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نتاج العلمي املنشورة أأو املقبول للنرش   الإ

 

 املشاركون/  الس نة/ العنوان/ ماكن النرش رمق

الرشع، ابراهمي؛ و حرب، ماجد. ) 2008(. التفضيالت الفلسفية ملعلمي اللغة والعربية ومعلمي الرايضيات للمرحةل الأساس ية يف مدينة عامن-  1

 .179-161 ،( 3 ) 5 .الأردن. جمةل جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية الاجامتعية

 -ت البيتية يف مدارس مدينة  عامن. جمةل جامعة  النجاح للأحباث(. اجتاهات الطلبة حنو الواجبا 2008الرشع، ابراهمي؛ وعابد، أأسامة. ) 2

 .731-701(،3)22ب.

 (. دراسة حتليلية لحطاء املعلمني يف تعيني الكسور عىل خط الاعداد. جمةل دراسات. مقبول للنرش.2014الرشع، ابراهمي. )  3

جية العقود يف حتصيل طالبات الصف السادس الاسايس يف الرايضيات (. اثر اس تخدام اسرتا2014ابو معران, ايناس; الرشع، ابراهمي. )  4

 ويف اجتاهاهتن حنو الرايضيات يف الاردن. جمةل دراسات. مقبول للنرش.

(. مس توى الاس تدلل العلمي دلى طلبة لكية العلوم يف جامعة احلسني  2009الزعيب، طالل؛ و الرشع، ابراهمي؛ و السالمات، محمدخري. ) 5

 .437-401(،  2) 33ب. -ل وتأأثره مبتغريات اجلنس، واملس توى ادلرايس، والتخصص. جمةل جامعة  النجاح للأحباثبن طال

(.أأثر اس تخدام اسرتاتيجية اذلاكءات املتعددة يف حتصيل طالبات ختصص 2009الزعيب، طالل؛ والسالمات، محمد خري؛ الرشع، ابراهمي. ) 6

 2ويف تمنية همارات التفكري العلمي والاجتاهات العلمية دلهين. جمةل دراسات/ العلوم الرتبوية ،  معمل الصف يف جامعة احلسني بن طالل

 .690-655(. 33م)

(. تقومي كتاب الرايضيات للصف الثامن الأسايس اجلديد من وهجة نظر املعلمني والت. جمةل لكية الرتبية جامعة  2010الرشع، ابراهمي. ) 7

 .247-215(، 72) 1املنصورة، 

(. اجتاهات طلبة املرحةل الأساس ية العليا حنو الرايضيات وعالقهتا مبس توى حتصيلهم، وجنسهم، ومس توامه ادلرايس. 2010الرشع، ابراهمي. )  8

 .164-125(،  3) 16جمةل املنارة جامعة أ ل البيت،

نات دلى ختصص الرايضيات يف اجلامعة الأردنية. اجملةل الأردنية (. دراسة حتليلية لأخطاء حل املتباي 2010الرشع، ابراهمي والعابد، عدانن. )  9
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 .108-93(، 2) 6يف العلوم الرتبوية، 

(. درجة امتالك الطلبة املعلمني يف اجلامعة الأردنية لبعض املفاهمي الرايضية يف الهندسة واجلرب 2010الرشع، ابراهمي؛ و ظاظا، حيدر. ) 10

 .285-273(،  2)  37الرتبوية، واحلساب. جمةل دراسات / العلوم 

(. مس توى التنور العلمي دلى املعلمني امللتحقني بربانمج دبلوم الرتبية يف 2011الزعيب، طالل؛ الرشع، ابراهمي؛ السالمات، محمد خري. )  11

 .270 -258(، 1)38اجلامعات الأردنية. جمةل دراسات/ العلوم الرتبوية ، 

 The Effect of Jordanian Faculty(. 2010ابراهمي؛ و الرشعة، انيل؛ و السالمات، محمد خري )الزعيب، طالل؛ و الرشع،  12

Member’s Beliefs towards Scientific Knowledge on their Teaching Behaviors and their Females student’s 

Beliefsجمةل مؤتة للبحوث وادلراسات . . 

(. أأثر اسرتاتيجية التغيري املفاهميي يف اجتاهات الطلبة املعلمني حنو الرايضيات وحنو الاسرتاتيجية 2013ال. )الرشع، ابراهمي؛ و الشوا، ه 13

 (. يف الطباعة.1) 40نفسها. جمةل دراسات/ العلوم الرتبوية ، 

ول العمل يف لكية العلوم الرتبوية يف (. معتقدات الطلبة الابس متولوجية ح2009الزعيب، طالل؛ و الرشع، ابراهمي؛ و السالمات، محمدخري ) 14

ية، العدد" اجلامعتني الأردنية واحلسني بن طالل وأأثرها يف أأمناط تعلمهم واجتاهاهتم العلمية.  جمةل جامعة املكل سعود للعلوم الاجامتعية والرشع 

 ". يف الطباعة.24/1

(. مس توى التفكري الراييض دلى طالبات ختصص "معمل صف" يف لكية 2010. ) الرشع، ابراهمي؛ و الزعيب، طالل؛ والسالمات، محمد خري 15

 العلوم الرتبوية يف اجلامعة الأردنية. جمةل جامعة دمشق للعلوم الرتبوية والنفس ية. يف الطباعة.

