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 المؤهالت العلمية .1

الجامعة  السنة الدولة  التخصص    

 بكالوريوس اليرموك 1984 األردن علم الحاسوب

 دبلوم عالي اليرموك 1984 األردن أساليب تدريس رياضيات

 ماجسـتير اليرموك 1990 األردن القياس والتقويم
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 والعدد  المجلد الصفحات
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مجلة جامعة دمشق للعلوم 

كلية  –ة والنفسية التربوي

 العلوم التربوية
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اختبارات االختيار من متعدد على المطابقة مع 

  .النموذج ثالثي المعلم

 

  2009 

 

جامعة  – مجلة كلية التربية

  عين شمس

 

فاعلية ثالث طرق في الكشف عن  األداء   -2

التفاضلي لمتغير الجنس في فقرات اختبار 

 رياضيات ثنائية التدريج.

67العدد    31/12/2009 

 

 مجلة بحوث جامعة حلب

سلسلة االداب والعلوم 

 االنسانية والتربوية
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 الجامعات األردنيةأعضاء هيئة التدريس في 
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 مجلة كلية التربية

 جامعة األزهر
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مؤتة نحو استخدام التعلم اإللكتروني من وجهة 

 نظرهم
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مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  2011

ـ سلسلة العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية

 

المساندة االجتماعية وتقدير الذات والوحدة  -5

النفسية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي والمستوى 

الدراسي والجـنس لدى طلبة كلية العلوم التربوية 
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 جامعة عين شمس  –مصر  2015

 في مؤسسات التعليم العاليواقع تطبيق التكنولوجيا -7 مجلة كلية التربية

االردنية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في 
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(4) 38لعدد    جامعة عين شمس  –مصر  2014 

 مجلة كلية التربية

درجة استعداد طلبة الجامعات األردنية   -8

الرسمية لتطبيق التعلم االلكتروني في تعليمهم 

 األكاديمي.
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