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 عنـوان األطروحتيـن:

 .رسالة ماجستير تقييم الواجبات البيتية التي يلجأ إليها املعلمون في املدارس األساسية في منطقة عمان الكبرى. -1

التي يقك فيها طلبة الصــفوا الصامس والســادس والســامك في مادة تطوير اختبار تشــصييــحي محكر املرجك للكنــف عن األخطا   -2

 .ياضيات في األردن. رسالة دكتوراهالر 

 الخبرات التدريسية واإلدارية:

 .معلمة رياضيات في مدارس وكالة الغوث الدولية في كل من: مخيم جرش، والبقعة، ونزال، والنظيف -1

 .كرامة اإلعدادية املصتلطةمديرة مساعدة في مدرسة إناث ال -2

 .ىولة الثانية، والطيبة اإلعدادية األ مديرة مدرسة في مدارس وكالة الغوث الدولية في الكرامة، والطيبة اإلعدادي -3

 .أستاذ مساعد في كلية العلوم التربوية -4

 .أستاذ منارك في كلية العلوم التربوية -5

 .مديرة دائرة االعتماد في مركز االعتماد وضمان الجودة -6

 .األردنية الجامعة-يةالتربو علوم ال كلية-التربوي رئيسة قسم علم النفس  -7

 .دكتور في كلية العلوم التربويةأستاذ  -8

  األبحاث العلمية املنشورة آخر خمس سنوات

 عنوان البحث والناشر والتاريخ اسم الباحث )الباحثين(

 عودة أبو سنينة

 فريال أبو عواد

، في مجلة جامعة الخليل للبحوث، بعنوان: " درجة وعي معلمي 2014بحث مشترك منشور 

في املدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية بأهمية األهداف  الحلقة األساسية األولى

 . باحث ثان.112-85(، 1)9التدريسية ومجاالتها" 

 صالح الحجاحجة

 فريال أبو عواد

في مجلة دراسات العلوم التربوية بعنوان "مستوى التفكير الناقد  2017بحث مشترك منشور 

ة الطلبة املتفوقين في مدرسة امللك عبد هللا للتميز في مدينوعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى 

 ، باحث ثان177-163، 3( ملحق 4)44الزرقاء". 

 فريال أبو عواد

 جهاد العناتي

في مجلة دراسات العلوم التربوية بعنوان "خصائص أنظمة  2017بحث مشترك منشور 

للجودة" عدد خاص بمؤتمر العالمات في الجامعات العشر األوائل ضمن التصنيف العاملي 

 . باحث أول 55-41كلية العلوم التربوية، 

 فريال أبو عواد

في مجلة جامعة النجاح لألبحاث بعنوان "دالالت الصدق والثبات  2018بحث منفرد منشور 

(، 12)32على طلبة الجامعات األردنية"،  دراسة سيكومترية-ملقياس األساليب املعرفية

 .  باحث منفرد2189-2218

 فريال أبو عواد

-في مجلة دراسات نفسية وتربوية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2018بحث منفرد منشور 

تقديرات معالم الفقرات والقدرة ودالة املعلومات الختبار  ءاستقصا“بعنوان الجزائر 

 . باحث منفرد17-1(، 1)11القدرات املعرفية باستخدام النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة".  

 فريال أبو عواد

في مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي  2018بحث منفرد منشور 

البنائية لقائمة أساليب التفكير لدى طلبة الجامعات األردنية". بعنوان "نموذج املعادلة 

 . باحث منفرد115-136(، 4)38
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 عنوان البحث والناشر والتاريخ اسم الباحث )الباحثين(

 محمد وليد البطش

 اخليف الطراونة

 فريال أبو عواد

 حمزة العمري 

 Constructingفي مجلة دراسات العلوم التربوية بعنوان  2019بحث مشترك منشور 

Criterion Referenced Tests in Mathematics for The Basic grades (5th. To 

10th.), and investigating their Psychometric Properties. 46(2), 377-391. 

