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هخاح امؼومي    امللدول نونرش وبأ املنضورت الإ

 

 -ملؼومي انوغة وامؼرتية ومؼومي امرايضياث نومرحةل الأساس ية يف مدةاة غٌلن (. امخفضيالث امفوسفية8115امرشع، اجراىمي؛ و حرة، ماخد. ) 

.146-131(،  2)  2الأردن. جمةل خامؼة امضاركة نوؼووم الإوساهية الاحامتغية.   

 -اماجاخ ملأحباج  (. اجتاىاث امعوحة حنو امواحداث امحيدية يف مدارس مدةاة  غٌلن. جمةل خامؼة 8115امرشع، اجراىمي؛ وػاتد، بأسامة. )

 .421-411(،2)88ة.

 .ملدول نونرش. جمةل دراساث. دراسة حتويوية لحعاء املؼومني يف ثؼيني امكسور ػىل خط الاػداد(. 8111امرشع، اجراىمي. ) 

 امرايضياث ويف اثر اس خخدام استاحية امؼلود يف حتعيل ظامحاث امعف امسادس الاسايس يف(. 8111مرشع، اجراىمي. ) ا ;اتو معران، اةااس

 .ملدول نونرش. جمةل دراساث. اجتاىاهتن حنو امرايضياث يف الاردن

(. مس خوى الاس خدلل امؼومي دلى ظوحة لكية امؼووم يف خامؼة احلسني جن  8116امزغيب، ظالل؛ و امرشع، اجراىمي؛ و امسالماث، َلدخري. )

 .124-111(،  8) 22ة. -اماجاخ ملأحباج  . جمةل خامؼةظالل وثبأثره مبخغرياث اجلنس، واملس خوى ادلرايس، وامخخعط

(.بأثر اس خخدام استاثيجية اذلاكءاث املخؼددت يف حتعيل ظامحاث ختعط مؼمل 8116مزغيب، ظالل؛ وامسالماث، َلد خري؛ امرشع، اجراىمي. )ا

-322(. 22)م 8دلهين. جمةل دراساث/ امؼووم امتتوةة ، امعف يف خامؼة احلسني جن ظالل ويف حمنية هماراث امخفكري امؼومي والاجتاىاث امؼومية 

361. 

(. ثلومي كخاة امرايضياث نوعف امثامن الأسايس اجلدةد من وهجة هظر املؼومني وامت. جمةل لكية امتتية خامؼة  8111امرشع، اجراىمي. )

 .814-812(، 48) 1املاعورت، 

لأساس ية امؼويا حنو امرايضياث وػالكهتا مبس خوى حتعيويم، وخنسيم، ومس خوامه ادلرايس. جمةل (. اجتاىاث ظوحة املرحةل ا8111امرشع، اجراىمي. ) 

 .131-182(،  2) 13املاارت خامؼة ب ل امحيت،

ة يف (. دراسة حتويوية لأخعاء حل املخحاةااث دلى ختعط امرايضياث يف اجلامؼة الأردهية. اجملةل الأردهي8111امرشع، اجراىمي وامؼاتد، ػدانن. ) 

 .115-62(، 8) 3امؼووم امتتوةة، 

(. درخة امذالك امعوحة املؼومني يف اجلامؼة الأردهية محؼغ املفاىمي امرايضية يف اميادسة واجلرب 8111امرشع، اجراىمي؛ و ظاظا، حيدر. )

 .852-842(،  8)  24واحلساة. جمةل دراساث / امؼووم امتتوةة، 

(. مس خوى امخاور امؼومي دلى املؼومني املوخحلني تربانمج دتووم امتتية يف 8111خري. )  مسالماث، َلدامزغيب، ظالل؛ امرشع، اجراىمي؛ ا

 .841 -825(، 1)25اجلامؼاث الأردهية. جمةل دراساث/ امؼووم امتتوةة ، 

 The Effect of Jordanian Faculty Member’s (.8111امزغيب، ظالل؛ و امرشع، اجراىمي؛ و امرشػة، انةل؛ و امسالماث، َلد خري )

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

 اثمؤثة نوححوج وادلراس

حنو امرايضياث وحنو الاستاثيجية هفسيا. (. بأثر استاثيجية امخغيري املفاىميي يف اجتاىاث امعوحة املؼومني 8112امرشع، اجراىمي؛ و امضوا، ىال. )

