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ياضيات التي ّ
 .1عدنان العابد .)2013( .ميارات دراسة الر ّ
ياضيات وفق التحميل التمييزي ليا .مجمّة جامعة النجاح لألبحاث (العموم
ّ
متدني التحصيل في الر ّ
اإلنسنية) ،جامعة النجاح الوطنية.2206-2177 ،)10(27 ،
ا

الدافعية
 .2عدنان العابد .)2012( .أثر استخدام أنموذج التعمّم
ياضية و ّ
التوليدي في ح ّل المسألة الر ّ
ّ
النفسية  ،جامعة
األساسية  .مجمّة الدراسات التربوية و
ياضيات لدى طمبة المرحمة
ّ
ّ
نحو تعمّم الر ّ
السمطان قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعمان.16-1 ،)2(6 ،

ياضيات لدى الطمبة وتأثّرىا بمفيوم الذات
 .3عدنان العابد وابراىيم الشرع .)2012 ( .مناحي تعمّم الر ّ
مجمّة جامعة النجاح لألبحاث (العموم
ياضيات.
ياضي لدييم وعالقتيا بتحصيميم في الر ّ
الر ّ
اإلنسنية) ،جامعة النجاح الوطنية.2104-2065 ،)9(26 ،
ا

متدني التحصيل
ياضيات نحو الطمبة ّ
 .4إبراىيم الشرع و عدنان العابد .)2012( .اتجاىات معمّمي الر ّ
النفسية ،جامعة السمطان قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعمان،
ياضيات .مجمّة الدراسات التربوية و
ّ
في الر ّ
.146-133 ،)1(6
ياضي والتحصيل
 .5عدنان العابد .)2012( .أثر استخدام أسموب البرىان بدون كممات في التفكير الر ّ
الثانوية  .مجمّة جامعة النجاح لألبحاث (العموم اإلنسانية) ،جامعة النجاح
لدى طمبة المرحمة
ّ
الوطنية.416-393 ،)2(26 ،

المدرسية بالحياة من وجية نظر
ياضيات
ّ
 .6عدنان العابد وابراىيم الشرع .)2011( .درجة ارتباط مناىج الر ّ
األردنية .مقبول لمنشر في مجمّة جامعة دمشق لمعموم التربوية
بوية في الجامعة
ّ
كمية العموم التر ّ
طمبة ّ
النفسية ،جامعة دمشق ،دمشق.
و
ّ
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تخصص
 .7إبراىيم الشرع و عدنان العابد  .)2010 ( .دراسة تحميمية ألخطاء ح ّل المتباينات لدى طمبة
ّ
ياضيات في الجامعة األردنيةّ .المجمّة األردنية فم العموم التربوية  ،جامعة اليرموك-93 ،)2(6 ،
الر ّ
.108

ياضيات نحو
 .8عدنان العابد وىيثم الخطيب
ومحمد الغافري .)2007 ( .اتجاىات الطمبة معمّمي الر ّ
ّ
الحاسوب وعالقتيا بفاعميتيم الذاتية في استخدامو .المجمّة العربية لمتربية  ،المنظمة العربية لمتربية
والثقافة والعموم ،تونس.113-93،)1(27 ،

 .9عدنان العابد ورضا أبوعموان وىيثم الخطيب .)2007( .فاعمية استخدام نموذج التعمّم البنائي في تدريس
ياضي ّ  .مجمّة دراسات فم المناهج وطرق
ياضيات عمى تحصيل طمبة المرحمة
ّ
الر ّ
األساسية وقمقيم الر ّ
التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ،جامعة عين شمس ،القاىرة.180-149 ،24 ،

10. Adnan Abed & Haitham Al Khateeb. (2003). Area and perimeter calculations by
education majors. Perceptual and Motor Skills, 97, 1265-1266.
11. Haitham Al Khateeb & Adnan Abed. (2003). A mathematics content course and
teaching efficacy beliefs of undergraduate majors in education. Psychological
Reports, 93, 475-478.

ياضيات نحو ح ّل المسألة ومدى تأثرىا بتحصيميم
 .12عدنان العابد .)2002( .معتقدات الطمبة معمّمي الر ّ
التربوية ،جامعة الكويت ،الكويت.72-43 ،)65(17 ،
ومعتقداتيم بفاعميتيم التدريسية .المجمّة
ّ
13. Haitham Al Khateeb & Adnan Abed. (2002). Factor structure of an Arabic
translation of the scale, preference for numerical information. Perceptual and Motor
Skills, 94, 185-188.

