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 عنـوان األطروحتيـن: 

رســـــــــــــــالــة    تقييم الواجبــات البيةيــة اللج يإجــا إلعلــا املعلمون سي املــدارس األســـــــــــــــاســـــــــــــيــة سي من قــة عمــان ال  ر . -1

 .ماجستير

ت وير اختبار تشخيص ج محكي املرجع لل شف عن األخ اء اللج يقع فعلا طلبة الصفوف الخامس والسادس  -2

 .دكتوراه أطروحةياضيات سي األردن. والسابع سي مادة الر 

 الخبرات التدريسية واإلدارية: 

 .عة، ونزال، والنظيفيم جرش، والبقمعلمة رياضيات سي مدارس وكالة الغوث الدولية سي كل من: مخ -1

 .إناث ال رامة اإلعدادية املختل ةمديرة مساعدة سي مدرسة  -2

مـــديرة مـــدرســـــــــــــــة سي مـــدارس وـكــالـــة الغوث الـــدوليـــة سي ال رامـــة، وال يبـــة اإلعـــداديـــة الثـــانيـــة، وال يبـــة  -3

 .األولىاإلعدادية 

 .2011، ولغاية شباط 2005أستاذ مساعد سي كلية العلوم التربوية منذ أيلول،  -4

 .2018، ولغاية 2011أستاذ مشارك سي كلية العلوم التربوية منذ شباط،  -5

 .2015ولغاية تموز  ,2013عتماد سي مركز العتماد وضمان الجودة منذ كانون األول, مديرة دائرة ال  -6

، 2016/2017، و2015/2016األردنية    الجامعة-التربويةالعلوم    كلية-التربوي رئيسة قسم علم النفس   -7

 .2017/2018و

 .2018أستاذ دكتور سي كلية العلوم التربوية منذ آب  -8

الخــــتــــبـــــــارات وتــــحــــلــــيـــــــل -9 مــــركــــز  األردنــــيـــــــة  الــــجـــــــامــــعـــــــ-الــــبــــيـــــــانـــــــات  مـــــــديــــرة    2020/2021و  2019/2020ة 

 .2021/2022و

 .2022/2023نائب عميد كلية الدراسات العليا للكليات اإلنسانية  -10

 2022/2023و 2021/2022عضو هيئة تحرير مجلة دراسات سلسلة العلوم التربوية  -11

  األبحاث العلمية املنشورة آخر خمس سنوات 

 البحث والناشر والتاريخ عنوان  اسم الباحث )الباحثين( 

 فريال أبو عواد

 جهاد العناتي 

"خصائص أنظمة العالمات سي الجامعات العشر األوائل ضمن التصنيف  

 . 55-41  ،2017 العاملي لإجودة" عدد خاص بمؤتمر كلية العلوم التربوية،

 فريال أبو عواد
دراسة سيكومترية على  -املعرفية"دللت الصدق والثبات ملقياس األساليب 

 .   2218-2189(، 12)32،  2018طلبة الجامعات األردنية"

 فريال أبو عواد

“استقصاء تقديرات معالم الفقرات والقدرة ودالة املعلومات لختبار   

  ،2018القدرات املعرفية باستخدام النموذج اللوجسلج ثالثي املعلمة".  

11(1 ،)1-17  . 

 فريال أبو عواد
نموذج املعادلة البنائية لقائمة أساليب التف ير لد  طلبة الجامعات " 

 . 136- 115(، 4)38،". 2018األردنية 
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 البحث والناشر والتاريخ عنوان  اسم الباحث )الباحثين( 

 محمد وليد الب ش 

 اخليف ال راونة 

 فريال أبو عواد

 حمزة العمري 

Constructing Criterion-Referenced Tests in Mathematics for The 

Basic grades (5th. To 10th.) and investigating their Psychometric 

Properties. 2019, 46(2), 377-391 . 

 عدنان أبو دولة 

 فريال أبو عواد

"بناء اختبار لقياس املعالجات الذهنية لد  طلبة الصف األول الثانوي سي  

 .  67-52(، 2)46، 2019األردن". 

 مها دبوس 

 فريال أبو عواد

"الخصائص السيكومترية للصورة األردنية لب ارية الختبارات واسعة املد   

 .  457-435(، 4)15، 2019سنوات".  8-5للذاكرة والتعلم للفئة العمرية 

 فريال أبو عواد

"دللت الصدق البنائي والثبات ملقياس املمارسات التقييمية لد  معلمج  

 -32(: 3) 46 ،2019. كومترية"املرحلة األساسية سي مدينة عمان، دراسة سي 

48 . 