 (. يف امعحاػة.1) 11جمةل دراساث/ امؼووم امتتوةة ، 

(. مؼخلداث امعوحة الاثس متوموحية حول امؼمل يف لكية امؼووم امتتوةة يف 8116امزغيب، ظالل؛ و امرشع، اجراىمي؛ و امسالماث، َلدخري )

ىا يف بأمناط ثؼوميم واجتاىاهتم امؼومية.  جمةل خامؼة املكل سؼود نوؼووم الاحامتغية وامرشغية، امؼدد" اجلامؼخني الأردهية واحلسني جن ظالل وبأثر 

 ". يف امعحاػة.81/1

(. مس خوى امخفكري امراييض دلى ظامحاث ختعط "مؼمل ظف" يف لكية 8111امرشع، اجراىمي؛ و امزغيب، ظالل؛ وامسالماث، َلد خري. ) 

 امؼة الأردهية. جمةل خامؼة دمضق نوؼووم امتتوةة وامافس ية. يف امعحاػة.امؼووم امتتوةة يف اجل

(. مضالكث امححر امتتوي من وهجة هظر بأغضاء ىيئة امخدريس يف لكياث امؼووم امتتوةة يف 8111امرشع، اجراىمي؛ و امزغيب، ظالل. )

 (.  1) 11، 8111اجلامؼاث الأردهية احلكومية. جمةل دراساث/ امؼووم امتتوةة، 

من وهجة هظر ظوحة لكية امؼووم امتتوةّة يف اجلامؼة  (. درخة ارثحاط مناجه امرايضيّاث املدرس يّة ابحليات8111امؼاتد، ػدانن؛ و امرشع، اجراىمي ) 
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 الأردهيّة. جمةل خامؼة دمضق نوؼووم امتتوةة وامافس ية. يف امعحاػة.

ملٌلرساث امخدريس ية ملؼمل امرايضياث نوعف امثاين امثاهوي امؼومي ومدى ثبأثرىا ابلمذحان امؼام يف (. ا8112امرشع، اجراىمي و امللدادي، بأمحد ) 

 اجلامؼة الأردهية  –الأردن. جمةل دراساث

 افس، ُغٌلن.(. اجتاىاث مؼومي امرايضياث حنو امعوحة مذدين امخحعيل يف امرايضياث. جمةل امتتية وػمل ام 8118امرشع، اجراىمي و امؼاتد، ػدانن ) 

 ثعوير خمرب حرتوةة، و هفس ية  املفاىميي يف احذفاظ امعوحة تحؼغ مفاىمي امرايضياث. دراساثرياستاثيجية امخغياس خخدام بأثر  (.8118امرشع، اجراىمي )

 .28-1،  9 امتتوةة، امؼدد و امافس ية املٌلرساث

تخحعيويم يف  ث دلى امعوحة وثبأثرىا مبفيوم اذلاث امراييض دلهيم وػالكهتامنايح ثؼمل امرايضيا (.8118امؼاتد، ػدانن وامرشع، اجراىمي ) 

 .8111-8166(،  6)  83ة،  -اماجاخ ملأحباج  ، جمةل خامؼة امرايضياث

امؼة الأردهية. (. ثلومي جرانمج ادلتووم امليين يف امتتية يف اجل8111ادلجعة، ىضام؛ و امسؼاةدت، منؼم؛ و ادلوخان، منعور؛ و امرشع، اجراىمي. ) 

 .8142-8124(، 3)  25جمةل دراساث. 

بأثر اس خخدام انووخ امخفاػًل يف حتعيل ظوحة امعف امراتع الأسايس يف امرايضياث ويف ثفاػويم انوفظي  (  8111  املول، ػال و امرشع ، اجراىمي )

 .1121-1116(،  2)  11/ اجلامؼة الأردهية –يف بأزااء امخدريس يف الأردن، جمةل دراساث 

(. حتويل الأس ئةل امخلوميية يف كخة امرايضياث نوعفوف امراتع واخلامس وامسادس الأسايس ػىل ضوء املس خوايث املؼرفية 8112امرشع، اجراىمي ) 

.41-28، 81حبسة ثعايف تووم. دراساث / خامؼة غٌلر زويجي/ الأغواط / اجلزائر،   

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

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

رساء، حٌلد (، درخة مالءمة كخاة امفزيايء نوعف امؼارش الأسايس ماخاخاث امخؼمل من وهجة هظر مؼومي امفزيايء يف 8112و امرشع، اجراىمي )  اإ

 ديسمرب. 11امزركاء، دراساث هفس ية وحرتوةة/ خمرب ثعوير املٌلرساث امافس ية وامتتوةة، ػدد حمافظة 

Hamaidi, Diala ; Al-Shara, Ibrahim; Arouri, Yousef and Abu –Awwad, Ferial (2014). Student – teachers’ 

Perspectives of Practicum Practices and Challenges. European Scientific Journal, 10 (3), 191- 214. 

