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المعلومات الشخصية :
-

االســـــــــــــــــــــــــم
الجنسيـــــــــــــــــــــة
الحالة االجتمـــــاعيــة
العنــــــــــــــــــــــوان
أرقــــــام االتـــصــــال
عدد سنوات الخبرة

 :حسين محمد أيوب.
 :أردني.
 :متزوج.
 :المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي /الرياض
 00966112444483 :تحويلة  304جوال009665032 64866 :
 23 :عام بعد الدكتوراه

الشهادات العلمية:
 الدكتوراه في القياس والتقويم  /الجامعة األردنية 1994م الماجستير في القياس والتقويم  /الجامعة األردنية 1988م -البكالوريوس في علم النفس ( رئيسي ) واإلدارة العامة ( فرعي )  /الجامعة األردنية 1985م

الخبرات العملية والمهنية :
-

مستشار في المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي منذ 2017/9/1م حتى اآلن.
مستشار وكيل الجامعة للتطوير والجودة في جامعة الملك خالد بأبها منذ 2014/3/1م وحتى2017/8/30م.
م دير وحدة القياس والتقويم بعمادة التقويم والجودة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية منذ 2009/3/1م
إلى .2014-3-1
مدير مشروع االختبارات المعرفية (التفكير الناقد وحل المشكالت) بعمادة التقويم والجودة بجامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية.
عضو هيئة تدريس بقسم علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية منذ 2009/3/1م إلى
2014/3/1م.
مدير البحث والتقويم والتدريب في شركة العبيكان لألبحاث والتطوير التربوي ،بالفترة -2006/9/1
2009/3/1م.
أستاذ مساعد في كلية المعلمين بالرياض بالفترة ما بين 1417/4/17هـ ـ إلى 1427هـ.
خبير القياس والتقويم في وكالة التطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم بالفترة ما بين 1417هـ  -إلى
1427هـ.
المدير التنفيذي لمشروع االختبارات الوطنية في اإلدارة العامة للقياس والتقويم بالفترة ما بين -1419
1423هـ.
مشرف على مشروع إعداد االختبارات التحصيلية في اإلدارة العامة للبحوث التربوية منذ 1417هـ إلى
1419هـ.
تدريس مادة علم النفس التربوي في برنامج التعليم المطور ( التعليم االلكتروني عمادة التعليم عن بعد ) في
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية منذ  2010وحتى 2017م.
التدريس في الجامعة العربية المفتوحة (غير متفرغ) بالفترة ما بين 1434-1423هـ ،تدريس مواد :القياس
والتقويم ،البحث التربوي ،علم نفس المراهقة ،علم نفس الطفولة ،علم نفس التعلم ،اإلرشاد التربوي.
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-