 صفاء العلي 

 فريال أبو عواد

"In-service teachers’ knowledge of common features associated 

with disorders and developmental disabilities Volume 2, Issue 

1, 2020, 100046 

 إنعام الخرابشة 

 فريال أبو عواد

Students Satisfaction about Distance Learning during Lockdown of 

Covid-19 Pandemic at the University of Jordan. 2021, 58(3): Pages: 

2935-2955.  

 أصالة أبو سدر 

 أحمد طبية 

 فريال أبو عواد

“Thematic and Methodological Approaches in Curriculum and 

Teaching Methods Researched in master’s Theses at Middle East 

University in Jordan: A Content Analysis. Asian ESP Journal, 2021, 

17 Issue 3.2, 145- 173   

 سحر عبيد 

 فريال أبو عواد

 مستو   عن ال شف سي واستخدامها  اإلبداعي التف ير لقياس أداة "بناء

 . 17 -1(: 1) 28، 2021األردنية"،  الجامعة طلبة اإلبداعي لد  التف ير مهارات

 بسام غانم 

 فريال أبو عواد

The Role of the Media in the Development of Cultural and 

Intellectual Awareness from the Perspective of the Students of the 

UNRWA’s Higher Education Faculties at Jordan  "12 (1 :)1-  

26https://doi.org/10.12816/0057778 

 لؤي ال راونة 

 ميس النسعة 

 فريال أبو عواد

 )مؤتمر(

The Effect of the COVID-19 Pandemic among Undergraduate 

Engineering Students in Jordanian Universities: Factors Impact 

Students’ Learning Satisfaction. in: 2021 Innovation and New 

Trends in Engineering, Science and Technology Education 

Conference (IETSEC). IEEE, 2021: 11-77 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9440500 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/25902911/2/1
https://www.sciencedirect.com/science/journal/25902911/2/1
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9440500


4 

 

 البحث والناشر والتاريخ عنوان  اسم الباحث )الباحثين( 

 ميس النسعة 

 لؤي ال راونة 

 فريال أبو عواد

 إخالص أحمد 

Estimating students' online learning satisfaction during COVID-19: 

A discriminant analysis. Heliyon, Vol. 7, Issue 12 Published online: 

December 6, 2021 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08544 

(Scopus Q1) 

 أسيل العجلوني

 فريال أبو عواد

Gender Differences in the Motivational Profile of Undergraduate 

Students in Light of Self Determination Theory: The Case of Online 

Learning Setting”, 2022:13 (1), 75-103 

 أمل السل ي

 فريال أبو عواد

 مالتعل سي النفعالي والحضور   الستقصاء عممجت   إطار فاعلية

 سي البكالوريوس طلبة  املتزامن من وجهة نظر ياإلل ترون

، 2022، أسيوط  جامعة – التربية لكلية العلمية   املجلة، األردنية الجامعة 

38(6 ،)268-289 . 

 النشاطات األكاديمية: 

 .الجامعة األردنيةسي  سي عدة لجان، ومقرر لإجان أخر  عضو  -

 من    -
ً
 من املوضـوعات،    األنشـ ة والورشـاتتنفيذ عدد كبير جدا

ً
التدريبية داخل الجامعة وخارجها تةناول عددا

 من مثل:

ألعضاء هيئة التدريس ولل لبة وألفراد املجتمع    SPSS  التحليل اإلحصائي باستخدام الرزمة اإلحصائية ✓

 املحلي.

 لعلمج.مناهج البحث العلمج والتصاميم التجريبية لل لبة واملشاركين سي جائزة البحث ا ✓

 إعداد الختبارات التحصيلية وأدوات التقييم. ✓

 إدارة املحاضرات املتزامنة عن بعد. ✓

 املؤتمرات والورشات واألنشطة التربوية الخارجية: 

املشـــــــــــاركة سي املؤتمر التربوي األول سي وكالة الغوث " نظرة مســـــــــــتقبلية " بورقة عمل بعنوان )املعلم الذي نريد(،   -

 ، سي مسرح كلية تدريب عمان.2005حزيران  28

ــالـــب   -املشـــــــــــــــاركـــة سي اليوم العلمج األول لكليـــة العلوم التربويـــة  - وـكــالـــة الغوث بعنوان: "نحو تربيـــة إبـــداعيـــة لل ـ

، 2007أيار،  23التعلمية".   -املعلم"، بورقة عمل بعنوان: " التقويم اإلبداعي لل الب املعلم سي العملية التعليمية

 باحث منفرد سي مسرح الكلية.