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

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

الأسايس ماخاخاث امخؼمل من وهجة هظر مؼومي امفزيايء يف حمافظة امزركاء،  امخاسعة امفزيايء نوعف درخة مالءمة كخا (.8112امرشع، جراىمي ) 

 امؼووم امتتوةة/ اجلامؼة الاردهية.–دراساث 

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. 

. بأثر خائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومتزي امتتوي يف ثؼزيز امؼالكاث الإوساهية تني املؼومني املمتزيين امفائزين ابجلائزت وامعوحة(. 8112امرشع، اجراىمي  ) 

يف خامؼة كاظدي مرابخ وركةل   1/8112/ 11-12امؼالكاث الإوساهية ودورىا يف ثعوير املؤسساث امخؼوميية يف  امليت يف وكائع مؤمتر: بأمهية

 اجلزائر. –

ثعوراث بأومياء الأمور حول بأثر امذحان صيادت ادلراسة امثاهوةة امؼامة )امخوحهييي(*  (.8112امرشع، اجراىمي؛ امرشػة، انةل وامؼعياث، مظير ) 

 امؼووم امتتوةة. يف امعحاػة. –معامة، واملؼمل، وػالكذو تحؼغ املخغرياث. دراساث ػىل الاىل، وا

بأثر اس خخدام استاثيجية امدضخهياث يف اكدساة املفاىمي امؼومية وامخفكري الإتداغي دلى ظوحة امعف (. 8113غرةلاث، صذا و امرشع، اجراىمي ) 

 ، ، دراساث/ امؼووم امتتوةةامسادس الأسايس

ثر اس خخدام استاثيجية امدضخهياث يف امليول امؼومية دلى ظوحة امعف امسادس (. بأ 8113اث، صذا؛ امرشع، اجراىمي؛ امؼاايت، هجاد ) غرةل

  . 121-121، امعفحاث: 8113، امس اة 16امؼدد ، الأسايس يف ضوء مس خوى حتعيويم
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، دراساث/ امؼووم يف الأردن: دراسة هوغية  ثدريس امعوحة املوىوتنييفمؼومي امؼووم  ممارساث (.8113امغويري، حواىر و امرشع، اجراىمي ) 

 . امتتوةة، كيد امنرش

واكع ثافيذ مؼومي امؼووم نوخجارة امؼومية دلى امعوحة املوىوتني يف مدارس املوىوتني يف الأردن:  (.8114امغويري، حواىر و امرشع، اجراىمي ) 

 .  تتوةة، خامؼة كاظدي مرابخ وركهل، كيد امنرش، خمرب امؼووم امافس ية وام دراسة هوغية

بأثر اس خخدام منوذح مارزاهو لأتؼاد امخؼمل يف امخحعيل ادلرايس ال ين واملؤخل يف امرايضياث دلى ظوحة (. 8114حومخا، رخاء و امرشع، اجراىمي ) 

، دراساث/ امؼووم امتتوةة، كيد امنرشامعف امثامر الأسايس  

أنواط التعلين لدي هعلوي الرياضيات وعالقتها بكفاياتهن الرياضية في (. 7102ع، ابراهين ) الحوىد، هحود و الشر

                          ، دراسات/ العلىم التربىية، قيد النشر.هحافظة الوفرق هن وجهة نظر الوعلوين أنفسهن

، اجملةل خخدام امخلومي امدضخييص من وهجة هظر املؼومني بأهفسيماجتاىاث مؼومي امؼووم حنو اس  (. 8114صذى، اتو سومي وامرشع، اجراىمي ) 

  .112-112 ( ،  1)  1امتتوةة الأردهية، 

 