التدريس في جامعة القدس المفتوحة (غير متفرغ) لعامين دراسيين بالفترة ما بين 2005 - 2003م ،بتدريس
مادة اإلحصاء ،ومادة القياس والتقويم.
تدريس مادة القياس والتقويم لطلبة جامعة الملك خالد منذ العام الدراسي 1439-1436هـ.
التدريب في دورات مديري المدارس ورواد النشاط المنعقدة في كلية المعلمين بالرياض العام الدراسي منذ عام
1423-1422هـ إلى 1427هـ.
إجراء البحوث والدراسات النفسي ة والتربوية وتطبيق االختبارات النفسية والعقلية في برنامج البحث التربوي
والخدمات التربوية والنفسية في كلية العلوم التربوية ـ الجامعة األردنية ولمدة سبع سنوات 1992-1985م.
تدريب مشرفين تربويين ومشرفات تربويات ومعلمين ومعلمات في القياس والتقويم (إعداد كتابة األسئلة
وتحليل نتائجها االحصائية) 1422-1420هـ.
تدريب عدد من المشرفات والباحثات على التحليل اإلحصائي للبيانات في برنامج  spssوتحليل الفقرات وفقا
لبرنامج  itemanفي الدمام 1424هـ
تدريب عدد من المشرفين والمعلمين على بناء االختبارات التحصيلية و التحليل اإلحصائي لفقرات االختبارات
في برنامج  itemanفي مدارس الرواد،الرياض 1419-1417هـ.
تدريب عدد من المشرفين والمعلمين في مدارس الرواد على التفكير اإلبداعي والناقد،الرياض -1418
1419هـ.
تنفيذ برنامج تدريبي توعوي عن الئحة التقويم الحديثة في عدد من إدارات التعليم في المملكة 1419هـ
تدريب عدد من المشرفين والمعلمين على التقويم الصفي الفعال،الرياض 1426-هـ.
تدريب عدد من المشرفين والمعلمين على التقويم الصفي الفعال،المجمعة 1426-هـ.
تنفيذ برنامج تدريبي في كتابة األسئلة لواضعات أسئلة الشهادات العامة – كلية التربية للبنات في الرياض –
1426/1/5-3هـ.
تدريب عدد من المشرفات التربويات والمعلمات في جده على أساليب التقويم الحديثة1428،هـ
تدريب عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في جامعة اإلمام على التحليل اإلحصائي للبيانات في
برنامج 1432 spss.هـ.
تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود على قياس مخرجات التعلم للبرامج
والمقررات في الجامعة ،يناير 2015 ،م ،دبي
تدريب موظفي وكالة الجامعة للتطوير والجودة على (( تطوير أداء الموظفين ))  ،اكتوبر ، 2015دبي.
تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الجودة بالجامعات على متطلبات تحقيق معايير الجودة
واالعتماد البرامجي ،الرياض /26-25جمادي األولى 1439هـ الموافق  /12-11فبراير2018/م
باحث مساعد لمشروع تطوير وتقنين اختبار وكسلر واختبار ستانفورد بينيه للذكاء-الجامعة االردنية -المملكة
األردنية الهاشمية 1986-1985 ،م.
المشاركة في تقويم برنامج المناهل التلفزيوني وتطبيق أدوات التقويم (مالحظات ميدانية ،مقابالت  ،استبانات)
على عينة من أطفال األردن 1986،م
التدريس في الكليات الجامعية المتوسطة األردنية لمدة خمس سنوات على النحو التالي :
* رئيسا ً لقسم المهن األكاديمية والتأهيل التربوي ومحاضراً ومشرفا تربويا ً في كلية المجتمع األردني لمدة
سنتين دراسيتين 1990-1988م.
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*محاضراً غير متفرغ في التربية وعلم النفس في كلية القدس – عمان لمدة فصلين دراسيين 1989م.
*محاضراً متفرغا ً في قسم تربية الطفل والمهن األكاديمية في كلية األندلس لمدة ثالث سنوات -1990
1993م.
 مرشدًا تربويًا في مدارس وزارة التربية والتعليم لمدة سنتين دراسيتين 1995-1993م. مسؤول القياس والتقويم والبحث في المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة العاصمة عمان في األردن. عضو بحث في المديرية العامة للبحوث والدراسات التربوية في وزارة التربية والتعليم فياألردن1996/8/30-1996/1/31م.

أعمال اخرى:

