 عدنان أبو دولة

 فريال أبو عواد

في مجلة دراسات العلوم التربوية بعنوان "بناء اختبار لقياس  2019بحث مشترك منشور 

 . باحث ثان67-52(، 2)46األول الثانوي في األردن"  املعالجات الذهنية لدى طلبة الصف

 بسام غانم

 فريال أبو عواد

 Theبعنوان  International Education Studiesفي مجلة  2019بحث مشترك منشور 

Degree of Principals' Practice of Leadership Skills from the Perspective of 

UNRWA School Teachers. 12(7), 106-118 

. 46(2), 377-391. 
 مها دبوس

 فريال أبو عواد

في مجلة دراسات العلوم التربوية بعنوان "الخصائص  2019بحث مشترك مقبول للنشر 

السيكومترية للصورة األردنية لبطارية االختبارات واسعة املدى للذاكرة والتعلم للفئة 

 سنوات" باحث ثان 8-5العمرية 

 

 فريال أبو عواد

في املجلة األردنية في العلوم التربوية بعنوان "دالالت الصدق  2019بحث منفرد مقبول للنشر 

البنائي والثبات ملقياس املمارسات التقييمية لدى معلمي املرحلة األساسية في مدينة عمان، 

 دراسة سيكومترية" باحث منفرد

 النشاطات األكاديمية:

 .الجامعة األردنيةفي  في عدة لجان، ومقرر للجان أخرى عضو  -

 من األننطة والورشات التدريبية داخل الجامعة وخارجها. -
ً
 تنفيذ عدد كبير جدا

 املؤتمرات والورشات واألنشطة التربوية الخارجية:

، 2005ان حزير  28املنــــــاركة في امللتمر التربوي األول في وكالة الغوث   نظرة مســــــتقبلية   بورقة عمل معنوان ناملعلم الذي نريد ،  -

 في مسرح كلية تدريب عمان.

وكــالــة الغوث معنوان:  نحو تربيــة إبــداعيــة للطــالــب املعلم ، بورقــة عمــل  -املنـــــــــــــاركــة في اليوم العللي األول لكليــة العلوم التربويــة -

 باحث منفردية. ، في مسرح الكل2007أيار،  23التعلمية .  -معنوان:   التقويم اإلبداعي للطالب املعلم في العملية التعليمية

 Jump toاملنـــــــــــــاركــة في امللتمر العللي األول في التطوير التربوي الــذي نظمــم املعهــد الــدولي للتنميــة والتــدريــب نكفــا ة  معنوان    -

Quality  بورقة عمل معنوان نخصـــــــائ  املعلم املتميه من وجهة نظر معللي املدارس األســـــــاســـــــية في منطقة جنوب عمان التامعة  

 باحث منفرد، في فندق الراديسون ساس. 2007تموز  17-16وث  ، لوكالة الغ

املنــــاركة في ملتقق القادة التربويين العرب، الذي نظمتم شــــركة الالول اإلدارية للتدريب واالســــتنــــارة، معنوان:  الجودة النــــاملة  -

تنـــرين  22-18التعلمية ،  -التعليمية في التعليم...رؤية جديدة ونموذج مقترح  بمداخلة متخصـــصـــة معنوان نجودة تقويم العملية

 ، في فندق الهوليداي إن. 2007الثانر 

املنــــــــاركة في امللتمر العللي الذي نظمتم جامعة الزرقا  الصاصــــــــة معنوان   رؤى تحدييية لبرامة التربية العملية بكليات التربية في  -

علم املتميه من وجهة نظر معللي املدارس األســــــــــــاســــــــــــية في الوطن العربر خالل األلفية الثالثة  بورقة عمل معنوان نخصــــــــــــائ  امل

 باحث منفرد ، في قاعة امللتمرات في الجامعة. 2008آذار  27-25منطقة جنوب عمان التامعة لوكالة الغوث  ، 

ادة عمـ -املنـــــــــــــاركـة في ورشـــــــــــــة  جـائزة البحـي العللي لطلبـة الجـامعـات األردنيـة، واقك وطموح  والتي عقـدت في الجـامعـة  األردنيـة -

م، وذلك من خالل تقديم ورقة في الجلســـــــــــة الثانية معنوان: دراســـــــــــة في أســـــــــــس التحكيم 8/12/2009شـــــــــــلون الطلبة يوم الثال ا  

 واملقابالت املتبعة وتطويرها.
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معات ، لطلبة الجا6/3/2010عمادة شــــــلون الطلبة يوم الثال ا   -تنفيذ ورشــــــة  البحي الكلي  والتي عقدت في الجامعة  األردنية -

 األردنية بدعوة من مركز دراسات النرق األوسط.