 غٌلل الادارةةالا

 امس اة امؼمل الاداري

 8111 -8114 مساػد معيد لكية امؼووم امتتوةة مضؤون امعوحة

 8118-8111 انئة معيد صؤون امعوحة يف اجلامؼة الأردهية

  غٌلل معيد صؤون امعوحة يف اجلامؼة الأردهيةكامئ تبأ 

 مالن -8112 رئيس كسم املااجه وامخدريس يف اجلامؼة الأرهية نوؼام

 8111-8112 غضو جلاة ادلراساث امؼويا يف املسم 

8118-8112 

8112-8111 

 8111-8112 غضو جلاة امذحان امضامل مربانمج املاحس خري يف املسم

 8112-8118 ث يف املسمغضو جلاة ثدكيق امؼالما

8112-8111 

 

 

 ادلوراث وامورصاث امخدرةخية

 امورصة                                 اجلية                                        امفتتامس 

 SPSSدورت يف حتويل امحياانث 

 ICDLدورت وصيادت يف رخعة امليادت امومية يف احلاسوة 

 امرايضياث نوعفوف: اخلامس، و امؼارش، والأول امثاهوي امؼومي، وامثاين امثاهوي امؼومي غلدهتا وزارت امتتية وامخؼومي.دوراث ثعوير مناجه 

غعاء ورصة ثدرةخية ملؼوٌلث مدرسة بأساس ية حول ظرائق امخدريس. يف لكية امؼووم امتتوةة يف اجلامؼة الأردهية.  املضاركة يف اإ

.8112/ 15/1امخدريس ية اجلدد يف امخخعيط نوخدريس اجلامؼي ورصة ثدرةة لأغضاء امييئة   

 .8112/ 16/1-15ورصة ثدرةة لأغضاء امييئة امخدريس ية اجلدد يف استاثيجياث امخدريس احلدةثة 

دميػة املوكػة مناكضة دراسة الأس خاذ ادلكخػور ةوسػف سػواملة يف بأاك 8111احلاةل الأردهية مخدرةة املؼومني  –ورصة " حول ادلراسة ادلومية 

 راهيا امؼحد هللا مخدرةة املؼومني .
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ػػداد امرسػاةل بأو الإظروحػة اجلامؼيػة ،  ورصة معوحة املاحس خري و ادلكخورات يف خمرب ػػمل امػافس يف خامؼػة كاظػدي ورابخ/ وركػةل حػول اإ

18/1 /812. 

كػػةل يف املضػػااي امححثيػػة يف امؼاػػف اجلػػامؼي ، ورصػػة معوحػػة املاحسػػ خري و ادلكخػػورات يف خمػػرب ػػػمل امػػافس يف خامؼػػة كاظػػدي ورابخ/ ور

18/1/8112. 

رثلاء ابملؼومني مؼرفيا وهمايا ) غٌلن  (. بأاكدمية املوكة راهيا 8112/ ص حاط/18-11ورصة " منخدى امس ياساث امثاين نوربانمج امؼريب مالإ

 امؼحد هللا مخدرةة املؼومني .

 .8112ابمخؼاون ما تني لكية امؼووم امتتوةة/ اجلامؼة الأدرهية ووزارت امتتية وامخؼومي ورش حوارةة مخعوير جرانح مؼمل امعف وحرتية امعفل 

 ورصة  نوملميني يف خائة املوكة راهيا امؼحد هللا نومؼمل املمتزي نوخدرةة ػىل امخليمي امكذايب

 ت امليداهيةورصة نوملميني يف خائة املوكة راهيا امؼحد هللا نومؼمل املمتزي نوخدرةة ػىل امزاير 

 Moodle .8112ابس خخدام هظام  E-Learning دورت امخدريس

 8112ورصة ثدرةخية " هخاخاث امخؼمل املس هتدفة" اجلامؼة الاردهية ، 

 

 املؤمتراث

 امفتت اجلية امس املؤمتر

 8111هيسان  5-4 اجلامؼة اميامشية امتتية يف ػمل مذغري

 امخعحيق".مؤمتر "اهمتزي امتتوي تني اماظرةة و 
مجؼية خائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومؼمل 

 املمتزي

14- 15 /1/8116 ،

 امؼلدة

 8116 -2 -85 اجلامؼة الأردهية   متر " مؤسسة امخؼمل".مؤ 

بأمهية امؼالكاث الإوساهية ودورىا يف ثعوير املؤسساث "