عضو لجنة االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي بجامعة الملك خالد.
عضو لجنة مراجعة الخطط والبرامج بجامعة الملك خالد.
عضو لجنة المراجعة الفنية لتوصيف المقررات بجامعة الملك خالد.
إعداد معايير تقويم أداء العمداء بجامعة الملك خالد.
إعداد معايير تقويم أداء رؤساء األقسام العلمية بجامعة الملك خالد.
إعداد استبانات تقويم أداء العمداء بجامعة الملك خالد.
إعداد استبانات تقويم أداء رؤساء األقسام العلمية بجامعة الملك خالد.
االشراف على مشاريع مبادرات الجودة المقدمة للتعليم العالي من جامعة الملك خالد.
المشاركة بإعداد مقترحات المبادرات من جامعة الملك خالد لوزارة التعلم العالي.
عضو فريق بحث لدراسة اآلثار الناتجة عن األزمة الحالية على نمو شخصية طالب وطالبات الحد الجنوبي
وتحصيلهم العلمي– جامعة الملك خالد .
عضو فريق بحث لدراسة مشروع بحث إعداد معايير األداء للعمداء ووكالئهم و رؤساء األقسام ووكالئهم
بجامعة الملك خالد.
عضو اللجنة العليا لالعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
عضو لجنة االعتماد األكاديمي المؤسسي بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
عضو لجنة مراجعة الخطط والبرامج بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
عضو لجنة المراجعة الفنية لتوصيف المقررات بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
عضو اللجنة العليا لجائزة التميز ألعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
عضو لجنة المحكمين لجائزة التميز ألعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
المشاركة بإعداد كافة استبانات تقويم كافة العملية التعليمية ( المقرر والبرامج التعليمية وسوق العمل ).....
بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية لمتطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.
التحليل االحصائي الستبانات تقويم كافة العملية التعليمية ( المقرر والبرامج التعليمية وسوق العمل ).....
التقارير الفنية عن النتائج بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية لمتطلبات الجودة واالعتماد
وإعداد
األكاديمي.
إعداد عدد من المنشورات وأوراق العمل الخاصة بالجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة االمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
تقويم الدورات التدريبية الخاصة بالجودة واالعتماد األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام محمد بن
سعود اإلسالمية وذلك من خالل إعداد أدوات القياس الالزمة وتطبيقها وتحليل نتائجها وإعداد التقارير الفنية .
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المشاركة في عدد من الندوات والمحاضرات الخاصة بالجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة االمام محمد بن
سعود اإلسالمية.
عضو فريق تقويم البرامج والمشاريع لشركة تطوير التعليم القابضة 2013م
إعداد اسئلة عن التقويم التربوي – مركز القياس والتقويم 2016م
إعداد اسئلة عن المهارات التربوية – مركز القياس والتقويم 2013
إعداد أو المشاركة بإعداد العديد من الخطط والمذكرات وأوراق العمل الخاصة بالقياس والتقويم وبناء
االختبارات .
المشاركة بإعداد أدوات القياس والتقويم لمشروع تقويم برنامج أندية الحي لشركة تطوير التعليم القابضة
 2012م.
إعداد أدوات القياس والتقويم لمشروع تقويم برنامج المدارس الجاذبة بوزارة التربية والتعليم2006.م.
إعداد برنامج الدبلوم في القياس والتقويم لطلبة كليات المعلمين في المملكة2004م
عضو فريق اختبارات المعلمين بوزارة التربية والتعليم السعودية 2005-2003م
التعاون مع مكتب التربية العربي في عدد من المشاريع البحثية كاالختبارات التحصيلية واختبارات المعلمين.
إعداد التقارير العلمية والدراسات التقويمية والخطط البحثية ومشاريع األبحاث في وزارة التربية والتعليم او
شركة العبيكان للبحوث التربوية او مكتب التربية العربي لدول الخليج او جامعة االمام محمد بن سعود او
جامعة الملك خالد....

الدورات التدريبية :
Strategies for Increasing Student Success Through Active Collaborative Learning – The
Ministry of Higher Education – Riyadh - 2012.
Leading Excellence Through Innovative and High – Impact Practices – the Ministry of
Higher Education – Riyadh – 2012.
Creating Imam University Center for Evaluation and Assessment workshop – Dubai – at
the Australian Council for educational research – 2012
Recruiting, Developing, and Retaining a Faculty for the twenty first centuries – the
Ministry of Higher Education – Riyadh – 2011.
Academic Strategic Planning –Imam University – Riyadh – 2011.
Cognitive Skills Test Writing – Imam University – Riyadh – 2011
The Essential Academic Leader – The ministry of Higher Education – Riyadh 2010.
Working toward program accreditation – Imam University – Riyadh- 2009.
Evaluating Message Books Program Obican Company for Education – Riyadh – 2007.

