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ثانيا :المؤهالت العلمية:
.1

المؤهالت العلمية

دكتوراة في المناهج والتدريس ،من الجامعة األردنية ،سنة التخرج  ،2007/2006بتقدير ممتاز،

 ،4/3.85التخصص الدقيق مناهج وطرق تدريس الرياضيات ،عنوان األطروحة :أثر استخدام
استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحو

الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن.

.2

ماجستير مناهج وطرق تدريس الرياضيات ،من الجامعة الهاشمية ،سنة التخرج ،2003/2002

.3

بكالوريوس معلم مجال رياضيات ،من الجامعة الهاشمية ،سنة التخرج  ،2000/1999بتقدير جيد.

بتقدير جيد جدا ،بترتيب الثاني على الدفعة.

ثالثا :الوظائف
الوظائف

 .1مدرس مادة الرياضيات ،و ازرة التربية والتعليم ،مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية (المرحلة
األساسية ،المرحلة الثانوية).

 .2عضو قسم البحث التربوي والتحليل اإلحصائي و ازرة التربية والتعليم ،إدارة التخطيط والبحث والتطوير
التربوي.

 .3مساعد عضو هيئة تدريس في الجامعة األردنية 2005-2004
 .4محاضر غير متفرغ في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية القدس – عمان 2005-2004

5

محاضر غير متفرغ في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية قرطبة – الزرقاء 2006-2005

6

عضو هيئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية قرطبة – الزرقاء 2010-2007

 .7عضو هيئة تدريس في جامعة طيبة – المدينة المنورة ،برتبة أستاذ المناهج وطرق تدريس
الرياضيات مشارك2016 - 2013 ،

 .8أستاذ مشارك تخصص المناهج وطرق التدريس الرياضيات في جامعة الهاشمية – الزرقاء،
االردن-2016

2

رابعا :األبحاث:
.1

األبحاث المنشورة

أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات
نحو مادة الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن) ،مشترك مع األستاذ الدكتور
عبدهللا عبابنة ،بحث منشور ،مجلة دراسات للعلوم التربوية ،الجامعة األردنية .المجلد()38

العدد( ،)1سنة(.204-189 :)2011
.2

التفكير الرياضي وعالقته باتجاهات الطلبة وتحصيلهم :دراسة على طلبة الصف السابع األساسي
في مادة الرياضيات) مشترك مع األستاذ الدكتور عبدهللا عبابنة ،بحث منشور ،مجلة العلوم

التربوية والنفسية ،مملكة البحرين .المجلد( )12العدد( ،)1سنة(.266-244 :)2011
.3

درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية لمسايرة التحديات المستقبلية المترتبة
على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس – جامعة طيبة نموذجا ) -بحث

منشور ،ندوة التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية " التحديات والتطلعات"/6 /29- 27 ،
1432

.4

أثر تعليم الرياضيات لطالب الصف السادس األساسي باستخدام استراتيجية حل المشكالت في
الحس العددي واألداء الحسابي والمواقف العددية) ،بحث منشور ،مجلة دراسات للعلوم التربوية،

الجامعة األردنية .المجلد( )38العدد( ،)2سنة (.2300-2285 :)2011
.5

مستويات مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة تخصص معلم صف بالجامعة الهاشمية وعالقتها
بتحصيل الطلبة بالرياضيات) ،مشترك مع الدكتورة أريج برهم ،بحث منشور ،المجلة التربوية،

جامعة الكويت .المجلد( )26العدد(.313-277 :)103
.6

تصور مقترح للمعايير المهنية المعاصرة لمعلمي الرياضيات ومدى توافرها لدى مجموعة من معلمي
الرياضيات في السعودية) ،بحث منشور ،مجلة جامعة النجاح ،جامعة النجاح ،فلسطين.

المجلد( )26العدد( ،)2سنة(.298-257 :)2012
.7

أثر تدريس الهندسة باستخدام التعليم القائم على التفكير الرياضي في التوصل للنظريات الرياضية
وبرهانها وتطبيقاتها لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن) ،بحث منشور ،مجلة دراسات

للعلوم التربوية ،الجامعة األردنية .المجلد( )39العدد( ،)1سنة(.96-81 :)2012
8

أثر إستراتيجية تدريسية ( (PDEODEقائمة على المنحى البنائي في استيعاب المفاهيم الرياضية
واالحتفاظ بها والتفكير الرياضي لدى طالب الصف العاشر األساسي) ،بحث منشور ،مجلة

دراسات للعلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،االردن .المجلد( )39العدد( ،)1سنة(-241 :)2012
.257
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9

قدرة البرامج المنفذة في مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات األردنية على تحقيق

المواءمة مع سوق العمل) ،مشترك مع الدكتور محمود بني فارس ،بحث منشور ،مجلة التربية،
جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية.

