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الخبرة االدارية:
 -رئيساً لتحرير المجلة األردنية في العلوم التربوية  4008حتى تاريخه

( مالحظة :ضمن اجراءات وزارة التعليم العالي في األردن لرفع جودة البحث العلمي ،طلبت من
الجامعات اصدار مجالت متخصصة في المجاالت التخصصية المختلفة ومنها التربوية بعنوان
"المجلة األردنية في العلوم التربوية" لتكون مجلة علمية عالمية متخصصة لتحل محل جميع
المجالت العامة التي تستقبل بحوثا تربوية ،وقد تم تسميتي رئيسا للتحرير بموافقة وزارة التعليم
العالي في ضوء تنسيب الجامعة ،وقد تم البدء فورا باتخاذ االجراءات الصدار اعدادها في المواعيد
المحددة لها وفق معايير عالمية)
 مديراً لمركز تطوير إداء الهيئة التدريسية/جامعة اليرموك 4001- 4001/(مالحظة :تم إنشاء المركز سنة  4001بطلب من وزارة التعليم العالي وتسميتي مديراً له
وتكليفي بتحديد اهداف المركز والمهام واألنشطة والكادر الفني واإلداري واألكاديمي ،وتشكيل
مجلس المركز ،وتصميم شعار الركز)
 عميداً لكلية التربية /جامعة اليرموك 4004-77/ -نائباً لعميد كلية التربية /جامعة اليرموك 79-71/

 -رئيساً لقسم علم النفس التربوي/جامعة اليرموك 74/
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 مديراً لبرنامج دبلوم المعلمين/ابوظبي ) 4001/4004تم توقيع عقد بين مركزالتميُّز في دولة االماراتوجامعة اليرموك لتنفيذ البرنامج يُمنح الدارس بموجبه درجة الدبلوم في التربية).

الرتب االكاديمية:
استاذ 1771/
استاذ مشارك1744/
استاذ مساعد( 1744/مبعوث من جامعة اليرموك الى جامعة والية ايوا في الواليات المتحدة األمريكية)

المؤهالت العلمية:
 دكتوراة فلسفة في التربية/القياس والتقويم والبحث التربوي /1744/جامعة والية ايوا Iowa
 /State Universityأمريكا) .مالحظة :كان المشرف اثناء فترة دراستي هو المرحوم Prof.
Anton Netusilحيث كان رئيسا لفريق التقويم للبرامج التربوية وكان لي الشرف ان يخصني
بمرافقة فريق التقويم الذي كان يرأسة طالبا متدربا عندما يطلب من الفريق القيام بمهمة التقويم
الخارجي .)External Evaluation
 ماجستير في علم النفس التربوي_قياس وتقويم/ 1794/الجامعة االردنية
 دبلوم في التربية  / 1791/الجامعة االردنية
 بكالوريوس علوم  /فيزياء  / 1791/الجامعة االردنية

العبء التدريسي واإلداري واإلشرافي للعام الدراسي  1121/1122في جامعة
اليرموك وخارجها:
- تدريس مساقات لطلبة الدكتوراة:
 ت س  9911نظرية استجابة الفقرة/دكتوراة
 ت س  904تقويم البرامج التربوية/دكتوراة
 ت س  914تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد في البحث التربوية
 ت س  918التحليل متعدد المتغيرات في البحوث التربوية
 رئيس تحرير المجلة األردنية في العلوم التربوية
 اإلشراف على اطروحات دكتوراة لثمانية طلبة في تخصص القياس والتقويم
 عضو لجنة مناقشة معايير تصنيف الجامعات األردنية التي اعدتها وزارة التعليم العالي
 عضو مجلس امناء الجامعة األردنية (بارادة ملكية)
 عضو لجنة اإلعتراف بالجامعات ومعادلة الشهادات
 رئيس لجنة محور اساليب التعلم والتعليم لمتابعة توصيات مؤتمر التعليم العالي
 عضو لجنة اعداد التقرير النهائي من تقارير لجان متابعة توصيات مؤتمر التعليم العالي