مســــــــــــتوى التنـــــــــــــاؤم ، بورقــة بحثيــة معنوان:   21/5/2009-20املنـــــــــــــاركــة في في ملتمر محكم في الجــامعــة األردنيــة، خالل الفترة  -

 باحث مشترك. وعالقتم بدافعية التعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية التامعة لوكالة الغوث الدولية في األردن.

املناركة في امللتمر العللي الذي نظمتم جامعة إربد األهلية الصاصة معنوان   استراتيجية البحي العللي في الوطن العربر  بورقة  -

، في قاعة الكندي 2010أيار،  19-18عمل معنوان ندراســـــة تحليلية لواقك البحي العللي في الوطن العربر وتوجهات التطوير فيم ، 

 باحث رئيس ي. عة الهاشمية في الجامعة.والقا

كلية  تقويم األدا  املنهي للطلبة املعلمين فيملتمر محكم في جامعة الاســــــــــين بن طالل، بورقة عمل بحثية معنوان:   املنــــــــــاركة في  -

 باحث منفرد. .،22/6/2011-21خالل الفترة  العلوم التربوية التامعة لوكالة الغوث 

، بورقــة عمــل بحثيــة معنوان:   19/11/2011للجمعيــة األردنيــة للبحــي العللي، الــذي عقــد بتــاري  م في ملتمر محكاملنـــــــــــــاركــة في  -

 في الصفوا األساسية العليا  نالثامن والتاسك والعاشر األساسحي  في مدينة 
ً
أساليب التعلم املفضلة لدى الطلبة املتفوقين دراسيا

 باحث رئيس ي.عمان . 

، لطلبــة 21/2/2011مــدرج الكنــدي/ كليــة اوداب يوم اال نين  -والتي عقــدت في الجــامعــة األردنيــة تنفيــذ ورشـــــــــــــة  البحــي العللي  -

 الجامعات األردنية بدعوة من مركز دراسات النرق األوسط.

ك ماملنـــاركة في ورشـــة  اإلدارة الجامعية والتخطيط االســـتراتي ي والبحي العللي  والتي عقدت في جامعة  عمان العربية بالتعاون  -

 .23/2/2011 -22صندوق الاسين لإلبداع والتفوق يومر الثال ا  واألربعا  

املنـــــاركة في الندوة التقييمية لفعاليات مركز دراســـــات النـــــرق األوســـــط بورقة عمل معنوان  تحليل كلي ونوعي لفعاليات املركز  -

 .2011/ 5/ 7ك يوم السبت ونناطاتم خالل السنوات العنر السابقة ، وقد عقدت الندوة في فندق الند مار 

املنـــــاركة في بنا  اختبارات محكية املرجك في الرياضـــــيات للصـــــفوا من الصامس إلى العاشـــــر األســـــاســـــحي، للكنـــــف عن أدا  الطلبة -

 املتميهين، ضمن منروع وزارة التربية والتعليم، بقيادة نأ. د. محمد وليد البطش .

 للمملكة العربية املنــــــاركة في تطوير منايا الرياضــــــيات لدول الصل-
ً
ية للصــــــفوا نالســــــامك والثامن والتاســــــك األســــــاســــــحي ، وتحديدا

 السعودية ومملكة البحرين، ضمن منروع العلوم والرياضيات بإدارة شركة العبيكان لألبحاث والتطوير نأ. د. خليل عليان .

  Developing measurable student learning outcomes and assessment tools workshopاملناركة في ورشة عمل معنوان   -

 .2011/ 6/ 20 -19التي عقدت في مركز أبحاث النرق األوسط التامك لجامعة كولومبيا يومر األحد واال نين 

 2012/ 8/ 25، 11/8/2012تنفيذ دورة  تنمية املهارات البحثية  والتي عقدت في مركز دراســــات النــــرق األوســــط، يومر الســــبت  -

 موعة من النباب من خري ي الجامعات األردنية.ملج 2014وعام 

تحكيم أبحاث الطلبة املنــــــــــــاركين في مســــــــــــابقة جائزة البحي العللي لطلبة الجامعات األردنية التي ينظمها مركز دراســــــــــــات النــــــــــــرق األوســــــــــــط  -

 بالتعاون مك عدد من الجامعات األردنية.

