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 .1988وك، جامعة  اليرم-تدريس الرياضيات أساليبير في ستماجلا -  
 .1980امعة اليرموك، ج-لبكالوريوس في الرياضياتا -                               

 المؤهالت العلمية حسب تسلسل الحصول عليها:
  

مدة الدراسة لنيل  الدرجة الجامعية
 المؤهل

تاريخ  التخصص الدقيق
 التخرج

 لدبالجامعة/ال

 إلى من 

مناهج الرياضيات  1997 11993 الدكتوراة
 وأساليب تدريسها 

والية /جامعة نيو اولينز 1997

 لويزيانا/الواليات المتحدة األمريكية
مناهج الرياضيات  1988 1985 الماجستير

 وأساليب تدريسها
 األردن /جامعة اليرموك 1988

 األردن /يرموكالعة مجا 1980 الرياضيات 1980 1976 البكالوريوس

 

ي األعدادي لصف الثانالبة في الهندسية في مقدرة الط متغيرين بتائيين في صياغة المسأئل: أثر عنوان رسالة الماجستير*

 على حلها

 : عنوان رسالة الدكتوراه*

An Investigation of the Understanding of the Numerical  
Experience Associated with the Global Behavior of Polynomial 
Functions for Students in Graphing and Non-graphing Calculator College Algebra 

Courses 
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 تأليف()ـالعلمي  اإلنتاج

 

 إعداد فصل يتعلق بحل المسألة الرياضية في كتاب محكم حول تدريس الرياضيات. -

ة رحلددممعلمددي اللبعنددوان بنيددة األعددداد عددداد وأسدداليب تدريسددها فددي كتدداب إعددداد فصددلين يتعلقددان ببنيددة األ -
 االبتدائية.

اج الرياضدديات وير منهددبعنددوان دليددل تقددويم وتطدد( علمددي تفددرغ)مشددرو   ةاألردنيدددليددل مقدددم للجامعددة  عدددادا -
 ردنياأل
 (2021زيع )نشر والتون: تقويم المناهج والتدريس، المكتبة العامرية للبعنوامحكم تأليف كتاب  -

 )بحوث( العلمي  اإلنتاج

-Al-Migdady, Ahmad. (2000). The Effect of Integrating Statistics and 

Environmental Issues Upon Students' Statistical Performance at the College 

Level. Proceedings of the International Conference: Mathematics for Living, 

the Mathematics Education into the 21st Century Project. Amman-Jordan 18-

23 (Pp. 328-332.   

فدي  األساسديمن ين طلبدة الثدابد ئعةااالتصدال الشد أنمداط"(. 2003) المقددادي، أحمددو كرسو ، أحمدد،  -
 امعة ج. تلدراساث وامؤته للبحو مجموعات التعلم التعاوني في حل المسألة الرياضية اللفظية الجبرية".

 90-69ص ص (،  1)18 ،، األردنمؤته
فددي الجامعددة  عددداد معلددم مجددال رياضددياتإلتقددويم برنددامج التربيددة العمليددة (.  2003المقدددادي، أحمددد )-

 صص (، 3)دن، األرالجامعددة األردنيددة،  عمددادة البحددث العلمددي، ،راسددات: العلددوم التربويددةد . "ةاألردنيدد
314-329.  

- Al-Migdady, Ahmad. (2005). Using Wheatley's Constructivist Model on 

Student's Learning of Ratio and Proportion. Journal of Faculty of Education. 

Assuiut University, Egypt 21(2), Pp. 16-35.    

الصددف أثندداء حلهددم ى طلبددة معلددم لم التعدداوني لدددتعالدد ةاسددتخدام اسددتراتيجي(. 2006) المقدددادي، أحمددد -
(، 20)6 ، الكويدت.جامعة الكويت المجلة التربوية، اط التواصل اللفظي المستخدمةنموأهندسية المسائل ال
 .218-183 ص ص

- Al-Migdady, A., Aljarah, A., and Khwalelh, F. (2011). The Effect of Technology 

y Course in Jordan. e in a College Introductorrscouson the Classroom Di

3( 2),  Journal of Instructional Technology and Distance Learning  International

. 44-Pp. 35 
- Al-Migdady, A. (2012). Effectiveness of Graphing Calculator Technology on 

Students Understanding of the Global Behavior of Rational Functions in a 

 .cs Course in Jordan: A follow Up StudytiCollege Introductory Mathema
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9(4),  ce Learningl Technology and DistanInternational Journal of Instructiona