 ".امخخؼوميية

 8112/ 1/ 11-12 اجلزائر/وركةل–خامؼة كاظدي مرابخ 

 2/8112 خامؼة امزركاء حنو تيئة رمقية

 11/8112 اجلزائر/وىرانخامؼة  ادلراسة وامخدريس تني املخؼة واملول

 

 انوجان والأوضعة

 انوجاة / امنضاط                       اجلية                             همام انوجاة/ امنضاط

 .8112وحىت  -8113وكة راهيا امؼحد هللا نومؼمل املمتزي منذ امؼام  غضو فرةق ثليمي ومنسق فرةق امخليمي يف خائزت امل

 .8111غضو امفرةق اموظين يف اموزارت ملؼاجلة ضؼف امعوحة يف انوغة امؼرتية وامرايضياث املاخثلة غن جمًل امتتية امخؼومي، 

 املمتزي.جلائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومؼمل غضو فرةق ثعوير املؼاةري 

 املمتزي.جلائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومؼمل  Rubricاملؼاةري مؤرشاث ضو فرةق ثعوير غ

 .8112 – 8111رئيس انوجاة امفنية نومدرسة اهمنوذحية يف اجلامؼة الأردهية نوؼام ادلرايس 

 ايضياث / خامؼة غزت نوحااث.ثؼمل ر –غضو ملمي خاريج مربانمج جاكمورةوس يف امتتية ختعط مؼمل املرحةل الأساس ية امؼويا 

 تريزةت. –جرانمج جاكمورةوس يف امتتية ثؼومي رايضياث/ خامؼة تريزةت غضو ملمي خاريج 

 .“ Jordanian Psychological Association "غضو يف " ادلؼية الأردهية مؼمل امافس  
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 .8112 -8111ايسغضو انوجاة امفنية نومدرسة اهمنوذحية يف اجلامؼة الأردهية نوؼام ادلر 

 .8112 -8111غضو انوجاة امفنية نومدرسة اهمنوذحية يف اجلامؼة الأردهية نوؼام ادلرايس

دارت املدرسة اهمنوذحية يف اجلامؼة الأردهية نوؼام ادلرايس   .8112 -8111غضو جموس اإ

.8112وي نوؼام غضو جلاة امللاتةل نومؼمل املمتزي يف خائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومتزي امتت  

 .8112تتوي نوؼام غضو جلاة امللاتةل لخذيار امللميني يف خائزت امللكة راهيا امؼحد هللا نومؼمل املمتزي يف خائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومتزي ام

 8112/ 8111ملدرسة اهمنوذحية يف اجلامؼة الأردهية نوؼام ادلرايس جلاة ثعوير اغضو 

 .8112امؼويا يف لكية امؼووم امتتوةة من  غضو جلاة ادلراساث

 غضو انوجاة امخحضريةة "نويوم امؼومي " لكية امؼووم امتتوةة / اجلامؼة الأردهية.

 .8111 -8114ملرر جلاة " امخحليق مبخامفاث امعوحة يف لكية امؼووم امتتوةة" يف الأغوام 

 م املااجه وامخدريس.واملاحس خري كس –غضو جلاة ثعوير اخلعة / امحاكمورةوس 

 غضو جلاة الامذحان امضامل معوحة املاحس خري يف كسم املااجه وامخدريس.

 .8111ملرر جلاة الاحذفال تؼيد الاس خلالل يف اجلامؼة الاردهية يف امؼام 

رصاد يف غٌلدت صؤون امعوحة    .8111ملرر جلاة اهخلاء املوظفني مالإ

 .8112املااظرت املاؼلدت يف كعر  ملرر جلاة اخذيار امعوحة نومضاركة يف

 .8112ملرر جلان الامذحان امضامل معوحة املاحس خري ، 

 .8112ملرر جلاة امذحان امكفاءت املؼرفية معوحة ادلكخورات، 

 8111-8112ملرر جلاة امللدةل مخوظيف مؼومي امؼووم وامرايضياث نومدرسة اهمنوذحية 

 8112ية امؼالكاث الإوساهية ودورىا يف ثعوير املؤسساث امخؼوميية" يف اجلزائر، رئيس جلاة ظياغة امخوظياث ملؤمتر " بأمه 

 8112ملؤمتر " بأمهية امؼالكاث الإوساهية ودورىا يف ثعوير املؤسساث امخؼوميية" يف اجلزائر، غضو انوجاة امؼومية 