10

أثر الجنس والمعدل التراكمي والمستوى الدراسي على استراتيجيات حل المسألة الرياضية التي
يستخدمها طلبة تخصص الرياضيات في الجامعة الهاشمية ،بحث منشور ،مجلة العلوم التربوية

والنفسية ،جامعة البحرين ،مملكة البحرين .المجلد( )13العدد( ،)4سنة(276-64 :)2012
11

أثر استخدام استراتيجيتي ما وراء المعرفة( :الخرائط المفاهيمية ،خرائط العقل) في البنية المفاهيمية

ومهارات التفكير البصري في الرياضيات لدى طالب الصف الثاني المتوسط ،بحث منشور ،مجلة

العلوم التربوية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية .المجلد ( )26العدد (-109 :)1

134
12

أخطاء تالميذ المرحلة االبتدائية في المفاهيم الهندسية ومدى وعي معلميهم بها ،بحث منشور،

13

أثر استخدام األسلوب القصصي في التحصيل وخفض القلق واالتجاهات نحو الرياضيات لدى

المجلة التربوية ،جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية ،المجلد ( )5العدد (237-184:)2
التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،بحث مقبول للنشر ،مجلة اتحاد

الجامعات ،دمشق ،سوريا.
14

أثر برنامج تدريسي قائم على وظائف نصفي الدماغ في القوة الرياضية لدى طالب الصف الثامن
األساسي ،بحث منشور ،مجلة دراسات ،جامعة الثلجي عمار ،الجزائر.العدد (143-100:)27
عام 2013

15

أساليب التعلم والتفكير السائدة لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات وعالقتها بالتحصيل
والنوع واالتجاه نحو المادة في المملكة العربية السعودية ،بحث منشور ،مجلة العربية لتطوير

التفوق ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،صنعاء ،اليمن ،المجلد الخامس العدد الثامن 32-3 :
16

أثر بنية المشكلة الرياضية (السياق -المحتوى -عدد خطوات الحل) في القدرة على حلها لدى

طالب الصف الثاني المتوسط من ذوي السعات العقلية المختلفة في المدينة المنورة ،بحث منشور،
مجلة النجاح  /جامعة النجاح .المجلد  15العدد184-150 :4

17

أثر استخدام االسلوب القصصي في تدريس العلوم على التحصيل والتفكير االبداعي لدى تالميذ

الصف الخامس االبتدائي في المدينة المنورة ،بحث منشور ،المجلة العربية لتطوير التفوق،

جامعة العلوم والتكنولوجيا ،صنعاء ،اليمن ،المجلد الخامس العدد الثامن77-61 :
18

أثر برنامج تعليمي قائم على القوة الرياضية في تنمية التفكير الجبري وحل المشكالت الجبرية لدى
طالب الصف الثاني المتوسط في المدينة المنورة ،بحث منشور ،مجلة العلوم التربوية والنفسية /

4

جامعة البحرين ،المجلد  18العدد 438-407 ،2017 ،2
19

مدى وعي معملي الرياضيات والعلوم بأخطاء تالميذهم في تعلم المفاهيم العلمية والرياضية
بالمرحلة االبتدائية-دراسة تشخيصية عالجية ،-مقبول للنشر ،مجلة جامعة جازان

20

أثر استخدام دورة النمذجة الرياضية في تنمية التفكير اللغوي ومهارات ما وراء المعرفة في
الرياضيات لدى طالب الصف األول المتوسط في المدينة المنورة ،بحث منشور ،مجلة دراسات

للعلوم التربوية ،المجلد  ،44العدد16-1 ،4
21
22

23

استراتيجيات حل المشكلة الرياضية لدى طالب ومعلمي المرحلة الثانوية في المدينة المنورة ،مقبول

للنشر ،مجلة دراسات للعلوم التربوية
'The Extent Of Mathematics Teachers Awareness Of Their Students
Misconceptions in Learning Geometrical Concepts in The Intermediate
Education Stage, European Scientific Journal, 2016, vol. 12,
No.31:357-372
برنامج مقترح في األنشطة اإلجرائية الرياضية لتنمية مهارات حل مسائل العمليات ومهارات الحس
العددي لدى المتفوقين من تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة .مقبول للنشر ،مجلة العلوم

التربوية ،الكويت ،مشترك د .عبد العزيز سالم حمزة إسالم ،أ .د .عادل إبراهيم الباز محمد
24

أثر استخدام مسرحة المناهج في التحصيل وخفض تشتت االنتباه لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم
الرياضيات ،مشترك د .محمد أحمد الخطيب /د .أسامة عبد القادر بني ملحم ،منشور ،المجلة
األردنية في العلوم التربوية ،جامعة اليرموك.