لكيات العلوم الرتبوية يف  (. مشالكت البحث الرتبوي من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس يف2010الرشع، ابراهمي؛ و الزعيب، طالل. ) 16

 (.  1) 41، 2014اجلامعات الأردنية احلكومية. جمةل دراسات/ العلوم الرتبوية، 

(. درجة ارتباط مناجه الرايضيّات املدرس يّة ابحلياة من وهجة نظر طلبة لكية العلوم الرتبويّة يف 2011العابد، عدانن؛ و الرشع، ابراهمي )  17

  جامعة دمشق للعلوم الرتبوية والنفس ية. يف الطباعة.اجلامعة الأردنيّة. جمةل

(. املامرسات التدريس ية ملعمل الرايضيات للصف الثاين الثانوي العلمي ومدى تأأثرها ابلمتحان العام 2013الرشع، ابراهمي و املقدادي، أأمحد )  18

 اجلامعة الأردنية  –يف الأردن. جمةل دراسات

مجلة الدراسات  .(. اجتاهات معلمي الرايضيات حنو الطلبة متدين التحصيل يف الرايضيات. 2012، عدانن ) الرشع، ابراهمي و العابد 19

  133-146.، 6 )1(، جامعة السلكان قابوس –التربوية والنفسية 

الرايضيات. دراسات نفس ية و تربوية، (. أأثر اس تخدام اسرتاتيجية التغيري املفاهميي يف احتفاظ الطلبة ببعض مفاهمي 2012الرشع، ابراهمي ) 20

 .32-1،  9خمرب تطوير املامرسات النفس ية و الرتبوية، العدد 

(. منايح تعمل الرايضيات دلى الطلبة وتأأثرها مبفهوم اذلات الراييض دلهيم وعالقهتا بتحصيلهم يف 2012العابد، عدانن والرشع، ابراهمي )  21

 .2104-2099(،  9)  26ب،  -حباثالرايضيات ، جمةل جامعة  النجاح للأ 

(. تقومي برانمج ادلبلوم املهين يف الرتبية يف اجلامعة 2011ادلجعة، هشام؛ و السعايدة، منعم؛ و ادلوجان، منصور؛ و الرشع، ابراهمي. )  22

 .2173-2157(، 6)  38الأردنية. جمةل دراسات. 

اس تخدام اللوح التفاعيل يف حتصيل طلبة الصف الرابع الأسايس يف الرايضيات ويف تفاعلهم ( أأثر   2014املول، عال و الرشع ، ابراهمي )   23

 .1134-1119(،  3)  40اجلامعة الأردنية / –اللفظي يف أأثناء التدريس يف الأردن، جمةل دراسات 

الرشع، ابراهمي ) 2013(. حتليل الأس ئةل التقوميية يف كتب الرايضيات للصفوف الرابع واخلامس والسادس الأسايس عىل ضوء املس توايت  24

 .74-52 ،24 املعرفية حبسب تصنيف بلوم. دراسات / جامعة عامر ثليجي/ الأغواط / اجلزائر،

25 Al-Shara, I. & Hamaidi, D. (2013). Content Analysis: Environmental Education in Jordanian Arabic 

Language Textbooks. European Journal of Social Sciences, 39, 3. 

(، درجة مالءمة كتاب الفزيايء للصف العارش الأسايس لنتاجات التعمل من وهجة نظر معلمي الفزيايء 2013اإرساء، حامد و الرشع، ابراهمي )  26

 ديسمرب. 11دد يف حمافظة الزرقاء، دراسات نفس ية وتربوية/ خمرب تطوير املامرسات النفس ية والرتبوية، ع

27  –Awwad, Ferial (2014). Student –Shara, Ibrahim; Arouri, Yousef and Abu -Hamaidi, Diala ; Al
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 -nges. European Scientific Journal, 10 (3), 191teachers’ Perspectives of Practicum Practices and Challe

.214 

28 -Shara, Ibrahim (2014). The Effect of Studying Basic Concepts in a Mathematics Course on Pre-Al

…..service Teachers’ (PSTs) Perceptions. European Journal of Social Sciences, 41 (4), PP 

لنتاجات التعمل من وهجة نظر معلمي الفزيايء يف حمافظة  (. درجة مالءمة كتاب الفزيايء للصف التاسع الأسايس2015الرشع، براهمي )  29

 العلوم الرتبوية/ اجلامعة الاردنية.–الزرقاء، دراسات 

30 Al-Shara. Ibrahim ( 2015). LEARNING AND TEACHING  BETWEEN ENJOYMENT AND 

BOREDOM AS REALIZED BY THE STUDENTS: A SURVEY FROM THE EDUCATIONAL FIELD. 

European Scientific Journal , 11 ( 19 ), 146-168. 

