دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ 19/10/2021 :

معين سلمان سليم النصراوين
صورة

المعلومات الشخصية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :أستاذ مشارك
تاريخ الوالدة ومكانها 1970/1/18 :السماكية
الجنسية :االردنية
العنوان :عماق-ام السماق الشمالي
رقم الهاتف0797049158 :
البريد اإللكترونيmueen@aau.edu.jo :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

االردنية

األردن
األردن

الدرجة

التخصص الدقيق

الدكتوراه

القياس والتقويم

2015-2010

الماجستير

القياس والتقويم

2003-2000

مؤته

الدبلوم العالي

بالتربية

1998-1997

مؤته

األردن

البكالوريوس

علم الحاسوب

1992-1988

مؤته

األردن

(من-الى)
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دائرة الموارد البشرية
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

-2015األن

أستاذ مساعد

جامعة عمان العربية

العلوم التربوية والنفسية

األردن

2022-01-17

أستاذ مشارك

جامعة عمان
العربية

القياس والقويم/كلية
العلوم التربوية

األردن

والنفسية

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
2017-1992

المؤسسة

الرتبة
معلم ،ومشرف كمبيوتر

القسم/الكلية

وزارة التربية والتعليم

البلد
األردن

عمادة البحث /نائب
2021-2019

أستاذ مساعد

جامعة عمان

عميد البحث

العربية

والدراسات العلمي
والدراسات العليا
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األردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
سنة النشر

2020

2018

العدد

مقبول
للنشر

1(12
)

المجلة

المؤلفون
)(بالترتيب

العنوان

تقييم اداء الهيئة التدريسية في جامعة عمان
العربية في ضوء مهارات القرن الحادي
والعشرين من وجهة نظر طلبة الدراسات
،العليا

، جهاد، المومني، معين،نصراوين
 أبو حسين،الحارث

Students’ Attitudes at Amman
Arab University towards the PreInternation Marital Medical Examination
al
and Its Role in Reducing
Education Disability from Their Point of
Studies
View, 12(1).

Ahmad Khazaleh · Tayel
Abdel Hafez Hwaidi ·
Mo’en Salman
Alnasraween · Heyam AlTaj

المجلة
األردنية
للعلوم
،التطبيقية
سلسلة العلوم
.االنسانية
Students

Cyber Bullying through Social

2019

1
3(1),
104111.

Internation
al
Education
Studies.

Media
Students

among

Basic

at

Directorate

Education of the

Stage
of

University

Iyad Shwarb and Moen
Nsraween.

District / Capital Governorate
The relation of Familial Support

.(2020).

9(2),
143168

Journal of
human and
social
sciences

with

Obsessive-Compulsive

Disorder among a Sample of
Orphan high school Students in

Alkhatatneh, Sami.,
Alnasraween, Moen.&
aleid., Wafa

Southern Al-Mazar District.

2019

15(5
).5570

Asian
Social
Science,
15(5).

The
Degree
of
Using
Technology
Tools
by
Adolescent and Its Effect on
Them from Parents’ Point of
View,
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Arabiyat1,R.,Alnasraween1,M.,Abusneineh
1,O.,Maharmeh1,L. &
Shogran1, R.

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

Ilkogretim
onlineelementary
education
online.

20(1
)

2021

The effect of the Percentage of
missing data on estimating the
standard error of the item ‘s
parameters and the test Habis Al-zboon, Mo’en
information function according salman Alnasraween , Taha
to the three-paramter logistic Okla Alkursheh
model in the item response
theory.

