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السيرة األكاديمية والمينية المختصرة
حاصل عمى درجة الدكتوراه تخصص القياس والتقويـ واالحصاء التربوي مف جامعة
اليرموؾ في المممكة األردنية الياشمية عاـ  . 1444وعمى درجة البكالوريوس في الرياضيات عاـ
 ،4991والدبموـ العالي في أساليب تدريس الرياضيات لعاـ  .1444عممت بعد تخرجي مباشرًة
مف برنامج البكالوريوس في تخصص الرياضيات كمعمـ ومنسق لمادة الرياضيات لممرحمتيف
األساسية والثانوية ولمدة  41عاماً ( 1عاـ في مدارس التربية والتعميـ في األردف ،و 41عاماً في
المدرسة النموذجية في جامعة اليرموؾ في األردف) وفي عاـ  1444وبعد تخرجي مباشرة مف
برنامج الدكتوراه عممت في كمية التربية/قسـ عمـ النفس في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف
برتبة أستاذ مساعد .قمت بتدريس عدد مف المقررات في كميات مختمفة في الجامعة ،ومف ىذه
المقررات التي قمت بتدريسيا :مبادئ البحث التربوي ،ومناىج البحث في عمـ النفس نظريات
تعمـ ،عمـ نفس النمو ،التقييـ والتقويـ التربوي ،التقويـ التربوي ،االحصاء التربوي ،المشكالت
السموكية لألطفاؿ ،عمـ النفس عبر الثقافات ،ميارات اتصاؿ ،ميارات بحث وتفكير وتعمـ .شاركت
بالعمل في قسـ الجودة في كمية التربية في جامعة األميرة نورة ،وقمت بتحميالت احصائية مختمفة
في الكمية ،وقدمت دورات وورش واستشارات في مجاؿ التخصص والتحميل اإلحصائي .وشاركت
في بعض الورش والمحاضرات واالجتماعات التي كانت تعقد في القسـ .وشاركت في عدة دورات
في مجاؿ الجودة .وقمت بأعماؿ تطوعية في مجاؿ االستشارات في البحوث والتحميالت االحصائية
ليا ،قدمت بعض الدورات في برامج التحميل االحصائي  .spssوخبرة طويمة في مجاؿ تحميل
االبحاث والدراسات .وحتى اآلف أعمل في جامعة تبوؾ وحدة القياس والتقويـ ومكمف بأعماؿ
رئيس قسـ التقويـ في ىذه الوحدة بعد تعاقدي مع جامعة تبوؾ لمعاـ الدراسي 1441-1441
كعضو ىيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد ،حيث أقوـ بتدريس بعض المقررات لطمبة البكالوريوس(
ميارات بحث عامة) وطمبة الماجستير ،إلى جانب ميامي في الوحدة وىي تقييـ األداء األكاديمي
ألقساـ الكميات ،وبناء وتطوير وتحميل االستبيانات التقويمية المختمفة ،واجراء الدراسات والبحوث
ذات العالقة بعمل الوحدة ،وتنظيـ البرامج التدريبية وورش العمل في مجاؿ القياس والتقويـ.

وشاركت في لجنة التأليف والمواءمة لمناىج الرياضيات الجديدة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة .لي مجموعة مف األبحاث والمؤلفات المنشورة.
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املؤهالت العلمية :
 .4دكتوراه في القياس والتقويـ ،جامعة اليرموؾ ،األردف  . 1444بترتيب األوؿ عمى القسـ
 .1ماجستير قياس وتقويـ ،األردف ،جامعة اليرموؾ. 1441 ،

 .1دبموـ عالي أساليب تدريس الرياضيات ،جامعة اليرموؾ ،األردف.1444 ،
 .1بكالوريوس رياضيات ،جامعة اليرموؾ ،األردف4991 ،