(. أأثر جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمتزي الرتبوي يف تعزيز العالقات الإنسانية بني املعلمني املمتزيين الفائزين ابجلائزة 2015الرشع، ابراهمي  )  31

يف جامعة قاصدي   1/2015 /14-13ها يف تطوير املؤسسات التعلميية يف والطلبة. القيت يف وقائع مؤمتر: أأمهية العالقات الإنسانية ودور

 اجلزائر. –مرابح ورقةل 

(. تصورات أأولياء الأمور حول أأثر امتحان شهادة ادلراسة الثانوية العامة 2015الرشع، ابراهمي؛ الرشعة، انيل والعطيات، مظهر )  32

 العلوم الرتبوية. يف الطباعة. –وعالقته ببعض املتغريات. دراسات )التوجهييي(* عىل الاهل، والطالب، واملعمل، 

يف حتليل املقادير اجلربية وتطبيقاهتا يف حل املسأأةل دلى طالب  Algebrator(. أأثر اس تخدام برجمية 2015قرينة، امحد والرشع، ابراهمي )  33

 .84 – 67(، 2) 8ر املامرسات النفس ية و الرتبوية، الصف التاسع الأسايس يف الأردن، دراسات نفس ية و تربوية، خمرب تطوي

 

(. أأثر اس تخدام اسرتاتيجية التشبهيات يف اكتساب املفاهمي العلمية والتفكري الإبداعي دلى طلبة 2016عريقات، شذا و الرشع، ابراهمي )  34

 الصف السادس الأسايس، دراسات/ العلوم الرتبوية، 

(. أأثر اس تخدام اسرتاتيجية التشبهيات يف امليول العلمية دلى طلبة الصف السادس 2016؛ العنايت، هجاد ) عريقات، شذا؛ الرشع، ابراهمي 35

 .  150-134، الصفحات: 2016، الس نة 49الأسايس يف ضوء مس توى حتصيلهم، العدد 

وبني يف الأردن: دراسة نوعية، دراسات/ العلوم (. ممارسات معلمي العلوم يف تدريس الطلبة املوه2016الغويري، جواهر و الرشع، ابراهمي )  36

 الرتبوية، قيد النرش .

من وجهة نظر  الأوىلتعليم الرياضيات لدى طلبة الصفوف الثالثة  معوقات تعلم(. 2016اللصامصة، احالم والرشع، ابراهمي )  37

 قيد الطباعة العلوم التربوي،: المعلمات والمشرفين التربويين، دراسات

(. اجتاهات معلمي العلوم حنو اس تخدام التقومي التشخييص من وهجة نظر املعلمني أأنفسهم، اجملةل 2017، ابو سلمي والرشع، ابراهمي ) شذى 38

 . 145-115( ،   1)  1الرتبوية الأردنية، 

الحمود، محمد و الشرع، ابراهيم ) 2017(. أنماط التعليم لدى معلمي الرياضيات وعالقتها بكفاياتهم الرياضية  39

                          .في محافظة المفرق من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، دراسات/ العلوم التربوية، قيد النشر

واقع تنفيذ معلمي العلوم للتجارب العلمية لدى الطلبة الموهوبين في مدارس (. 2017الغويري، جواهر و الرشع ابراهمي )  40

سة نوعية، دراسات نفسية و تربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الموهوبين في األردن: درا

 .162 -145جوان،  18الجزائر ، العدد 

(. معوقات أإلصالح التربوي والحلول المقترحة من وجهة نظر القادة التربويين في 2017ابراهيم ) الرشع،  41

 2017، يف شهر نومفرب ، 2 ، س تقدم يف امللتقى الوطين يف جامعة وهراناالردن

(. ممارسات معلمي الرايضيات الفائزين جبائزة املعمل املمتزي يف ضوء معايري جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمعمل املمتزي، جمةل 2017درويش، ابمسة والرشع، ابراهمي )  42

 العلوم الرتبوية، 

حولتا، رجاء و الرشع، ابراهمي ) 2019(. أأثر اس تخدام منوذج مارزانو لأبعاد التعمل يف التحصيل ادلرايس الآين واملؤجل يف الرايضيات دلى  43

  طلبة الصف الثالث الأسايس، دراسات/ العلوم الرتبوية،

ذلهين دلى طلبة الصف أأثر اس تخدام الألعاب التعلميية الإلكرتونية يف التحصيل الراييض وتمنية احلساب ا (.2019الزيود، نعمة والرشع، ابراهمي )  44
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 46 ( 2، )469 -483الثالث الأسايس يف الأردن، دراسات الرتبوية/ اجلامعة الاردنية، 

(. اثر اس تخدام منوذج ترسيع التعمل لسميث وزمالئه يف التحصيل الراييض ومفهوم اذلات الراييض وامليول حنو تعمل الرايضيات 2019مول، عال و الرشع، ابراهمي )  45

 لبة الصف السادس الأسايس، ، اجملةل الرتبوية الأردنية ، قيد النرشدلى ط 

جاابت الطالبات يف ليبيا ، ، اجملةل الرتبوية 2019الأشهب، أأسامء والرشع ، ابراهمي )  46 (. واقع الأس ئةل الصفية اليت تطرهحا معلامت الرايضيات وردود  أأفعالهن حنو اإ

 الأردنية ، قيد النرش

(. اثر اس تخدام أأمنوذج ترسيع التعمل لسميث وزمالئه يف التحصيل الراييض ومفهوم اذلات الراييض وامليول حنو تعمل 2018روان والرشع، ابراهمي ) عضيبات،  47

 العلوم  دلى طالبات الصف الثامن  الأسايس، جمةل اجلامعة الإسالمية غزة، قيد النرش

واقع ممارسات معلمي الرايضيات يف تدريس الطلبة املوهوبني يف مدارس املكل عبد هللا الثاين للمتزي يف مدينة (. 2019زغري، رهام و الرشع، ابراهمي  ) 48