المؤتمرات
التاريخ

المدينة/البلد

)4-األردن
3(

المؤتمر

المؤلفون
)(بالترتيب

العنوان

مستوى االحتراق الوظيفي وعالقته بالمسؤولية المجتمعية لدى واقع ممارسات الجامعات
 معين،نصراوين
لمسؤوليتها المجتمعية
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة باألردن

الكتب
التاريخ

الطبعة

الناشر

العنوان
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المؤلفون
)(بالترتيب

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

عضوية اللجان في الجامعات
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

عضو في لجنة الرقابة وضمان الجودةمقرر لجنة البحث العلميضابط ارتباط لجنة الموقع االلكتروني -للكليةعضو في لجان مناقشة وإقرار األقسام عضو لجنة الدراسات العليا على مستوى الكلية.عضو لجنة درء المخاطر.عضو لجنة وحدة القياس والتقويم ومقررها( -2019-2018و.)2020-2109عضو لجنة البحث العلمي.عضو مجلس البحث العلمي -عمادة البحث العلمي والدراسات العليا -عضو لجنة الدراسات العليا -عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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عضو لجنة تقييم االختبارات االلكترونية المشكلة على مستوى المملكة ،بتاريخ (-6-1
 .)2020بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 دورة فحص االقتباس  Turnitinمن خالل تطبيق زووم ،جامعة عمان العربية2020 ،ايار. تطبيقات التعلم الذكي في جامعة حمدان من خالل تطبيق الزووم 21 ،ايار .2020 اسرار الشخصية الناجحة ،من خالل تطبيق الزووم ،جامعة عمان العربية ،ايار .2020الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ



 10نيسان  2019ورشة "تقييم ذاتي" مدرسة أبو نصير األساسية



تشرين ثاني  2019.ورشة االختبارات االلكترونية في كلية التربية



ورشة تدريبية لطلبة الدراسات العليا في جامعة عمان العربية 27 ،نيسان  2019بعنوان "معامالت
الصدق والثبات اإلحصائية باستخدام الرزمة اإلحصائية spss



المشاركة في ورشة مشروع قرارانا مركز الدراسات االستراتيجية -الجامعة األردنية ،بتاريخ
.2019/5/22



ورشة حول حقوق وواجبات الطفل في إطار االسرة والمدرسة والمجتمع ،واإلدارة الصفية الديناميكية
والمهارات القيادية للمعلم داخل الغرفة الصفية ،مدرسة ام عطية االنصارية – أيار .2019-



ورشة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول "التطبيقات اإلحصائية باستخدام برمجية  ، " Spssالعضاء
هيئة التدريس في جميع الكليات في جامعة عمان العربية ،أيلول .2018
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مبادرة مجتمعية ،لمرك از لأليتام واالرامل في ضاحية الرشيد -عمان ،بالعاصمة عمان ،تشرين ثاني،
.2018



ورشة إعداد االستبانات االلكترونية باستخدام تطبيق زوووم(للطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس) ،جامعة عمان
العربية،أيار.2020 ،



ورشة إعداد االختبارات االلكترونية من خالل التعليم االلكتروني  Moodelألعضاء كلية العلوم التربوية
والنفسية ،أيار.2020 ،



االشراف على إعداد وتجهيز ( )79مناقشة عن بعد من خالل تطبيق  ، Zoomخالل الفصل الثانيللعام الدراسي (.)2020/2019
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االختبارات ،التقويم ،نظرية االستجابة للفقرة ،التخمين في االختبارات  ،تحليل البيانات وفق برامج الحاسوب

اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة العربية ،اللغة االنجليزية

نشاطات أخرى
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكم لمجالت عربية واجنبية .

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسالم الجبارات

اسم الطالب
اسالم الجبارات

عنوان الرسالة
القدرة التنبؤية لتحصيل الطلبة في مبحثي الرياضيات

بنتائج اختبار دراسة التوجهات

الدولية في الرياضيات والعلوم للصف الثامن األساسي والعلوم

سيمون حجازين

التكيف النفسي وعالقته بمسامحة الذات لدى نزالء مراكز األصالح في االردن

مي قطاش

أثر استخدام استراتيجيات التقويم الواقعي في دافعية طلبة الصف الثامن األساسي وتحصيلهم في مادة اللغة اإلنجليزية.

بنان العمري

الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة الذاتية والتفضيالت المهنية لدى الطلبة في االردن
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المعرفون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د .يوسف سوالمة
د .محمد وليد البطش

جامعة اليرموك -الجامعة األردنية
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