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 ذاتيةسيرة 
 

 
 الخبايبة محمد عوادروان  :االسم الكامل

/كلية اآلداب معلم صفقسم  :الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

 0777575885تلفون:      
       فاكس:

 alkhbaeeph.rawan@gmail.com البريد اإللكتروني:  
 نية: الصفحة اإللكترو 

 
 المعلومات الشخصية .1

 1986 تاريخ الميالد: 
 اردني  الجنسية: 

   
 الشهادات العلمية .2

 (قياس وتقويمدرجة الماجستير)، اربد، االردن،  جامعة اليرموك، 2012 
 ( معلم صفدرجة البكالوريس)، اربد، االردن، جامعة اليرموك ، 2008 

 
 إطروحة الدكتوراة .3

 
 الخبرات الوظيفية .4

 . م 2019م حتى  2012امعة الزيتونة من العام العمل في ج •
  م حتى االن . 2021العمل في جامعة الزيتونة من العام 

 
 الرتب األكاديمية

 االردن، جامعة الزيتونة ، قسم معلم صف  –كلية اآلداب ، مدرس 
 
 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 

 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقية لجنة التعيينإجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 2 of 3 

 المناصب األكاديمية
  2022- 2012، االردن، جامعة الزيتونة،مدرس  

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 اإلحصاء التربوي  –القياس  – التميز التنظيمي
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 
 التكريمات والجوائز .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8
 
 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
 

  أسماء المساقات الدراسية          
  
 البكالوريس 
 

 التدريب الميداني - اإلحصاء التربوي  - القياس والتقويم في علم النفس التربوي 
 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 
 

 المنح  .11
 

  ختراعبراءات اال  .12
 

 عضوية اللجان  .13
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 المحلية والعالمية 
 قائمة -

 الجامعية 
 قائمة -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
  

 
 لميةالمشاركة في اللقاءات الع

 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

  
  النشر العلمي .16

بحث بعنوان " أثر إدارة األداء على التميز التنظيمي في المؤسسات التعليمية وكيفية تدعيمها في  •
  . م 2019المدارس الخاصة  "  مجلة دراسات للعلوم التربوية "دراسات" 

 
دراسة حالة "  –العليا العرب في جامعة ماليزيا الوطنية بحث مشترك " صدمة ثقافية لطالب الدراسات  •

 م . 2019اغسطس  –، مايو  2، العدد  6المجلد 
 