25

أثر استخدام استراتيجية قائمة على الدمج بين دورة التعلم وخرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم
الهندسية والمرونة المعرفية لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن ،مقبول للنشر ،مجلة

العلوم التربوية والنفسية  /جامعة البحرين
26

أثر استخدام الدراما التعليمية في اكتساب المفاهيم الرياضية والعلمية لدى أطفال الروضة في
األردن ،بحث منشور ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية /جامعة السلطان قابوس .مج ،12 .ع.
 ،1يناير  .2018صفحة 129-113

27

أثر استخدام نموذج بيري وكيرين ( )Pirie and Kierenللفهم الرياضي في االستدالل المنطقي
وخفض العبء المعرفي لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن ،بحث منشور ،مجلة

28
29

جامعة طيبة للعلوم التربوية ،المجلد  12العدد  ،2018 ،2صفحة 333-313
Factors influencing students’ mathematical achievements , Journal of
Institutional Research in South East Asia – Vol. 15 No.2 Oct/Nov 2017,
p95-108
The Effect of Teaching Mathematical Problems Solving Through Using
Mobile Learning on the Seventh Grade Students' Ability to Solve them in
5
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of Triangles, Pedagogika / Pedagogy. Vol. 131, No. 3, pp. 172–200, 2018
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خامسا :المؤلفات:
المؤلفات

.1

كتاب بعنوان (العملية التربوية في ظل العولمة واالنفجار المعلوماتي) ،دار فضاءات للنشر

.3

كتاب بعنوان (التعلم المستند إلى مشكلة وتدريس الرياضيات) ،دار فضاءات للنشر والتوزيع،

.4

كتاب بعنوان (مناهج الرياضيات الحديثة تصميمها وتدريسها) ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،للنشر.

.5

كتاب بعنوان (االختبارات والمقاييس النفسية) ،دار الحامد للنشر والتوزيع .سنة النشر /2010

.6

كتاب بعنوان (االستقصاء في الرياضيات ،إستراتيجية تدريس) ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،سنة

.7

كتاب بعنوان (التفكير الرياضي :المهارات وأساليب التدريس) ،مرسل للنشر ،دار الحامد للنشر

والتوزيع.2003-2002 ،

.2008/2007

سنة النشر 2011.
2011

النشر .2011/2010
والتوزيع.

سادسا :الدورات:
الدورات

 .1دورة ( ،)ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن.
 .2دورة ( ،)INTELالتعليم للمستقبل ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن.
 .3دورة ( )INTELأدوات التفكير ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن.
 .4دورة ( )SPSSالحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،األردن.
 .5دورة( ،)power pointمركز الشاشة الثقافي ،الزرقاء ،األردن.

.6

دورة استخدام الحاسوب ،مركز الرواد الثقافي ،الزرقاء ،األردن.

 .7دورة استخدام االنترنت ،مركز الرواد الثقافي ،الزرقاء ،األردن.

8

دورة التطوير التربوي ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن.

9

دورة المعلمين الجدد ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن.

 10دورة المناهج المبنية على االقتصاد المعرفي ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن.
 11دورة مناهج الرياضيات المحوسبة ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن.
7

 12دورة االختبار الدولي في مادتي الرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSو ازرة التربية والتعليم ،األردن.
 13دورة تعليم المتفوقين عقليا ،و ازرة التربية والتعليم ،األردن
 14دورة القيادات الشبابية (انجاز) ،المشروع الوطني لتطوير الشباب ،األردن.
 15دورة تدريب القيادات الشبابية (انجاز) ،المشروع الوطني لتطوير الشباب ،األردن.
 16االشتراك في دورة أخالقيات وآداب المهنة التي عقدتها جامعة البلقاء /كلية قرطبة في الفترة ما بين
2008/8/15-13م.

 17االشتراك في دورة مهارات العرض الفعال التي عقدتها جامعة البلقاء  /كلية قرطبة في الفترة ما بين
2009/6/21-19م.

 18االشتراك في دورة أساليب البحث العلمي التي عقدتها جامعة البلقاء /كلية قرطبة في الفترة ما بين
2009/6/28-25م.

 19االشتراك في دورة تصميم المساق التي عقدتها جامعة البلقاء  /كلية قرطبة في الفترة ما بين -13
2010/2/15م.

 20االشتراك في دورة توكيد الجودة واالعتماد  Quality & Accreditationالتي عقدتها جامعة البلقاء
 /كلية قرطبة في الفترة ما بين 2007/5/9-7م.

