساسيالعاشر   

 مشرف

. )نهضة  بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة مؤتةوعالقتها ما وراء ال اكرة عمليات  إبعاد 

(.2012الشقور،   

 مشرف

العليا في مديرية   األساسيةلدى طلبة المرحلة  عالقة الخجل بالوحدة النفسية ومفهوم ال ات

 تربية لواء القصر 

 عضو/قارجي 

(. 2012. )جهاد المعاقبة، أثر نمط التعلم في درجة مركز الضبط لدى طلبة جامعة مؤتة   مشرف 

. )محمد  العالقة بين ما وراء ال اكرة والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة جامعة تبوك 

(.2012الشريف،   

 مشرف

  األول فطلبة الصال كاء االجتماعي والتواف  النفسي على التحصيل الدراسي لدى  أثر

(.2012. )جهاد أبو عجمية، الثانو  في محافظة العقبة  

 مشرف

من وجهة نظر إدارتها:    األسر مؤسسات المجتمع المدني بالتوعية ضد العنف  إسهامات

أنموذجا محافظة الكرك  - األردندراسة تطبيقية على مؤسسات المجتمع المدني في   

 عضو/قارجي 
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 عضو/قارجي  عالقة قل  المستقبل بالميل للعنف والكفاءة ال اتية لدى عينة من طلبة جامعة مؤتة 

 عضو/قارجي  أنماط التفكير لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 

وعالقتهما في التحصيل لدى طلبة الصف الثامن   اإلنجازودافعية  األكاديمي ات مفهوم ال 

(. 2012. )رشا المعايطة، في قصبة الكرك  

 مشرف

عالقة ال كاء العاطفي والتواف  النفسي بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الثانوية  

 بمنطقة تبوك التعليمية 

 عضو 

على الخصائص السيكومترية للمقياس   أثر عدد مستويات التدريج لمقياس لكرت  عضو  

مدى تطبي  المعلمين لمهارات التقييم الحقيقي ألداء طلبتهم والصعوبات التي تعي  ذلك  

 من وجهة نظرهم 
 

 عضو 

(  18-5لمقياس تقييم الطلبة الموهوبين من الفئة العمرية ) اشتقاق قصائص سيكومترية 

(. 2013)عبد الوهاب الحجاج،   سنة على البيئة األردنية.   

 مشرف

الدافع المعرفي والكفاءة المدركة وعالقتهما بالقدرة على حل المشكالت لدى التربية  

(.2012)نايف الشمر ،  الخاصة بالمملكة العربية السعودية.   

 مشرف

ق التنبؤ  لعالمات مباحث الثانوية العامة بالمعدل التراكمي الجامعي واقتالف ذلك  الصد

 باقتالف مدرسة الطالب )حكومية/قاصة( 

 عضو 

 ً  عضو/قارجي  التوجهات الهدفية لدى طلبة جامعة اليرموك وعالقتها بكل من الفاعلية ال اتية والتعلم المنظم ذاتيا

م ذاتيا وف  النظرية المعرفية االجتماعية في دافعية التعلم الداقلية اثر برنامج تدريبي في التعلم المنظ

 والضبط المعرفي ال اتي لدى طلبة الصف العاشر 

 عضو/قارجي 

 
 

، وبعد هذا 2013/  3/  1والمناقشات حتى تاريخ  األشرافمالحظة: 
. ( رسالة دكتوراه وماجستير300التاريخ االشراف ومناقشة ما يزيد عن )  

 


