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 -1دكتوراه ) (Ph.D.في علم النفس التربوي/تعلم وتعليم ,جامعة عمان العربية .2006
 -2ماجستير علم نفس تربوي– جامعة اليرموك .2000

 -3بكالوريوس االرشاد التربوي -جامعة البصرة – .1997

عناوين الرسائل/األطروحات
أطروحة الدكتورة:

اثر الصياغة اللفظية للعبارات المنطقية الخطية في سرعة االستدالل المنطقي لدى طلبة الجامعة

في التخصصات المختلفة.
رسالة الماجستير:

دور االسرة في التفوق الدراسي ألبنائها :مقارنة بين اسر الطلبة المتفوقين واسر الطلبة الضعاف.
الخبرات التعليمية

 -1محاضر غير متفرغ كلية العلوم التربوية .2008-2007

 -2محاضر غير متفرغ كلية الملكة رانيا للطفولة .2012-2011
 -3محاضر غير متفرغ كلية العلوم التربوية وكلية الملكة رانيا للطفولة 2013-2012

 -4مدرس في قسم علم النفس التربوي الفصل الثاني  2013-2012ولغاية .2015/2014
 -5أستاذ مساعد في قسم علم النفس التربوي  2016/2015ولغاية اآلن.

الخبرات العملية
 -اداري تسجيل في الجامعة الهاشمية من  2000-9-19الى .2005-9-19

 رئيس شعبة تسجيل كلية العلوم التربوية وكلية الملكة رانيا للطفولة من  2005-9-20إلى -2-2.2013

 مساعد عميد كلية العلوم التربوية للعام الجامعي  2016/2015والعام الجامعي .2017/2016 رئيس قسم علم النفس التربوي للعام الجامعي .2018/2017الدورات التدريبية
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 التحليل االحصائي باستخدام برنامج (.)SPSS -االدارة المتوسطة :قياس وتقويم اداء العاملين.

 االدارة المتوسطة :ادارة المكاتب وتبسيط االجراءات. -االدارة المتوسطة:تطوير مهارات االتصال الفعال.

الخبرات البحثية
 .1إتقان المهارات األساسية في مجال الحاسب في العديد من مجاالت الحاسوبWord-Excel- :
. PowerPoint-Outlook-Word-Internet

 .2التحليل اإلحصائي بواسطة الرزم اإلحصائية الحاسوبية ) (SPSSوتقديم االستشارات اإلحصائية
في مجال البحوث التربوية والنفسية.

المساقات التي قمت بتدريسها في عدة جامعات:
إساءة معاملة األبناء

علم نفس شخصية
مدخل الى رعاية الطفل واألسرة.

نمو اجتماعي وانفعالي ولغوي للطفل.

علم نفس تجريبي

علم نفس الطفل.
تعديل سلوك

مدخل الى علم النفس.
نمو معرفي ولغوي للطفل

إساءة وعنف ضد األبناء

علم نفس لعب

مبادئ إرشاد نفسي تربوي

مقدمة في اإلحصاء النفسي والتربوي

علم نفس طفولة ومراهقة

مقدمة في البحث النفسي والتربوي

تكيف وصحة نفسية

مناهج بحث في التربية وعلم النفس

جنوح اإلحداث

مقدمة في البحث النفسي التربوي

مقدمة في علم النفس التربوي

نظريات تعلم وتطبيقاتها

علم نفس لعب

علم نفس فسيولوجي

علم نفس تعلم وتعليم

مشروع بحث

علم نفس اجتماعي
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إبداع وموهبة وتفوق عقلي

علم نفس تربوي

فروق فردية

علم نفس نمو

علم نفس الفارق

األبحاث العلمية المنشورة
أ-األبحاث المنشورة باللغة العربية:

محاسنة ,احمد وزعبي ,زهير ومحاسنة ,امين وبطاينة ,عمر وزعبي ,عبدهللا .)2013( .أسباب تدني
معدالت الطلبة التراكمية في الجامعة الهاشمية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم .دراسات العلوم

التربوية.509 -490 ,40,

حجاجحة ،صالح والعلوان ،احمد ومحاسنة ،احمد .)2015(.فاعلية إستراتيجية البناء الدائري في تدريس

وحدة النظام البيئي لطالب الصف الثامن على التحصيل اآلني والمؤجل وتحسين اتجاهاتهم نحو

العلوم .المجلة األردنية في العلوم التربوية.200-187 ،)2(11 ،

محاسنة ،احمد .)2017(.مدى شيوع سمة التسامح لدى طلبة الجامعة وعالقتها بأنماط تعلقهم .مجلة
الدراسات النفسية والتربوية /جامعة السلطان قابوس.52-36 ،)1(11 ،

محاسنة ،احمد .)2017(.دالالت الصدق والثبات لمقياس توالند ودي ايال ""Toland and De Ayala
لتقييم الطلبة لفعالية التدريس .مجلة العلوم التربوي والنفسية /جامعة البحرين-301 ،)3(18 ،

.332

محاسنة ،احمد والعلوان ،احمد .)2018(.اثر برنامج تدريبية في مساق القراءة في تنمية استراتيجيات تعلم
اللغة االنجليزية لدى طلبة الجامعة .مجلة الدراسات النفسية والتربوية /جامعة السلطان

قابوس.320-300 ،)2(12،

محاسنة ،احمد والعظامات ،عمر .)2018(.أنماط الهوية األكاديمية السائدة لدى طلبة الجامعة الهاشمية
في ضوء مقياس واس( )Wasواساكسون( )Isaacsonوعالقتها بالتحصيل الدراسي .المجلة

األردنية في العلوم التربوية.207-191 ،)2(14 ،

محاسنة ،احمد .)2018(.الخصائص السكيومترية للصورة المعربة لمقياس كرستوفر واس" Christopher

 "Wasللتوجهات الهدفية .مجلة العلوم التربوي والنفسية /جامعة البحرين-407 ،)1(19 ،
.436
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 استراتيجيات إدارة الصراع لدى معلمي المدارس في لواء قصبة.)2019(. عمر، احمد والعظامات،محاسنة
.32-17 ،)1(15 ، المجلة األردنية في العلوم التربوية.المفرق وعالقتها بكفاءة االتصال

 االنغماس األكاديمي وعالقته بالتوجهات.)2019(. عمر، احمد والعظامات، احمد والعلوان،محاسنة
.166-149 ،)2(15 ، المجلة األردنية في العلوم التربوية.الهدفية لدى طلبة الجامعة
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االهتمامات العلمية والبحثية
.) الذكاء االنفعالي والذكاء المتعدد1
.) استراتيجيات التفكير ومهارته وتنميته2

.) دراسات العالقات االجتماعية والشخصية3
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