 جمةل اجلامعة الإسالمية غزة، قيد النرش، دراسة نوعية -الأردن 

 2019ابريل  /25-24قطر ،  2019لتعلمي (. تصورات املعلمني عن الطلبة املوهوبني يف الأردن، مؤمتر ا2019زغري، رهام والرشع، ابراهمي )  49

قيد (.  دراسة اترخيية للتحليل الفويق يف جمال ادلراسات النفس ية والرتبوية ، دراسات نفس ية وتربوية، 2020اشتية، س ندس و الرشع، ابراهمي )  50

 الطباعة

املعايري العاملية لتقيمي الأداء التدرييس دلى معلمي احلاسوب يف الأردن، (. تطوير قامئة معايري مستندة اإىل 2020العبدهللا، س ناء و الرشع، ابراهمي. )  51

 قيد الطباعةاجملةل الرتبوية الأردنية، 

(. درجة وعي طلبة املرحةل الاساس ية يف الأردن مبامرسات املعلمني يف ضوء املهناج اخلفي، اجملةل الاسالمية 2020بلويش، هجان والرشع، ابراهمي .)  52

 2021، 29نرش يف اجملدل بغزة، س ي 

(. الرباعة الرايضّية دلى طلبة الصف التاسع الأسايس يف الأردن وعالقهتا مبعتقداهتم عن تعمل الرايضيات، اجملةل الاسالمية 2020قطينة، غدير و الرشع، ابراهمي. )  53

 بغزة، قبل للنرش

التحدايت يف تدريس الرايضيات وطرق التغلب علهيا: وهجات نظر معلامت الطفوةل (. 2021محيدي، دايل و الرشع، ابراهمي و عاروري، يوسف ) 54

 املبكرة، جمةل العلوم الرتبوية جبامعة قطر، قيد النرش

امعة جرش للبحوث (، جمةل ج19-(. احلاجات التدريبية التكنولوجية دلى معلمي الرايضيات يف ظل جاحئة فايروس كوروان املس تجد ) كوفيد 2021الرشع، ابراهمي )  55

 وادلراسات، قيد النرش

(. معتقدات الطلبة املعلمني يف اجلامعة الأردنية عن تعمل الرايضيات وتعلميها: دراسة نوعية، جمةل جامعة احلسني للبحوث، 2021الرشع، ابراهمي، و اشتيه، س ندس )  56

 مقبول للنرش

الأس ئةل اليت يطرهحا معملو العلوم يف صفوف الطلبة املوهوبني وردود أأفعاهلم عىل أأجاابت الطلبة وأأس ئلهتم، (. واقع 2021الغويري، جواهر، والرشع، ابراهمي  )  57

ورقهل يف اجلزائر  -س يقدم يف مؤمتر : ذوو احلاجات اخلاصة يف ظل جاحئة كوروان حنو اسرتاتيجية وطنية لتشخيص احلاجيات وطرق التكفل، جامعة قاصدي مرابح

 عن بعد 19/5/2021-18:: س يعقد بتارخي 

ثاين يف (. أأثر اس تخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجامتعي يف المنو الانفعايل والاجامتعي للطفل. ورقة حبثية قدمت يف املؤمتر ادلويل ال 2021الرشع، ابراهمي )  58

 11/2021/  21-20اجلزائر، بتارخي :  – 2جامعة وهران 

(. تقومي دور معلمي الرتبية الإسالمية يف تمنية القمي امجلالية من وهجة نظر طلبة املرحةل الثانوية يف دوةل الكويت، اجملةل 2021ابراهمي ) الكندري، عائشة والرشع،  59

 الأردنية يف العلوم الرتبوية، جامعة الريموك، قيد النرش

للصف الرابع الأسايس، حبث س يقدم يف املؤمتر الثامن عرش )ادلويل  2020رايضيات املطور (. ماذلي خيربان املعلمون به عن تقيمي كتاب  ال2021الرشع، ابراهمي )  60

س تقبل، س يعقد عن بعد عرب الثالث(  للجمعية املرصية لرتبوايت الرايضيات، لكية الرتبية جامعة بهنا: تطوير مناجه الرايضيات املدرس ية حتدايت الواقع وتطلعات امل 

 2022فرباير / /14-12، يف الفرتة ZOOMتطبيق 

(. دور معلمي الرتبية الاسالمية يف منطقة الرايض يف تعزيز ثقافة السالم دلى طلبة املرحةل الثانوية من وهجة 2021العزني، نوره والرشع، ابراهمي .)  61

 نظرمه. جمةل البلقاء للبحوث وادلراسات، قيد التحكمي

تصورات طلبة الصف الثامن الأسايس عن أأمهية الرتبية الفنة يف اكتساب املفاهمي العابرة واجتاهاهتم حنو (. 2022حاتوق، نتاليا والرشع، ابراهمي )  62

 ، قيد النرش2022املادة، جمةل اجلامعة الأسالمية لدلراسات الرتبوية والنفس ية ، 

لصف الرابع الأسايس يف ضوء معياري التصال الراييض ل 2020(.  حتليل كتاب الرايضيات املطور عام 2022العزاوي، كرجية والرشع، ابراهمي )  63

 وحل املشالكت، جمةل جامعة اخلليل للبحوث، مقبول للنرش

 جمةل جامعة اخلليل، TIMSS(. مس توى معرفة معلمي الرايضيات العراقيني ومعلامهتا عن اختبار 2022الرشع، ابراهمي و السامرايئ، حذيفة. ) 64