املشـــــــــــــــاركـــة سي املؤتمر العلمج األول سي الت وير التربوي الـــذي نظمـــا املعهـــد الـــدولي للتنميـــة والتـــدريـــب )كفـــاءة(   -

" بورقــــة عمــــل بعنوان )خصـــــــــــــــــائص املعلم املتميز من وجهــــة نظر معلمج املــــدارس    Jump to Qualityبعنوان "  

ــــــية سي من قة جنوب عمان التابعة لوكالة  ــــــاســـــ ، سي فندق الراديســـــــــــون ســـــــــــاس.  2007تموز   17-16، الغوث(األســـــ

 باحث منفرد

https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)02647-5
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)02647-5
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.heliyon.2021.e08544&data=04%7C01%7Cf.abuawwad%40ju.edu.jo%7C84c590ad43894eee6cc608d9bbdfe9a7%7C05405dba373c4e20a30e3e6fcf507cfe%7C1%7C0%7C637747392774216357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bpma9D8v3jvCFnsWnCC3vX2R%2BIIUmlUV60K%2F481iVuM%3D&reserved=0
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املشـــاركة سي ملتقل القادة التربويين العرب، الذي نظمتا شـــركة الحلول اإلدارية للتدريب والســـةشـــارة، بعنوان:   -

"الجودة الشـــــــاملة سي التعليم...ردية جديدة ونموذج مقترح" بمداخلة متخصـــــــصـــــــة بعنوان )جودة تقويم العملية 

 لهوليداي إن. ، سي فندق ا2007تشرين الثاني  22-18التعلمية(،  -التعليمية

املشـــــاركة سي املؤتمر العلمج الذي نظمتا جامعة الزرقاء الخاصـــــة بعنوان " رد  تحدي ية ل راما التربية العملية   -

ـــــــــائص املعلم املتميز من وجهـة   بكليــات التربيــة سي الوطن العرالي خالل األلفيــة الثــالثــة" بورقــة عمــل بعنوان )خصـــــ

ــاســـــــــــــيـة سي من قـة ج ، سي قـاعـة    2008آذار    27-25نوب عمـان التـابعـة لوـكالـة الغوث (، نظر معلمج املـدارس األســـــــــــ

 باحث منفرد املؤتمرات سي الجامعة.

املشــــــــــــــاركـة سي ورشــــــــــــــة "جـائزة البحـث العلمج ل لبـة الجـامعـات األردنيـة، واقع وطموح" واللج عقـدت سي الجـامعـة   -

ـــــــــة الثــانيــة  م، وذلــم من  8/12/2009عمــادة شـــــــــــــؤون ال لبــة يوم الثالثــاء   -األردنيــة خالل تقــديم ورقــة سي الجلســـــ

 بعنوان: دراسة سي أسس التح يم واملقابالت املتبعة وت ويرها.

، بورقــــة بحثيــــة بعنوان: " 21/5/2009-20املشــــــــــــــــاركــــة سي سي مؤتمر مح م سي الجــــامعــــة األردنيــــة، خالل الفترة    -

التــابعــة لوكــالــة الغوث الــدوليــة سي مســـــــــــــتو  الةشــــــــــــــادم وعالقتــا بــدافعيــة التعلم لــد  طلبــة كليــة العلوم التربويــة  

 باحث مشترك. األردن.

املشــــــــاركة سي املؤتمر العلمج الذي نظمتا جامعة إربد األهلية الخاصــــــــة بعنوان " اســــــــتراتيجية البحث العلمج سي   -

الوطن العرالي" بورقــة عمــل بعنوان )دراســـــــــــــــة تحليليــة لواقع البحــث العلمج سي الوطن العرالي وتوجهــات الت وير 

 باحث رئيس ي. ، سي قاعة ال ندي والقاعة الهاشمية سي الجامعة.2010أيار،  19-18 فيا(،

ــــاركة سي   - ــــين بن طالل، بورقة عمل بحثية بعنوان: " املشـ تقويم األداء املنهج لل لبة مؤتمر مح م سي جامعة الحسـ

 باحث منفرد. .،22/6/2011-21خالل الفترة  املعلمين سي كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث"

ـــــــــاركـة سي    - ، بورقـة عمـل 19/11/2011لإجمعيـة األردنيـة للبحـث العلمج، الـذي عقـد بتـاري   مؤتمر مح م سي  املشـــــ

 سي الصــــفوف األســــاســــية العليا  )الثامن  
ً
بحثية بعنوان: " أســــاليب التعلم املفضــــلة لد  ال لبة املتفوقين دراســــيا

 باحث رئيس ي.والتاسع والعاشر األساس ج( سي مدينة عمان". 