بوزرة التربية
 21االشتراك في دورة التهيئة لكوادر تدريس العلوم والرياضيات بالتعاون مع إدارة التدريب ا
والتعليم باألردن في الفترة ما بين  6-5مايو 2004م.

دورة أعضاء هيئة التدريس الجدد ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية2010 ،
 22دورة التحليل االحصائي باستخدام برنامج ( ،)AMOSجامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية
 23دورة في  ،Scifinder Trainingجامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية
 24دورة في برامج كشف االستالل واالنتحال العلمي، Turnitin & iThenticate Training
جامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية
 25دورة في توصيف برامج الدراسات العليا في ضوء االعتماد األكاديمي ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة،
السعودية

 26العديد من الدورات في بناء المقررات والبرامج الدراسية وتقويمها.
 28دورة إرشاد أعضاء هيئة التدريس ،الجامعة الهاشمية2016 ،
 29دورة التعامل مع قاعدة البيانات 2017 ،Springer

 30دورة دمج التكنولوجيا في التدريس ،الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مشروع 2017 ،Erasmus
 31دورة حوسبة المواد الدراسية عن طريق  ،Moodleالجامعة الهاشمية2017 ،
 32دورة استخدام مايروسوفت 365في التدريس ،الجامعة الهاشمية2017 ،
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دورة استخدام مايروسوفت تيميز في التدريس ،الجامعة الهاشمية2020 ،

سابعا :العضويه
.1
.2

العضوية

عضو عامل في الجمعية العلمية السعودية للقياس والتقويم.
عضو في جمعية المناهج وطرق التدريس المصرية

.3

عضو مؤسس في نادي خريجي الجامعة الهاشمية.

.4

عضو في برنامج القيادات الشبابية التابعة لالنجاز.

.5

عضو في تجمع الشباب الوطني األردني.

.6

عضو في جمعيه التوعية واإلرشاد األسري في محافظة الزرقاء.

ثامنا :المؤتمرات وورش العمل:
.1
.2
.3

المؤتمرات وورش العمل

المشاركة في مؤتمر التعليم االلكتروني في الجامعة األردنية لعام .2006-2005
المشاركة في مؤتمر المواطنة وحقوق اإلنسان في الجامعة األردنية لعام .2006-2005
المشاركة في مؤتمر البحوث والدراسات الجامعية األول ،الجامعة األردنية ،2008،وتقديم ورقة
بحثية بعنوان (أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي

واالتجاهات نحو مادة الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن).

.4

المشاركة في مؤتمر البحوث العلمية الثالث ،و ازرة التربية والتعليم ،مديرية التربية والتعليم للواء

.5

المشاركة في ورش عمل بعنوان دور المؤسسة الرسمية الدينية في تعزيز المواطنة ،الجامعة األردنية

.6

حضور مؤتمر دور الهاشمين في تعزيز الهوية الوطنية في ظل العولمة ،و ازرة التربية والتعليم،

7

المشاركة في ورشة عمل بعنوان المتابعة والتقييم لقطاع التعليم ،المركز الوطني لتنمية الموارد

8

المشاركة في ورشة عمل بعنوان التطوير الشامل للتعليم في السعودية ،جامعة طيبة ،عمادة التطوير

الكورة.

2010 /4/12

مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية.

البشرية.

التربوي.2011 ،

9

9

التنظيم والمشاركة في مؤتمر التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية " التحديات والتطلعات"- 27 ،

 ،1432 /6 /29جامعة طيبة ،ببحث منشور بعنوان :درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات السعودية لمسايرة التحديات المستقبلية المترتبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التدريس – جامعة طيبة نموذجا )-بحث منشور ،ندوة التعليم الجامعي في عصر

المعلوماتية " التحديات والتطلعات"1432 /6 /29- 27 ،
 10المشاركة في المؤتمر السابع لتعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا – جامعة السلطان قابوس-
مسقط ،ببحث بعنوان :أخطاء تالميذ المرحلة االبتدائية في المفاهيم الهندسية ومدى وعي معلميهم
بها2012 /11 /7-4 ،

 11التنظيم والمشاركة في مؤتمر التعليم المستمر ومجتمع المعرفة" ،1433 /3 /16- 14 ،جامعة
طيبة ،ببحث منشور بعنوان :قدرة البرامج المنفذة في م اركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات

األردنية على تحقيق المواءمة مع سوق العمل) ،مشترك مع الدكتور محمود بني فارس ،بحث منشور،
مجلة التربية ،جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية.