الخبرة التعليمية
أ -معلم في وزارة التربية والتعليم 1794-1791
ب -مساعد بحث وتدريس في كلية التربية بجامعة اليرموك . 1797
ج -تدريس المساقات التالية في جامعة اليرموك في الفترة :1744– 1744
 مقدمة في االحصاء التربوي/بكالوريوس
 مقدمة في القياس والتقويم /بكالوريوس
 نظرية القياس /ماجستير
 حلقة ( )1في القياس والتقويم/ماجستير
 حلقة ( )4في القياس والتقويم/ماجستير
د -تدريس المساقات التالية في جامعة االمارات العربية المتحدة في الفترة : 1771-1747
 القياس النفسي/بكالوريوس
 اختبارات التحصيل /بكالوريوس
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 اختبارات الذكاء /بكالوريوس
 اختبارات الشخصية /بكالوريوس
 بحث التخرج /بكالوريوس
ه -تدريس المساقات التالية في جامعة اليرموك بعد اجازة التفرغ العلمي األولى1779-1774/
 التقويم في المرحلة االبتدائية/بكالوريوس
 مقدمة في البحث التربوي/بكالوريوس
 مقدمة في القياس والتقويم/بكالوريوس
 تكوين االختبارات /ماجستير
 نظرية القياس/ماجستير
 مناهج البحث في التربية /ماجستير
 حلقة في القياس التربوي /ماجستير
 حلقة في التقويم التربوي  /ماجستير
 االحصاء التحليلي  /ماجستير
 نماذج في التقويم التربوي /ماجستير
 تقويم البرامج التربوية /دكتوراة
 مناهج البحث التربوي/متقدم/دكتوراة
 االحصاء التحليلي/متقدم /دكتوراة
 الحاسوب في االحصاء التربوي/ماجستير
 التحليل متعدد المتغيرات /دكتوراة
 اآلحصاء الالمعلمي /دكتوراة
و-تدريس المساقات التالية في جامعة آل البيت خالل اجازة التفرغ العلمي الثانية والثالثة (:)1774،4008
 تصميم البحث العلمي /ماجستير
 التقويم في رياض األطفال /بكالوريوس
ز -تدريس المساقات التالية في جامعة اليرموك بعد اجازتي التفرغ العلمي الثانية والثالثة باالضافة الى
المساقات المشار اليها بعد االجازة االولى حتى تاريخه4011
 التحليل االحصائي للبيانات في البحوث التربوية(التصاميم االحصائية) /دكتوراة
 التحليل االحصائي للبيانات في البحوث التربوية /مستوى ماجستير
 مناهج البحث التربوي (ماجستير)
 نظرية استجابة الفقرة/دكتوراة
 تقويم البرامج التربوية/دكتوراة
 طرق متقدمة في البحث النوعي/دكتوراة
 تدريج المقاييس/دكتوراة
 اإلرتباط واإلنحدار المتعدد/دكتوراة
 التحليل متعدد المتغيرات/دكتوراة

اللجان (عينة)
 oالمشاركة في اللجان بجامعة االمارات العربيةالمتحدة:
 لجنة تقييم الخطط الدراسية
 لجنة تقييم الكتب الدراسية
 لجنة تقييم القوانين واالنظمة
 لجنة تطوير استمارة تقييم التدريس الجامعي
 لجنة األشراف على وحدة القياس واالختبارات.
 oالمشاركة في اللجان التالية بجامعة اليرموك:
 عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية
 عضو الرابطة الوطنية لتربية وتعليم األطفال في األردن.
 عضو هيئة التحرير لمجلة أبحاث اليرموك (سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية)
 عضو لجنة الجامعة والمجتمع المحلي المنبثقة عن مجلس الجامعة .
 عضو لجنة تقييم لجنة االنتاج العلمي ألغراض جائزة البحث المتميز/وزارة التعليم العالي.
 مقرر لجنة تقييم االنتاج العلمي للمتقدمين لعضو هيئة تدريس في بعض التخصصات.
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عضو فريق خبراء تقييم الحقائب التدريبية (في جامعة اليرموك ) بالتعاون مع اليونسكو كانون
الثاني.
عضو مجلس امناء جامعة جرش أكثر من دورة حتى 4004
عضو مجلس البحث العلمي/جامعة اليرموك
عضوية ورئاسة لجان اعتماد عام وخاص في جامعات خاصة.
عضو مجلس التطوير األكاديمي /جامعة العلوم والتكنولوجيا
عضو مجلس التطوير األكاديمي /جامعة فيالدلفيا
عضو مجلس البحث العلمي /جامعة عمان العربية للدراسات العليا
عضوية لجان ألغراض اإلعتماد العام والخاص في الجامعات األردنية/4004/وزارة التعليم العالي
عضو جمعية اصدقاء البحث العلمي /األردن
عضو مجلس امناء جامعة الشرق األوسط )4010 - 4007 (MEU
رئيس لجنة اعداد مقترحات تطوير الخطط الدراسية في كلية التربية  /جامعة اليرموك 4010/
عضو اللجنة التربوية لتحديد أولويات البحث التربوي في االردن المشكلة في التعليم العالي
والمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا4010/
عضو لجنة اإلعتراف ومعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( -4010حتى
تاريخه
عضو اللجنة اإلستشارية لكلية التربية-جامعة اليرموك للعام األكاديمي()4011/4010
عضو لجنة البحث العلمي لكلية التربية-جامعة اليرموك للعام األكاديمي()4011/4010
عضو مجلس امناء الجامعة األردنية ابتداء من  4010-10-1لمدة ------
عضو اللجنة التنفيذية لمتابعة توصيات المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية واساليب التعليم
والتعلم والبحث العلمي ابتداء من  4010-10-19لمدة غير محددة -----
رئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات محور اساليب التعلم والتعليم المنبثقة عن المؤتمر الوطني
لتطوير الخطط الدراسية واساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي ابتداء من  4010-10-19لمدة غير
محددة -----

