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( )2الماجستير :
درجة الماجستير في المناىج وأساليب تدريس الرياضيات  ،كمية الدراسات العميا  ،الجامعة األردنية ،
(مف عاـ 3;;:ـ 4223 -ـ)  ،المعدؿ  )5.97( :مف ( ، )6التقدير  :ممتاز .
عنواف رسالة الماجستير  :أثر استخداـ األلعاب التربوية الرياضية عند طمبة الصف السابع األساسي عمى ٍ
كل مف
تحصيميـ في الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا .
( )3البكالوريوس :
درجة البكالوريوس في الرياضيات  ،كمية العموـ  ،الجامعة األردنية ( ،مف عاـ 3;;3ـ3;;7 -ـ) ،
المعدؿ  ، )% :2.9( :التقدير  :جيد جدا .
( )4الثانوية العامة :
الفرع العممي  ،مدرسة كمية الحسيف الثانوية /عماف  ،عاـ 3;;3ـ  ،المعدؿ . )% :7.9( :

الخبرات العممية :
-

أستاذ ( 4238/8/7ـ – تاريخو )  ،قسـ المناىج والتدريس  ،كمية العموـ التربوية  ،جامعة آؿ البيت .

-

أستاذ مشارؾ ( 4233/8/8ـ – 4238/8/6ـ )  ،قسـ المناىج والتدريس  ،كمية العموـ التربوية ،
جامعة آؿ البيت .

-

أستاذ مساعد ( 4229/7/9ـ – 4233/8/7ـ )  ،قسـ المناىج والتدريس  ،كمية العموـ التربوية ،
جامعة آؿ البيت .

-

محاضر متفرغ ( 4227 /;/47ـ 4229/7/8 -ـ )  ،قسـ المناىج والتدريس  ،كمية العموـ التربوية ،
جامعة آؿ البيت .

-

معمـ رياضيات (3;;8ـ – 4227ـ)  ،وكالة الغوث الدولية . UNRWA

-

معمـ رياضيات (3;;7ـ – 3;;8ـ)  ،و ازرة التربية والتعميـ .
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خبرات ونشاطات أخرى :
-

مساعد مدير دائرة ضماف الجودة ومراقبتيا في جامعة آؿ البيت 422;/422: ،ـ .

-

عضو لجنة تدقيق نماذج االعتماد العاـ والخاص التي تعدىا الكميات والمعاىد في جامعة آؿ البيت ،
422:ـ .

-

مرشح وممثل جامعة آؿ البيت لممشاركة في فعاليات األسبوع العممي الرابع عشر تحت عنواف (العموـ
والتكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة) في الجمعية العممية الممكية 422: ،ـ .

-

مرشح وممثل جامعة آؿ البيت لمتابعة المشاريع والبرامج الخاصة بالمنظمة العربية لمتربية والثقافة
والعموـ  ،ولممشاركة في فعاليات ورشة العمل الوطنية حوؿ أياـ اإللكسو بعنواف )األردف واإللكسو شراكة
متجددة( 4232 ،ـ .

-

مرشح وممثل جامعة آؿ البيت لممؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعميـ والبحث
العممي  ،وذلؾ عف محور (تقييـ أداء الطمبة) 4232 ،ـ .

-

عضو الفريق المشارؾ في إعداد دليل التصنيف الميني العربي ( محور ميف التعميـ وما يرتبط بيا) ،
المشروع العربي لمتوصيف والتصنيف الميني )4228 ، (AOCـ .

-

مرشح وممثل جامعة آؿ البيت لممشاركة في مؤتمر تمبوس الوطني السابع 4233 ،ـ .

-

مرشح وممثل جامعة آؿ البيت لممشاركة في مؤتمر تمبوس الوطني الثامف 4235 ،ـ .

-

مقرر وعضو عدة لجاف في قسـ المناىج والتدريس وفي كمية العموـ التربوية في
جامعة آؿ البيت  ،ومنيا ما يأتي:
 لجنة التعييف والترقية والبحث العممي
 لجنة الخطة الدراسية
 لجنة ضماف الجودة
 لجنة الدراسات العميا

3

 لجنة التطوير والمتابعة والجودة والتعميـ اإللكتروني
 لجنة معادلة المواد (المساقات)
 لجنة المكتبة
 لجنة تأديب الطمبة
 لجنة المؤتمرات
 لجنة الخطة والتطوير األكاديمي
 لجنة تقييـ اإلنتاج العممي لمزمالء المتقدميف لمترقية
 لجنة دراسة الطمبات المقدمة إلشغاؿ وظيفة عضو ىيئة تدريس

الدورات التدريبية :
-

دورة التأىيل التربوي لمعممي المرحمة اإلعدادية  /تخصص الرياضيات  .المشرؼ عمى الدورة  :معيد
التربية التابع لألونروا  /اليونسكو  .مدة الدورة ( :سنة واحدة) مف عاـ 3;;8ـ3;;9 -ـ .

