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 المؤهالت العلمية :  -2

 / جيد  1981شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي *
 / التقدير جيد 1984بكالوريويس رياضيات / جامعة اليرموك * 
 /جيد جدا 1985 دبلوم التربية / أساليب تدريس الرياضيات / جامعة اليرموك*

 / جيد جدا 1992  بية / أساليب تدريس الرياضيات / جامعة اليرموكالتر  ماجستير*
دكتوووورال المنووواري وتووودريس الرياضووويات / جامعوووة نبراسوووكا / الواليوووات المتحووودة االمركيوووة * 

 / التقدير ممتاز    1996
 

 الخبرات والوظائف :  -3
 وزارة التربية والتعليم األردنية  1/9/1992 – 1/3/1985مدرس  :  -1
/ 23/8/1993– 1/9/1992غ / موودرس لالحءووان ومنوواري الرياضوويات محاضوور متفوور  -2

 الجامعة األردنية / كلية العلوم التربوية 
– 23/6/1996 اضويات واالحءوان والقيواس والتقووويماسوتا  مسواعد /مود رس لمنوواري الري -3

 الجامعة األردنية / كلية العلوم التربوية .  3/5/2008

– 4/5/2008واالحءووان والقيوواس والتقووويم  /موود رس لمنوواري الرياضوويات مشوواركاسووتا   -4
 الجامعة األردنية / كلية العلوم التربوية .  االن

 
 – 1/9/2000مدير برنامي البحوث التربوو/ / الجامعوة األردنيوة / كليوة العلووم التربويوة   -5

23/9/2001  



،  96/97 لالعووووووامعضوووووو اللجنوووووة الفنيوووووة / المدرسوووووة النمو جيووووووة / الجامعووووووة األردنيوووووة  -6
) منووووووووووووووووووووووواري الرياضووووووووووووووووووووووويات 2004/2007،2005/2008، 2002/2003،  99/2000

 والحاسوب في المدرسة ( 
عضوووو لجنوووة التخمووويم للمنووواري فوووي تسوووم المنووواري والتووودريس / كليوووة العلووووم التربويوووة /   -7

 .ولغاية االن 2000من  عام الجامعة األردنية / برامي البكالوريوس والماجستير والدكتورال 
 المووووودارس الخاءوووووة)النمو جية/علموووووي ومعلموووووات الرياضووووويات فوووووي التووووودريب التربوووووو/ لم  -8

  ولسنوات عديدةات الوردية، الرائد العربي ، كلية د/ السال، راربالجامعة األردنية 
 2001عوام  (Math.for living ) عضو اللجنة الدولية والومنية لموتتمر الرياضويات للحيواة   -9

 وال / عقد في رحاب الجامعة االردنية

 18/9/2005امعوووة االردنيوووة( يووودة كليوووة العلووووم التربويوووة للشوووتون االدارية)الجمسووواعد عم -10
 .9/9/2006ولغاية

)وزارة التربيوووووة  2004/2005كتووووواب الرياضووووويات للءووووو  الرابووووو  االساسووووويل اول متلووووو  -11
 والتعليم(.

التربيوووة والتعلووويم فوووي االردن(   كتوووب الرياضووويات)وزارة عضوووو لجنوووة االشووورا  علووو  تووو لي -12
  .2005لغاية  2003

  2006/2007مدرس مساتي االحءان التحليلي ومناري البحث/جامعة اليرموك/ءيفي -13

 6/9/2009- 7/9/2008عة االردنية من رئيسا لقسم المناري والتدريس /الجام -14

 2011|9|10ال   2009|9|6تفرغ علمي في جامعة اليرموك من اجازة  -15

ليووووة العلوووووم التربويووووة العووووودة بعوووود االجووووازة كاسووووتا  مشووووارك فووووي تسووووم النوووواري والتوووودريس |ك -16
 ال  االن 2011|9|11|الجامعة االردنية من 

موون عووام   The Mathematics Education For The Future Project عضووو اللجنووة الدوليووة ل -17
 ولغاية االن 2000

مدرسا لمساق الودكتورال فوي الجامعوة االردنيوة )تقوويم المنواري والتودريس( فءوليا منو  عوام  -18
 ولغاية االن 2011

رك في تقويم المناري والبرامي والمشاري  المدرسوية لمورات عديودة فوي كول مون االردن مشا -19
 ين واليمنر والسعودية والبح