مؤتمرات وندوات ومحاضرات وأنشطة (عينة)
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محاضرة ضمن برنامج تقييم عضو هيئة التدريس في مركز االستقطاب بجامعة االمارات
محاضرة في القياس والتقويم للمعلمين في وزارة التربية/منطقة العين التعليمية /دولة االمارات.
محاضرة عن التقويم في رياض االطفال  /الرمثا تشرين الثاني  1771/لمعلمات رياض االطفال في
منطقة الرمثا .
محاضرة في تطوير وتحليل وتفسير نتائج االختبارات التحصيلية  /تشرين ثان 1771/للمديرين في
مدارس تربية المفرق .
تقديم ورقتين في ورشة االدارة التربوية المنعقدة بجامعة اليرموك
دور مدير المدرسة في تقويم البرامج التربوية
دور المشرف التربوي في زيادة فعالية دور المعلم كمقوم.
تقديم ورقة في مؤتمر تطوير البحث التربوي والنفسي الذي انعقد في جامعة الموصل ()10-11
كانون أول . 1771
تقديم ورقة في مؤتمر اتحاد التربويين العرب المؤتمر الفكري الخامس ببغداد  40-48آب. 1771 /
ممثل جامعة اليرموك في اللجنة التأسيسية للشبكة العربية للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
في الجامعات  ،االسكندرية  18-11تشرين أول  1771/والمشاركة في ورشة العمل المنعقدة بهذا
التاريخ.
المشاركة في مؤتمر التقويم في الجامعات المناهج – الطالب – اعضاء هيئة التدريس المنعقدة في
دمشق  /49-48ابريل  1771/بالتعاون مع الشبكة العربية للتطوير المهني وتقديم ورقة في مجال
العالمات الجامعية ونظمها.
المشاركة في االجتماع الرابع لعمداء كليات التربية في الجامعات العربية المنعقد في مملكة البحرين
 4004/8/4-8/0وندوة الصف االلكتروني المرافقة لالجتماع.
تقييم بحوث ألغراض النشر في المجالت التربوية المحلية والعربية،ولمنح الجوائز
العلمية،والترقيات العلمية.