. 48-Pp. 37 
يات للصف الثاني (. الممارسات التدريسية لمعلمي الرياض2014) المقدادي، أحمدو الشر ، إبراهيم،  -

علمي، لبحث الامادة ع، دراسات: العلوم التربويةالثانوي العلمي ومدى تأثرها باالمتحان العام في األردن. 
 .290-273ص ص (، 1)41الجامعة األردنية، األردن، 

لذكاءات المتعددة وأنماط اأثر برنامج تدريسي قائم على دمج (. 2014) دادي، أحمدالمقو إيمان،  زيتون -
، ويةبالعلوم التر سات:درا التعلم في قدرة الطالبات على حل المشكالت الرياضية ودافعيتهن لتعلم الرياضيات.

 .45-32(، ص ص 1)41عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، األردن، 
استيعاب المفاهيم  أثر التدريس وفق القوة الرياضية على(.2014) لمقدادي، أحمدو ا، ، محمدقبيالتال -

لمي، بحث العادة ال، عمدراسات: العلوم التربويةت الصف الثامن األساسي في األردن.  الرياضية لدى طالبا
 .346-333(، ص ص 1)ملحق41الجامعة األردنية، األردن، 

- -Abu Sarar, M. and Al_Migdady, A. (2014). The  Effect 

of Using Stepans' Model of Conceptual Change on the Modification of 

Alternative Mathematical Concepts and the Ability of Solving 

European athematical Problems of Ninth Grade Students in Jordan. M

.203-19110(22), Pp. .fic JournalScienti 

- AL-Migdady, A. (2014). Skilled Unskilled Mathematical Problem Solvers. 

 .sin Solving Geometrical Problem Students’ Differences-Jordanian

.137-10(25), Pp. 123 .ific JournalEuropean Scient 

- -ALMigdady,(2016).Primary Mathematics Curriculum in Singapore and Jordan: An 

-. 52(2), 215Comparative Study. European Journal of Social SciencesAnalysis and 

230.  

- -AL-Migdady, A. and Qatatsheh, F. (2017).  The Effect of Using 

Crocodile Mathematics Software on Van Hiele Level of Geometric 

 .Grade Students in Jordan-Ninthhinking and Motivation among T
 International Journal of Instructional Technology and Distance Learning

14(3), Pp. 85-102.  
 لي في حل المسألة(. أثر برنامج تعليمي قائم على التدريس التباد2017عرفة، النا و المقدادي، أحمد )-

 حصيلهم.تتويات المرحلة األساسية في األردن في ضوء مسالرياضيات ومهارات التفكير الناقد لدى طلبة 
 –   .447-435(، 2)3، . عمادة البحث العلمي، جامعة اليرموك، األردنالمجلة األردنية في العلوم التربوية

ير رائية في تنمية التفك(. أثر استخدام قائمة على الطالقة اإلج2018طاطشة، فدوى، المقدادي، أحمد )الق-
ن.  ي األردفساسي الستيعاب المفاهيمي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األالرياضي وا

 489-467، 4ملحق ( ال45)4ن، دراسات: العلوم التربوية، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، األرد
كتساب المفاهيم افي (.أثر استراتيجية االستبصار المفاهيمي 2018المحارمة، أسماء والمقدادي، أحمد. )-

ة ، عمادةلتربويادراسات: العلوم الرياضية وحل المسألة لدى طالبات الصف الرابع األساسي في األردن. 
ي الوطن لتعليم فا/ية دد خاص/ وقائع مؤتمر كلية العلوم التربوع البحث العلمي، الجامعة األردنية، األردن

 .18-1(، 3)45العربي نحو نظام تعليمي متميز.
لمتعددة ائم على التمثيالت (. أثر استخدام برمجية راسم اإلقترانات القا2019، أحمد )والمقداديسالم، باسم  -

راسات مية للدإلسالاجلة الجامعة مردن. ي في األفكير النافد لدى طلبة األول الثانوي العلمعلى تنمية الت
 .564-143، (4)27، والتقسيةالتربوية 

توجهات منهاج ل(. درجة تضمين كتاب الرياضيات للصف العاشر 2022دي، أحمد )قطافين، أماني، و المقدا
، فرصوالالمتطلبات، ). وقائع مؤتمر التعلم والتعليم والتطلع نحو المستقبل 2020الرياضيات األردني لعام 