التوواب  التربوو/ النفسووي و يم لود  مركوز القيوواس والتقيومودربا للكوادر البحثووي والعلموي العاموول  -20
ردنيوووة للوووديوان الملكوووي السوووعود/ فوووي الريووواا ولمووودة اسوووبوع كامووول كمبعووووث مووون الجامعوووة اال

 (2002) 2للتدريب عل  اختبارات القبول للجامعات الخليجية شهر 

لجامعووووة القبووووول للجامعووووات االردنيووووة )االتفكيوووور الرياضووووي فووووي اختبووووارات  رئيسووووا الختبووووار -21
  2002و 2001للعامين  االردنية(



مشرفا تربويا لمعلمي الرياضيات  ومشاركا فوي تمووير البورامي التعليميوة فوي كليوة د/ ال  -22
 )دوام جزئي(ولغاية االن 1997لفرير( عمان من  عام سال)ا

الو   المشاركة في ترتية العديد من اعضان ريئة التدريس في الجامعات االردنية والعربيوة -23
 رتبة استا  مشارك واستا 

بويوووة الجامعوووة االردنيوووة مووون عوووام عضوووو لجنوووة النووودوات والموووتتمرات فوووي كليوووة العلووووم التر  -24
 2000ولغاية  1998

 
 لدورات والندوات والمؤتمرات التربوية :رابعا : ا

فوي الواليوات  National Council of Teachers of Mathemedics  ( NCTM)مشوارك فوي موتتمر  -1
 . 1995المتحدة االمريكية ال / عقد في اومارا  في والية نبراسكا 

 1996ال / عقد في عمان عام  ICET مشارك في متتمر   -2
 . 2001حياة ال / عقد في عمان عام للمشارك في متتمر الرياضيات   -3
 .2001و 2000البحث التربو/ / الجامعة األردنية عام  اتفي ندو  رئيسي متحدث  -4

 الجامعووة االمريكيووة الوو / عقوود فووي(SMEC)  والعلووومالرياضوويات  معلميمشووارك فووي مووتتمر  -5
 2008وايضا  2005عام  /لبنان/ بيروت

جامعووووة ال البووووت وجوووور  والزرتووووان  المشوووواركة فووووي العديوووود موووون المووووتتمرات التربويووووة فووووي -6
 وفيالدلفيا والجامعة االردنية واليرموك

المشوواركة فووي العديوود موون النوودوات التلفزيونيووة المتعلقووة بالتربيووة منارجهووا ومرائووق تدريسووها  -7
 وبعا القضايا والمشكالت التربوية
 خامسا : الكتب واالبحاث :

 الكتب : 
 لفكردار ا .اللعاب في تدريس الرياضياتأ (.2200) و ابوهاني، سليمان خالد ابولوم، -1

 0، عمان، األردن والتوزيع للنشر

والتوزيوع  للنشوردار المسويرة  .وأسواليب تدريسوها الهندسوة(. 2004خالود ) ابولووم،   -2
 0والطباعة، عمان، األردن

 للنشوردار المسويرة  .وأساليب تدريسها بنية األعداد(. 5200) وزمالؤه خالد ابولوم،   -3

 0الطباعة، عمان، األردنوالتوزيع و 

 
 
 



 االبحاث المنشورة : 
  

1- The  effectiveness of acquisition of teaching competencies in the 

program of practical programamong the teacher students in the 

university of jordan. 

 

2- Graphing calculators: Teacher perception, Training, and attitude. 

اتجارات ملبة الءو  التاسو  االساسوي نحوو اسوتخدام الحاسووب فوي تودريس الرياضويات  -3
 في االردن.

العالتوووة بوووين درجوووة ممارسوووة المعلوووم لمهوووارات تووودريس المسووو لة الرياضوووية اللف يوووة للءووو   -4
 العاشر االساسي و مقدرة ملبته عل  حلها

سوولوب التعووواوني لوود  موووالب علووو  اسووتراتيجية فهووم المسووو لة الرياضووية باال التركيووز أثوور -5
 األساسي في مقدرتهم عل  حلها التاس الء  

 الءووو عل  حل المس لة الهندسوية لود  ملبوووة  المقدرة فياالسلوب البنائي  استخدام أثر -6

 األساسي الثامون

فاعليوووة تووودريس الكسورباسوووتخدام األلعووواب، والمسوووابقات الرياضوووية التعاونيوووة فوووي تحءووويل  -7
 ساسي واتجاراتهم نحو الرياضياتمالب الء  الراب  األ

أثر تدريب معلمي الرياضيات في االردن علي مستويات التفكير الهندسي في تحصيي    -8
 الصف التاسع االساسي واتجاهاتهم نحو الهندسة طلبة

الخاءوة بالعمليوات الرياضوية  NCTM2000دراسة تحليل محتو  القيواس وفوق معوايير  -9
 ة من الء  االول ال  الء  الراب  في االردن . في كتب الرياضيات للمرحلة االساسي

أثوور اسووتخدام االختبووارات القءوويرة المتكووررة فووي تحءوويل ملبووة الءوو  السووادس االساسووي  -10
 في مبحث الرياضيات .