مــــدرج ال نــــدي/ كليــــة انداب يوم الثنين    -تنفيــــذ ورشــــــــــــــــة "البحــــث العلمج" واللج عقــــدت سي الجــــامعــــة األردنيــــة  -

 ، ل لبة الجامعات األردنية بدعوة من مركز دراسات الشرق األوسط.21/2/2011

ج عقدت سي جامعة  عمان  املشـــــــــاركة سي ورشـــــــــة "اإلدارة الجامعية والتخ يط الســـــــــتراتي ي والبحث العلمج" والل  -

 .23/2/2011 -22العربية بالتعاون مع صندوق الحسين لإلبداع والتفوق يومي الثالثاء واألرالعاء 

املشـــاركة سي الندوة التقييمية لفعاليات مركز دراســـات الشـــرق األوســـط بورقة عمل بعنوان "تحليل كمج ونوعي   -

ابقة"، وقد عقدت الندوة سي فندق لند مارك يوم السبت  لفعاليات املركز ونشاطاتا خالل السنوات العشر الس

7 /5 /2011. 

املشـــاركة سي بناء اختبارات مح ية املرجع سي الرياضـــيات للصـــفوف من الخامس إلى العاشـــر األســـاســـ ج، لل شـــف -

 عن أداء ال لبة املتميزين، ضمن مشروع وزارة التربية والتعليم، بقيادة )أ. د. محمد وليد الب ش(.

ــــ-  املشـ
ً
اركة سي ت وير مناهج الرياضـــــيات لدول الخليا للصـــــفوف )الســـــابع والثامن والتاســـــع األســـــاســـــ ج(، وتحديدا

للممل ة العربية السـعودية وممل ة البحرين، ضـمن مشـروع العلوم والرياضـيات بةدارة شـركة العبيكان ل بحاث 

 والت وير )أ. د. خليل عليان(.
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 Developing measurable student learning outcomes and assessmentاملشاركة سي ورشة عمل بعنوان "  -

tools workshop  19" اللج عقدت سي مركز أبحاث الشـرق األوسـط التابع لجامعة كولومبيا يومي األحد والثنين - 

20 /6 /2011. 

بــــت  تنفيــــذ دورة "تنميــــة املهــــارات البحثيــــة" واللج عقــــدت سي مركز دراســـــــــــــــــات الشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط، يومي الســـــــــــــ  -

 ملجموعة من الشباب من خري ي الجامعات األردنية.  2014وعام  2012/ 8/ 25،  11/8/2012

تح يم أبحاث ال لبة املشـــــــاركين سي مســـــــابقة جائزة البحث العلمج ل لبة الجامعات األردنية اللج ينظمها مركز    -

 دراسات الشرق األوسط بالتعاون مع عدد من الجامعات األردنية.

ـــــاركـة سي ا - ـــ ـــــات التعليم العـالي املشـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ لإجنـة الفنيـة لمتحـان ال فـاءة الجـامعيـة الـذي عقـدتـا هيئـة اعتمـاد مؤســـــ

 .2013/ 2012للفصل الثاني 

 تح يم أبحاث علمية ملجالت أردنية وعربية مح مة. -

بورقة عمل  املشـاركة سي ملتقل املبادرة النيابية اللج عقدت سي البحر امليت حول إصـالح سـياسـات التعليم العام   -

 .2013/ 11/ 30-29مشتركة مع أ.د. محمد وليد الب ش حول نظام التوجيهج. 