 ل للنرشللبحوث، مقبول للنرش، مقبو 
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، قيد العلوم الرتبوية/ اجلامعة الأدرنية -دراسات(. قلق الرايضيات دلى معلامت الصفوف الثالثة الاوىل، 2022ادلويري، محمود والرشع ابراهمي. ) 65

 الطباعة

 ، قيد الطباعةاجملةل الأردنية الرتبويةملتغريات، (. قلق الرايضيات دلى معلمي الرايضيات حدييث التخرج وعالقته ببعض ا2022الطيطي، فادي والرشع ابراهمي. ) 67

 

(. دور املعلمني يف معاجلة املشالكت السلوكية دلى طلبة املرحةل املتوسطة يف دوةل الكويت من وهجة نظر الطلبة 2022الرشع ابراهمي و الكندري، عائشة. ) 68

 ، قيد الطباعةأأنفسهم، جمةل املشاكة للعلوم الاجامتعية والإنسانية

(. تصورات معلمي الرايضيات حنو اس تخدام املنصات التعلميية يف ظل جاحئة كوروان يف التدريس واملعوقات اليت تواهجهم 2022أأبو قتب، جامنه والرشع، ابراهمي. ) 69

 ، قيد الطباعةجمةل املشاكة للعلوم الاجامتعية والإنسانيةيف اس تخداهما، 

مقبول  الرشع ابراهمي و نوره العزني. )2022(. دراسة حتليةل لكتاب الرتبية الإسالمية للصف الثالث املتوسط يف ضوء املهارات النامعة، جمةل احتاد اجلامعات العربية، 70

 للنشة

 How Does the Community of Students Interpret Statements and(. 2022البلويش، هجان والرشع ابراهمي. ) 71

Attitudes of Teachers in Light of the Hidden Curriculum:  A qualitative study 
 ، مقبول للنرشجمةل دراسات للعلوم الاجامتعية والأنسانية ،

 جمةل جامعة اخلليل، TIMSSمي الرايضيات العراقيني ومعلامهتا عن اختبار (. مس توى معرفة معل2022الرشع، ابراهمي و السامرايئ، حذيفة. ) 72

 للبحوث، مقبول للنرش، مقبول للنرش

انهتيى  جمةل املشاكة،يف الأردن،  TIMSS(. كفاايت معلمي الرايضيات املعرفية حول ادلراسة ادلولية للرايضيات والعلوم 2023الرشع، ابراهمي. ) 73

 ابنتظار كتاب القبول التحكمي والتعديالت و

 

 الاعامل الادارية

 الس نة العمل الاداري

 2007- 2011 مساعد معيد لكية العلوم الرتبوية لشؤون الطلبة

 2011-2012 انئب معيد شؤون الطلبة يف اجلامعة الأردنية

 2011 معيد شؤون الطلبة يف اجلامعة الأردنية / ابلنيابة

 و 2017 -2015 اجلامعة الأردنية رئيس قسم املناجه والتدريس يف 

2019-2018  

 

 

 املؤمترات

 الفرتة اجلهة امس املؤمتر

 2010نيسان  8-7 اجلامعة الهامشية/ الاردن الرتبية يف عامل متغري

 مؤمتر "المتزي الرتبوي بني النظرية والتطبيق".
مجعية جائزة امللكة رانيا العبد 

 هللا للمعمل املمتزي/ الاردن

17- 18 /4/2009 ،

 العقبة

 28- 5- 2009 اجلامعة الأردنية / الاردن  مؤمتر " مؤسسة التعمل".

 "أأمهية العالقات الإنسانية ودورها يف تطوير املؤسسات التتعلميية".
–جامعة قاصدي مرابح 

 ورقةل/اجلزائر

2015/ 1/ 14-13 

 5/2015 جامعة الزرقاء/ الاردن حنو بيئة رمقية

 10/2015 جامعة وهران/اجلزائر تدريس بني املتعة واملللادلراسة وال 

 7-8/11/2017 جامعة وهران/اجلزائر الإصالحات الرتبوية: رهاانت وحتدايت

 : حنو تعلمي حيدث فرقا2019مؤمتر التعلمي 
وزارة التعلمي والتعلمي العايل/ 

 قطر

25/4/2019-24 
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 2019 جامعة وهران/اجلزائر   مؤمتر املوهوبون واملتفوقون: الكشف وطرق التكفل

 .  2020جون/  /13املؤمتر ادلويل الأول للنرش يف اجملالت العاملية 

 ZOOMعن بعد عرب تطبيق 

امرياك/ عن بعد عرب تطبيق 

ZOOM 
 2020جون/  /13

 ، 13/2/2021-12املؤمتر السابع عرش للجمعية املرصية لرتبوايت الرايضيات 

 ZOOMعن بعد عرب تطبيق 

عن بعد عرب تطبيق مرص/ 

ZOOM 
2021 

املؤمتر ادلويل الأول ) الافرتايض(: ذوو احلاجات اخلاصة يف ظل جاحئة كوروان: حنو 

 اسرتاتيجية وطنية لتشخيص احلاجيات وطرق التكفل 

اجلزائر/جامعة قاصدي مرابح 

 ورقهل 
19/5/2021-18 

يف ظل اخلصائص الامنئية، أأية  املؤمتر ادلويل الثاين ) الافرتايض(: املعاش اليويم للطفوةل

