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 السرية الذاتية

 موسى البطش "حممد وليد"  االسم

 1956   سنة الوالدة:

 عمان  مكان الوالدة:

 .قسم علم النفس الرتبوي -كلية العلوم الرتبوية  -اجلامعة األردنيةمكان العمل:       

 24424/ 5355000 هاتف العمل:      

 5239477  هاتف البيت: 

 0777299440      اذلاتف النقال:

 mbatsh@ju.edu.jo  يد اإللكرتوين:الب 

 :ادلؤهالت العلمية
 اسم ادلؤسسة التعليمية الدرجة العلمية سنة احلصول عليها

 اجلامعة األردنية البكالوريوس يف علم النفس 1977
 اجلامعة األردنية املاجستري يف علم النفس اإلرشادي 1981
 Indianaجامعة إنديانا  س وتقومي(الدكتوراه يف علم النفس الرتبوي )إحصاء وقيا 1986

    

 اخلبات العملية:
 ادلؤسسة الوظيفة الفرتة الزمنية

 وزارة الرتبية والتعليم/ األردن معلم ومرشد تربزي 1979 -1977
 اجلامعة األردنية مساعد حبث وتدريس 1981 -1979
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ حماضر 1984 -1981
 اجلامعة األردنية و ىيئة تدريس/ أستاذ مساعدعض 1991 -1986
 اجلامعة األردنية مساعد عميد شؤون الطلبة 1989 -1987
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 اجلامعة األردنية مساعد عميد  1990 -1989
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ مساعد 1992 -1990
 امعة األردنيةاجل كلية العلوم الرتبوية  /مدير برنامج البحث الرتبوي 1993 -1992
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ مشارك 1992
 وزارة الرتبية/ مملكة البحرين مستشار يف التقومي الرتبوي 1994 -1993
 اجلامعة األردنية كلية العلوم الرتبوية/مدير برنامج البحث الرتبوي 1996 -1994

 املتحدةجامعة اإلمارات العربية  أستاذ زائر 96/ 6 -96/ 2
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ مشارك 1997 -1996
 اجلامعة األردنية مساعد عميد كلية العلوم الرتبوية 1998 -1997
 اجلامعة األردنية رئيس قسم علم النفس الرتبوي 1999 -1998
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ مشارك 2000 -1999
 اجلامعة األردنية العلوم الرتبوية/ مركز املقاييس واالختباراتمدير  2002 -2000

 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ دكتور 2000/ 10
 اجلامعة اهلامشية عميد كلية العلوم الرتبوية 2002 -2000
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ دكتور 2004 -2002
 عمان العربية للدراسات العليا ستاذ دكتورعضو ىيئة تدريس/ أ 2005 -2004
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ دكتور 2006 -2005
 اجلامعة األردنية نائب عميد كلية العلوم الرتبوية 2007 -2006
 اجلامعة األردنية عضو ىيئة تدريس/ أستاذ دكتور  2009 -2007
 ىيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل مدير مركز االختبارات الوطين 2009/ 6 -2009
 ىيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل نائب  رئيس ىيئة االعتماد 2011 -2009
  اجلامعة األردنية عميد كلية العلوم الرتبوية 2013 -2011

 :عضوية اللجان العلمية 
 جلنة البحث العلمي اجلامعة األردنية/ كلية العلوم الرتبوية

 جلنة الدراسات العليا ردنية/ كلية العلوم الرتبويةاجلامعة األ
 كادمييةجلنة اخلطة الدراسية األ اجلامعة األردنية
 جلنة التعيني والرتقية اجلامعة األردنية
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 األحباث والدراسات العلمية:

  (.2)10، 1983تطوير مقياس السلوك التكيفي لإلعاقة العقلية لألطفال األردنيني. جملة دراسات،  .1
 (. 11) 1، 1984عاقة العقلية يف األردن. جملة دراسات، اجتاىات وإدراكات اآلباء حنو اإل .2
 (.2)7، 1991القيمية لدى األردنيني عرب العمر. جملة أحباث الريموك،  تتغري التفضيال .3
 (.1أ )20، 1993األردنية. جملة دراسات،  للبيئةمن مقياس بويهم للمفاىيم األساسية  (أ)الصورة  تطوير .4
ردنيااة. جملااة دراسااات، ب اجلساادي يف املاادارس ايكوميااة األاجتاىااات وممارسااات املعلمااني حنااو اساات دام العقااا .5

 (. 2أ)18، 1991
التحليااا العاااملي للصااورة األردنيااة ماان مقياااس برايااد للكشاار عاان املوىااوبني يف مرحلااة مااا قبااا املدرسااة. جملااة  .6

 (.2أ)18دراسات ، 
لاادى  وصاار االىتماماااتقائمااة  استقصاااء دالالت الصاادل وال بااات و اعليااة الفقاارات للنساا ة األردنيااة ماان .7