-

 تدريب المراجعيين الخارجيين "18 ("External Reviewers Trainingساعة تدريبية ) الرياض 12-10اكتوبر 2017م  ،المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي والمجلس الثقافي البريطاني.
 متطلبات تحقيق معايير الجودة على المستوى البرامجي ( 12ساعة تدريبية ) الرياض  16-15اكتوبر 2017م ،المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
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 مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية ( 12ساعة تدريبية ) الرياض  30-29اكتوبر 2017م  ،المركز الوطنيللتقويم واالعتماد األكاديمي.
 تقييم ومتابعة مخرجات التعلم على المستوى المؤسسي والبرامجي ( 12ساعة تدريبية ) الرياض 14-13ديسمبر 2017م  ،المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
 تأهيل المراجعيين الخارجيين ( 17ساعة تدريبية ) الرياض 21-19ديسمبر 2017م  ،المركز الوطني للتقويمواالعتماد األكاديمي.
 استخدام أساليب التقنية الحديثة في التدريس الجامعي  ،جامعة الملك خالد  ،دبي 2015 ،نوفمبر. التخطيط االستراتيجي ومؤشرات األداء (  ) kpisجامعة االمام – الرياض 1435هـ مناقشة فقرات االختبار المعرفي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – 1432هـ. التخطيط االستراتيجي في المؤسسات األكاديمية – الرياض – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية– 1430هـ. اتخاذ القرارات وحل المشكالت – جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية – الرياض– .1430 برنامج التطوير المهني لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم – وزارة التربية والتعليم – الرياض–  1429هـ. دورة التحليل اإلحصائي ( – )SPSSوزارة التربية والتعليم – الرياض – 1425هـ. دورة في استخدام الحاسب ونظام التشغيل النوافذ1417/5/13-9 ،هـ. دورة األزمات والطوارئ – عمان – 1995م. دورة صعوبات التعلم – عمان –  1994م. دورة تطوير المرشدين التربويين – عمان – 1993م. -دورة في استخدام التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي  ،دبي  ،نوفمبر 2015م

الكتب والمؤلفات المنشورة:
 دليل المعلم في بناء االختبارات التحصيلية (مؤلف مشارك) 1420هـ وزارة التربية والتعليم.
 حقيبة تدريبية في بناء وتحليل االختبارات التحصيلية 1421هـ (مؤلف مشارك).وزارة التربية والتعليم.
 حقيبة تدريبية في التحليل اإلحصائي لفقرات االختبارات التحصيلية وفقا لبرنامج 1421 ITEMANهـ
 حقيبة تدريبية في بناء وتحليل االختبارات التحصيلية ألعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الجامعية1426هـ
(مؤلف مشارك).
 حقيبة تدريبية في التقويم الصفي الفعال 1426هـ (مؤلف مشارك) .وزارة التربية والتعليم
 حقيبة تدريبية في أساليب التقويم الحديثة 1428هـ وزارة التربية والتعليم
 سلسلة تعليم التفكير  ،1،2،3مكتبة الشقري،الرياض1425 ،هـ (مؤلف مشارك).
 إعداد الخطط والبرنامج والمنهاج لدبلوم القياس والتقويم – وزارة التربية والتعليم1425 -هـ
 التقويم الصفي  :مفاهيمه وأساليبه وتطبيقاته(مؤلف مشارك)
 المشارك ة في إعداد دليل التميز ألعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ط:1
1431هـ،ط1433 ، 2هـ.
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 حقيبة تدريبية في قياس مخرجات تعلم البرامج والمقررات في الجامعة 2015،م .
 حقيبة تدريبية في تطوير أداء الموظفين 2015،م .

األبحاث المنشورة:
- Problem solving by Gender, College, and Level among Students at Al-Imam Mohammad bin
Saud Islamic University, American International Journal of Contemporary Research , Vol.
5, No. 6; December 31 2015.
- Differences in Critical thinking among Students at Al-Imam Mohammad bin Saud Islamic
University according to the Gender, cluster Faculty, College, and Level , Research Journal”s
Journal of Education , Vol. 4, No. 5;May 2016
مستوى التفكير المنطقي لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة أبها والفروق بينهم حسب المستوى الدراسي
والجنس ونوع المدرسة (حكومية وأهلية)مقبول للنشر مجلة جامعة الملك خالد للعلوم االنسانية  2017م.
-

عالقة التفكير الناقد بمهارة حل المشكالت والتحصيل الدراسي لطلبة جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية -مجلة
العلوم التربوية بمعهد الدراسات التربوية – جامعة القاهرة ،المجلد الثاني والعشرون  ،العدد الثالث  ،ج ،2يوليو
2014م

-

االختبارات الوطنية بالمملكة العربية السعودية (دراسة عن مستويات تحصيل الطالب والطالبات للمرحلة االبتدائية) -
باحث مشارك – الناشر :مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،الرياض،المملكة العربية السعودية 2007م.