 2021/  12/  21-20تأأثريات ملؤسسات التنش ئة الاجامتعية؟ الواقع واملأأمول ، 
 20-21  /12 /2021 2اجلزائر/ جامعة وهران 

املؤمتر الثامن عرش ) ادلويل الثالث(، تطوير مناجه الرايضيات املدرس ية حتدايت الواقع 

 ، لكية الرتبية جامعة بهنا/ مرص2022 /فرباير /13-12ومتطلبات املس تقبل، 

مشاركة ببحث: ما اذلي خيربان املعلومن به عن تقيمي كتاب الرايضيات املطور للصف الرابع 

 الأسايس

 2022فرباير/  /13-12 لكية الرتبية جامعة بهنا/ مرص

 

 

 اللجان والأنشطة

 همام اللجنة/ النشاط                             اللجنة / النشاط                       اجلهة

 .2013وحىت  -2006عضو فريق تقيمي ومنسق فريق التقيمي يف جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمعمل املمتزي منذ العام  

 .2014رتبية التعلمي، عضو الفريق الوطين يف الوزارة ملعاجلة ضعف الطلبة يف اللغة العربية والرايضيات املنبثقة عن جميل ال

 عضو فريق تطوير املعايري جلائزة امللكة رانيا العبد هللا للمعمل املمتزي.

 جلائزة امللكة رانيا العبد هللا للمعمل املمتزي. Rubricعضو فريق تطوير مؤرشات املعايري 

 .2019الان  – 2014 رئيس اللجنة الفنية للمدرسة المنوذجية يف اجلامعة الأردنية للعام ادلرايس

 تعمل رايضيات / جامعة غزة للبنات. –عضو مقمي خاريج لربانمج باكلوريوس يف الرتبية ختصص معمل املرحةل الأساس ية العليا 

 بريزيت. –عضو مقمي خاريج برانمج باكلوريوس يف الرتبية تعلمي رايضيات/ جامعة بريزيت 

 “. Jordanian Psychological Associationعضو يف " امجلعية الأردنية لعمل النفس  " 

 .2017 -2014عضو اللجنة الفنية للمدرسة المنوذجية يف اجلامعة الأردنية للعام ادلرايس

 2017+2013 عضو جلنة املقابةل للمعمل املمتزي يف جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمتزي الرتبوي للعام

 .2013يف جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمعمل املمتزي يف جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمتزي الرتبوي للعام عضو جلنة املقابةل لختيار املقميني 

 2015 /2014عضو جلنة تطوير املدرسة المنوذجية يف اجلامعة الأردنية للعام ادلرايس 

 .2017-2014عضو جلنة ادلراسات العليا يف لكية العلوم الرتبوية من 

 .عضو اللجنة التحضريية "لليوم العلمي " لكية العلوم الرتبوية / اجلامعة الأردنية

 .2010 -2007مقرر جلنة " التحقيق مبخالفات الطلبة يف لكية العلوم الرتبوية" يف الأعوام 

 واملاجس تري قسم املناجه والتدريس. –عضو جلنة تطوير اخلطة / الباكلوريوس 

 لطلبة املاجس تري يف قسم املناجه والتدريس.عضو جلنة الامتحان الشامل 

 .2011مقرر جلنة الاحتفال بعيد الاس تقالل يف اجلامعة الاردنية يف العام 

 .2011مقرر جلنة انتقاء املوظفني لالإرشاد يف عامدة شؤون الطلبة  
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 .2013مقرر جلنة اختيار الطلبة للمشاركة يف املناظرة املنعقدة يف قطر 

 2017 -2015الامتحان الشامل لطلبة املاجس تري، مقرر جلان 

 2017- 2015مقرر جلنة امتحان الكفاءة املعرفية لطلبة ادلكتوراة/ املناجه العامة، 

 2014-2013مقرر جلنة املقبةل لتوظيف معلمي العلوم والرايضيات للمدرسة المنوذجية 

 2021- 2019متحان الشامل أأساليب تدريس الرايضيات، مقرر جلنيت امتحان الكفاءة املعرفية لطلبة ادلكتوراة والا

 2015مقرر جلنة صياغة التوصيات ملؤمتر ادلويل الاول:" أأمهية العالقات الإنسانية ودورها يف تطوير املؤسسات التعلميية" يف اجلزائر، 

 2015التعلميية" يف اجلزائر، عضو اللجنة العلمية ملؤمتر " أأمهية العالقات الإنسانية ودورها يف تطوير املؤسسات 

 .2015رئيس جلنة ادلراسات العليا يف قسم املناجه والتدريس 

 .2015عضو جلنة تطوير برانمج معمل الصف وتربية الطفل 

 4014عضو جلنة اللكية لنتخاابت احتاد الطلبة يف لكية العلوم الرتبوية 

 2013+  2011 – 2007لكية العلوم الرتبوية عضو جلنة انتخاب وفرز لنتخاابت احتاد الطلبة يف 

 2013عضو اللجنة الاسرتاتيجية للجامعة عن لكية  العلوم الرتبوية 

 ( / اجلزائر  dpepدراسات نفس ية وتربوية )عضو   هيئة حترير 

 RBSHS(جمةل الباحث يف العلوم الإنسانية و الإجامتعية)عضو   هيئة حترير 

 SSDJ() تطوير العلوم الاجامتعيةجمةل عضو   هيئة حترير 

 الان( -2016جمةل روافد لدلراسات و الأحباث العلمية يف العلوم الاجامتعية والإنسانية )روافد( عضو   هيئة حترير 