ورش عمل في القياس والتقويم في المملكة العربية السعودية للمشرفات على ادارة االمتحانات في
وزارة التربية السعودية
ندوات في نظم العالمات الجامعية/من األرقام الى الرموز/جامعة اليرموك
ادارة ندوة /مناهج البحث العلمي  /جامعة إربد األهلية .
ادارة ورشة  :اعداد تقرير البحث العلمي /جامعة اليرموك .
ادارة ورشة :مصادر األخطاء في االمتحانات الجامعية/جامعة اليرموك .
ادارة الورشة :اعداد االمتحانات الجامعية /جامعة اليرموك  .ورشة تدريبية ألعضاء هيئة
التدريس في جامعة فيالدلفيا في مجال التقويم واالختبارات والبحث العلمي
ادارة ورشة  :تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس  /جامعة اليرموك .
عدة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا في مجال:2007-2008/
التقويم واالمتحانات الجامعية
التحليل االحصائي في البحث العلمي واستخدام spss
برنامج exproفي اعداد نماذج امتحانات ونماذج اجابة ومفاتيح تصحيح جاهزة
تحليل نتائج االختبار وخصائص األسئلة المتنوعة
 التقويم بغير االختبارات .
 أساليب تصحيح األداء المعقد .Rubrics
 موقع التقويم في خطط المساقات.
 صدق أداة القياس ودقة القياس ومصادر األخطاء
 ضبط التخمين ومعادالت التصحيح.
 استخدام  SPSSفي حساب خصائص الفقرات وخصائص االختيار
 تحويل الدرجات ونظم العالمات الجامعية



ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة أربد األهلية في مجال التقويم واالختبارات والبحث
العلمي .
ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء-فرع عجلون بعنوان اعداد البحث ألغراض
النشر العلمي4000/
محاضرة في "تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس :ماله وما عليه في ضوء الدراسات السابقة
وتجربة جامعة اليرموك" في ندوة خاصة بجامعة آل البيت4009/
ندوة في جامعة اربد االهلية بعنوان :الطالب الجامعي  :باحثا ً مبتدئاً" 4004/
ورشة متقدمة في التحليل االحصائي للبيانات في البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة
اليرموك  4009/التي عقدها مركز التطوير في الجامعة.
ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت  4009 /في:
التقويم واالمتحانات الجامعية
التحليل االحصائي في البحث العلمي واستخدام spss
برنامج exproفي اعداد نماذج امتحانات ونماذج اجابة ومفاتيح تصحيح جاهزة
تحليل نتائج االختبار وخصائص األسئلة المتنوعة
ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الشارقة4009/
 التقويم واالمتحانات الجامعية
 تحليل نتائج االمتحانات وتحويل الدرجات ونظم العالمات الجامعية
 خصائص االختبار وخصائص الفقرات ومصادر اخطاء القياس وعالقة ذلك بأهداف المساق
ومحتواه
 تطبيقات حاسوبية في :تحليل الفقرات وتحويل الدرجات
 انتاج نماذج عشوائية من االختبار( spss, exam production-expro,
)markoptimizer
 استخدام  SPSSفي حساب مؤشرات خصائص االختبار
 أوراق مختارة من مركز تطوير الهيئة التدريسية في جامعة كنساس
Kansas University-Faculty Development Center 
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( مالحظة :تم الحصول رسميا ً على موافقة مدير هذا المركز بترجمة جميع األوراق الصادرة
عن المركز والخاصة بتطوير أداء الهيئة التدريسية الى العربية).
إدارة ورشتين في الجامعة العربية المفتوحة:2008/
