السيرة الذاتية
أوال :معلومات شخصية

االسم :أ .د .معزوز جابر جميل عالونه
الرتبة األكاديمية :أستاذ دكتور

العنوان :جامعة القدس المفتوحة
فرع نابلس

جوال+950795906097 :

البريد اإللكترونيmalawnah@qou.edu:

ثانياً :المؤهالت العلمية:
الجامعة

الدولة

السنة

الدرجة الجامعية

التخصص العام والدقيق

الدكتوراه

تربية /قياس وتقويم تربوي

الخرطوم

السودان

2002

الماجستير

تربية /مناهج وطرق تدريس

النجاح الوطنية

فلسطين

1991

البكالوريوس

تربية وعلم نفس

النجاح الوطنية

فلسطين

1991

عنوان رسالة الماجستير:

مدى تحقيق المناهج الدراسية لألهداف التربوية في مدارس المرحلة األساسية في مدينة نابلس.

عنوان رسالة الدكتوراه:

معايير تقويم رسائل ماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية.

ثالثا :مقررات دراسية أشرفت عليها:

القياس والتقويم ،مناهج البحث العلمي ،اإلحصاء التطبيقي ،مشروع التخرج ،التربية العملية ،تكنولوجيا التربية ،التفكير اإلبداعي،
علم النفس التربوي ،المنهاج التربوي ،طرائق التدريس والتدريب العامة ،تصميم التدريس ،تعلم كيف تتعلم ،التكيف ورعاية الصحة
النفسية ،علم النفس االجتماعي ،علم االجتماع التربوي ،التربية والتنمية والمجتمع ،إدارة الصف وتنظيمه ،سيكولوجية اللعب،
التعليم االبتدائي ،تعديل السلوك ،علم النفس التطوري ،رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.
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رابعاً :الخبرات األكاديمية واإلدارية
الوظيفة

مكان العمل

من -إلى

طبيعة العمل

مساعد أكاديمي/نائب مدير فرع

جامعة القدس المفتوحة/

-2009حتى

وضع البرامج الدراسية للفصول الدراسية ومتابعة

قائم بأعمال مدير فرع نابلس لفترات

جامعة القدس المفتوحة-

نابلس للشؤون األكاديمية

اآلن

فرع نابلس

تنفيذها  /متابعة اعضاء هيئة التدريس في القيام

باألعمال المطلوبة منهم /رئيس لجنة االمتحانات
في فرع نابلس  /التدريس /البحث /إرشاد طالبي/
خدمة مجتمع /مدير البرنامج التدريبي

"التعلم

االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي" فرع

نابلس
متقطعة

 2009حتى االن متابعة األعمال اإلدارية في الجامعة

فرع نابلس

عضو هيئة تدريس

جامعة القدس المفتوحة-

2009-2001

التدريس /اإلشراف /البحث/خدمة مجتمع

مدير مركز القياس والتقويم

جامعة القدس المفتوحة -

2001-2002

وضع الخطط قصيرة المدى وطويلة المدى

فرع نابلس

الخاص بأعمال المركز /التدريس/البحث /خدمة

اإلدارة العامة

مجتمع
مساعد أكاديمي/نائب مدير فرع

جامعة القدس المفتوحة-

نابلس للشؤون األكاديمية

فرع نابلس

عضو هيئة تدريس متفرغ

جامعة القدس المفتوحة-

2002-2001

وضع البرامج الدراسية للفصول الدراسية ومتابعة
تنفيذه /متابعة أعضاء هيئة التدريسفي القيام
باألعمال المطلوبة منهم /رئيس لجنة االمتحانات
في فرع نابلس /التدريس /البحث /إرشاد طالبي/
خدمة مجتمع

2001-2002

التدريس /اإلشراف /البحث /خدمة مجتمع

فرع جنين
عضو هيئة تدريس غير متفرغ

جامعة القدس المفتوحة-

2001-1991

التدريس واإلشراف

فرع نابلس /فرع جنين/
فرع قلقيلية

عضو هيئة تدريس غير متفرغ
مرشد تربوي

جامعة النجاح الوطنية

2000-1991

التدريس

مديرية التربية والتعليم في

2000-1991

تقديم خدمات إرشادية للطلبة في مدارس المرحلة
الثانوية في مدينة نابلس.