ياضيات شبكة المعمومات
 .14عدنان العابد ورضا أبو عموان .)2002 ( .أثر استخدام الطمبة معمّمي الر ّ
ياضي ّ ومعتقداتيم بفاعمية تدريسيم .مجمّة كمية التربية بجامعة عين شمس ،
اإلنترنت عمى تفكيرىم الر ّ
جامعة عين شمس ،القاىرة.163-135 ،)1(26 ،

ياضيات والعموم
 .15عدنان العابد وعبد اهلل أمبوسعيدي .)2002( .معتقدات طمبة المرحمة الثانوية نحو الر ّ
ومتغيرات مرتبطة بيا .مجمّة العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين ،البحرين.150-125 ،)3(3 ،
ياضيات
ياضيات نحو معايير مناىج الر ّ
 .16عدنان العابد وىيثم الخطيب .)2002 ( .معتقدات معمّمي الر ّ
النفسية
واتجاىاتيم .مجمّة سمسمة الدراسات
المدرسية وعالقتيا بمعتقداتيم بفاعميتيم في التدريس
ّ
التربوية ،جامعة السمطان قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعمان.121-72 ،5 ،
و
ّ
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ياضيات المدرسية بسمطنة عمان
 .17عدنان العابد .)2001 ( .مدى اتساق محتوى اإلحصاء في كتب الر ّ
بويات
تربويات
ياضيات .مجمّة
الرياضيات  ،الجمعية المصرية لتر ّ
ّ
ّ
مع معايير المجمس القومي لمعمّمي الر ّ
ياضيات ،القاىرة.46-11 ،4 ،
الر ّ
 .18عدنان العابد ورضا أبو عموان .)2001( .فاعمية استخدام النموذج االنتقائي (اإلكميكتيكي) في تدريس

ياضيات عمى أداء الطمبة المعمّمين واتجاىاتيم نحوىا .مجمّة دراسات فم المناهج وطرق التدريس،
الر ّ
الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ،جامعة عين شمس ،القاىرة.154-121 ،73 ،
19. Adnan Abed & Haitham Al Khateeb. (2001). Mathematics anxiety among eighthgrade students of the United Arab Emirates. Psychological Reports, 89, 65-66.
20. Haitham Al Khateeb & Adnan Abed. (2000). Preference for numerical
information among Arab students. Psychological Reports, 86, 483-486.
21. Mohammed Hassan & Adnan Abed. (1999). Differences in spatial visualization as
a function of scores on hemisphericity of mathematics teachers. Perceptual and
Motor Skills, 88, 387-390.

22. Ahmed Bin Dania & Adnan Abed. (1997). Reliability and factorial structure of an
Arabic translation of the of the self-consciousness scale. Psychological Reports,
61, 1091-1101.

 .23عدنان العابد .)1996( .القدرة المكانية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ومتغيرات مرتبطة بيا في
ياضيات .مجمّة كمية التربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.35-1 ،12 ،
الر ّ
ياضيات في مرحمتي التعميم األساسي
 .24عدنان العابد .)1995 ( .القدرات المكانية لدى معمّمي الر ّ
الثانوي .المجمّة العربية لمتربية  ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تونس،
و
ّ
.205

-182 ،)1(15

 .25عدنان العابد .)1995 ( .أثر نوع االختبار والمستوى التحصيمي عمى أداء طمبة الصف الثامن في
النفسية
ياضية .مجمّة جامعة دمشق لمعموم التربوية و
ّ
حمّيم المسألة الر ّ
.191-161 ،)43(11

 ،جامعة دمشق ،دمشق،

الثانوي.
األساسي و
المكانية لدى الطمبة في مرحمتي التعميم
 .26عدنان العابد .)1995 ( .تطور القدرة
ّ
ّ
ّ
مجمّة أبحاث اليرموك :سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن،)3(11 ،
.30-9

ياضيات وعالقتو ببعض المتغيرات لدى الطمبة
 .27عدنان العابد وابراىيم يعقوب .)1994 ( .قمق الر ّ
عمان ،األردن،29 ،
الجامعيين في األردن .مجمّة اتحاد الجامعات العربية  ،اتحاد الجامعات العربيةّ ،
.26-5
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ياضيات لدى طمبة الصف
 .28عدنان العابد .)1994 ( .القدرة
المكانية (الفراغية) والتحصيل في الر ّ
ّ
األساسي .المجمّة العربية لمتربية  ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم،
العاشر من مرحمة التعميم
ّ
تونس.226-205 ،)1(14 ،

ياضيات لألطفال :تطويره ودالالت صدقة
 .29عدنان العابد وابراىيم يعقوب .)1994 ( .مقياس قمق الر ّ
وثباتو لدى تالميذ الصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن من المرحمة األساسية في األردن .مجمّة
عمان،)1(21 ،
دراسات :سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،الجامعة األردنيةّ ،

.417-388

ياضي عند تالميذ الصف
 .30عدنان العابد وأمل خصاونو .)1993 ( .القدرة عمى التفكير
المنطقي الر ّ
ّ
عمان،
السادس االبتدائي .مجمّة دراسات :سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية  ،الجامعة األردنيةّ ،
.263-34 ،)1(20

 .31عدنان العابد .)1992 ( .أثر عدد من المتغيرات عمى قدرة تالميذ الصف الثاني االبتدائي في حل
مسائل الجمع والطرح من نوع الجمل المفتوحة.