اخلربات العملية :
 .4حتى اآلف عضو ىيئة تدريس في جامعة تبوؾ ،ومكمف لمعمل بوحدة القياس والتقويـ
وقائـ بأعماؿ رئيس قسـ التقويـ في الوحدة ،إلى جانب العمل البحثي والتدريسي.
- .1استاذ مساعد ،في قسـ عمـ النفس ،كمية التربية جامعة االميرة نورة ،الرياض مف بداية
العاـ الدراسي  1444ولنياية عاـ .1441
 .1مدرس غير متفرغ في جامعة اليرموؾ لمساقات البحث التربوي واإلحصاء التربوي في كمية
التربية ،جامعة اليرموؾ عاـ . 1445
 .1مدرس رياضيات ،جامعة اليرموؾ ،المدرسة النموذجية مف عاـ  4999إلى عاـ .1444
 .1مدرس رياضيات ،وزارة التربية والتعميـ مف عاـ  4991الى عاـ 4999
 .9عضو في لجنة التأليف والمواءمة لممناىج الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مف
خالؿ شركة ALL Print

الدورات :
 -4دورات في التطوير التربوي وطرؽ التدريس ،وزارة التربية وكمية التربية ،جامعة اليرموؾ.
 -1دورة بعنواف" وضع االطار االستراتيجي ووضع الرؤية والرسالة" جامعة األميرة نورة .الرياض
 -1دورة بعنواف " المؤشرات والمقارنات المرجعية" جامعة األميرة نورة  .الرياض

 -1دورة في كيفية توصيف المقررات وممفات الجودة .جامعة األميرة نورة .الرياض.
 -1ورشة تدريبية بعنواف  -تقويـ خطة المقرر الجامعي Course Syllabus Evaluation
 .Reviewجامعة تبوؾ .نبوؾ
 -9ورشة تدريبية بعنواف  -مصطمحات مختارة في القياس والتقويـ واالختبارات الجامعية.
جامعة تبوؾ .نبوؾ
Selected Terms in the Domain of University Testing, Measurement
and Evaluation
 -9ورشة تدريبية بعنواف  -مجاالت األىداؼ ومداخل تصنيفيا وعالقتيا بالنواتج التعميمي.
جامعة تبوؾ .نبوؾ
-5تقييـ عضو ىيئة التدريس بيف النظرية والتطبيق .جامعة تبوؾ.
 -9بنوؾ األسئمة واالختبارات المقننة  :المراحل واالجراءات ،جامعة تبوؾ
 -44دورة حاسوب وانترنت في جامعة اليرموؾ .

 مت تقديم دورات: – 4استخداـ برنامج التحميل االحصائي  SPSSفي تحميل الدرجات ذات الصمة بالمقرر في
جامعة تبوؾ ألعضاء ىيئة التدريس في الكميات الصحية والعممية.
 – 1أنواع األسئمة وطرؽ تصميميا-جامعة االميرة نورة.
 -1تدريب معممي وزارة التربية والتعميـ لمصف العاشر األساسي عمى المناىج الجدية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
 -1دورة تصميـ االستبيانات االلكترونية /جامعة تبوؾ.

 -1دورة قياس نواتج التعمـ باالختبارات وغير االختبارات ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة تبوؾ
( 1449/44 /11-14ـ)
 -9تدريب طمبة الماجستير في القياس والتقويـ في جامعة تبوؾ عمى برنامج  SPSSلتحميل
االستبيانات( .شير . )1449 / 44
 -9تدريب طمبة ماجستير القياس والتقويـ عمى تحميل الفقرات باالعتماد عمى نماذج النظرية
الحديثة في القياس باستخداـ برنامج BILOG-MG
 -5مصادر األخطاء في االختبارات الجامعية وصناعة أسئمة االختبارات .مقدمة إلى أعضاء ىيئة
التدريس في جامعة تبوؾ.

املهارات:
 إجادة واتقاف أنواع مختمفة مف برامج التحميل اإلحصائي ،وبناء االختبارات وتحميل األبحاثوتفسير النتائج وبناء وتحميل االختبارات واالستبيانات ،وانجاز األبحاث والتقارير .
 استخداـ المغة اإلنجميزية ،وتوظيفيا في التدريس. -استخداـ األساليب الحديثة في التدريس.