-

دورة حوسبة المساقات الجامعية  .المشرؼ عمى الدورة  :مركز تطوير أعضاء ىيئة التدريس  /جامعة آؿ
البيت  .مدة الدورة  :مف 4228/33/37ـ 4228/34/35 -ـ .

األبحاث :
-

مستوى التفكير الرياضي وعالقتو بالتحصيل في الرياضيات لدى طمبة الصف العاشر مف مرحمة التعميـ األساسي
في األردف  ،مجمة تربويات الرياضيات  ،المجمد ( ،)43العدد العاشر/الجزء األوؿ  ،ص 423:( ، 4; – 8ـ).

-

أثر برنامج مقترح لتنمية ميارات االتصاؿ الرياضي في التحصيل المباشر والمؤجل في اليندسة واالتجاىات
نحوىا لدى طمبة الصف السابع األساسي في األردف  ،مجمة تربويات الرياضيات  ،المجمد ( ، )43العدد
الخامس/الجزء الثاني  ،ص 423:( ، 88 – 66ـ) .
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-

أثر استخداـ السبورة التفاعمية في تدريس اليندسة في تنمية التفكير اليندسي لدى طمبة الصف التاسع
األساسي ،مجمة جامعة القصيم لمعموم التربوية والنفسية ( ،مقبوؿ لمنشر) 4239( ،ـ) .

-

أثر استخدا ـ أسموب حل المشكالت في تدريس الرياضيات في تنمية الحس العددي لدى طمبة الصف
الخامس األساسي  ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس  ،المجمد ( ، )36العدد الرابع ،
ص 4238( ، 3;5 – 392ـ) .

-

اتجاىات طمبة تخصص معمـ صف في جامعة آؿ البيت في األردف نحو الرياضيات وتدريسيا،
المجمة التربوية /جامعة الكويت  ،المجمد (; ، )4العدد  ، 338ص ;;4237( ، 849 – 7ـ) .

-

أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية القدرة عمى حل المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف السادس
األساسي ،مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسية  ،المجمد ( ، )53العدد األوؿ  ،ص – 637
4237( ، 665ـ) .

-

أثر استخداـ السبورة التفاعمية في تدريس الرياضيات في تنمية الحس العددي لدى طمبة الصف السادس
األساسي ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ( ،مقبوؿ لمنشر) 4237( ،ـ) .

The Effect of Using Smart Board on Mathematics Achievement and Retention

-

of Seventh Grade Students . International Journal of Education, 6 (4),
107-118, (2014).
Attitudes of Mathematics Teachers Toward Using Smart Board in Teaching

-

Mathematics. Contemporary Issues in Education Research, 6 (4), 373-380,
(2013).
The Effect of Using Computer Games in Teaching Mathematics on Developing

-

the Number Sense of Fourth Grade Students. Educational Research and
Reviews, 8 (16), 1477-1482, August, (2013).
Obstacles of Teaching Mathematics Faced By the Class Teachers in Jordan.
Educational Research and Reviews, 8 (19), 1810-1816, October, (2013).
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-

-

د ارسػة تحميميػػة لمتطبيقػات الحياتيػػة فػي كتػػاب الرياضػػيات لمصػف السػػادس مػف مرحمػػة التعمػيـ األساسػػي فػػي
األردف  ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ( ،مقبوؿ لمنشر) 4235( ،ـ) .

-

أثر تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي في القدرة عمى حل المسألة الرياضية لدى طمبة الصف الثامف
األساسي  ،المجمة التربوية  /جامعة الكويت ،المجمد ( ، )48العدد  ، 324ص ، 483 – 459
(4234ـ) .

-

أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير الرياضي في تحصيل طمبة الصف السابع األساسي في الرياضيات ،
مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسية  ،المجمد ( ، )4:العدد الثاني  ،ص ، 747 - 6;3
(4234ـ) .

-

أثر ربط الرياضيات بالحياة في تنمية التفكير الرياضي لدى تالميذ الصف السابع األساسي في األردف ،
مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسية ( ،مقبوؿ لمنشر) 4234( ،ـ) .