المنصورة ،المنصورة ،مصر.179-153 ،19 ،

مجمّة كمية التربية بجامعة المنصورة  ،جامعة

ياضي لدى طمبة
تطور القدرة عمى التفكير
 .32أمل خصاونو و عدنان العابدّ .)1992 ( .
المنطقي الر ّ
ّ
مجمّة أبحاث اليرموك :سمسمة العموم اإلنسانية
مرحمة التعميم األساسي والطمبة المعمّمين.
واالجتماعية ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.202-175 ،)3(8 ،

 .33عدنان العابد .)1992 ( .أثر نوع المسألة ومستوى الميارات الحسابية عمى أداء تالميذ الصف
ياضية .مجمّة كمية التربية بأسوان ،جامعة أسيوط ،مصر،6 ،
السادس في حمّيم المسألة الر ّ
.281

-256

 .34عدنان العابد .)1992 ( .عمميتا الجمع والطرح ومتغيرات مرتبطة بيما لدى تالميذ الصف األول
االبتدائي .مجمّة أبحاث اليرموك :سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية

 ،جامعة اليرموك ،إربد،

األردن.127-95 ، )1(8 ،

محمد صباريني و عدنان العابد .)1991 ( .البيئة كمصدر تعمّم لمرياضيات في المرحمة االبتدائية:
.35
ّ
دراسة تجريبية .مجمّة كمية التربية بأسوان ،جامعة أسيوط ،مصر.281-267 ،5 ،
ياضيات
 .36عدنان العابد وابراىيم يعقوب .)1990 ( .مقياس قمق الر ّ

) :(MARSالخصائص

المعدلة .مجمّة أبحاث اليرموك :سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،
السيكومترية لمصورة
المعربة و ّ
ّ
جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.161-145 ،)4(6 ،

 .37عدنان العابد .)1990 ( .التقدير التقريبي وعالقتو بالميارات الحسابية األساسية لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية .المجمّة التربوية ،جامعة الكويت ،الكويت.72-51 ،)22(6 ،
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 .38عدنان العابد .)1990( .دراسة متغيرات مرتبطة بأداء تالميذ الصف الثالث االبتدائي في حميم
مسائل الضرب والقسمة من نوع الجمل المفتوح

واالجتماعية ،الجامعة األردنية.31-7 ،)3(17 ،

ة  .مجمّة دراسات :سمسمة العموم اإلنسانية

ياضيات في األردن وعالقتيا باتجاىاتيم
يسية لدى معمّمي الر ّ
 .39عدنان العابد .)1990 ( .الميارات التدر ّ
الموصل ،العراق.
ياضيات وطرق تدريسيا" .مجمّة التربية والعمم ،جامعة الموصل،
نحو الر ّ

 .40عدنان العابد .)1989 ( .مفيوم التماثل عمى المساوا ة في عمميتي الجمع والطرح لدى تالميذ الصف
الثاني من المرحمة االبتدائية في األردن.

القاىرة.263-251 ،)19(4 ،

مجمّة دراسات تربوية  ،كمية التربية ،جامعة عين شمس،

حسابية لدى طمبة المرحمة
 .41عدنان العابد .)1988 ( .انتقال أثر تعمم القواعد الجبرية إلى مواقف
ّ
النفسية ،جامعة دمشق ،دمشق.33-113 ،)1(4 ،
اإلعدادية .مجمّة جامعة دمشق لمعموم التربوية و
ّ
 .42عدنان العابد وعدنان حمزة .)1987 ( .قياس مدى احتفاظ دراسي معيد اإلدارة العامة بالمعارف

ياضيات .مجمّة اإلدارة العامة  ،معيد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية-137 ،
والميارات في مادة الر ّ
.157

المشاركة فم تأليف الكتب

الرياضيات وأساليب تدريسها " .باالشتراك مع د .محمد أبو صالح و د .أمل خصاونو .و ازرة
" .1مناهج
ّ
التربية والتعميم ،الجميورية اليمنية ،بالتعاون مع مؤسسة أميد إيست التعميمية /واشنطن،
.2000

الرياضيات فم الصفوف األربعة األولى " .باالشتراك مع د .موفق حجو و د .أمل خصاونو.
" .2مفاهيم
ّ
و ازرة التربية والتعميم ،الجميورية اليمنية ،بالتعاون مع مؤسسة أميد إيست التعميمية /واشنطن،
.2000

الرياضيات وطرائق تدريسها (  .")1باالشتراك مع د .مصطفى سويمم و د .فيمي عثمان .جامعة
" .3
ّ
عمان.1993 ،
القدس المفتوحةّ ،

الرياضيات وطرائق تدريسها (  .")2باالشتراك مع د .محمد راشد و د .فيمي عثمان .جامعة القدس
" .4
ّ
عمان.1996 ،
المفتوحةّ ،
" .5القياس والتقويم " .باالشتراك مع د .محمد أبو صالح و د .سامي ممحم .و ازرة التربية والتعميم،
الجميورية اليمنية ،بالتعاون مع مؤسسة أميد إيست التعميمية /واشنطن.1996 ،

" .6البحث التربوي" .باالشتراك مع د .محمد أبو صالح ود .سامي ممحم .و ازرة التربية والتعميم ،الجميورية
اليمنية ،بالتعاون مع مؤسسة أميد إيست التعميمية /واشنطن.2000 ،
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محمد الخوالدة و د .حمدان نصر .و ازرة التربية والتعميم،
" .7طرق التدريس العامة " .باالشتراك مع دّ .
الجميورية اليمنية ،بالتعاون مع مؤسسة أميد إيست التعميمية /واشنطن.1995 ،