 قبس لدلراسات الإنسانية والاجامتعية )قبس( جمةلعضو   هيئة حترير 

آفاق لعمل الاجامتع  )عضو   هيئة حترير جمةل   / اجلزائر  (J.A.S.B2أ

 ( / اجلزائرTJتطوير )عضو   هيئة حترير : 

 ( / اجلزائرWJRSالواحات للبحوث و ادلراسات )عضو   هيئة حترير جمةل 

 (  / اجلزائرSSJ_univ.laghالعلوم الاجامتعية )عضو   هيئة حترير جمةل 

 ( / اجلزائرSEJالمتكني الاجامتعي )عضو   هيئة حترير جمةل 

 (  / اجلزائرAHSSJجمةل املقدمة لدلراسات الانسانية و الاجامتعية )حترير عضو   هيئة 

 جمةل الروائز    / اجلزائرعضو   هيئة حترير 

 الان   / اجلزائر-2020(: E J H S Sالساورة لدلراسات الانسانية والاجامتعية )عضو   هيئة حترير 

نسانية واجامتعية )عضو   هيئة حترير   اجلزائر /(  DHSدراسات اإ

 منتدى الأس تاذ )منتدى الأس تاذ(    / اجلزائر FORUM DE L' ENSEIGNANTعضو   هيئة حترير 

 جمةل حقائق لدلراسات النفس ية والاجامتعية )حقائق(   / اجلزائرعضو   هيئة حترير 

 ( / اجلزائرRevue TAMAIZ Alجمةل المتزي الفكري للعلوم الاجامتعية و الانسانية )عضو   هيئة حترير 

 جمةل الشامل للعلوم الرتبوية والاجامتعية    / اجلزائرعضو   هيئة حترير 

 (   / اجلزائرPSدراسات نفس ية  )عضو هيئة حترير 

 مرص /  -2021جملةل تربوايت الرايضيات املرصية: عضو الهيئة الاستشارية 

 مرص /  -2021رصية: جملةل لكية الرتبية جامعة دمياط املعضو اللجنة الاستشارية 

 2021 – 2020عضو اللجنة ملقابالت املعلمني املرحشني للفوز  جبائزة امللكة رانيا العبد هللا للمتزي الرتبوي

  2021عضو جلنة اختيار املدربني لربانمج ادلبلوم املهين ابلتعاون مع الااكدميية 
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 2023-2021الرتبوية" يف الفرتة  عضو هيئة حترير ""اجملةل ادلولية للبحوث يف العلوم 

 /13-12عضو اللجنة العملية / املؤمتر الثامن عرش ) ادلويل الثالث(، تطوير مناجه الرايضيات املدرس ية حتدايت الواقع ومتطلبات املس تقبل، 

 ، لكية الرتبية جامعة بهنا/ مرص2022فرباير/ 

  2022 /11الرتبوية يف اجلامعة الاردنية اذلي سينعقد بشهر عضو اللجنة العملية / املؤمتر الرابع للكية العلوم 

 2022عضو جلنة الباحث املمتزي يف اجلامعة الأردنية 

 

   :ترقميها ادلويل -2022 /عضو هيئة حترير – جمةل لكية الرتبية / جامعة دمياط املرصية

1110-3930 

 
 

 

 

 

 املؤلفات

 

 ( . املنري يف الرايضيات، اجلزء الأول1996النوايسة، محمد ) الرشع، ابراهمي ونصريات، راتب , 

 ( . املنري يف الرايضيات، اجلزء اجلزء الثاين1996الرشع، ابراهمي ونصريات، راتب , النوايسة، محمد ) 

 رفة، (. اسرتاتيجيات التدريس يف ظل اقتصاد املع2020الهامشي، عبد الرمحن، والرشع، ابراهمي ، والعزاوي، فائزه )

 (. كتابة فصل لكتاب بتلكيف من رئيس اجلامعة ملادة متطلب جامعة اجباري : تطور التعلمي يف الاردن2018الرشع، ابراهمي ) 

 (. كتابة فصل لتأأليف كتاب جامعي: مقدمة يف املناجه،  الأساس الاجامتعي  للمهناج2015الرشع، ابراهمي ) 

 

 ادلورات والورش والندوات

 لتخطيط ) تصممي ( التدريس لأعضاء الهيئة التدريس يةتقدمي ورشة 

 تقدمي ورشة لسرتاتيجيات التدريس  لأعضاء الهيئة التدريس ية

 تقدمي ورشة طرح الأس ئةل الصفية ملعلمي مدرسة اجلامعة الأردنية

 ورقةل / اجلزائر –تقدمي ورشة حول العنف الطاليب يف اجلامعات / يف جامعة قاصدي مرابح 

 تقدمي ورشة حول تصورات املعلمني عن الطلبة املوهوبني/ عىل هامش مؤمتر التلعمي/ قطر

: حول التحليل الفويق لأثر اسرتاتيجية حل املشالكت واس تخدام التكنولوجيا يف 2020تقدمي ندوة يف امجلعية املرصية لرتبوايت الرايضيات 