مدينة نابلس
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خامساً :الدورات التدريبية كمتدرب
اسم الدورة

المدة

من – إلى

مكان انعقاد الدورة

اعداد معلم االختراع واالبتكار للطلبة الموهوبين والمتفوقين
Brilliant Program

 11ساعة

2011/3/22-21

عمان  -مركز ديبونو

اعداد المدرب المعتمد في برنامج تريفنجر Treffinger

 1ساعات

2011/3/23-22

عمان  -مركز ديبونو

اعداد المدرب المعتمد في برنامج سكامبر SCAMPER

 1ساعت

2011/3/23-22

عمان  -مركز ديبونو

لتنمية االبداع والخيال
اعداد المدرب المعتمد في برنامج الكورت لتعليم التفكير

1ساعة

2012/3/29-21

عمان – مركز ديبونو

اعداد المدرب المعتمد في برنامج القبعات الست للتفكير

1ساعة

2012/3/29-21

عمان –مركز ديبونو

اعداد المدرب المعتمد في برنامج الذكاءات المتعددة

1ساعة

2012/3/21

عمان –مركز ديبونو

برنامج الذكاءات المتعددة

12ساعة

2012/3/23-22

عمان –مركز ديبونو

برنامج القبعات الست للتفكير

12ساعة

2012/3/22-22

عمان –مركز ديبونو

برنامج الكورت لتعليم التفكير

12ساعة

2012/22-22

عمان –مركز ديبونو

تحليل نتائج اختبارات الذكاء والنفسية في مرحلة الطفولة

 10ساعة

2011/12-3

جمعة اصدقاء الحياة لمكافحة

التعليم االلكتروني

 10ساعة

2010/ 1/9-1/2

جامعة القدس المفتوحة

الصفوف االفتراضية

 12ساعة

2009

جامعة القدس المفتوحة

دورة في كتابة الفقرات وبناء بنوك األسئلة)(Fast test

 12ساعة

2001/2/21-2/11

جامعة عمان للدراسات العليا

دورة في تصميم وادارة المشاريع

 20ساعة

2002/12-11/21

جامعة القدس المفتوحة

المخدرات

سادساً :الدورات التدريبية كمدرب
اسم الدورة

المدة

سنة االنعقاد

مكان االنعقاد

الفئة المستهدفة

التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج
spss

 22ساعة

2013

جامعة القدس المفتوحة

أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

تطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس

 12ساعة

2012

جامعة القدس المفتوحة

في مجال البحث العلمي

في جامعة القدس المفتوحة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
وغير المتفرغين في فرع نابلس

دورة تنشيطية في البحث العلمي

 12ساعة

2011

دورة التعلم االلكتروني

 22ساعة

2010

جامعة القدس المفتوحة ومن

أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

خالل الصفوف االفتراضية

في جامعة القدس المفتوحة.

جامعة القدس المفتوحة ومن

أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

خالل الصفوف االفتراضية

وغير المتفرغين في فرع نابلس

والمودل
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المدة

سنة االنعقاد

اسم الدورة
دراسة الحالة

 12ساعة

2009

الفئة المستهدفة

مكان االنعقاد

جامعة القدس المفتوحة بالتعاون طلبة الجامعة
مع جمعية شباب بال حدود

منهجية البحث العلمي

 12ساعة

2002

جمعية شباب بال حدود

طلبة الجامعات

توظيف إستراتيجية حل المشكالت

 30ساعة

2002

مركز التنسيق التربوي

فئة من المعلمين والمعلمات في
مدينة نابلس.

في التدريس الصفي
التحليل اإلحصائي باستخدام

 12ساعة

التحليل اإلحصائي باستخدام

 12ساعة

برنامج spss

2001

جامعة القدس المفتوحة /فرع

أعضاء هيئة التدريسفي برنامج

2002

جامعة القدس المفتوحة /فرع

أعضاء هيئة التدريسفي برنامج

طولكرم التعليمة
نابلس التعليمة

برنامج spss
دور الوسائل الحديثة في تنمية

 20ساعة

وحدة القياس والتقويم

 30ساعة

2002

الحق في التعليم

 1ساعات

2001

التفكير

مركز أجيال الشبابي الطفولي

2002

وبيت الضيافة ونادي برقين

العلوم اإلدارية واالقتصادية.

التربية.
فئة من المعلمين المشرفين على
المخيم الصيفي.

الرياضي
جامعة القدس المفتوحة بالتعاون مجموعة من العاملين في مجال
مع GTZ
مركز إبداع المعلم

التدريب المهني في مؤسسات

مدينة نابلس
نخبة

من

مديري

المدارس

المؤسسات في محافظة جنين.