" .8التفاضل والتكامل والهندسة التحميمية" .باالشتراك مع مؤلفين آخرين ،إربد :مكتبة الفجر.1989 ،

الرحي القواسمة.
م
الرياضيات :لممعمّمين وطمبة الدبموم والكميات" .باالشتراك مع د .عبد
" .9أساليب تدريس
ّ
العممية.1989 ،
عمان :مكتبة العرب
ّ
ّ

اإلشراف عمى رسائل الدكتوراه والماجستير
• مشرف رئيس عمى أطروحات دكتوراه ورسائل ماجستير فم "الجامعة األردنية":

 جازي صالح البموي ،أطروحة دكتوراه :أثر برنامج تعميمي مستند إلى برمجية جيو جب ار Geo Gebraفي حل المسألة الرياضية وفي الدافعية نحو تعمّم الرياضيات لدى طمبة الصف األول الثانوي في
المممكة العربية السعودية (.)2013

توجيات
 مصطفى خميس الغرابمي ،أطروحة دكتوراه :أثر برنامج تدريبي لمعمّمي الرياضيات مستند إلى ّالدراسة الدولية في الرياضيات والعموم  TIMSSفي قدرة طمبتيم عمى المعرفة والتطبيق واالستدالل

الرياضي (.)2013
 ىشام دويكات ،أطروحة دكتوراه :أثر برنامج تدريبي قائم عمى المعايير التربوية لإلستراتيجية الوطنيةإلعداد وتأىيل المعممين في فمسطين في المعرفة الرياضية والمغوية والسموك التعميمي لدى معمّمي
المرحمة األساسية الدنيا (.)2013

 نسيبة عمي الموسى ،أطروحة دكتوراه :أثر استخدام المحاكاة المحوسبة في تدريس التربية اإلسالمية فيالتحصيل وعمميات الربط لدى الطمبة مختمفي الدافعية في المرحمة األساسية العميا في األردن (.)2013
حل
مدعم بالتأثيرات الضوئية  Illuminationsفي ّ
 سييل حسين صالحة ،أطروحة دكتوراه :أثر برنامج ّالمسألة الرياضية والقدرة المكانية لدى طمبة الصف السابع األساسي في فمسطين (.)2012
 حمزة محمد المجدالوي ،رسالة ماجستير ،أثر استخدام األنموذج االنتقائي في تدريس الرياضيات عمىكل من تحصيل طمبة الصف السادس في الرياضيات ومفيوم الذات الرياضي لدييم (.)2012
 رفاء جمال أبو شمة ،أطروحة دكتوراه :أثر برنامج تدريبي في تطوير المعرفة المينية لدى معمّميالرياضيات لممرحمة األساسية وتحسين تحصيل طمبتيم في فمسطين (.)2011

 سعاد فضل العبد ،أطروحة دكتوراه :فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى قصص الخيال العممي في تنميةميارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت لدى معمّمي المرحمة األساسية (.)2011
Kelle Thomas Taha, Ph.D. Dissertation: The effects of reading and prewriting activities on university students’ writing proficiency )2011(.
 موفق سعود الندى عبيدات ،أطروحة دكتوراه :أثر استخدام أنموذج بنائي في تدريس المفاىيم اليندسيةلطالب الصف الثامن األساسي عمى تحصيميم وقدرتيم عمى التفكير الناقد (.)2010
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-

 أحالم حسن أبو الحاج ،رسالة ماجستير :مدى معرفة معمّمي المغة اإلنجميزية لممرحمة األساسية العمياألساليب التقويم البديمة واستخداميم ليا (.)2010

 ساىرة ربيع الدويك ،رسالة ماجستير :درجة معرفة معمّمي الرياضيات لمفاىيم واستراتيجيات التقويمالواقعي ودرجة تطبيقيم ليا في منطقة الزرقاء التابعة لوكالة الغوث الدولية (.)2009

 صبرية فقيي عبد الرحمن ،رسالة ماجستير :تطور مفيوم النبات لدى تالميذ المرحمة األساسية فياألردن (.)2009
 عادل عقال الظفيري ،رسالة ماجستير :تصميم برنامج تعميمي في مادة "تدريس الحاسوب" وقياس أثرهعمى طالبات كمية التربية األساسية واتجاىاتين نحو البرنامج في دولة الكويت (.)2009

 زكريا محمود المباشر ،أطروحة دكتوراه :أثر استخدام إستراتيجية التعمّم المختمط عمى تحصيل طمبةالصف العاشر األساسي في مبحث التربية اإلسالمية ودافعية اإلنجاز لدييم في المدارس الخاصة

(.)2009

المتضمنة في كتب المغة اإلنجميزية لممرحمة األساسية العميا
 ليميان فالح حدادين ،رسالة ماجستير :القيمّ
في األردن ودرجة تمثيل الطمبة ليا (.)2008
 أحمد غالب بني ياسين ،رسالة ماجستير :أثر استخدام برمجية الكابري ثالثية األبعاد  Cabri 3dفيتنمية القدرة المكانية وح ّل المسألة اليندسية لدى طالب الصف الثامن األساسي في األردن (جاري
العمل حالياً).