-

مقارنة تحصيل تالميذ المدارس المتعاونة وبعض أنماطهم السلوكية مع تالميذ المدارس العادية في األردن .مجلة
مستقبل التربية العربية ،المجلد الثاني عشر ،ربيع2006م.

-

المقارنة بين المدارس الحكومية واألهلية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف الثالث الثانوي (علوم طبيعية )،مجلة
مستقبل التربية العربية ،المجلد الثالث عشر ،ابريل .2007

-

تقويم البرامج التدريبية المنفذة في الجامعات وكليات المعلمين في السعودية ،وزارة المعارف السعودية 1418هـ.

-

تقويم دبلوم التربية في جامعة أم القرى ـ.وزارة التربية والتعليم – إدارة البحوث التربوية1420 -هـ.

-

إعداد معايير عناصر العملية التعليمية – الجزء الثاني  -الناشر :وزارة التربية والتعليم السعودية – اإلدارة العامة
للبحوث ،الطبعة األولى 1429هـ.

-

إعداد معايير الختيار وقياس األداء للعمداء ووكالئهم و رؤساء األقسام في جامعة الملك خالد ،باحث مشارك ،معهد
البحوث والدراسات االستشارية  ،جامعة الملك خالد1438 ،هـ (تحت الطبع).

-

اآلثار الناتجة عن األزمة الحالية على نمو شخصية الطالب والطالبات وتحصيلهم العلمي ،باحث مشارك ،معهد
البحوث والدراسات االستشارية  ،جامعة الملك خالد1438 ،هـ (تحت الطبع).

أوراق العمل:
-

هل يسير التدريب في االتجاه الصحيح ؟ تحديد االحتياجات ومعايير الجودة التدريبية  -باحث مشارك  -ورقة عمل
مقدمة للملتقى العلمي للتدريب وأثره في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.منشورات جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية  1430هـ.

-

أضواء في التقويم التربوي (مفهومه ؛ دوره؛ أساليبه) 1421-هـ .وزارة التربية والتعليم

-

التقويم في الكتب المدرسية1421-هـ.وزارة التربية والتعليم.
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المقاالت العلمية:
-

هل يمكن أن تكون المناقشة الصفية طريقة في تعليم التفكير  -رسالة المعلم األردنية 1996م.

-

البحث التربوي ودوره في العملية التربوية  -دورية التطوير التربوي -وزارة المعارف  1418هـ.

-

أهمية توثيق العالقة بين البيت والمدرسة ،مجلة بريد المعلم ،العدد الرابع ،ديسمبر.2002

-

التقويم انعكاس لعملية التدريس ،مجلة بريد المعلم ،العدد التاسع ،مايو .2003

-

اكتشاف الموهوبين والمبدعين ،مجلة بريد المعلم ،العدد الخامس ،يناير.2007

-

تعليم القراءة السليمة ،مجلة بريد المعلم ،العدد الثامن ،ابريل.2004

-

الدافعية واثرها في التعلم والتعليم ،مجلة بريد المعلم ،العدد الثامن ،ابريل.2005

المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية:
-

المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم  ،الرياض  ،ديسمبر 2015م
ندوة مخرجات التعلم الجامعي في جامعة تبوك 2014م

-

ملتقى تفعيل مركز خبراء التخطيط االسترتيجي ومركز التبادل المعرفي لجامعات العالم اإلسالمي ،عمان،

-

1434/11/ 5-2هـ.

-

ملتقى التعاون والتبادل بين جامعات العالم اإلسالمي  :تطبيق مؤشرات األداء من أجل تعزيز الجودة ،الرياض -18
1434/7/19هـ.

-

المؤتمروالمعرض الدولي للتعليم العالي ،الرياض1434 /6/8 -6،هـ.

-

المؤتمروالمعرض الدولي للتعليم العالي  :الجامعات العالمية بين يديك ،الرياض1433 /5/26-22 ،هـ.

-

ندوة استثمار البيانات ،المركز الوطني للقياس بالرياض ،ديسمبر 2017م

-

ندوة هيكلة الكليات الواقع والطموح – جامعة الملك سعود – 1433 /11 / 22-21هـ.

-

ندوة تخطيط وإدارة البحوث – ،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 1998/11/18-16م .

-

مؤتمر دولي التعليم للجميع  -اليونسكو  -عمان 1996م

-

مؤتمر القدس – وزارة التربية والتعليم األردنية  -عمان 1996م.