 12التنظيم والمشاركة في مؤتمر "طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة" جامعة طيبة-23 ،
1433/12/25

 13المشاركة في المؤتمر الطالبي السادس " نحو إبداع معرفي وجيل قيادي متميز ،جامعة الملك عبد
العزيز ،جدة2015/4/2-3/30 ،

 14التنظيم والتحكيم البحاث مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول :توجه العلوم
والتقنية والهندسة والرياضيات ( ،)STEMجامعة الملك سعود ،الرياض2015/5 /7-5 ،

 15حضور ورشة العمل بعنوان " :مناقشة الرسائل العلمية" الجامعة االسالمية-المدينة المنورة-19 ،
.1437 /2 /20

تاسعا :المواد التي تم تدريسها
المادة

المرحلة

المكان

اإلحصاء في التربية

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

أساليب تدريس الرياضيات والعلوم

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

مقدمة في المناهج

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

القياس والتقويم التربوي

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة
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تعليم التفكير

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

أساليب تدريس الرياضيات والعلوم للمرحلة االبتدائية

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

برامج تربية الطفل ما قبل المدرسة

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

أسس تصميم التدريس

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

تعليم التفكير لألطفال

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

علم النفس التربوي

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

تصميم وسائل تعليمية

الدبلوم

جامعة البلقاء -كلية قرطبة

أسس مناهج

البكالوريوس جامعة طيبة

طرق تدريس الرياضيات

البكالوريوس جامعة طيبة

مناهج الرياضيات في التعليم العام

البكالوريوس جامعة طيبة

طرق التدريس العامة

البكالوريوس جامعة طيبة

التربية العملية

البكالوريوس جامعة طيبة

مناهج البحث

ماجستير

جامعة طيبة

إعداد معلم الرياضيات

ماجستير

جامعة طيبة

تخطيط مناهج الرياضيات وتطويرها

ماجستير

جامعة طيبة

قضايا ومشكالت في تعليم الرياضيات

ماجستير

جامعة طيبة

اتجاهات حديثة في تدريس الرياضيات

ماجستير

جامعة طيبة

استراتيجيات تدريس الرياضيات

ماجستير

جامعة طيبة

التقويم واالختبارات التحصيلية في الرياضيات

ماجستير

جامعة طيبة

حلقة بحث

ماجستير

جامعة طيبة

مناهج وطرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

دبلوم عالي

جامعة طيبة

دبلوم عالي

جامعة طيبة

أساليب تدريس األطفال التوحديين والتدريب الميداني

دبلوم عالي

جامعة طيبة

فنيات عالج اضطرابات لغة وتواصل والتدريب الميداني

دبلوم عالي

جامعة طيبة

طرق تدريس الحاسب االلي

دبلوم عالي

جامعة طيبة

دبلوم عالي

جامعة طيبة

تدريب ميداني 1

دبلوم عالي

جامعة طيبة

تدريب ميداني 2

دبلوم عالي

جامعة طيبة

أسس مناهج

دبلوم عالي

جامعة طيبة

طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة والتدريب الميداني

طرق تدريس ذوي االعاقة السمعية والتدريب الميداني
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تحليل مناهج الرياضيات

دبلوم عالي

جامعة طيبة

سيمنار تنمية مهنية

دبلوم عالي

جامعة طيبة

بيئة صفية

دبلوم عالي

جامعة طيبة

دبلوم عالي

جامعة طيبة

طرق تدريس العلوم

مفاهيم رياضية اولية وطرق تدريسها

البكالوريوس الجامعة الهاشمية

األعداد والعمليات عليها وطرق تدريسها

البكالوريوس الجامعة الهاشمية

مفاهيم هندسية وطرق تدريسها

البكالوريوس الجامعة الهاشمية

توجهات معاصرة في مناهج الرياضيات

ماجستير

الجامعة الهاشمية

تدريس الرياضيات من 12-8

ماجستير

الجامعة الهاشمية

تقويم تعلم الرياضيات

ماجستير

الجامعة الهاشمية

قضايا وموضوعات خاصة في تدريس الرياضيات

ماجستير

الجامعة الهاشمية

تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات وعالجها

ماجستير

الجامعة الهاشمية

توجهات معاصرة في تخطيط المناهج وتطويرها

ماجستير

الجامعة الهاشمية

استخدام الحاسوب في التدريس

ماجستير

الجامعة الهاشمية

مقدمة في اإلحصاء النفسي والتربوي

البكالوريوس الجامعة الهاشمية
ماجستير

النظرية والبحث في التدريس

الجامعة الهاشمية

عاشرا :االشراف على رسائل الماجستير:
الطالب

الرسالة

المشرف

أثررر اسررتخدام إسررتراتيجية مقترحررة قائمررة علررى معيرراري التواصررل والتمثيررل الرياضرري نج ررالء حمي ررد د .محمررد أحمررد
في التفكير الجبري وحل المشكالت الجبرية لدى طالبات المرحلة المتوسطة