 االختبارات الجامعية إعدادها وتحليلها.
 العينات وأساليب جمع المعلومات في البحث العلمي.
ورقة بعنوان واقع البحث التربوي وانعكاساته على المجتمع المحلي مقدمة ندوة "واقع البحث
العلمي وانعكاساته على المجتمع المحلي" التي عقدتها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/
جامعة اليرموك4004 /
ورقة مقدمة في الورشة التي عقدتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية بالتعاون مع
الجامعة الهاشمية وبدعم من مؤسسة االختبارات العالمية  ETSللتعقيب(( Metaevaluation
على التقرير االقليمي لمشروع تطوير التعليم العالي في الجامعات العربية التابع لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي  UNDPالخاص بكليات التربية Quality Assessment of Programmes
”. 4004/in the Field of Education in Arab Universities
ورشة تدريبية في التحليل اإلحصائي في البحث العلمي/4004/اعضاء هيئة التدريس بجامعة
اليرموك/مركز التطوير
ورشة تدريبية في اساليب التقويم الحديثة /4004/جامعة آل البيت/مركز التطوير
ورشة مهارات التقييم/للقيادات النسائية/4004/اتحاد المرأة األردني/اربد
محاضرة التخطيط للمساق الجامعي /4004/اعضاء هيئة التدريس في اليرموك/مركز التطوير
ورشة تدريبية في القياس والتقويم واإلمتحانات الجامعية /4004/ألعضاء هيئة التدريس /جامعة
العلوم والتكنولوجيا/مركز التطوير
ورشة تدريبية في القياس والتقويم واإلمتحانات الجامعية/4004/جامعة فيالدلفيا/مركز
التطويراألكاديمي
ورشة تدريبية في التحليل للبيانات في البحث العلمي واالمتحانات الجامعية/باستخدام /spssجامعة
العلوم والتكنولوجيا االردنية4007/
ورشة تدريبية في القياس والتقويم واإلمتحانات الجامعية/4007/جامعة اليرموك/مركز تطوير اداء
الهيئة التدريسية
ورشة تدريبية في القياس والتقويم واإلمتحانات الجامعية/4007/جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية /مركز التطوير األكاديمي
دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في اساليب التقويم الحديثة 4007/1/17-10/جامعة البحرين
تقييم بحوث وكتب ومشاريع بحث ألغراض الدعم المالي ،ولمنح جوائز افضل بحث او افضل
كتاب(عمل مستمر اليتوقف)
تقييم وتحكيم انتاج علمي ألغراض الترقيات من عدة جامعات من خارج األردن (عمل مستمر
اليتوقف )
تقديم مشروع معايير الجودة في كليات التربية بالوطن العربي بتكليف من اتحاد الجامعات العربية /
دمشق 41-01-4010
المشاركة في مؤتمر بالسودان  /جامعة أم درمان  /الفصل األول  4010وتقديم ورقة بعنوان البحث
العلمي التربوي
ورشات في جامعة العلوم والتكنولوجيا لمدة  8أيام ،الفصل الثاني ،4010/القياس والتقويم
واالمتحانات الجامعية
ورشة في دولة االمارات العربية المتحدة /رأس الخيمة لمدة اسبوع  /التقويم الواقعي والقائم على
االداء  /والتقويم القائم على معايير الجودة/نيسان  /4010الفصل الدراسي الثاني  410 /مشارك من
مديرين وموجهين ومساعدين
ورشة ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك الفصل الثاني  4010عن التخطيط للمساق
الجامعي.
ورشات في جامعة العلوم والتكنولوجيا لمدة يومين ،الفصل الثاني ،4010/التحليل اإلحصائي
للبيانات في البحث العلمي والدرجات في اإلمتحانات الجامعية باستخدام spss