 سممان بن منوخ الشراري ،أطروحة دكتوراه :أثر استراتيجية النمذجة الرياضية في استيعاب التعميماتالرياضية وح ّل المسألة الرياضية في ضوء مفيوم الذات الرياضي لدى معمّمي الرياضيات في المممكة
العربية السعودية (جاري العمل حالياً).

 -نافذ سميمان أبو ريدة ،أطروحة دكتوراه :أثر استراتيجية التطور اإلدراكي لفيجوتسكي في اكتساب

مفاىيم التربية اإلسالمية وتنمية ميارة العمميات االستنباطية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في

ضوء فاعميتيم الذاتية (جاري العمل حالياً).

 نزار منصور الدقس ،أطروحة دكتوراه :أثر نموذج روجر بايبي في اكتساب قواعد المغة العربيةوالميارات الكتابية في ضوء مفيوم الذات المغوي لدى طمبة الصف السابع األساسي في األردن (جاري
العمل حالياً).

 عال إسماعيل األخرس  ،رسالة ماجستير :أثر استخدام برمجية  Microsoft Mathematics 4فياستيعاب أنظمة المعادالت الخطية وتطبيقاتيا لدى طمبة الصف الثامن األساسي في األردن (جاري
العمل حالياً).

 ىيا عثمان مرعي ،رسالة ماجستير :أثر استخدام برمجية الرسم اليندسي  GSPفي اكتساب المفاىيماليندسية والتحويالت اليندسية لدى طمبة الصف السابع األساسي في األردن (جاري العمل حالياً).

• عضو لجنة مناقشة ،عمى العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في مناىج وطرق تدريس
ياضيات ،وفي المناىج وطرق التدريس ،في الجامعة األردنية.
الر ّ
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• مشرف رئيس ،ومشرف مساعد ،وعضو لجنة مناقشة ،عمى العديد من رسائل الدكتوراه

ياضيات ،وفي المناىج وطرق التدريس ،في جامعة
والماجستير في مناىج وطرق تدريس الر ّ
عمان
اليرموك وجامعة السمطان قابوس ،وعضو لجنة مناقشة عمى رسائل دكتوراه في جامعة ّ

العربية.

قمت بتدريسها
مقررات الجامع ة
ي التم ُ
ال ّ

• تدريس مقررات برامج الدكتوراه والماجستير والدبموم والبكالوريو س فم الجامعة األردنية ،وفم
جامعات :اليرموك والسمطان قابوس واإلمارات العربية المتحدة ،ومنها:
 نماذج في تصميم المناىج وتطويرىا (لطمبة الدكتوراه في الجامعة األردنية). -تقويم المناىج والتدريس (لطمبة الدكتوراه في الجامعة األردنية).

ياضيات لطمبة الدراسات العميا و البكالوريوس (في مختمف الجامعات).
 طرق تدريس الر ّياضيات وتعميميا (لطمبة الماجستير في الجامعة األردنية).
 -تقويم تعمّم الر ّ

ياضيات (لطمبة الماجستير في الجامعة األردنية).
 التشخيص العالجي في تدريس الر ّياضيات وطرق تدريسيا (لطمبة الماجستير في الجامعة األردنية وجامعة
 مشكالتخاصة في مناىج الر ّ
ّ
السمطان قابوس).

التغير في مناىج التعميم األساسي (لطمبة الماجستير في الجامعة األردنية).
ّ
ياضيات وطرق تدريسيا (لطمبة الماجستير في جامعة
 قراءات تربوية بالمغة اإلنجميزية في مناىج الر ّالسمطان قابوس).

 نظريات المناىج التربوية وتصميميا وتطويرىا (لطمبة الماجستير في جامعة السمطان قابوس).ياضيات (لطمبة الماجستير في جامعة اليرموك).
 ةحمق في تربويات الر ّ
المتقدم (لطمبة الماجستير في جامعة اليرموك).
 اإلحصاء التحميميّ

 -مناىج الرياضيات :البنية والتحميل (لطمبة الدبموم في الجامعة األردنية).

 أساليب تدريس الرياضيات وتطبيقاتيا (لطمبة الدبموم في الجامعة األردنية). مفاىيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسيا ( 2،1لطمبة البكالوريوس في الجامعة األردنية). طرائق التدريس لمصفوف الثالثة األولى (لطمبة البكالوريوس في الجامعة األردنية). ميارات دراسية (لطمبة البكالوريوس في الجامعة األردنية). -قضايا معاصرة في تربية الطفل (لطمبة البكالوريوس في الجامعة األردنية).

المصغر (لطمبة البكالوريوس في جامعة اإلمارات وجامعة السمطان قابوس).
 التربية العممية والتدريسّ
 -المنيج المدرسي (لطمبة البكالوريوس في جامعة اإلمارات وجامعة السمطان قابوس).

 مناىج البحث واإلحصاء التربوي (لطمبة البكالوريوس في جامعة اليرموك وجامعة اإلمارات). -القياس والتقويم التربوي (لطمبة البكالوريوس في جامعة اليرموك وجامعة اإلمارات).
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عضوية المجان
 رئيس لجنة الدراسات العميا بكمية العموم التربوية في الجامعة األردنية (  -2012/9اآلن). -عضو في مجمس كمية الدراسات العميا في الجامعة األردنية (  -2012/9اآلن).