سابعاً :اإلشراف على رسائل الماجستير (مشرف رئيسي)
اسم الطالب
روال الداود
صالح محمد صالح

الجامعة

السنة

عنوان الرسالة
نموذج مقترح إلدارة تشاركية للمدارس الحكومية في مدينة نابلس

القدس

2013

دور المدارس الحكومية والخاصة في تنمية الوعي البيئي لدى التالميذ في الضفة

القدس

2002

الغربية من وجهة نظر مديري المدارس وأولياء األمور

ثامناً :مناقشة رسائل الماجستير (ممتحن خارجي)
اسم الطالب

عنوان الرسالة

الجامعة

السنة

عاليه حماد عثمان

االنشطة المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر مديري

القدس

2010

المدارس ومعلميها.

اسم الطالب

عنوان الرسالة
1

الجامعة

السنة

رنا فردرك زيدان

مدى مساهمة عملية اإلرشاد التربوي في تحسين وظائف اإلدارة المدرسية الحديثة

القدس

إبراهيم عفيف مهنا

العالقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ الق اررات في األقسام األكاديمية من وجهة

النجاح الوطنية

من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية في محافظتي الخليل وبيت.

2009
2001

نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية.
محمود نمر عواد
نزار أبو عواد
ختام عبداهلل غنام

واقع توظيف الوسائل التعليمية ومعيقات استخدامها من وجهة نظر مديري ومديرات

القدس

واقع الكفاءة اإلدارية لدى مديري وكالة الغوث في الضفة الغربية.

القدس

2001

النجاح الوطنية

2002

المدارس الثانوية في الضفة الغربية.

العالقة بين السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المدارس األساسية في

2001

المدارس الحكومية في محافظة نابلس.
مجدي محمد رشيد

اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة

القدس المفتوحة في فلسطين.

النجاح الوطنية

2002

تاسعاً:عضوية المجالس واللجان والمؤتمرات وخدمة المجتمع:

 عضو اللجنة العلمية في المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم اإلنسانية بعنوان  :الهوية ...حاضر  ....ومستقبل(جامعة
االستقالل(.)2011

 عضو

في اللجنة العلمية

في المؤتمر الطالب الفلسطيني في عالم رقمي ومعرفي متغير :و ازرة التربية والتعليم

الفلسطينية(.)2011
 عضو اللجنة العلمية في مؤتمر اعداد المعلم  :الواقع والمأمول (.)2011
 عضو لجنة اختيار افضل مشروع تخرج في كلية العلوم التربوية تخصص المرحلة االساسية االولى(.)2011-2012
 عضو لجنة التقويم الذاتي المؤسسي في جامعة القدس المفتوحة(.)2012
 عضو مجلس الجودة في جامعة القدس المفتوحة ( 2013حتى .)2012
 عضو مركز ديبون لتعليم التفكير وتنمية االبداع( 2012حتى االن).
 رئيس لجنة االمتحانات النصفية والنهائية في جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس ( 2009حتى االن).
 عضو في لجنة حوسبة العبء األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة( 2009حتى االن).

 عضو لجنة مراجعة الدليل االكاديمي لمعايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي للتعليم المفتوح (.)2013
 عضو لجنة مقابلة مدير مركز القياس والتقويم في جامعة القدس المفتوحة(.)2013
 عضو اللجنة العلمية في مؤتمر دور الجامعات الفلسطينية في بناء مؤسسات الوطن(.)2013
 عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر الواقع البيئي في محافظ سلفيت آمال وتحديات –جامعة القدس المفتوحة –فرع سلفيت
.2012

 عضو في اللجنة العلمية في المؤتمر دور المؤسسات التربوية ومساهمتها في تحقيق األمن  -جامعة االستقالل .2012
 عضو في اللجنة العلمية في المؤتمر التربوي الثالث –المعلم الفلسطيني بين أصالة الرسالة وأعباء المهنة -الخليل .2012
 عضو في اللجنة العلمية في المؤتمر التربوي الثاني المنهاج المدرسي الفلسطيني -الخليل .2011
 رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض الوسائط التعليمية في جامعة القدس المفتوحة –فرع نابلس .2011
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 عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الصناعات اإلسرائيلية ،جامعة القدس المفتوحة ،فرع طولكرم.)2010( .

 عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الريادة في العمل التطوعي ومناصرة األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني،جمعية اللد
الخيرية في محافظة نابلس والشمال(.)2009
 عضو في لجنة متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية في جامعة القدس المفتوحة /فرع نابلس .2001
 عضو المجلس األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة (.)2001-2002


عضو مجلس برنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة (.)2001-2002



رئيس لجنة االمتحانات في جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس (2009()2002-2001حتى االن).