اللجان التي مت مشاركتها:
 -1لجنة التطوير والجودة في جامعة األميرة نورة من عام .0212/0212
 -0عضو اللجنة العلمية لمؤتمر المنعقد في جامعة تبوك عام  ،0212/0212بعنوان القياس
والتقويم في الجامعات بين النظرية والتطبيق.
 -3عضو لجنة التأليف والمواءمة لمناهج الرياضيات الجديدة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ضمن فريق الرياضيات في شركة ALL Print

ً
أوال :األحباث

األحباث واملنجسات العلمية :

جرادات ،ضرار؛ الجودة ،ماجد .)2005(.قوة االختبار اإلحصائي وحجم األثر وحجم العينة

لمدراسات المنشورة في مجمة جامعة اليرموك-سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية .المجمة
األردنية في العموـ التربوية ،م 29-21 ،)1(1

الجودة ،ماجد .)2013(.استخدام نموذج المحاوالت ذي الحدين في فحص تقدي ار المحكمين

الثنائية لمقاييس االتجاىات .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،م ،)1(21

434-407

الجودة ،ماجد .)2014(.مقارنة فترتين زمنيتين لتقدير معامل الثبات بطريقة تطبيق المقياس

واعادة تطبيقو عمى مقياس اتجاىات .مجمة دراسات نفسية وتربوية لجودة الحياة ،م )91( 5

الجودة ،ماجد .)2015(.تطبيق نموذج راش في فحص تقديرات المحكمين الثنائية لمالءمة
فقرات المقاييس .مجمة كمية التربية ،جامعة المنصورة ،ع(.)91

الجودة ،ماجد .)2015 (.تطوير مقياس لمرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس غير السعوديين
في الجامعات الحكومية السعودية .المجمة الدولية التربوية المتخصصة م44-29 ،)11( 4

الجودة ،ماجد .)2016(.التحميل العاممي التوكيدي لمقياس اتجاىات نحو الرياضيات .مجمة
جامعة النجاح لمعموـ التربوية ،م 1452-1433،)7(30

مسمم ،فؤاد؛ الجودة ،ماجد .)2016(.دراسة سيكو مترية لمعالمات الجامعية في عينة من

المقررات في عمادة السنة التحضيرية لجامعة الدمام(دراسة حالة) .المجمة الدولية التربوية

المتخصصة ،م59-45 ،)11( 5

الجودة ،ماجد .)2016(.استخدام نموذج راش في تحسين انتقاء فقرات اختبار تشخيص في

الرياضيات .مجمة جامعة تبوؾ لمعموـ اإلنسانية واالجتماعية ،ـ( ،1 ،)4ص ص .19-3
عودة ،أحمد و الجودة ،ماجد  .)2018 (.تقدير ثبات عالمة الطمبة في المقررات الجامعية عمى
االختبارات خالل الفصل الدراسي ومدى تأثر ىذه التقديرات بطريقة تحديد أوزانيا النسبية .مجمة

الدراسات التربوية والنفسية في جامعة السمطاف قابوس ،ـ .261-246 ،)1(41

الجودة ،ماجد (.مرسل لمنشر  .)2018القيمة التنبؤية لمعايير المفاضمة لمقبول في تخصصات
كمية التربية بالمعدل التراكمي لمطالبة في نياية السنة الجامعية األولى في التخصص بجامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن .مرسل لمجمة العموـ التربوية في جامعة الطائف.

ً

ثانيا الكتب:
كتاب في التقييـ والتقويـ التربوي  ،الطبعة الثالثة  1449نشرتو دار الرشد في الرياض.

أعمال قيد االجناز:
 .4معتقدات المعممات السعوديات واألردنيات في مرحمة رياض األطفاؿ حوؿ لعب األطفاؿ.
املعرفىن:
 -4األستاذ الدكتور أحمد سميماف عودة ،جامعة تبوؾ ،وحدة القياس والتقويـ،
جواؿ44999115914915:
 -1الدكتور رمزي ىاروف ،الجامعة األردنية ،كمية التربية .جواؿ4991115119 :
 -1الدكتور صائب الالال ،جامعة األميرة نورة /الرياض ،كمية التربية .جواؿ:
44999191111599