 .8112رئيس جلاة ادلراساث امؼويا يف كسم املااجه وامخدريس 

 .8112جرانمج مؼمل امعف وحرتية امعفل غضو جلاة ثعوير 

 1111غضو جلاة املكية لهخخاابث احتاد امعوحة يف لكية امؼووم امتتوةة 

 8112+  8111 – 8114غضو جلاة اهخخاة وفرز لهخخاابث احتاد امعوحة يف لكية امؼووم امتتوةة 

 8112غضو انوجاة الاستاثيجية نوجامؼة غن لكية  امؼووم امتتوةة 

 8112غن لكية  امؼووم امتتوةة  مراحؼة وثؼدةل اموظف اموظيفييغضو جلاة 

 8112غضو انوجاة الإدارةة واملامية نومؤمتراث وامادواث يف لكية  امؼووم امتتوةة 

 8111رئيس انوجاة امفنية محؼثة اجلامؼة الاردهية دلوري احتاد اجلامؼاث الاردهية تؼيد الاس خلالق يف امؼلدة 

ػداد ثلرير حول هخاجئو ، غضو   8111جلاة مراحؼة هخاجئ امخوحهييي واإ

 8112غضو انوجاة الاسدضارةة جملةل امؼووم امافس ية وامتتوةة/ خامؼة اموادي اجلزائر 

 غضو خمرب ػمل امافس وػووم امتتية يف خامؼة كاظدي مرابخ وركةل/ اجلزائر

 خامؼة اموادي / اجلزائر   -وةةجمةل امؼووم امافس ية وامتتغضو ىيئة حترير جمةل 



 8 

 8113غضو ىيئة حترير اجملةل امتتوةة الأردهية ، 

  8113مؤسساث امؼومي امؼايل حنو امخاافس ية امؼاملية/ اجلامؼة الاردهية وامزركاء /ملؤمتر " غضو انوجاة امؼومية 

 8113غضو ادلؼية الاردهية نوؼووم امتتوةة، 

 

 

 

 بأو امفعول امكذة

 س اة امنرش هجة امنرش كذاةامس ام 

 1663 معحؼة اماور، ظوةوح، غٌلن، الأردن اجلزء الأول/املاري يف امرايضياث 

 1663 معحؼة اماور، ظوةوح، غٌلن، الأردن اجلزء امثاين/املاري يف امرايضياث 

   حتت امعحع –امفعل الأول : ثعور مفيوم املهناح 

  حلكيف من انئة رئيس اجلامؼة ة الأردهيةثعور مسريت امخؼومي يف الأردن / نوجامؼ

 

 امؼوميةوالارشاف ػىل امرسائل املااكضاث 

 امؼاوان

( . بأثر اس خخدام انووخ امخفاػًل يف حتعيل ظوىب امعف امراتع الأسايس يف 8118رشف ػىل رساةل ماحس خري نوعامحة ػال بأمحد املول ) م 

 يف الأردن.امرايضياث ويف ثفاػويم انوفظي يف بأزااء امخدريس 

ةااسم  / بأسامية ثدريس امرايضياث،" بأثر اس خخدام استاثيجية امؼلود يف حتعيل ظامحاث امعف انمعر  اتو رشف ػىل رساةل ماحس خري نوعامحة اإ

 .8112امسادس الأسايس ويف اجتاىاهتن حنو امرايضياث" 

 8111: خادل كامس ػالةة. نوعامة ادلكخوراترشف ػىل رساةل م 

ضة رساةل ادلكخورات نوعامة: غوض غحد انوعيف امعراوهة . "بأثر جرانمج حرةيب ملتخ وفلا ملؼاةري اجلودت امضامةل.....".  اجلامؼة غضو جلاة مناك 

 8112الاردهية. 

رشاف ػىل رساةل ماحس خري نوعامحة ىاد امسواػري/ حكنوموحيا امخؼومي. " دوافع اس خخدام امعوحة اجلامؼيني وظوحة املدارس مض حكة ا مخواظل اإ

 "Facebookالاحامتغي 

رساء حٌلدرشف ػىل رساةل ماحس خري نوعامحة م  درخة مالءمة حمخوى كخة امؼووم نوعفني امخاسع وامؼارش الأساس يني . " بأسامية ثدريس امؼووم/ اإ

 8112ماخاخاث امخؼمل من وهجة هظر مؼومي امؼووم بأهفسيم". 