 .2013/ 2012الذي عقدتم هيئة اعتماد ملسسات التعليم العالي للفصل الثانر املناركة في اللجنة الفنية المتحان الكفا ة الجامعية  -

 تحكيم أبحاث علمية ملجالت أردنية وعربية محكمة. -

 داملنـــــاركة في ملتقق املبادرة النيابية التي عقدت في البحر امليت حول إصـــــالح ســـــياســـــات التعليم العام بورقة عمل منـــــتركة مك أ.د. محمد ولي -

 .2013/ 11/ 30-29نظام التوجيهي.  البطش حول 

  .2014-2013املناركة في اللجنة الفنية والطبية لتقييم األفراد ذوي اإلعاقات العقلية ضمن املجلس األعلى لنلون األشصاص املعاقين ن -

امعة النــــــرق األوســــــط: امللتمر في امللتمر العللي املاكم الذي نظمتم الجمعية األردنية للبحي العللي وج 2015بحي منــــــترك مقبول للننــــــر  -

ات عالســــــامك للبحي العللي في األردن بورقة عمل معنوان   العالقة بين التفكير اإلبداعي  والتحصــــــيل األكاديلي لدى طلبة الرياضــــــيات في الجام

 . باحي  ان.14/11/2015االردنية  . 

لجامعة األردنية: التعليم العالي في الوطن العربر: نحو التنافســــــية في امللتمر العللي املاكم الذي نظمتم ا 2016بحي منــــــترك مقبول للننــــــر  -

 2016أيار،  11 -10العاملية بورقة عمل معنوان  خصــــــــائ  أنظمة العالمات في الجامعات العنــــــــر األوائل  ضــــــــمن التصــــــــنيف العاملر للجودة . 

 باحي أول.

ي متميه نحو نظام تعليل-متم الجامعة األردنية: التعليم في الوطن العربرفي امللتمر العللي املاكم الذي نظ 2018بحي منـترك مقبول للننـر  -

 بورقة عمل معنوان  تقييم جودة أدوات البحي العللي في الكليات اإلنسانية في الجامعة األردنية 
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 مناقشة الرسائل الجامعية واإلشراف األكاديمي:

 مناقنة العديد من رسائل املاجستير وأطروحات الدكتوراه. -

 القياس والتقويم./ اإلشراا على ما ال يقل عن  مانر رسائل وأطروحات جامعية في مجال علم النفس التربوي  -

 

 عضوية الجمعيات واملؤسسات العلمية:

 Jordanian Psychological Associationعضو في جمعية علم النفس األردنية  -

  Jordan Society for Scientific Research عضو في الجمعية األردنية للبحي العللي -

 العـالوات التشجيعيـة:

 . 2004/2005للعام الدراسحي  Meritorious Incrementعالوة تشجيعية من دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث للمديرين 

 

 املساقات التي أدرسها في الكلية وخارجها:

 التي الدراسية واملواد املقررات

 تدريسهاب قام
 البكالوريوس

 الدراسات

 العليا

   ربية وعلم النفسمناهج البحث في الت
   القياس والتقويم التربوي 
   مبادئ اإلحصاء التربوي 
   علم النفس التربوي 

   أساسيات في القياس والتقويم
   التقييم التربوي والنفس ي للطفل

   إدارة الصف وتنظيمه
   مبادئ القياس النفس ي والتربوي 

   اإلحصاء في التربية
   تصميم البحث وأساليبه
   منهجية البحث في التربية
   مناهج البحث العلمي

   التقويم الصفي
   قياس القيم وامليول واالتجاهات

   التقييم العقلي
   مهارات التعلم والبحث العلمي 

 

 الحمــد للــه رب العامليــن....

 وهللا ولي التوفيق،،،

 فريـــال 


