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أستاذ علم النفس التربوي
كلية العلوم التربوية

جامعة القدس المفتوحة
فرع طولكرم

العضويات:
.1

عضو هيئة تحرير المجلة الدولية لتطوير التفوق ،مركز تطوير التفوق بجامعة العلوم التكنولوجية

والمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ،اليمن
.2

عضو سابق مجلس كلية التربية -جامعة القدس المفتوحة

.4

رئيس اللجنة العلمية المتخصصة لآلداب والتربية والفنون التابعة لمجلس البحث العلمي في و ازرة

عضو مجلس اإلدارة لهيئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي ،و ازرة التعليم العالي الفلسطيني

.3

التعليم العالي الفلسطيني
.5

عضو سابق لهيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات والبحوث

.6

عضو هيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات التربوية والنفسية

.8

عضو لجنة برنامج الماجستير لتخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس المفتوحة.

.9

عضو مجلس خبراء القياس والتقويم في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطيني

.11

عضو لجان علمية وتحضيرية لعدد من المؤتمرات العلمية المحلية والعربية

.7

.11

عضو المجلس األكاديمي لتخصص التربية األساسية في جامعة القدس المفتوحة

عضو مؤسس لمنتدى االخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظة طولكرم

المساهمات البحثية :نشر أكثر من ( )81دراسة بحثية في المجالت العلمية المحلية والعربية

االهتمام البحثي :مجاالت التعلم والتعليم ،والسلوك اإلنساني والشخصية ،والتعليم المفتوح
المؤتمرات العلمية :المشاركة في عشرات المؤتمرات العلمية المحلية والعربية

تحكيم األبحاث :تحكيم أكثر من مئة وخمسون بحثا للمجالت العلمية و للمؤتمرات العلمية والترقية والمسابقات

والجوائز العلمية

الرسائل العلمية :اإلشراف ومناقشة أكثر من ( )61رسالة ماجستير في الجامعات الفلسطينية
الكتب - :تصميم البحث وأساليبه اإلحصائية .تحت النشر .عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع والطباعة.
 القياس والتقويم وبناء االختبارات النفسية والتربوية .تحت النشر ،جامعة القدس المفتوحة. التفكير اإليجابي والتفكير السلبي بين النظرية والتطبيق .تحت النشر ،عمان :دار الشروق للنشر والتوزيعوالطباعة
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