 -عضو لجنة إستراتيجية الكمية بكمية العموم التربوية في الجامعة األردنية ( .)2013/9 -2012/9

 -عضو المجنة الفنية ومشرف مادة الرياضيات لممدرسة النموذجية

في الجامعة األردنية ( -2010

.)2012

 عضو لجنة مراجعة الخطط الدراسية المطورة والمقترحة من األقسام األكاديمية بكمية العموم التربويةفي الجامعة األردنية (.)2012
المتقدمين لمتوظيف في قسم المناىج والتدريس بكمية العموم التربوية في
مقرر لجنة مقابالت األساتذة
ّ
 ّالجامعة األردنية (.)2012
 عضو لجنة الدراسة األولية لطمبات األساتذة المتقدمين لمتوظيف في كمية العموم التربوية في الجامعةاألردنية (.)2012

 -عضو لجنة مقابمة الطمبة المتقدمين لبرنامج الدكتوراه في قسم المناىج والتدريس

بكمية العموم

التربوية في الجامعة األردنية ( .)2012

 عضو لجنة تدقيق جدول مقياس تحويل العالمات بكمية العموم التربوية في الجامعة األردنية(.)2012

 عضو لجنة التحقيق في قضايا الطمبة بكمية العموم التربوية في الجامعة األردنية ( .)2012/2011 عضو لجنة الندوات والمؤتمرات بكمية العموم التربوية في الجامعة األردنية ( .)2011/2010 عضو مجمس المرصد التربوي لكمية العموم التربوية في الجامعة األردنية ( .)2011/2010تخصص مناىج الرياضيات وطرق تدريسيا في قسم المناىج والتدريس في الجامعة
مقرر لجنة
ّ
 ّاألردنية ( -2009اآلن).

 عضو لجنة الدراسات العميا في قسم المناىج والتدريس في الجامعة األردنية ( .)2012/2011 عضو لجنة امتحان الكفاءة المعرفية لطمبة الدكتوراه في قسم المناىج والتدريس في الجامعة األردنية( -2009اآلن).

تخصص مناىج الرياضيات وطرق تدريسيا في قسم
 عضو لجنة االمتحان الشامل لطمبة الماجستيرّ
المناىج والتدريس في الجامعة األردنية ( .)2011-2009
 مرشد طمبة ماجستير مناىج الرياضيات وطرق تدريسيا في قسم المناىج والتدريس في الجامعةاألردنية (.)2012/2011
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ياضيات
مقرر لجنة المشروع الدولي في تربويات الر ّ
 ّ(.)2007

 TEDSعن جامعة السمطان قابوس

ياضيات لمرحمة التعميم
 عضو ممثل عن جامعة السمطان قابوس في لجان مراجعة كتب الر ّاألساسي في سمطنة عمان مع و ازرة التربية والتعميم ( .)2004-2001
 عضو لجنة "الحمقة العممية حول ربط التعميم العالي بالتعميم األساسي في سمطنة عمان"(.)2003

ياضيات األول بين كمية التربية وو ازرة التربية
 عضو المجنة التحضيرية لفعاليات "ممتقى الر ّياضيات خريجي جامعة السمطان قابوس" ( .)2007
والتعميم لمعمّمي الر ّ
 عضو لجنة :وضع اإلطار المشترك لمتعاون بين(.)2003

جامعة السمطان قابوس واليونيسف

 -عضو المجنة التحضيرية "لممؤتمر الدولي :نحو اعداد أفضل لمعمم المستقبل

" ،جامعة

السمطان قابوس (.)2003

 عضو المجنة التحضيرية لندوة "أنماط التعميم الحديثة" ،في جامعة السمطان قابوس،بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ( .)2003

 عضو لجنة السياسات األكاديمية بجامعة السمطان قابوس ( .)2008 -2005 والمشاركة فم العديد من المجان األُخرى فم مختمف الجامعات.

الممتمرات والندوات العمميّة

" ورشة العمل لتطوير كتب دليل المعمّم وكتب األنشطة والتمارين لمادتي الرياضيات والعموم في العراق لممراحل

عمان ،األردن .عضو
 ،"3-1الفترة  29 – 27أكتوبر  2013منظمة اليونسكو /مكتب العراق ّ ،UNESCO
مشارك في الورشة ،وفي تطوير ومراجعة كتب دليل المعمّم وكتب التمارين لمادة الرياضيات.

" ورشة العمل لتطوير كتب الرياضيات والعموم في العراق لممراحل

 ،"3-1الفترة  19 – 15سبتمبر 2013

منظمة اليونسكو /مكتب العراق  ،UNESCOالدوحة ،قطر .عضو مشارك في الورشة ،وفي تطوير ومراجعة

كتب الرياضيات.

" ورشة العمل لتطوير دليل كتابة المواد التعميمية لمرياضيات والعموم في العراق" ،الفترة ،2013 7/4 –6/30
منظمة اليونسكو /مكتب العراق  ،UNESCOأربيل ،العراق .عضو مشارك في الورشة،
كتابة المواد التعميمية لمرياضيات.