محاضرة في هيئة االعتماد بعنوان "قضايا في االعتماد والجودة" /هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي االردنية 4010/8/49،
اعداد مشروع انشاء مركز التطوير االكاديمي في جامعة اربد االهلية 4010/
المشاركة في مؤتمر التعليم العالي في األردن الذي عقد بالتعاون مع مركز جامعة كولومبيا بدعم
من صندوق البحث العلمي المنعقد بتاريخ 4010/0/19- 11وتقديم ورقة بعنوان Student
، assessment issues and challenges
(مالحظة :1قام المركز بترجمة بحثين الى اإلنجليزية ووضعهما على موقع المؤتمر وموضوع
التقويم تحديدا وهما:
 احمد عوده ،ومفيد حوامده ( .)1770خصائص توزيع الدرجات في المقررات الجامعية في ضوء
نظام الدرجات والتقدير المعتمد بجامعة اليرموك  ،حولية كلية التربية جامعة قطر ،عدد.11




 احمد عوده ) .(4000تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس  :ماله وما عليه في ضوء الدراسات
السابقة وتجربة جامعة اليرموك (دراسة حاله) المجلة األردنية في العلوم
التربويةمجلد(،)4عدد(،)8
مالحظة : 4قام المركز ايضا بوضع نسخة مجانية من برنامج توليد نماذج اإلمتحانات على الموقع
نفسة  ،علما بان البرنامج خاص ومن اعداد المتخصص في علوم الكمبيوتر للدكتور سليمان سليمان
من جامعة البلقاء التطبيقية -فكرة ا.د .احمد عودة ،والتطوير مستمر للبرنامج ،وصدرت منه طبعة
جديدة مجانية  ،ويمكن للمهتم الدخول اليها من محرك البحث  Googleواستخدام الكلمة المفتاحية
Expro
مالحظة :1باإلضافة الى ورقة البحث التي قدمتها في المؤتمر Student assessment issues
 ، and challengesهناك ملف  powerpointتم اعداده خصيصا عند عرض الورقة على المؤتمر
 ،وهو موجود ايضا في الموقع اإللكتروني للمؤتمر. http://henc-jordan.org/en/


ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس في جامعة البتراء /األردن في بناء اإلمتحانات والتقويم
التقليدي والواقعي وتحليل نتائج التقويم /مركز التطوير األكاديمي في الجامعة/في شهر نوفمبر
4010
عدة ورش ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك عن التخطيط للمساق الجامعي .والتقويم
واإلمتحانات الجامعية خالل شهر ديسمبر  – 4010مركز تطوير اداء الهيئة التدريسية
عقد ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في التقويم واإلمتحانات الجامعية في جامعة البتراء
األردنية خالل شهر ديسمبر4010/
عقد ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في التقويم واإلمتحانات الجامعية في جامعة الزيتونة
األردنية خالل شهر ديسمبر4010/
عقد ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في التقويم واإلمتحانات الجامعية في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية خالل الفصل الدراسي الثاني 4011/
عقد ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في التقويم الواقعيألعضاء هيئة التدريس في مختلف
الكليات بجامعة جرش(الفصل الثاني )4014







عنوان أطروحة الماجستير
" أثر شكلية تقديم األرقام كرموز وكلمات على االستدعاء المتسلسل المباشر في الذاكرة قصيرة المدى".

عنوان اطروحة الدكتوراة
A comparison of multiple Regression techniques, mathematical and Empirical
estimation of weight validity on the quality of prediction using real life data set.

مجاالت البحث:
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تقويم البرامج التربوية وتقويم الطلبة




تطوير المقاييس واالختبارات وفق النظريتين الكالسيكية والحديثة
منهجية البحث واالحصاء التربوي

البحوث المنشورة:
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.1
.1
.8
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.11
.11
.11
.18
.21
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احمد عوده .التقويم الذاتي لدور عضو هيئة التدريس كمدرس مقارنا ً بتقويم الطلبة للدور نفسه .المجلة
التربوية  /الكويت .عدد (. 1811 ،)11
احمد عوده .اتجاهات المدرسين في جامعة اليرموك نحو تقييم الطلبة للممارسات التدريسية .المجلة العربية
للبحوث التربوية  /تونس مجلد  ،1عدد).1811،(1
احمد عوده ،محمد فريحات ومحمد ابراهيم .واقع رياض االطفال في االردن :دراسة حالة .بحث منشور في
سلسلة الدراسات العلمية للجمعية الكويتية لتقديم الطفولة العربية  ،العدد ).1811 ،(1
احمد عوده ،محمد صباريني ،عطاهللا الخالدي وشفيق حسان .أسباب ظاهرة السحب واإلضافة في نظام
الساعات المعتمدة :دراسة ميدانية .مجلة اتحاد الجامعات العربية /عمان عدد ). 1811،(23
محمد صباريني واحمد عوده .اثر ربط الرياضيات بقضايا بيئية في االحتفاظ واتقان التعلم لدى طلبة االول
الثانوي الزراعي :دراسة تجريبية .مجلة جامعة دمشق  /دمشق سوريا ،عدد ).1818،(11
محمد فريحات واحمد عوده .اثر العوامل االسرية في االستعداد القرائي الطفال ما قبل المدرسة :دراسة
ميدانية .المجلة التربوية  /الكويت  ،مجلد  ،5عدد ). 1811،(18
محمد صباريني،احمد عوده وخليل الخليلي .المعلومات البيئية لدى طلبة جامعة اليرموك .مجلة العلوم
االجتماعية  /الكويت عدد خاص.1811،
عبد المجيد نشواتي ،احمد عوده وصبحي خنفر .أثر التحصيل والجنس ومفهوم الذات في ادراك عوامل
النجاح والفشل المدرسي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي .مجلة العلوم االجتماعية  /الكويت عدد خاص
.1811،
محمد صباريني،احمد عوده ومحمد صوالحة .مدى استخدام معلمي العلوم في المرحلة االعدادية
الستراتيجيات التغذية الراجعة المكتوبة في مدارس وكالة الغوث .المجلة التربوية  /الكويت مجلد،5،عدد
).1811،(11
توفيق مرعي واحمد عوده .االهمية النسبية للمشكالت الفنية واالدارية التي تواجهها مدرسو كليات المجتمع
الحكومية والخاصة في االردن .مجلة كلية التربية/طنطا،عدد .1811،1
احمد عوده و محمد صباريني .تطوير ومعايرة فقرات أداة لتقييم الممارسات التدريسية بالمستوى الجامعي.
مجلة اتحاد الجامعات العربية/عدد) ،1818 ، (25ص.51-21
احمد عوده .اثر تغيير االجابة في االختيار من متعدد على العالمات وعالقته بقلق االختبار وصعوبة الفقرات.
دراسات ،مجلد  ،15عدد( ، 1811 ،)1ص.11-11
احمد عوده .اتجاهات المعلمين نحو االمتحانات المدرسة والعوامل المؤثرة فيها .ابحاث اليرموك ،مجلد5
،عدد(،1818 ،)4ص. 148-133
احمد عوده .اثر تعليم استراتيجية التخمين في اكتساب الطلبة بالمستوى الجامعي لمهارة حكمة االختبار.
المجلة التربوية .مجلد،1عدد(، 1818، )3ص131-123
احمد عوده .مدى تلبية مساقات القياس والتقويم في الكليات والجامعات لحاجات المعلمين كما يدركها
المشرفون التربويون .المجلة العربية للبحوث التربوية ،مجلد  ،8عدد( ، 1818، )2ص .14-125
احمد عوده ومحمد الدويري .دراسات مقارنة ألثر اختبارات االختيار من متعدد واختبارات االجابة القصيرة
على االحتفاظ بنواتج التعليم في المجال المعرفي .المجلة التربوية .الكويت، ،مجلد ،5عدد(،)18
،1818ص.128-1.8
احمد عوده .تطوير مقياس اتجاهات المعلمين نحو االمتحانات المدرسية :نموذج مقترح .مجلة كلية التربية،
جامعة االمارات،عدد ( ، 1881،)5نص. 12-51
احمد عوده .تحليل نتائج االختبارات المدرسية التي يعقدها المعلمون بين الواقع والتطلعات .مؤتة للبحوث
والدراسات عدد( 1881، )1ص .211-241
احمد عوده .مشكالت البحث التربوي كما يشعر بها اعضاء هيئة التدريس في جامعتي اليرموك واالمارات.
مجلة كلية التربية ،عدد (،1881، )1ص.111-131
احمد عوده ونصر مقابلة .ظاهرة الغش في االمتحانات حجمها واسبابها كما يدركها طلبة جامعة اليرموك في
االردن .المجلة التربوية مجلد ،1عدد(، )21صيف.1818