-

أثر برنامج مقترح لتنمية ميارات االتصاؿ الرياضي في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف العاشر
األساسي  ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ( ،مقبوؿ لمنشر) 4234( ،ـ) .

-

أثر استخداـ أسموب حل المشكالت في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف
التاسع األساسي  ،المجمة التربوية  /جامعة الكويت  ،المجمد ( ، )47العدد  ، ;:ص ، 452 – 423
(4233ـ) .

-

اتجاىات معممي الصفوؼ األساسية الثالث األولى مف مرحمة التعميـ األساسي في األردف نحو كل مف
الرياضيات وتدريسيا  ،مجمة العموم التربوية والدراسات اإلسالمية  /جامعة الممك سعود  ،المجمد
( ،)45العدد  ، 5ص 4233( ، 874 – 853ـ) .

-

أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية التفكير الرياضي لدى طمبة الصف الثامف األساسي  ،مجمة
العموم التربوية والدراسات اإلسالمية  /جامعة الممك سعود ،المجمد ( ، )44العدد ، 4
ص 4232( ، 468 – 429ـ) .
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-

المعيقات التي يواجييا معممو الرياضيات المبتدئوف في األردف  ،مجمة العموم اإلنسانية  /جامعة
منتوري  ،قسنطينة -الجزائر  ،المجمد (أ)  ،العدد ( - )54ديسمبر  ،ص 422;( ، 69 - 49ـ) .

-

أ ثر التطبيقات الحياتية لمرياضيات في التحصيل المباشر والمؤجل في الرياضيات لدى طمبة الصف
السادس األساسي  ،مجمة بحوث جامعة حمب /سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية والتربوية ،
العدد (422;( ، )89ـ) .

-

أثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير الرياضػي لػدى طمبػة الصػف السػابع األساسػي  ،مجمةة بحةوث جامعةة
تعز  ،العدد الحادي عشر  ،ص 422:( ، 52:- 4;3ـ) .

المؤتمرات وورش العمل :
-

مؤتمر تمبوس الوطني الثامف  ،الجامعة األردنية 4235/3/43 ،ـ .

-

مؤتمر تمبوس الوطني السابع  ،الجامعة األردنية 4233/33/49 ،ـ .

-

المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعميـ والتعمـ والبحث العممي  ،عماف ،
4232/8/39-37ـ .

-

ورشة العمل الوطنية حوؿ أياـ االلكسو بعنواف " األردف وااللكسو  :شراكة متجددة " ،عماف ،
4232/7/49ـ .

-

ورشة عمل بعنواف " االعتماد والجودة في التعميـ العالي "  ،جامعة الزرقاء الخاصة422:/32/44 ،ـ .

-

ورشة عمل بعنواف" ضماف جودة التعميـ العالي في الجامعات العربية  :آليات التقويـ الذاتي والخارجي" ،
اتحاد الجامعات العربية  ،عماف 422:/33/47-45،ـ .
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المساقات الجامعية التي قمت بتدريسها :
مساقات البكالوريوس :
-

مفاىيـ أساسية في الرياضيات .

-

مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا .

-

المفاىيـ العممية والرياضية .

-

مفاىيـ رياضية وأساليب تدريسيا .

-

اإلحصاء الوصفي التربوي .

-

استخداـ الحاسوب في التعميـ .

-

تعميـ التفكير.

-

عمـ النفس التربوي .

-

طرائق التدريس لمصفوؼ األولى .

-

مدخل إلى رياض األطفاؿ .

-

برامج األطفاؿ المحوسبة .

مساقات الماجستير :
-

أساليب تدريس الرياضيات (. )3

-

أساليب تدريس الرياضيات (. )4

-

طرائق في تدريس الرياضيات .

-

اتجاىات معاصرة في مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا .

-

حمقة بحث في تدريس الرياضيات .

-

قضايا ومشكالت معاصرة في مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا .
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-

طرؽ التقويـ واالختبار .

-

مناىج البحث في المناىج والتدريس .

اإلشراف عمى رسائل الماجستير :
-

اإلشراؼ عمى العديد مف رسائل الماجستير في تخصص مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا .

-

عضو لجنة مناقشة لمعديد مف رسائل الماجستير والدكتوراه .

* محكم لعدد من المجالت العممية التربوية .
* الجوائز العممية الحائز عميها :
جائزة التميز في البحث العممي مف معيد كموت  The Clute Instituteفي الواليات المتحدة األمريكية  ،وذلؾ
عف البحث الموسوـ :
)(Attitudes of Mathematics Teachers toward Using Smart Board in Teaching Mathematics
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