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 جامعـة اربـد االهليـة

 
 السيرة الذاتيةنموذج 

 
                                                                                 الشخصية  بياناتال

 .سمير فؤاد عيلبوني مــــــــــــــــــــــاالس

 اربد  والدةـــــــــمكان ال

 .1/4/1691 والدةـــــــتاريخ ال

 .أردنية ةـــــــــــــــــنسيالج

 (.939.)ب.المملكة االردنية الهاشميةـ اربد ـ ص يــــــالعنوان الحال
 

 55699777001901 فــــــــــــرقم الهات

 sameerailabouni61@yahoo.com البريد االلكترونـي

 

 المؤهالت العلمية

 الرقم

 

الدرجة 

 العلمية

 

 تاريخ التخرج اسم الجامعة راسةلغة الد التقدير المعدل التخصص

 9557 اليرموك العربية جيد جدا   11.4 القياس والتقويم دكتوراه 1

 1669 اليرموك العربية جيد جدا   77.3 القياس والتقويم ماجستير 9

 1614 اليرموك العربية جيد 75.7 الرياضيات بكالوريوس 3

 1676 نينثانوية إربد للب العربية جيد 73.4 العلمي ثانوية 4

 القياس والتقويم :التخصص الدقيق للدرجة العليا

 

العالقة بين معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة والمعدل التراكمي للطلبة في الكلية مع معدل امتحان دبلوم كليات     :يرعنوان أطروحة الماجست

        .المجتمع االردنيه

 

 الدكتوراه عنوان أطروحة 

 .في فقرات االختيار من متعدد على التوافق مع نموذج ثالثي المعلم المموهاتئل وتمييز أثر عدد البدا

 

 (االدارية واالكاديمية )  الخبرات العملية
 الوظيفة الرقم

 

 مكان العمل

 

 مدة العمل

 

 سنة( 10) | 9555ـ 1619 إربد/كلية غرناطة  رئيس قسم القبول والتسجيل 1

 سنوات( 9) 9559ـ9555 الحصن اثوليكالك/  الروم مدير ثانوية 9

 إربد/ كلية غرناطه عميدا   كلية غرناطة 3

 

 سنة واحدة 9557ـ 9559

 (سنة واحدة) 9551ـ9557 جامعة إربد األهلية مديرا  للقبول والتسجيل 4
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 ـ ولغاية اآلن  9557 جامعة إربد األهلية كلية العلوم التربوية/ عضو هيئة تدريس  0

 

 

 

 ت البحثيةاالهتماما
 االهتمام في مجال القياس والتقويم 1

 االهتمام في مجال اإلحصاء التربوي9

 االهتمام في مجال اإلرشاد والتربوي 3

4 

 

 اللجان الوطنية والدولية
 .7002/7002عضو مجلس الكلية للعام الدراسي  -

 .عضو لجنة الكتاب السنوي -

 .عضو لجنة تخريج الطلبة ألكثر من مرة -

 .لجنة تأديب الطلبة ألكثر من مرة على مستوى الجامعةعضو  -

 .عضو لجنة االنتخابات الجامعية ألكثر من مرة -

 .رئيس لجنة تأديب الطلبة على مستوى القسم والكلية ألكثر من مرة -

 .جامعة جدارا/ عضو لجنة تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية   -

 .عضو في الهيئة العامة إلتحاد كرة اليد -

 .اربد/ عضو في مجلس اإلدارة للنادي العربي  -

 7002ـ7002عضو الجنة البحث العلمي  -

 7002ـ7002عضو مجلس الكلية للعام الدراسي  -

 .اربد ألكثر من مرة/ رئيس لجنة كرة اليد في النادي العربي  -

 المؤتمرات 
 (.ألهليةاإلعاقة السمعية واقع وتطلعات والتي عقدت في جامعة اربد ا)ندوة بعنوان  -

 .والتي عقدت في جامعة اربد األهلية( عالقة اآلباء باألبناء)ندوة بعنوان  -

 .والتي عقدت في جامعة اربد األهلية( التوافق الزواجي)ندوة بعنوان  -

 .والتي عقدت في جامعة اربد األهلية( الجامعات ومسؤولياتها المجتمعية)ندوة بعنوان  -

 .والتي عقدت في جامعة اربد األهلية( مستقبلالتربية من أجل ال)ندوة بعنوان  -

 .والتي عقدت في جامعة اربد األهلية( دور وسائل اإلعالم الحديثة في حياة الشباب)ندوة بعنوان  -

 (.واقع وتطلعات: الخدمات النفسية)المؤتمر األول لكلية العلوم التربوية في جامعة اربد األهلية بعنوان  -

 