عضو اللجنة العلمية لمؤتمر جدار الفصل العنصري ،جامعة القدس المفتوحة  ،فرع طولكرم .2002 ،



عضوية العديد من اللجان لدراسة حاالت الغش في جامعة القدس المفتوحة  /فرع جنين.



عضوية العديد من اللجان لمراجعة االمتحانات النهائية في جامعة القدس المفتوحة/فرع جنين.



عضو لجنة في اليوم الدراسي حول ترسيخ معالم التربية الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الممارسات الحياتية.



عضو لجنة لفحص برنامج بنك األسئلة )  (Fast testفي األردن.



احد مؤسسي جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة ،مدينة نابلس.



عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة ،مدينة نابلس.



احد مؤسسي جمعية شباب بال حدود  ،مدينة نابلس.



عضو مجلس إدارة في نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في مدينة نابلس.



عضو في لجان االمتحان التطبيقي الشامل (منسق االمتحان في كلية مجتمع النجاح الوطنية).

عاش ارً :األبحاث العلمية المنشورة والمنتظر نشرها وغير المنشورة
عنوان البحث

عنوان المجلة

السنة

مفرد/مشترك

توظيف نموذج راش في بناء اختبار تحصيلي في منهاج التاريخ للصف
الثاني الثانوي األدبي بفلسطين

مجلة جامعة االستقالل

مقبول للنشر

مفرد

توظيف نموذج سلم التقدير المنبثق عن نموذج راش في تقنين قائمة

مجلة جامعة االستقالل

2011

مفرد

أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر  Sternberg & Wagnerعلى عينة

من طلبة جامعة االستقالل.
قياس مستوى الذكاءات المتعددة عند طلبة جامعة القدس المفتوحة في

مجلة جامعة االزهر/غزة

مقبول للنشر

تقنين قائمة ماكينزى  McKenzieللذكاءات المتعددة على عينة من

مجلة البحوث والدراسات التربوية

2011

فرع نابلس.
طلبة جامعة القدس المفتوحة.

مفرد
مفرد

الفلسطينية "بيرسا"

أثر حجم العينة ونمط الفقرة وجنس الطالب على الخصائص السيكومترية

مجلة جامعة المدينة العالمية

الختبار تحصيلي في الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر في

المحكمة( مجمع) ماليزيا

االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل وأدواته عند معلمي

مجلة جامعة النجاح الوطنية

المدارس الحكومية الفلسطينية

1

2011

2011

مفرد

مفرد

عنوان البحث

عنوان المجلة

الرياضيات في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس

السنة

مفرد/مشترك

للعلوم التربوية

فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية تريز TRIZعلى التحصيل

مجلة تطوير االداء الجامعي

2011

مشترك

الرياضي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف األول الثانوي في فلسطين
فاعلية برنامج تدريبي مقترح لطتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في

المجلة التربوية الدولية

مفرد

2011

المتخصصة

جامعة القدس المفتوحة في التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج SPSS
االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في

مجلة اتحاد الجامعات العربية

2013

مشترك

جامعة االستقالل في فلسطين
اتجاهات طلبة الرياضيات في جامعة القدس المفتوحة نحو تَ َعلُّم

مجلة اتحاد الجامعات العربية

قياس درجة إدراك أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية

مجلة اتحاد الجامعات العربية

الرياضيات وعالقتها ببعض المتغيرات

2013

مشترك

2009

مفرد

لمتطلبات االعتماد األكاديمي وضمان الجودة
قياس مدى امتالك المشرفين التربويين في الضفة الغربية لمهارات

مجلة جامعة األزهر  /غزة

واقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة

مجلة اتحاد الجامعات الفلسطينية

اإلشراف التربوي من وجهات نظر معلمي المرحلة الثانوية

2001

مشترك

2001

مشترك/باحث
رئيسي

الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
مجلة جامعة القدس المفتوحة

مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في جامعة القدس من وجهة نظر طلبتها

2001

مشترك/باحث

لألبحاث والدراسات
مدى توافر ودرجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عن

مجلة جامعة النجاح الوطنية

استخدام المعلمين للتقنيات التربوية.

لألبحاث (العلوم اإلنسانية)

قياس واقع االتصال اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وعالقته باالنتماء

ثاني
2002

مشترك/باحث
رئيسي

2002

مشترك/باحث

مجلة العلوم التربوية والنفسية /جامعة

مجلس الجودة للتعليم العالي

2002

مفرد

مدى التزام جامعة النجاح الوطنية بمبادئ إدارة الجودة الشاملة.