نشاطات علمية :
-

عضو مؤسس لجمعية علم النفس األردنية ( .) J P A

-

عضو في جمعية التربويين األردنيين ( .( J E A

-

عضو األسرة الوطنية للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية بوزارة التربية والتعليم.

-

عضو لجنة اختبارات القبول في الكليات – وزارة التربية والتعليم – المملكة العربية السعودية .

-

عضو الفريق العلمي الختبارات المعلمين – وزارة التربية والتعليم – المملكة العربية السعودية .

-

عضو لجنة المهارات التربوية في اختبارات المعلمين – وزارة التربية والتعليم – المملكة العربية السعودية .

-

عضو هيئة استشارية لمجلة بريد المعلم  -الرياض.
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التحكيم:
-

الجهة  :مدينة الملك عبد العزيز -تحكيم بحث 1420هـ -المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :مدينة الملك عبد العزيز  -تحكيم بحث 1422هـ -المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :وزارة التربية والتعليم بالسعودية  -تحكيم بحث1426-هـ المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :وزارة التربية والتعليم بالسعودية  -تحكيم بحث1430-هـ المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج  -تحكيم بحث1429-هـ المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج  -تحكيم بحث1430-هـ المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج  -تحكيم دراسة1432-هـ المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :وزارة التعليم العالي بالسعودية – المشاركة بتحكيم المشاريع البحثية المقدمة من الجامعات السعودية1430-هـ
المعلومات لدى الناشر.

-

الجهة  :وزارة التربية والتعليم االردنية –تحكيم مقالة علمية 1996م – رسالة المعلم -المعلومات لدى الناشر.

مهارات الحاسب اآللي:
القدرة على استخدام جهاز الكومبيوتر وخاصة في مجال تحليل البيانات اإلحصائية وتفسيرها وفقا للبرامج اإلحصائية
الجاهزة مثل (  ) ITEMAN) ،) SPSS ( ،) SASتحليل البيانات باستخدام نماذج النظرية الحديثة في القياس
).)Microcat

شهادات الشكر والتقدير:
-

-

للمشاركة المتميزة بأعمال وإجراءات الجودة االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي بجامعة الملك خالد 2017م.
لإلنجازات المتميزة في مشاريع البحث والتقويم بجامعة الملك خالد 2016م.
لألعمال والجهود المتميزة في القياس والتقويم بجامعة الملك خالد 2015م.
على الجهود الكبيرة والمتميزة والمساهمة الفاعلة في الكثير من المشاريع البحثية والتقويمية واجراءات الجودة
واالعتماد األكاديمي المنفذة بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية 2013م.
لألعمال المتميزة في أعمال التقويم والجودة ومتابعة اجراءات االعتماد األكاديمي والمؤسسي ،ولنشر ثقافة الجودة
الشاملة واالعتماد األكاديمي ،واإلسهام الفاعل في األعمال والمشاريع –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –
الرياض.2012-
الجهود المبذولة في إنجاح أعمال ملتقى (التعاون بين جامعات العالم اإلسالمي :تطبيق مؤشرات األداء من أجل تعزيز
الجودة) – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – الرياض – .2013
المشاركة الفاعلة في أعمال المساندة األكاديمية لمقررات اإلنتساب المطور – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-
الرياض – 1432هـ 1433 ،هـ 1434 ،هـ.
الجهود المميزة في تقديم المحاضرة التثقفية بعنوان الجامعة وسوق العمل :رؤى مشتركة -عمادة البرامج التحضيرية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – الرياض –  16محرم 1433هـ.
حضور اللقاء التشاوري لمديري مشروع االختبارات المدرسية – وزارة التربية والتعليم – 1426هـ .
تنفيذ برنامج تدريبي في كتابة األسئلة لواضعات أسئلة الشهادات العامة – كلية التربية للبنات في الرياض – -3
1426/1/5هـ.
المشاركة الفاعلة في مجلة بريد المعلم – الرياض.
للمشاركة الفاعلة في التدريب بالدورة األولى في بناء االختبارات التحصيلية للمشرفين التربويين – وزارة التربية
والتعليم – الرياض – 1419هـ.

8