" درخة ثضمني حمخوى كخة امؼووم نومرحةل الأساس ية  .بأسامية ثدريس امؼووم/ تووش حهيان غالم رسولرشف ػىل رساةل ماحس خري نوعامحة م 

 8111امؼويا نومفاىمي امعحية" 

 8111ة: هورت سامل امضمري. نوعامح ادلكخوراترشف ػىل رساةل م 

يف املدرت ػىل حتويل امللادير  Algebratorكرةاة / اسامية ثدريس امرايضياث " اثر اس خخدام جرجمية  رشف ػىل رساةل ماحس خري نوعامة بأمحدم 

 8112اجلربةة وثعحيلاث حتويل امللادير اجلربةة يف حل املسبأةل . 

ظروحة دكخورات نوعامحة بأحالم انوعامصة رشاف ػىل اإ من وهجة هظر  دلى ظوحة امعفوف امثالزة الأوىل مؼوكاث ثؼومي امرايضياث / مناجه ػامة. "اإ

 8112-8111حمافظة امكرك واكتاخ جرانمج ثؼوميي كامئ ػىل اماظرةة امحاائية نوخغوة ػوهيا". تدء الارشاف  املؼوٌلث واملرشفني امتتوةني يف

رشاف ػىل رساةل ماحس خري نوعامحة صذى اتو سومي . درخة وغي مؼومي امؼووم ابمخلومي امدضخييص واجتاىاهتم حنو اس خخدامو من وهجة هظر اإ

 8112-8111املؼومني اهفسيم". تدء الارشاف 
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ظروحة دكخورات نوعامحة صذى غرةلاث رشاف ػىل اإ . "اثر اس خخدام اسرباحية امدضخهياث يف اكدساة املفاىمي امؼومية وامخفكري الاتداغي وامليول اإ

 8112-8111امؼومية دلى ظوحة امعف امسادس الاسايس". تدء الارشاف 

ظروحة دكخورات نوعامحة حواىر امغويري رشاف ػىل اإ -8111ؼومي امؼووم يف ثدريس امعوحة املوىوتني: دراسة هوغية. تدء الارشاف . ممارساث ماإ

8112 

رساء امعحور ظروحة دكخورات نوعامحة اإ رشاف ػىل اإ . "درخة امذالك مؼوٌلث امعف نوكفاايث املياية مخدريس امرايضياث يف ضوء املؼاةري اموظاية اإ

 8112-8111مخمنية املؼومني همايا". تدء الارشاف 

(. ملارهة بأثر اس خخدام زالزة ظرائق جسدند ػىل الاهتهت يف حتعيل ظامحاث امعف الأول امثاهوي يف مادت امخجارت 8111سامل امعراوهة. ) ظفاء

 الامكتوهية يف مواء املزار اجلاويب.  خامؼة مؤثة.

( يف املاعلة امرشكية يف سوعاة ُغٌلن . 3 -2ن ) (. مس خوى امخفكري امراييض دلى ظوحة امعفوف الأساس ية م8111بأحالم تنت َلد اميامشي. ) 

 خامؼة مؤثة .

 ( . درخة ثوافر امكفاايث امخؼوميية دلى مؼومي امرايضياث .... . خامؼة غٌلن امؼرتية.8112مناكش وحممك خاريج نوعامحة غادت َلد سالم ) 

 تية.( . .... . خامؼة غٌلن امؼر 8111)  احلوراينمناكش وحممك خاريج نوعامحة 

 .8111) اجلامؼة اميامشية(،  ةمناكش خاريج مرساةل ماحس خري نوعامح

(. فاػوية اس خخدام اجملموػاث امخؼاوهية يف ثدريس امؼووم معامحاث امعف امثامن الأسايس يف اس خخداهمن مغة امؼمل 8111وفاء منر املضاػةل. )

 ومس خوى حتعيوين يف امؼووم.  اجلامؼة الأردهية.

(. بأثر ثدريس مهناح امرايضياث احملوسة يف حمنية امخفكري امااكد وامخحعيل دلى ظوحة امعف امثامن الأسايس يف 8111تو غودت. ) َلد ػدانن بأ 

 املدارس الاس خكضافية. اجلامؼة الأردهية.