مجلة جامعة النجاح الوطنية لألبحاث

2001

مشترك /باحث

مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين وقلقيلية.

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث

2002

مشترك  /باحث

التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحم.

البحرين

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية.

ثاني

(العلوم اإلنسانية)
والدراسات

رئيسي
رئيسي

حادي عشر :الكتب
الناشر

عنوان الكتاب
2

السنة

المؤلفين

معجم مصطلحات القياس والتقويم النفسي والتربوي

دار الشيماء للنشر والتوزيع

2011

د.معزوز عالونه

القياس والتقويم في التعلم والتعليم

جامعة القدس المفتوحة

2012

عبداهلل زيد الكيالني و
عبدالرحمن عدس
وأحمد التقي ،ومعزوز
عالونه

ثاني عشر :الجوائز العلمية
عنوان البحث

عنوان الجائزة

العنف الطالبي في جامعة النجاح

جائزة الحياة لإلبداع والتميز

المؤسسة التي منحت

سنة الحصول على

الجائزة

الجائزة

مؤسسة الحياة لإلغاثة

2002

والتنمية

الوطنية واليات الحد من انتشاره

ثالث عاشر :االشتراك في المؤتمرات العلمية
عنوان البحث
دور الشباب في التنمية في ظل االحتالل

عنوان المؤتمر
دور الشباب في التنمية البشرية

تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات

تحسين طرق تدريس مناهج البحث العلمي

البحث العلمي عند اعضاء هيئة التدريس في

لطالب العلوم الطبية والعلوم االجتماعية

جامعة القدس المفتوحة

مكان االنعقاد

تاريخه

بغداد -جمهورية العراق

2013/12-12

صالة القلعة

2012/1/21

في فلسطين

اثر دمج مهارات برنامج الكورت في منهاج تكامل األدوار في العملية التعليمية
العلوم على تحصيل طلبة الصف السابع التعلمية

األكاديمية الفلسطينية للعلوم
األمنية /أريحا(.جامعة

األساسي في مدينة نابلس

االستقالل)

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات األردن /جامعة الطفيلة التقنية
الجامعة العربية األمريكية

2009/10/22-21

2002/2/31-29

التربوية

واقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في الجودة والتمييز واالعتماد في مؤسسات

فلسطين /جامعة القدس

2002/3/21-22

قياس مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي المعلم في األلفية الثالثة

األردن  /جامعة اإلسراء

2001/2/11-12

ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة

التعليم العالي

والعالقة بينهما لدى معلمي المدارس الخاصة
مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني

الجامعة العربية األمريكية

رابع عشر :استخدام الحاسب اآللي واالنترنت:

1

فلسطين /جامعة القدس
المفتوحة

2001/2/2-3

 .1القدرة على استخدام البرامج الحاسوبية المختلفة ).)office

 .2القدرة على استخدام برنامج  SPSSإلجراء التحليالت اإلحصائية.
 .3القدرة على التعامل مع برنامج بريزي.

 .1القدرة على التعامل مع البرمجيات المتعلقة بالتعليم االلكتروني  Dokeos, Moodelوالصفوف االفتراضية مثل
Elluminate, Blackboard
 .2القدرة على استخدام شبكة االنترنت للحصول على المعلومات العلمية بشكل عام والمعلومات الخاصة بالبحوث
التربوية.

خامس عشر :نشاطات أكاديمية إضافية:

 إلقاء محاضرة حول الذكاءات المتعددة في المدرسة النظامية.3102.
 تقييم العديد من األبحاث العلمية لمجلة جامعة النجاح لألبحاث في العلوم االنسانية.
 تقييم العديد من األبحاث العلمية في مجال القياس والتقويم لمجلة جامعة القدس المفتوحة.
 تقييم وحدات تعليمية الكترونية حول تقييم البرامج التعليمية.
 بناء وحدة الكترونية حول االتصال التربوي .3101

 تطوير مقرر القياس والتقويم في جامعة القدس المفتوحة(.)3101
 تقييم مقرر القياس والتقويم في جامعة القدس المفتوحة.

 وضع خطة تطويرية لمقرر القياس والتقويم في جامعة القدس المفتوحة.
 إلقاء محاضرة حول التعليم للجميع في مدرسة عادل زعيتر.
 إلقاء محاضرة حول اإلرشاد األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة.
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