 . بد األهلية، األردنرجامعة أ. 309-296والتحديات( ص ص 
 

 مقبولة للنشر حاثأب

انبي تبطة بجرياضية المر)   (. أثر برنامج تعليمي قائم على العمليات الالمقدادي، أحمد  و  عيسى، أحمد -
سية العليا ة األسالمرحلاألة الرياضية لدى طلبة الدماغ على استيعاب المفاهيم الرياضية والقدرة على حل المس

 .نية، األردلجامعة األردنمادة البحث العلمي، ا، عدراسات: العلوم التربويةفي األردن. 
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ة مهارات في تنمي لقطافين، أماني ، المقدادي، أحمد )   (. فاعلية برنامج تعليمي يستند إلى نظرية تريزا -
 .يةألردناالمجلة التربوية  في األردن. يات الصف التاسع األساسحل الٍمالة الرياضية لدى طالب

في  رياضياتتدريس الاتيجية حل المشكالت لاستخدام استر دادي، أحمد)   (. أثرالوريكات، عائشة، المق -
 .ألمجلة التربوية األردنيةتنمية مهارات التفكير الناقد. 

ة التحصيل ز في تنميإلى نظرية تريية برنامج تعليمي يستند )    (. فاعل القطافين، أماني، المقدادي، أحمد -
مادة ع ،يقيةالتطب لوممجلة العألردن. األساسي في ا لدى طالبات الصف التاسع يات نحو الرياض واالتجاهات

 األردن.ا، جامعة العلوم التطبيقية، البحث العلمي والدراسات العلي
 

 :أرسلت للنشر أبحاث

-  

 :قيد اإلنجاز أبحاث

م ليلة التعثر برنامج تعليمي محوسب في تنمية مستويات فان هيل للتفكير الهندسي لدى طلبة مرحأ-
 ناألرداألساسي في 

سي في يم األسالتعلااألخطاء الرياضية المتعلقة بموضو  االقترانات الدائرية لدى طلبة مرحلة  تحليل-
 األردن   

المسدددددددداقات التددددددددي تددددددددم 
تدريسدددددها فدددددي الجامعدددددة 

 ية:األردن

 أوالً( على مستوى البكالوريوس:
 ( 10-5مناهج الرياضيات.) 

  (10-5المفاهيم الرياضية )تدريس. 

 (.10-5ية )لرياضحل المسألة ا 

 (.10-5) تقويم تعلم الرياضيات 

 تربية عملية 

 .مقدمة  في المناهج والتدريس 

 ( 4-1مناهج الرياضيات.) 

 (4-1) بنية األعداد وأساليب تدريسها. 

 (4-1) أساليب تدريسهاالهندسة و. 

 /(4-1) 1مفاهيم اساسية في الرياضيات واساليب تدريسها. 

  (4-1) 2/تدريسها ساليبفي الرياضيات وامفاهيم اساسية. 

 .قياس وتقويم تعلم الطلبة 

 
 ثانياً( على مستوى الدبلوم المهني:

 .)مناهج الرياضيات )البنية والتحليل 

 /1أساليب تدريس الرياضيات. 

 2ريس الرياضيات/أساليب تد. 

 .قياس وتقويم تعلم الطلبة 

 .المناهج المدرسية بنيتها وتحليلها 

 تربية عملية عام 

 اريس وتطبيقاتهأساليب التد 

 
 ر:مستوى الماجستي ثالثاً( على

 ليل المناهج.تح 

 .تخطيط المناهج 

 دراسات مقارنة في المناهج 

 .الرياضيات: طبيعتها وتعليمها 

  الرياضيات.اتجاهات معاصرة في مناهج 
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 .طرائق تدريس الرياضيات 

 .التقويم في تعلم وتعليم الرياضيات 

 ات.التشخيص والتدريس العالجي في الرياضي 

 ج.ارنة في المناهدراسات مق 

  ريس الرياضيات.في تدمشكالت خاصة 

 أساسيات البحث العلمي 

 
 رابعاً( على مستوى الدكتوراة:

 .تقويم المناهج والتدريس 

  تخطيط المناهجنماذج معاصرة في 

 أسس المناهج وتنظيماتها 

 مناهج البحث وطرقه اإلحصائية 

 استراتيجيات في تنفيذ المناهج 

 المعرفةالمنهاج و 

 مناهج الرياضيات وتدريسها ويمتق 

 

  