دراسة تحليلة لالخمان الشائعة لد  ملبة الء  الراب  االساسوي فوي االعوداد الءوحيحة  -11
 والكسور و مرق معالجتها . 

تراتيجية التشوووخيا والتووودريس العالجوووي فوووي تحءووويل مالبوووات الءووو  أثووور اسوووتخدام اسووو -12
 السادس االساسي واتجاراتهن نحو الرياضيات . 

بووووارنس فوووي تنميووووة مهووووارات التفكيوووور  –أثووور برنووووامي توووودريبي تووووائم علووو  نمووووو ج اوزيووووورن  -13
 االبداعي في الرياضيات لد  مالبات المرحلة االساسية العليا في االردن . 

 في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية في االردن .القيم المتضمنة  -14

 
 
 



 بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم االشراف عليها : 
 
اإلستراتيجيات التي يستخدمها معلمو الرياضيات للء  الخامس في تدريس المفاريم  -1

 المملكة العربية السعودية . -والتعميمات الرياضية في منمقة الجو  
الجامعة   2004 -محمد عبداهلل الضبيعان الشرار/ / رسالة جامعية ) ماجستير ( المالب : 
 األردنية .

 
 تقويم كتب الرياضيات في المرحلة المتوسمة في المملكة العربية السعودية . -2

 الجامعة األردنية .  2004-المالب : سلمان منوخ مارب الشرار/ / رسالة جامعية )ماجستير ( 
 
تموير نمو ج تمريبي مقترح لمعلمي الرياضيات في محاف ة حفر البامن في المملكة  -3

العربية السعودية لتو ي  تكنولوجيا التعليم في التدريس بنان عل  وات  و معيقات استخدامهم لها 
 . 

 2007 -المالب : سلمان حديد الشمر/ / رسالة جامعية ) دكتوراة في المناري و التدريس ( 
 معة األردنية . الجا
 
فاعلية التعليم اإلثرائي في تحءيل ملبة الء  السادس األساسي في الرياضيات و في  -4

 اتجاراتهم نحورا .
المالب : الحمود ، خالد سعود محمد / رسالة جامعية ) ماجستير في المناري و التدريس/ 

 الجامعة األردنية .  2010 -أساليب تدريس رياضيات  ( 
 
تخدام معلمي الرياضيات في المرحلة اإلبتدائية في المدارس الحكومية و األرلية درجة اس -5

 بمحاف ة حفر البامن بالمملكة العربية السعودية للتعلم اإللكتروني و عالتته بمتغيرات مختارة . 
المالب : الشمر/ ، يوس  سالم الدحيلي / رسالة جامعية ) ماجستير في أساليب تدريس 

 الجامعة األردنية . 2010-الرياضيات (
 
فاعلية الحقيبة التدريبية المستخدمة في تدريب معلمي الرياضيات للمرحلة المتوسمة عل   -6

 بنان اإلختبارات التحءيلية . 
الجامعة  2005 -المالب : عبد العزيز بن رفان بن عويد العنز/ / رسالة جامعية ) ماجستير ( 

 األردنية . 
 



األحاجي و األلعاب المنف ة بالوسائل التعليمية التكنولوجية عل   أثر استخدام القءا و -7
 تحءيل مالبات الء  الخامس األساسي في الرياضيات . 
 الجامعة األردنية . 2005-المالبة : ريا ءادق حميدان / رسالة جامعية ) ماجستير ( 

 
بالحاسوب لتدريس فاعلية استراتيجية المجمعات التعليمية باستخدام اإلستقءان الموجه  -8

 اإلتترانات التربيعية في تحءيل ملبة الء  التاس  األساسي واتجاراتهم نحو الرياضيات . 
المالبة : منال عادل أحمد أبو الشيخ / رسالة جامعية ) ماجستيرفي مناري و تدريس أساليب 

 الجامعة األردنية .  2002-الرياضيات  ( 
 
 ياضيات بمنمقة الجو  في المملكة العربية السعودية .اإلحتياجات التدريبية لمعلمي الر  -9

الجامعة  2002-المالب : أحمد بن عايد الخيال الشرار/ / رسالة جامعية ) ماجستير ( 
 األردنية . 