 .21محمد الطحان ،محمود موسى ،محمود عجاوي ،ناصر ثابت واحمد عوده .أولويات البحث التربوي في دولة
االمارات .مجلة كلية التربية ،عدد(. 1881 )1
 .22احمد عوده وصالح الداهري .مدى تقبل هيئة التدريس في جامعة االمارات لدور الطلبة في تقييم
الممارسات التدريسية .مجلة اتحاد الجامعات العربية  ،عدد (.1882 ،)21

.23
.24
.25
.21
.21
.21
.28
.31
.31
.32
.33
.18
.11
.10

احمد عوده .مدى التوافق بين نموذج راش والمؤشرات التقليدية في اختيار فقرات مقياس اتجاه سباعي
التدريج .مجلة كلية التربية /عدد (. 1882، )1
احمد عوده واحمد الخطيب .التحليل االحصائي في البحوث التربوية .مجلة اتحاد الجامعات العربية ،عدد()28
1884،
احمد عوده .تقييم مجلة ابحاث اليرموك .سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية (دراسة حالة)  ،مجلة ابحاث
اليرموك ،مجلد 2عدد(.1881، )1
احمد عوده ومفيد حوامدة .خصائص توزيع الدرجات في المقررات الجامعية في ضوء نظام الدرجات
والتقدير المعتمد بجامعة اليرموك .حولية كلية التربية  ،جامعة قطر ،عدد(.1881 ،)13
احمد عوده وغازي رواقة .برنامج االشراف التربوي في التربية المهنية :دراسة تقويمية .مقدمة الى
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بموجب عقد مع جامعة اليرموك 11( 1884 ،صفحة مع ملخص
تنفيذي).
غازي رواقة واحمد عوده .برنامج التربية المهنية في االردن :دراسة تقويمية .مقدمة الى المركز الوطني
لتنمية الموارد البشرية ،بموجب عقد مع جامعة اليرموك ( 14صفحة مع ملخص تنفيذي) .
نبيل النجار واحمد عوده .بناء بنك اسئلة في مهارات الحاسوب باستخدام نماذج نظرية استجابة الفقرة
"دراسة مقارنة لمعلمة ومعلمتين" .مجلة جامعة حلب ،عدد 2111 ،51
احمد عوده .تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس  :ماله وما عليه في ضوء الدراسات السابقة وتجربة
جامعة اليرموك :دراسة حاله .المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد،2عدد(2111،)4
أروى الحواري واحمد عوده .الخصائص السيكومترية إلمتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ومعادلة
درجاتها .المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد ،4عدد(2111،)4
احمد عوده )2111( .تقييم الطلبة :قضايا وتحديات .مؤتمر التعليم العالي في األردن الذي عقد بالتعاون مع
مركز جامعة كولومبيا (نيويورك) بدعم من صندوق البحث العلمي المنعقد بتاريخ  ،2111/1/11-15والبحث
معروض باللغتين العربية واإلنجليزية على موقع المؤتمر .
احمد عوده وأحمد شريم ( )2111تطوير اسلوب قائم على االهداف السلوكية لتحديد درجة القطع:
دراسة مقارنة مع اسلوب انجوف .المجلة االردنية في العلوم التربوية.191-202 ،)3(1.
سليمان بني احمد وأحمد عوده) )2010اعادة هندسة ادوات انتاج نماذج امتحانات االختيار من متعدد :مدخل
في اطارضمان الجودة وضبط التكاليف .مجلة هندسة البرمجيات.470-444 )8( .
احمد عوده ( .)2111معايير ضمان الجودة المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة( :مدخل
مقترح لتحفيز االعتماد والجودة) .المجلة األردنية في العلوم التربوية.183-113،)2(1.
آمال الزعبي واحمد عودة( )4014تقييم الحقيبة المدرسية للصفوف الثالثة األولى)قيد النشر) مجلة العلوم
التربوية والنفسية :جامعة البحرين

االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة وعضوية لجان مناقشة في جامعة
اليرموك والجامعات األردنية األخرى.
 oاالشراف على رسائل ماجستير ودكتوراة في تخصص القياس والتقويم والبحث التربوي
بمايزيد عن  10رسالة او اطروحة في محاور البحث المختلفة ضمن هذا التخصص مثل:
نظرية استجابة الفقرة وبنوك األسئلة وبناء المقاييس واالختبارات وفق النظريتين.
 oالمشاركة في لجان مناقشة ما يزيد عن  140رسالة في تخصصات مختلفة مثل :المناهج
وطرائق التدريس ،وعلم النفس التربوي ،واالرشاد التربوي ،والقياس والتقويم ،واالدارة
واالشراف التربوي ،وتكنولوجيا التعليم.

المؤلفات من الكتب والتقارير :
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القياس والتقويم في العملية التدريسية ( )4010اربد  :دار االمل.






أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم االنسانية ( )1774اربد :مكتبة الكتاني.
االحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانية ( )4000اربد  :دار األمل.
دليل معايير الجودة في كليات التربية في الجامعات العربية( )4011اتحاد الجامعات العربية،
الجمعية العلمية لكليات التربية.
التقرير النهائي لمتابعة توصيات مؤتمر التعليم العالي :محور اساليب التعلم والتعليم.

رؤية لخطة بحثية وتأليف للعام األكاديمي()1121
 اعداد طبعة جديدة بتصور مختلف لإلحصاء في البحث التربوي :من جزئين ،مدخل ،ومتقدم :ومحوسب
 اعداد طبعة جديدة مطورة من كتاب اساسيات البحث العلمي.
 عناوين ومجاالت بحثية:
 oتقويم تحصيل الطلبة القائم على األهداف :ماله وما عليه
 oالعالقة بين البحث والتدريس الجامعي بين التنظير والتطبيق
 oالتقديرات المختلفة للثبات في اإلختبارات في ضوء النظريات المختلفة في القياس النفسي
والتربوي
 oمدى استقرار خصائص اسئة اإلمتحانات وعدالة الدرجات في ضوء التغير باعداد الطلبة
المتقدمين لإلمتحان :دراسة محاكاة
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