 (2017 -1990اجلامعية يف الفرتة ) التحصيل الراييض وتمنية همارات التفكري يف الرسائل 

 ( للجمعية املرصية لرتبوايت الرايضيات حول : التدريس املريئ جلون هاييت2020التعقيب عىل ندوة قدهما أأ. د. هشام حسني ) 

 قدهما أأعضاء امجلعية املرصية لرتبوايت الرايضيات –(: حول تربوايت الرايضيات ZOOMحضور العديد من الندوات ) 

 حضور دورة  تطوير مناجه الرايضيات للمرحةل الأساس ية/ وزارة الرتبية والتعلمي

 حضور دورة تطوير مناجه الرايضيات للمرحةل الثانوية/ وزارة الرتبية والتعلمي

 ICDLحضور دورة 

 SPSSحضور دورة 

 حضور دورة اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

 Blened Learningحضور دورة 

 Microsoft Team + Formsاس تخدام  حضور دورة
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 ( ZOOMحضور العديد من الندوات عىل  منصة )  ●

 كوراي اجلنوبية –(: حول تقيمي تعمل الرايضيات ZOOMحضور ندوة ) 

 (:  ل تدمروا الطفوةلZOOMحضور دورة ) 

 (: جراحة العقلZOOMحضور دورة ) 

 ة لرتبوايت الرايضياتحضور العديد من الورش والندوات يف امجلعية املرصي

 جلون هاييت يف امجلعية املرصية لرتبوايت الرايضيات –التعقيب عىل ندوة حول التعلمي املريئ 

 1/10/2021يف:  2017-1990تقدمي ندوة لأعضاء  امجلعية املرصية لرتبوايت الرايضيات: التحليل الفويق للرسائل اجلامعية يف الفرتة 

لتطوير تعلمي الرايضيات وتعلمها يف مرص والوطن العريب/ تقدمي رؤية خشصية لتطوير تعلمي الرايضيات يف الأردن عضو الطاوةل املس تدير 

 للمؤمتر ادلويل الثامن عرش للجمعية املرصية لرتبوايت الرايضيات /2022

  2022-2020حضور العديد من ورش العمل والندوات يف التمنية البرشية عن بعد يف مرص والسعودية والاردن 

 

 

 

 التكرمي

 التارخي اجلهة

 2009 كتاب شكر: لكية العلوم الرتبوية

كتاب شكر : مجعية جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمتزي الرتبوي/ لإجناح مؤمتر "المتزي الرتبوي بني النظرية 

 والتطبيق
2009 

 2007 كتاب شكر : مجعية جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمتزي الرتبوي

 2015 معيد شؤون الطلبة / لختيار املتسابقني للمناظرة يف قطر

 2015 مؤمتر اجلزائر

كتاب شكر لقاء ورشة تدريب أأعضاء الهيئة التدريس ية اجلدد : التخطيط واسرتاتيجيات التدريس احلديثة/ 

 أأ.د. انئب الرئيس لشؤون اجلودة والبحث العلمي
2015 

 2007 شهادة شكر : مركز المتزي

 2010 شهادة: اجلامعة الهامشية

 2014 كتاب شكر لقاء اجناح انتخاابت احتاد طلبة لكية العلوم الرتبوية. من معيد اللكية

 2017 يف امللتقى ادلويل: الاصالحات الرتبوية: رهاانت وحتدايت 2شهادة ودرع تكرمي وتقدير / جامعة وهران 

 2021 شهادة تكرمي من الآرس يف للتأأثري البحيث

 2022+2021 شهادات شكر من امجلعية املرصية لرتبوايت الرايضيات عن تقدمي ندوات حول الرايضيات لأعضاء امجلعية

 2022 جائزة الرايدة العلمية/ امجلعية املرصية لرتبوايت الرايضيات

 

 

 الاجامتعات

 اجلهة املسؤوةل موضوع الاجامتع الاجامتعات

يف وزارة الرتبية  اجامتعات يف مديرية املناجه

 والتعلمي
 وزارة الرتبية والتعلمي معاجلة ضعف اللغة العربية والرايضيات
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 أاكدميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني دراسة حاةل الاردت مناقشة س ياسات اعداد املعلمني

 لتدريب املعلمنيأاكدميية امللكة رانيا  س ياسات تكوين املعلمني منتدى العريب الثاين لتدريب املعلمني 

 اجلامعة تطوير اخلطة الاسرتاتيجية العامة للجامعة اخلطة الاسرتاتيجية

 عقد مجموعة من الندوات الاس بوعية
مجموعة من الأس تاذة املس تضافني حول موضوعات 

 خمتلفة
 مرشف علهيا / اللكية

 

 

 

 الارشاف عىل طلبة ادلراسات العليا

 املاجس تري يف أأساليب تدريس الرايضياتمرشف عىل عرشات رسائل  مرشف

 مرشف
مرشف عىل عرشات أأطارحي ادلكتوراه  يف أأساليب تدريس الرايضيات ويف املناجه 

 العامة

 عضو مناقش لعرشات الرسائل اجلامعية يف اجلامعة الأردنية عضو

 مناقش خاريج لعرشات الرسائل اجلامعية خارج اجلامعة الأردنية عضو

 حممك خاريج لرسائل جامعية خارج الأردنمناقش أأو  عضو

 حممك لرتقيات العديد من الأساتذة خارج الأردن للرتب الأاكدميية املشارك والأس تاذية عضو

 