  (.1أ)17، 1990أطفال الروضة وما قبا املدرسة. 
 (. 2أ)18، 1991البناء القيمي لطلبة اجلامعات األردنية. جملة دراسات،  .8
ول إىل الراباايف يف املاادارس البحرينيااة. ورقااة ن األة يف الكتااب املقااررة للصاافو  ماانشااطة التقومييااحتليااا حمتااوى األ .9

 . 1994مقدمة إىل مؤمتر القياس والتقومي يف البحرين، 
ول إىل الرابايف. ورقاة  اري منشاورة، طلباة الصافو  مان األ تطوير اختبار حمكي املرجيف يف الرياضيات لتقومي أداء .10

1995. 
 حب ية  ري منشورة.العواما املؤثرة يف حتصيا طلبة اجلامعة األردنية. ورقة  .11
 SAS .1991ليا الباحث الست دام اياسوب يف حتليا البيانات باست دام برنامج د .12
  . 1995دليا الباحث إىل املقاييس الرتبوية والنفسية يف جمال القدرات والش صية.  .13
  (. 2)24، 1997اجتاىات طلبة اجلامعة األردنية حنو مهنة التمريض. جملة دراسات،  .14
 ،ة األردنية مان وجهاة ن ار اخلار نيد االكادميي والعملي واالجتماعي والش صي يف برامج اجلامعتقومي اإلعدا .15

 (. 1)25، 1998دراسات، 
 .(2)25، 1998قياس اجتاىات الشعب األردين حنو كبار السن. جملة دراسات،  .16
 .(.2)25، 1998تطوير مقياس لتقييم أداء أطفال الروضة ومرحلة ما قبا املدرسة. جملة دراسات،  .17
 (.2)25، 1998البناء العاملي للنس ة األردنية من مقياس مكارثي لقدرات األطفال. جملة دراسات،  .18
 (. 2)26، 1999الدروس اخلصوصية كما يدركها األ راد األردنيون. جملة دراسات،  .19
الفقرات وبنيتاو  مقياس السلوك التكيفي لذوي اإلعاقة العقلية، اختبار التدريج الرتاكمي ملستويات األداء على .20

 (.1)27، 2000العاملية، جملة دراسات، 
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 . 2001سنوات. من أجا األطفال،  6 -4والصحي لألطفال من عمر  يالوضيف التعليم .21
 . 2002اجلامعات يف إعداد الباح ني. ورقة مقدمة إىل املؤمتر األول للجمعية األردنية للبحث العلمي.  دور .22
 . 2003يف جمال القياس والتقومي يف املدارس األردنية. تقومي ممارسات املعلمني واملديرين  .23
 . 2004ردن. جملة دراسات، تقومي خربة الروضة يف األ .24
حما  اة عماان الكاربى. جملاة ساساية يف يسات دمها املعلماون يف املادارس األتقومي أنشطة الواجبات البيتية الا   .25

 . 2004 ،دراسات
 .2005ة. ورقة مقدمة إىل مؤمتر الرتبية اخلاصة، تطبيقات القياس والتقومي يف الرتبية اخلاص .26
  . 2008تطوير أمنوذج لتقومي املعلمني األردنيني. ورقة مقدمة إىل مؤمتر اجلامعة اهلامشية،  .27
 . 2009ىل مؤمتر جامعة طرابلس/ ليبيا، إم العايل يف األردن. ورقة مقدمة جتربة ىيئة اعتماد مؤسسات التعلي .28
 .2010يف يف الرياضيات لتقومي أداء الطلبة يف الصفو  من اخلامس إىل العاشر، تطوير اختبار حمكي املرج .29
 .2010تطوير اختبار حمكي املرجيف يف العلوم لتقومي أداء الطلبة يف الصفو  من اخلامس إىل العاشر،  .30
 .2010 تطوير اختبار حمكي املرجيف يف اللغة العربية لتقومي أداء الطلبة يف الصفو  من اخلامس إىل العاشر، .31
تطااااوير اختبااااار حمكااااي املرجاااايف يف اللغااااة اإلطليزيااااة لتقااااومي أداء الطلبااااة يف الصاااافو  ماااان اخلااااامس إىل العاشاااار،  .32

2010. 
 .2010سنة،  20 -4تطوير بطارية اختبارات القدرات املعر ية والعقلية لأل راد ضمن االعمار  .33
 س العااااريلمجلاااال املااااؤمتر ال الااااث ة مقدمااااة إىلتطااااوير بطاريااااة لتشاااا يه األطفااااال املوىااااوبني يف األردن. ورقاااا .34

 .2013موىوبني، لل
 تطوير بطارية لتقومي القدرات اإلبداعية لدى طلبة املدارس األردنية. ورقة حب ية  ري منشورة. .35

 اإلنتاج العلمي من الكتب:

 متنوعة يف جماالت القياس واإلحصاء والبحث العلمي. كتب  10أك ر من  

 اإلشراف على الرسائل اجلامعية:

 .1986رسالة ماجستري ودكتوراه منذ عام  160ك ر من أ

 