الصبحي

الخطيب

أثر ر برنررامج ترردريبي قررائم علررى وظررائف نصررفي الرردماغ فرري التفكيررر التناسرربي وحررل خلي ررل عب رردهللا د .محمررد أحمررد
الصبحي

المشكالت التناسبية لدى طالب المرحلة المتوسطة

الخطيب

أثررر مسرررحة المررنهج فرري التحصرريل واخترزال القلررق لرردى تلميررذات المرحلررة االبتدائيررة عير ر رردة حسر ر ررن د .محمررد أحمررد
الزهراني

من ذوات صعوبات التعلم الرياضيات

الفعاليررة النسرربية إلسررتراتيجيتي مررا وراء المعرفررة (خ ررائط المفرراهيمد دورة الررتعلم فرروق ابتهال صررال
المعرفيررة ) فرري مسررتوى البنيررة المفاهيميررة وتنميررة التفكيررر البصررري فرري الرياضرريات سيد

الخطيب

د .محمررد أحمررد

الخطيب

لدى طالبات المرحلة المتوسطة
أث ررر اس ررتخدام إس ررتراتيجية القبع ررات الس ررت ف رري التفكي ررر البص ررري وتنمي ررة المه ررارات رفيف الحاتم

د .محمررد أحمررد

تص ررور مقت رررح للمع ررايير المهني ررة المعاصر ررة وم رردى توافره ررا ل رردى معلم ررات ري رراض والء القاضي

د .محمررد أحمررد

الحياتية لطفل الروضة بالمدينة المنورة
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الخطيب

األطفال في المملكة العربية السعودية

الخطيب

أثر استخدام الدراما التعليمية في اكتسرراب المفرراهيم العلميررة والرياضررية لرردى أطفررال بدور الحربي

د .محمررد أحمررد

الروضة في المدينة المنورة

الخطيب

تقررويم محترروى الجبررر وعملياترره فرري منرراهج الرياضرريات بالمرحلررة الثانويررة بالمملكررة االء

د .محمررد أحمررد

االحمدي

العربية السعودية في ضوء معايير NCTM

الخطيب

الرياض ر اريات األردناير رة والقطراير رة للص ررف الثار رامن األساس رري ف رري اسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريل د .محمررد أحمررد
تق ررويم محت رروى كت ررب ا
ا
الخطيب
شديفات
ضوء متطالبات دراسة ()TIMSS
أث ررر ت رردريس الرياض رريات باس ررتخدام أنم رروذج دورة ال ررتعلم الس ررباعية ف رري التحص رريل أحم ر ر ر ررد بن ر ر ر رري د .محمررد أحمررد

والبراعة الرياضية لدى طالب الصف التاسع األساسي في األردن؟

يونس

الخطيب

اسررتراتيجيات حررل المسررألة الرياضررية لرردى طلبررة ومعلمرري المرحلررة األساسررية العليررا دعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء د .محمررد أحمررد

في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز

الطراونة

الخطيب

تدريس الرياضيات في مختلف الجامعات األردنية والسعودية

رسالة

الخطيب

مناقشر ررة العدير ررد مر ررن رسر ررائل الماجسر ررتير والر رردكتوراة فر رري تخصر ررص منر رراهج وطر رررق أكثر مررن  20د .محمررد أحمررد

الحادي عشر :األنشطة في مجال االعتماد األكاديمي:
األنشطة في مجال االعتماد األكاديمي:

.1

االشتراك في تأسيس نظام داخلي للجودة بكلية التربية بجامعة طيبة تمهيداً العتمادها أكاديمياً من

.2

توصيف مقررات كل من :طرق تدريس عامة ،وطرق إعداد معلم الرياضيات ،طرق تدريس

.3

خالل إحدى المنظمات العالمية.

الرياضيات ،تمهيداً لتأسيس نظام داخلي للجودة ،والوفاء بالمعايير العالمية.

توصيف برنامج إعداد معلم الرياضيات بالمرحلة الماجستيرد تمهيداً لتأسيس نظام داخلي للجودة،

والوفاء بالمعايير العالمية.

.4

رئيس فريق إعادة بناء برنامج الماجستير في مناهج وطرق تدريس الرياضياتد تمهيداً لتأسيس

.5

عضو في فريق بناء برنامج الدكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضياتد تمهيداً لتأسيس نظام

.6

المنسق الداخلي لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بكلية التربية

7

عضو لجنة معامل التطوير والتدريس المصغر بكلية التربية بجامعة طيبة.