" ورشة حوار سياسات التعميم في ضوء نتائج الدراسة التي نفذتيا و ازرة التربية وال

وفي تطوير دليل

تعميم بدعم من الوكالة

عمان،
األمريكية لمتنمية الدولية  ،"USAIDالفترة  30 – 28أغسطس  ،2012و ازرة التربية والتعميم األردنية ّ ،

األردن .عضو مشارك في لجان التطوير والمتابعة.
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" ورشة العمل لتقييم كتب الرياضيات والعموم في العراق" ،الفترة

 18 – 14أبريل  ،2012منظمة اليونسكو/

مكتب العراق  ،UNESCOأربيل ،العراق .عضو مشارك في الورشة ،وفي تقييم كتب الرياضيات.


"ورشة العمل ل تطوير أدوات البحث للمشروع الريادي الوطني في تقويم ميارات القراءة والحساب لطمب ة

الصفوف الثالثة األولى" ،الفترة  23 – 19فبراير  ،2012الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية  ،USAIDبالتعاون
مع و ازرة التربية والتعميم األردنية ومؤسسة الدجاني لالستشارات اإلدارية واالقتصادية ومؤسسة

 RTIاألمريكية

عمان ،األردن .عضو مشارك في لجان تطوير األدوا ت والمتابعة.
لالستشاراتّ ،
" المؤتمر الثالث لبحوث الرسائل الجامعية" ،الفترة  ،2010/11/30-29كمية الدراسات العميا بالتعاون مع
عمادة البحث العممي ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن .حضور ومشاركة في جمسات النقاش.



"المؤتمر الثاني لبحوث الرسائل الجامعية" ،الفترة

 ،2009/9/30-28كمية الدراسات العميا بالتعاون مع

عمادة البحث العممي ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن .حضور ومشاركة في جمسات النقاش.

 Learning Technologies and Mathematics Middle East Conference: Sultan Qaboos University,
31 March - 2 April, 2007, Muscat, Oman. Attendance and panel discussion.
 Digital Nation Seminar: A Knowledge Oasis Muscat KOM, March 4, 2007, Muscat,
Sultanate of Oman. Attendance and panel discussion.
 E-Games conference: A Knowledge Oasis Muscat KOM, 10-11 December, 2006, Muscat,
Sultanate of Oman. Attendance and panel discussion.












جامعة السمطان
ياضيات خريجي
ياضيات األول بين كمية التربية وو ازرة التربية والتعميم لمعمّمي الر ّ
"ممتقى الر ّ
قابوس :رؤى وتطمّعات لممستقبل" ،2006/11/11 ،كمية التربية ،جامعة السمطان قابوس ،مسقط ،سمطنة
عمان ،عضو في لجنة التحضير ومقرر لبعض الجمسات.
واإلدارة" ،الفترة ،2004/12/8-5
ياضيات وتطبيقاتيا في االقتصاد
"ندوة :رؤية جديدة في تعميم وتعمّم الر ّ
ومقرر
المديرية العامة لممناىج ،و ازرة التربية والتعميم ،مسقط ،سمطنة عمان ،عضو في لجنة التحضير
لبعض الجمسات.
المؤتمر الدولي" :نحو إعداد أفضل لمعمّم المستقبل" ،الفترة  ،2004/4/3-1كمية التربية ،جامعة السمطان
قابوس ،مسقط ،سمطنة عمان .عضو في لجان التحضير ومقرر لبعض الجمسات.
"ندوة أنماط التعميم الحديثة" ،الفترة  ،2003/5/20-18كمية التربية ،جامعة السمطان قابوس ،مسقط ،سمطنة
عمان ،بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ،عضو في لجنة التحضير.
المؤتمر التربوي الثاني بعنوان" :خصخصة التعميم العالي والجامعي" ،الفترة  ،2000/10/25-23كمية التربية،
جامعة السمطان قابوس ،مسقط  ،سمطنة عمان .عضو في لجان التحضير ومقرر لبعض الجمسات.
"ندوة الوسائل التعميمية ودورىا في العممية التعميمية" ،1997/2/27 ،جمعية أم المؤمنين النسائية بعجمان،
ياضيات ،ودور الوسائل التعميمية وتكنولوجيا
اإلمارات العربية المتحدة ،المشاركة بورقة ّ
مقدمة بعنوان" :الر ّ
التعميم في تدريسيا".
الموجو بالشارقة ،جامعة
 ،1996/5/16مركز االنتساب
"ندوة تطوير مساقات المناىج وطرق التدريس"،
ّ
ياضيات في
اإلمارات العربية المتحدة ،المشاركة بورقة ّ
مقدمة بعنوان" :تطوير مساقات طرائق تدريس الر ّ
ضوء تقويمات ميدانية لطمبة المرحمة التأسيسية الدنيا".
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الموجو بالشارقة ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
" ورشة أساليب التعمّم الذاتي" ،1996/5/9 ،مركز االنتساب
ّ
عضو في لجنة التحضير.
الموجو بالشارقة ،جامعة اإلمارات
" ندوة تطوير أساليب التقويم واالمتحانات" ،1994/4/11 ،مركز االنتساب
ّ
العربية المتحدة .عضو في لجنة التحضير.
" ندوة المناىج الدراسية بين التخطيط والتقويم" ،الفترة  ،1993/4/17-14جامعة محمد الخامس – كمية العموم
مقدمة بعنوان" :تصورات وأطر إلعادة صياغة المناىج:
التربوية ،الرباط – المغرب .المشاركة بورقة ّ
ياضيات نموذجاً".
الر ّ