 
أثر برنامي مقترح لمتابعة الواجبات البيتية عل  تحءيل ملبة الء  الخامس في مادة  -10

 الرياضيات .
الجامعة األردنية   2002-يد العنز/ / رسالة جامعية ) ماجستير ( المالب : منءور ممرد عب

. 
 
مد  تحقيق المنهاج الجديد المكتوب و المحوسب في الرياضيات للء  الراب  األساسي  -11

لإلمار العام للمناري المدرسية من وجهة ن ر معلمي الرياضيات في المدارس الحكومية و 
 ل .الخاءة في األردن و اتجاراتهم نحو 

الجامعة  2007-المالب: مراد كمال عوا / رسالة جامعية ) دكتوراة في المناري و التدريس ( 
 األردنية .

 
أثر معتقدات معلمي الرياضيات نحو حل المس لة الرياضية عل  اإلستراتجيات التي  -12

 يستخدمها ملبة الء  الساب  في حلهم للمس لة الجبرية .
 الجامعة األردنية . 2005-محمد / رسالة جامعية ) ماجستير ( المالبة : رائدة محمد رشيد 

 
أثر متابعة الواجبات البيتية و ربمها بحياة المالب اليومية في تحءيل ملبة الء   -13

 السادس األساسي في مادة الرياضيات غي مدارس وكالة الغوث في األردن .



الجامعة  2005-) ماجستير (  المالب : بسام عبداهلل عبد الحاف  ضمرة / رسالة جامعية
 األردنية.

 
درجة تمثيل محتو  محور المثلثات في كتب الرياضيات الممورة للمرحلتين األساسية و  -14

 الثانوية في األردن لمعايير اإلتتءاد المعرفي المنبثقة عن الرتية األردنية لتموير المناري . 
 2008-) دكتورال في المناري العامة ( المالب : خالد عمر عبد محمد جالل / رسالة جامعية 

 الجامعة األردنية .
 
العالتة بين ممارسة المعلم لمهارات تدريس المس لة الرياضية اللف ية للء  العاشر  -15

 األساسي و مقدرة ملبته عل  حلها .
 الجامعة األردنية .  2000-المالب : مجيد مدرر سار/ لمي  / رسالة جامعية ) ماجستير ( 

 
تحليل أخمان الملبة في مفاريم و تعميمات وحدة الهندسة الفضائية لد  ملبة الء   -16

 العاشر األساسي في مديرية التعليم و الثقافة العسكرية . 
 2005-المالب  : أحمد حسن البدور / رسالة جامعية ) ماجستير في المناري و التدريس ( 

 الجامعة األردنية . 
 
تدريس األنمام و اإلتترانات عل  تحضجءيل ملبة الء   أثر برنامي حاسوبي في -17

 الثامن و اتجاراتهم نحورا .
المالب : إبراريم حمد/ الءماد/ / رسالة جامعية ) ماجستير في المناري و أساليب تدريس 

 الجامعة األردنية .  2007 -الرياضيات ( 
 
مقة الحدود الشمالية بالمملكة مستو  الثقافة التكنولوجية لد  معلمي العلوم في مدارس من -18

 العربية السعودية و الحاجات التدريسية التكنولوجية الالزمة لهم . 
 -المالب : عقيل محمد ملفاح الشمر/ / رسالة جامعية ) ماجستير في المناري و التدريس ( 

 الجامعة األردنية .  2008
 
ألساسي في الرياضيات و في فاعلية التعليم اإلثرائي في تحءيل ملبة الء  السادس ا -19

 اتجاراتهم نحورا .
المالب : الحمود ، خالد سعود محمد / رسالة جامعية ) ماجستير في المناري و التدريس / 

 الجامعة األردنية .  2010 -أساليب تدريس الرياضيات ( 



 
و فاعلية نمو ج التعلم البنائي في تحءيل ملبة الء  التاس  األساسي في الرياضيات  -20

 اتجاراتهم نحورا . 
 2006-المالب : محمود سليم الكسجي / رسالة جامعية ) دكتوراة في المناري و التدريس ( 

 الجامعة األردنية . 
 
( في تنمية التفكير CPSأثر برنامي تدريبي تائم عل  نمو ج الحل اإلبداعي للمشكالت )  -21
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