نظام داخلي للجودة ،والوفاء بالمعايير العالمية.
داخلي للجودة ،والوفاء بالمعايير العالمية

بجامعة طيبة.

13

8
9

عضو اللجنة التطويرية لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة طيبة.
رئيس لجنة الدراسات العليا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة طيبة.

 10رئيس فريق استحداث برنامج الدبلوم في اإلشراف التربوي ،في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية
التربية بجامعة طيبة.

 11رئيس فريق استحداث برنامج الماجستير في االشراف التربوي ،في قسم المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية بجامعة طيبة.

 12رئيس فريق استحداث برنامج الماجستير التنفيذي في تعليم التفكير ،في قسم المناهج وطرق
التدريس بكلية التربية بجامعة طيبة.

 13االشتراك في تأسيس نظام داخلي للجودة بكلية التربية بالجامعة الهاشمية تمهيداً لتحقيق معايير
االعتماد الخاص.

الثاني عاشر :الخبرات:
الخبرات

.1

االشتراك في تصميم برنامج عالجي لطلبة الصف الخامس من ذوي التحصيل المتدني في مادة

.2

االشتراك في متابعة البرنامج العالجي لطلبة الصف الخامس من ذوي التحصيل المتدني في مادة

.3
.4

اللغة العربية والرياضيات وتطبيقه على طلبة المملكة في االردن.
اللغة العربية والرياضيات.

االشتراك في تقييم البحوث العلمية للطلبة في مسابقة البحث العلمي على مستوى المملكة في
االردن.
تدريب مجموعة من المعلمين على البرنامج العالجي لطلبة الصف الخامس من ذوي التحصيل
المتدني في مادة اللغة العربية والرياضيات.

.5

تحكيم العديد من األبحاث لمجلة رسالة المعلم في االردن.

.6

االشتراك في إعداد العديد من البحوث التي تخدم وتوجه السياسة التربوية والمنهاجية في و ازرة
التربية والتعليم في األردن ومنها:

▪ أثر دورات إنتل لإلداريين على ممارسات الموظفين
▪ درجة رضا متلقي الخدمة (المراجعين/اإلداريين /الطلبة /المعلمين) عن الخدمات التري تقردمها لهرم و ازرة
التربية والتعليم.

▪ ادراكات الطلبة الموهوبين ومعلميهم وأولياء أمورهم نحو البرامج المقدمة لهم من و ازرة التربية والتعليم.
▪ متابعة وتقييم المشروع الوطني للحد من العنف ضد األطفال (معاً نحو بيئة مدرسية آمنة).
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▪ إجراء دراسة تقييميه حول صندوق التجديدات التربوية.

▪ إجراء دراسة لتقييم أثرر البرنرامج العالجري لطلبرة الصرف الخرامس األساسري مرن ذوي التحصريل المتردني
في مادة الرياضيات واللغة العربية.

▪ إجراء دراسة (خصائص المدارس األردنيرة مرتفعرة األداء ومنخفضرة األداء فري الد ارسرة الدوليرة (2007
)TIMSS,

▪ مشروع إنشاء مجلة البحث التربوي االلكتروني.

▪ درجة فاعلية عملية اإلشراف التربوي في مدارس و ازرة التربية والتعليم في األردن

▪ تقويم المراكز الريادية في األردن من وجهة نظر مديري ومعلمي وطلبة المراكز الريادية.

▪ اتجاهات طلبة المدارس الثانويرة وأوليراء أمرورهم وذي االختصراص التربروي نحرو امتحران شرهادة الد ارسر ة
الثانوية العامة

▪ االشتراك مع مركز الد ارسرات وخدمرة المجتمرع فري الجامعرة األردنيرة بر جراء د ارسرة بعنروان :تقيريم الطلبرة
المتحان الثانوية العامة في االردن.

الثالث عشر :نشاطات أخرى:
نشاطات أخرى

.1

محكم للعديد من المجالت التربوية الوطنية واإلقليمية والعالمية

.2

عضو اللجنة االستشارية الخاصة بمعامل التأثير العربي

.3

عضو تحرير نشرة البحث التربوي التي تصدر عن إدارة البحث والتطوير التربوي ،األردن.

.4

تقويم للعديد من األبحاث التي تنشر في مجلة رسالة المعلم ،األردن.

6

مهارة ممتازة في استخدام الحاسوب.

7

على معرفة ممتازة في استخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS

8

عقد العديد من ورش العمل في آلية كتابة البحث التربوي.

9

حضور عدد من المؤتمرات البحثية والتعليمية والتربوية.