 Annual Mathematics and Science Conference for Detroit Area Council of Teachers of
Mathematics and Metropolitan Detroit Science Teachers Association, November 9, 1991,
Canton, Michigan. Attendance and panel discussion.
 Assessing Our Future, 42nd Annual Conference of National Council of Teachers of
Mathematics in Michigan, October 24-26, 1991, Grand Rapids, Michigan. Attendance
and panel discussion.
 Tomorrow’s Graduate Schools of Education: A Regional Perspective on the National
Agenda. Midwest Holmes Group, 1991 Fall Conference, October 18-20, 1991, Chicago,
Illinois. . Attendance and panel discussion.

ياضيات في الجامعات العربية" ،جامعة اليرموك بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية
" ندوة تحديث برامج الر ّ
ياضيات
ومنظمة اليونسكو في الفترة  .1988 /12/10-8المشاركة بورقة مقدمة بعنوان" :أىداف تدريس الر ّ
في التعميم الجامعي :ماليا وما عمييا".

استشارات عمميّة وتدريب وخدمات مجتمعيّة
عضو المجنة الفنية والمشرف الفني لمادة الرياضيات ،و متابعة وتدريب معمّمي الرياضيات في المدرسةالنموذجية في الجامعة األردنية ( .)2013-2010

م-راجعة أدوات تقويم "تطوير المعرفة في بيئات التعمّم المدرسية في األردن" ،الوكالة األمريكية لمتنمية
الدولية  USAIDفي األردن (.)2012

تقويم أعمال وكتب لمنظر في احتسابيا لغايات الترقية في و ازرة التربية والتعميم األردنية ( .)2011المشاركة بتقديم محاضرات في دورة التأىيل التربوي ألعضاء ىيئة التدريس الجدد ومساعدي البحثوالتدريس في الجامعة األردنية (.)2010

-مقرّ ر لجنة المشروع الدولي في تربويات الرياضيّات

 TEDSعه جامعة السلطان قابوس  ،مسقط ،

سمطنة ُعمان (.)2007
موجيي ومعمّمي الرياضيات عمييا
ياضيات للتعميم األساسي وتدريب ّ
عضو فريق تأليف ومراجعة كتب الر ّفي سمطنة عمان ،و ازرة التربية والتعميم ،مسقط  ،سمطنة ُعمان ( .)2004-2001
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المطورة لمعام الدراسي  1998/97لمادة الرياضيات
عضو فريق التدريب عمى تنفيذ المناىج الدراسيةّ
ياضيات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وإعداد المشاغل التدريبية،
موجيي ومعمّمي الر ّ
(تدريب ّ

وتنفيذىا ومتابعة تنفيذىا عمى مستوى المناطق التعميمية ،وإعداد التقارير الشاممة بالفعاليات التدريبية).

موجيي ومعمّمي الرياضيات
ياضيات لممرحمة التمييدية وتدريب ّ
مراجعة كتب تعميم الكبار في تدريس الر ّعمييا ،و ازرة التربية والتعميم والشباب ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ( .)1998-1995
ياضيات لمرحمة التعميم األساسي الذي أعده الفريق الوطني لمبحث
تقريرمفصل حول مشروع منياج الر ّ
ّ
ياضيات في األردنِّ ،
قدم إلى رئاسة جامعة اليرموك (.)1991
الر ّ
ياضيات وتدريب ومتابعة معممي الرياضيات في المدرسة النموذجية في جامعة
اإلشراف الفني لمادة الر ّاليرموك ،األردن ،لمختمف مراحل الدراسة في األعوام الدراسية من .1992 -1988
عممية مح ّكمة وممسسات تربوية ووقائع ممتمرات :
• تقويم بحوث ودراسات فم مجالت
ّ

تخصص مناىج الرياضيات وطرائق تدريسيا في جامعة
 تقويم خارجي لرسائل ماجستير ودكتوراه فيّ
عمان العربية لمدراسات العميا.
ّ
 -المجمّة األردنية في العموم التربوية (و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،األردن)

 مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس (تصدر عن الجمعيات العممية لكميات التربية فيالجامعات العربية)
 -مجمّة العموم التربوية والنفسية (جامعة البحرين)

 مجمّة كمية التربية (جامعة اإلمارات العربية المتحدة) -مجمّة كمية التربية (جامعة دمشق)

 -مجمّة أبحاث اليرموك (جامعة اليرموك ،األردن)

 -مجمّة المنارة (كمية التربية ،جامعة آل البيت ،األردن)

 -مجمّة شؤون اجتماعية (جمعية االجتماعيين ،اإلمارات)

 سمسمة الدراسات النفسية والتربوية (جامعة السمطان قابوس) تقويم أبحاث في مؤتمرات مختمفة. -تقويم أعمال وكتب لمنظر في احتسابيا لغايات الترقية في و ازرة التربية والتعميم األردنية.

هذا باإلضافة إلى القيام بالعديد من الفعاليات والمشاغل التربوية أو المشاركة فيها ،فم كل
وعمان.
من :األُردن واإلمارات ُ
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