املشـــــــــــــــاركــة سي الإجنــة الفنيــة وال بيــة لتقييم األفراد ذوي اإلعــاقــات العقليــة ضـــــــــــــمن املجلس األعلى لشـــــــــــــؤون   -

 (.2014-2013األشخاص املعاقين )

الــذي نظمتــا الجمعيــة األردنيــة للبحــث العلمج   سي املؤتمر العلمج املح م  2015بحــث مشـــــــــــــترك مقبول للنشـــــــــــــر    -

ــابع للبحـث العلمج سي األردن بورقـة عمـل بعنوان " العالقـة بين التف ير   وجـامعـة الشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط: املؤتمر الســـــــــــ

 . باحث ثان.14/11/2015األكاديمج لد  طلبة الرياضيات سي الجامعات الردنية ".  اإلبداعي والتحصيل

سي املؤتمر العلمج املح م الذي نظمتا الجامعة األردنية: التعليم العالي سي   2016ر  بحث مشـــــــــــترك مقبول للنشـــــــــــ  -

ــــر  ـــ ــــائص أنظمة العالمات سي الجامعات العشـــــ ـــ ــــية العاملية بورقة عمل بعنوان "خصـــــ ـــ الوطن العرالي: نحو التنافســـــ

 باحث أول. 2016أيار،  11 -10التصنيف العاملي لإجودة".  األوائل ضمن

سي املؤتمر العلمج املح م الذي نظمتا الجامعة األردنية: التعليم سي الوطن   2018للنشـــــــر   بحث مشـــــــترك مقبول   -

ــــانية سي -العرالي نحو نظام تعليمج متميز بورقة عمل بعنوان "تقييم جودة أدوات البحث العلمج سي الكليات اإلنســـــ

 الجامعة األردنية"

 مناقشة الرسائل الجامعية واإلشراف األكاديمي:

 مناقشة العديد من رسائل املاجستير وأطروحات الدكتوراه. -

ـــــراف على مـا ل يقـل عن  - ـــ ـــــرةاإلشـــــ ـــ القيـاس    /جـامعيـة سي مجـال علم النفس التربوي   ةوأطروحـ  لـةرســـــــــــــا خمس عشـــــ

 ، والتعلم والنمو.والتقويم

 عضوية الجمعيات واملؤسسات العلمية: 

 Jordanian Psychological Associationعضو سي جمعية علم النفس األردنية  -

  Jordan Society for Scientific Research عضو سي الجمعية األردنية للبحث العلمج -
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 العـالوات التشجيعيـة: 

للمـــــديرين   ✓ وـكــــالـــــة الغوث  سي  والتعليم  التربيـــــة  تشـــــــــــــجيعيـــــة من دائرة  الـــــدراســـــــــــــ ج   Meritorious Incrementعالوة  للعـــــام 

2004/2005 . 

 .ARCIFباحث عرالي سي معامل التاثير العرالي أرسيف   100على مرتبة متقدمة ضمن أول شهادة تقدير لإحصول   ✓

 .ARCIF 2020سي معامل التاثير العرالي أرسيف  على الباحثين العرب   48شهادة تقدير لإحصول على املرتبة   ✓

 .ARCIF 2021سي معامل التاثير العرالي أرسيف على الباحثين العرب   5شهادة تقدير لإحصول على املرتبة   ✓

 :الجامعةاملساقات التي أدرسها في  

 الدراسات العليا  البكالوريوس املقررات واملواد الدراسية التي قام بتدريسها 

 ❑ ◼ مناهج البحث في التربية وعلم النفس

 ❑ ◼ القياس والتقويم التربوي 

 ❑ ◼ مبادئ اإلحصاء التربوي 

 ❑ ◼ النفس التربوي علم 

 ❑ ◼ أساسيات في القياس والتقويم 

 ❑ ◼ التقييم التربوي والنفس ي للطفل

 ❑ ◼ إدارة الصف وتنظيمه

 ❑ ◼ مبادئ القياس النفس ي والتربوي 

 ❑ ◼ اإلحصاء في التربية

 ❑ ◼ مهارات التعلم والبحث العلمي  

 ◼ ❑ تصميم البحث وأساليبه

 ◼ ❑ التربية منهجية البحث في 

 ◼ ❑ مناهج البحث العلمي 

 ◼ ❑ التقويم الصفي

 ◼ ❑ اإلحصاء التحليلي 

 ◼ ❑ النظرية في تطوير االختبارات 

 ◼ ❑ قياس القيم وامليول واالتجاهات 

 ◼ ❑ التقييم العقلي

 ◼ ❑ استخدامات الحاسوب في القياس 

 ◼ ❑ تقويم البرامج في التربية  

 ◼ ❑ والتقويم قضايا في القياس 

 ◼ ❑ نظرية االستجابة للفقرة 

 ◼ ❑ األساليب اإلحصائية االرتباطية 

 الحمــد للــه رب العامليــن.... 

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 فريـــال  


