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 فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة بنائٌة فً تعدٌل المفاهٌم البدٌلة لدى طلبةمعلم الصف فً موضوع بنٌة المادة فً الجامعة األردنٌة/.مجلة
دراسات  .الجامعة األردنٌة .2011
األبحاث تحت العمل
 دور المعلم فً مواكبة المستجدات المعاصرة من منظور اسالمً عالقة االتجاهات العلمٌة لطلبة معلم الصف فً الجامعة االردنبة بتحصٌلهم فًمساقات المفاهٌم العلمٌة.
 اثر القلق النفسً لدى العبً الرٌشه الطائرة وعالقته بمستوى االنجاز. اثر استخدام برمجٌة خاصة فً تحصٌل طلبة معلم الصف فً مساق مفاهٌمعلمٌة واسالٌب تدرٌسها.
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 -مدرب فً دورات االرشاد والخدمة

االجتماعٌة.
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