 10تحكيم العديد من أدوات رسائل الماجستير والدكتوراه تخصص المناهج وطرق التدريس

 11عضو تحرير نشرة المناهج وطرق التدريس التي تصدر عن قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية
التربية ،جامعة طيبة.

 12على معرفة جيد جدا باللغة االنجليزية قراءة وكتابه.
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الرابع عشر :خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
خدمة المجتمع وتنمية البيئة
.1
.2

التدريب في البرنامج التربوي الذي عقدته منطقة األغوار لمشرفي المرحلة االبتدائية في الفترة ما
بين  ،2008/3/6 -1وما بين 2008/5/13 -8مد بعنوان تقييم أداء المشرفين.

إلقاء محاضرات في كلية قرطبة في الموضوعات التالية :طرق التعليم وتنمية التفكير ،أسباب
وعالج مشكلة األمية ،عالقة األمية بالمشكالت الصحية للمجتمع األردني ،تصحي المعتقدات

الالعلمية المنتشرة في المجتمع األردني.

.3

إلقاء محاضرات بمديرية الثقافة في الزرقاء في الموضوعات التالية:

الثقافة العلمية ،التربية الصحية ،التربية الغذائية ،التربية البيئية ،التربية األمانية ،التعامل مع

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،مشكالت الشباب ،ومحاولة التغلب عليها ،استثمار طاقات
الشباب في خلق أفكار مبتكرة ،أعالم العرب العلماء ،صالون الشباب األدبي.

.4

إلقاء محاضرات بنادي معلمي عمان في الموضوعات التالية :الثقافة العلمية ،التربية الصحية،
التربية الغذائية ،الذكاءات المتعددة.

.5

االشتراك في مشروع النهوض بالمرأة والطفل األكثر احتياجاً بجنوب األردن والممول من
الصندوق النقد الدولي.

.6

مساعد عميد عمادة التعلم المستمر ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية

.7

عضو الفريق المؤسس لمركز التعلم الخدمي ،الجامعة الهاشمية ،األردن

الخامس عشر :النشاط الطالبي واإلداري :
النشاط الطالبي واإلداري
.1
.2

رئيس تحرير مجلة البحث التربوي الصادرة عن و ازرة التربية والتعليم.
عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية قرطبة.

.3

عضو لجنة المختبرات واألجهزة العلمية بكلية قرطبة.

.4

عضو لجنة العالقات العلمية والثقافية بكلية قرطبة.

5

عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة طيبة.

6

عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة طيبة.

7

عضو لجنة المختبرات واألجهزة العلمية بكلية التربية جامعة طيبة.

8

عضو لجنة العالقات العلمية والثقافية بكلية التربية جامعة طيبة.

9

المشرف على وحدة التربية العملية بكلية التربية جامعة طيبة.
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 11أمين تحرير مجلة جامعة جامعة طيبة للعلوم التربوية
 12نائب المشرف العام على مركز النشر العلمي /جامعة طيبة

المعرفون:
المعرفون

.1

األستاذ الدكتور عبدهللا يوسف عبابنة ،األردن ،جامعرة مؤترة ،كليرة العلروم التربويرة ،قسرم المنراهج

.2

معر ر ررالي األسر ر ررتاذ الر ر رردكتور تيسر ر ررير النعيمر ر رري ،األردن ،وزير ر ررر التربير ر ررة والتعلر ر رريم األسر ر رربق .جر ر روال:

.3

االستاذ الدكتورة جهاد عالء الدين ،األردن ،عميد كلية العلوم التربوية ،الجامعة الهاشمية.

4

االستاذ الدكتور أيمن العمري ،األردن ،عميد كلية العلوم التربوية األسبق ،الجامعة الهاشمية

.6

األس ررتاذ ال رردكتور عل رري الغام رردي ،الس ررعودية ،جامع ررة طيب ررة ،كلي ررة التربي ررة ،مس رراعد نائ ررب رئ رريس

7
8
9

والتدريس .رئيس مركز تنمية الموارد البشرية .جوال0795758004 :
0799076400

الجامعة.
األس ررتاذ ال رردكتور منصر ررور غ رروني ،الس ررعودية ،جامعر ررة طيب ررة ،كلي ررة التربير ررة ،عمي ررد كلي ررة التربير ررة
األسبق .جوال00962555325787 :
األس ررتاذ ال رردكتور محم ررد ش ررحات الخطي ررب ،الس ررعودية ،جامع ررة طيب ررة ،كلي ررة التربي ررة ،عمي ررد كلي ررة
التربية.

األستاذ الدكتور طالل الحربي ،السعودية ،جامعة طيبة ،كلية التربية ،رئيس قسرم المنراهج وطررق

التدريس .جوال00966546439901 :
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