 هنيةالخبرات والمشاركات الم
  .7002/7002عضو مجلس الكلية للعام الدراسي  -
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 .عضو لجنة الكتاب السنوي -

 .عضو لجنة تخريج الطلبة ألكثر من مرة -

 .عضو لجنة تأديب الطلبة ألكثر من مرة على مستوى الجامعة -

 .عضو لجنة االنتخابات الجامعية ألكثر من مرة -

 .ألكثر من مرة رئيس لجنة تأديب الطلبة على مستوى القسم والكلية -

 .جامعة جدارا/ عضو لجنة تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية   -

 .عضو في الهيئة العامة إلتحاد كرة اليد -

 .اربد/ عضو في مجلس اإلدارة للنادي العربي  -

 .اربد ألكثر من مرة/ رئيس لجنة كرة اليد في النادي العربي  -

 7002ـ7002عضو الجنة البحث العلمي  -

 7002ـ7002عضو مجلس الكلية للعام الدراسي  -

 

 (            الناشر والتاريخ) البحوث المنشورة 
نشر في /نظرية راش والنظرية الكالسيكية )بناء بنك في الثقافة الحاسوبية للمرحلة الثانوية في االردن باستخدام نظرية استجابة الفقرة .1

 (.نبيل النجار.مشترك مع(1)جزء (20)بالعدد 0220مجلة كلية التربية ـجامعة عين الشمس عام 

نشر في مجلة البحوث ـجامعة حلب )اثر عدد البدائل تمييز المموهات لفقرات االختيار من متعدد في التوافق مع النموذج الثالثي المعلم .7

 .أحمد يوسف قواسمة.مشترك مع د(46)بالعدد  0222عام 

 0211عام ( 2)العدد (04)نشر في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ـمجلد )اإلرشادية  مشكالت طلبة جامعة إربد األهلية وحاجاتهم .2

 .نشات أبو حسونة.مشترك مع د

مقبول للنشر في مجلة كلية )القدرة التنبؤية لمعدل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالمعدل التراكمي لخرجي جامعة إربد اإلهلية .4

 (.6)العدد ( 02)م وسينشر في المجلد 0212ر أكتوب,التربية ـجامعة أسيوط 

مقبول للنشر في مجلة )تقدير الثبات للعالمات الجامعية لعينة من المساقات المختلفة بكليات جامعة إربد األهلية باستخدام معادلة راجو .5

 .وسينشر في االعداد الالحقة 0212سبتمر ,كلية التربية بالزقازيق

مقبول .)ق االختبار وأثرهما على التحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة جامعة إربد األهليةالعالقة بين نمط الشخصية وقل .4

 .مشترك مع الدكتور نشأت أبو حسونة,(للنشر

مدى اقتران تحقق فحص فرض االستقالل الموضعي بتحقق فرض أحادية البعد في نظرية استجابة الفقرة تناسب حجم العينة وطول  .7

مشترك مع الدكتورة ( 2)جزء ( 22)بالعدد  0212جامعة عين شمس للعام  –كلية التربية / ، في المجلة التربوية (مقبول للنشر) .االختبار

 .وفاء محمد علي األشقر

 

2. The effectiveness of Problem – Based learning on  “Qatari Students” Readiness of Self Directed 

Learning in Biology. 

 :باالشتراك مع 

 أشرف كنعان المحترم. د

 خمايسه عثمان المحترم. د.أ
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 طالل الزعبي المحترم. د.أ

 سمير عيلبوني المحترم. د

 

2. Title of Paper: level of Abuse  among University Female Students in Irbid National University- Jordan. 

Author: Nashat Abo Hassouneh* , Sameer Ailaboun *, Mohammad Almomani* 

 

00.  The relationship of stressful life events with parent stress and satisfaction with family life among a 

sample of parents in Irbid city” 

Dear Prof. Dr Abd-Almuhdi  M. Sawallhah/ Irbid National University, Jordan 

Dear Dr. Sameer F. Ailabouni/ Irbid National University, Jordan. 

Dear Prof Dr. Wafa M. Alashqar/ Irbid National University, Jordan. 

 .شأتاالشترك مع الدكتور ننترنت وعالقت  بمستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة إربد األهلية في ظل جائحة كورونا بعلى األاألدمان  .00

                                        (                                                              ترجمة وتأليف)الكتب 
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 اللغات 
  ةـــــــيالعرب

  ةــاإلنجليزي

  لغات أخرى

 

صحيحة  ي هذا الطلبـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــأن جميــــد بـــأشه.................................................................الموقع أدناه  أنا 

                               . ةـــــــا القانونيـــــــــــل مسئوليتهــــــوأتحم

 ...................................................................................................................................................:................... التوقيع

 ..............................................................................................................................................:........................ التاريخ

  

 