ة يف حل املسبأةل امرايضية واملدرت اثر جرانمج ثؼوميي ُمدمع ابمخبأزرياث امضوئي"سييل حسني ظاحلة. غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامة: 

 8118 ."املاكهية دلى ظوحة امعف امساتع الأسايس يف فوسعني

.8111مناكش خاريج مرساةل ماحس خري نوعامة خادل امغويري ) اجلامؼة اميامشية(،   

 .8112مناكش مرساةل ماحس خري نوعامحة خوود حسني ) اجلامؼة الأردهية(، 

(. ثلومي كخاة مدادئ احلاسة واملؼووماث نوعف 8111محد املعريف. ) احس خري نوعامة: َلد جن ضيف هللا جن غضو جلاة مناكضة رساةل امل

 . الأول امثاهوي يف املموكة امؼرتية امسؼودةة من وهجة هظر املؼومني واملضالكث اميت ثواخو امعوحة يف دراس خو.  اجلامؼة الأردهية

 نجاهيا بأغضاء ىيئة امخدريس وامعالة يف خامؼة ثحوك ابملموكة امؼرتية امسؼودةة من الاس خخداماث (.  امفوائد اميت8111ػًل محد جمريش. ) 

 اخملخوفة مخكنوموحيا املؼووماث والثعالث ملارهة ابمفوائد املخوكؼة.  اجلامؼة الأردهية.

 حتكمي كخاة / متكية املؼومني : وزارت امتتية وامخؼومي

 ؼومني : وزارت امتتية وامخؼوميحتكمي كخاة / متكية امل

 حتكمي كخاة / متكية املؼومني : وزارت امتتية وامخؼومي

 8112غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامحة: حعة زاةد امروةًل. 

 8112غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامحة: دػاء َلد درويش. 

8112ػائضة غحدهللا امورياكث.  غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامحة:  

 8111غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامة: غحدهللا موىس خٌليسة . 

 8111غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامة: اسامة ػيىس اتو ظوةوح . 

 8111غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامة: َلد َلود اباب . 
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 8112احس خري نوعامحة: دايان زىري الاكعش . غضو جلاة مناكضة رساةل امل

 8111غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامة: ػىل موىس غرموش . 

 8112غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامحة: خوود اجراىمي حسني. 

 8112غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامة: امحد ثيسري دواغرت. 

 8111ةل املاحس خري نوعامحة: ازىار حسن امضاظر. غضو جلاة مناكضة رسا

 8111غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامحة: غفاف تنت َلد احلوةعي.

 8111غضو جلاة مناكضة رساةل املاحس خري نوعامة: غٌلد ادلين موىس سكريخة . 

حل يف املدرت اميادس ية املحنية ػىل هظرةة فان ىيل نوخفكري ححر املوسوم ة "اثر اس خخدام امنوذح دورت امخؼمل خٌليس املراحممك خاريج نو 

 8111امزركاء. خامؼة امياديس نومرحةل الاساس ية يف الاردن. 

ححر املوسوم ة "ثلومي حمخوى كخة امؼووم املعورت من امعف الاول اىل امراتع الاتخدايئ وفق مذعوحاث مرشوع امخوحهياث مك خاريج نو حم

 8112امزركاء. خامؼة دراسة حتويوية .  -يف املموكة امؼرتية امسؼودةة TIMSS 2015ياث وامؼووم ادلومية دلراسة امرايض 

 حتكمي رساةل ماحس خري نوعامة بأايد امغفاري:    خامؼة ب ل امحيت

 حتكمي رساةل ماحس خري نوعامحة س ادس:    خامؼة ب ل امحيت

 International Education Studiesخامؼة امزركاء، جمةل خامؼة احلسني،  حممك يف ػدد من اجملالث امؼومية: دراساث/ الاردهية، جمةل

 امخكرمي

 امخارخي اجلية

 8116 لكية امؼووم امتتوةةكخاة صكر: 

لإجناخ مؤمتر "اهمتزي امتتوي تني اماظرةة  /مجؼية خائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومتزي امتتويكخاة صكر : 

 وامخعحيق
8116 

 8114 مجؼية خائزت املوكة راهيا امؼحد هللا نومتزي امتتوي: كخاة صكر 

 8112 معيد صؤون امعوحة / لخذيار املدساتلني نومااظرت يف كعر

 8112 مؤمتر اجلزائر

كخاة صكر ملاء ورصة ثدرةة بأغضاء امييئة امخدريس ية اجلدد : امخخعيط واستاثيجياث امخدريس احلدةثة/ 

 اجلودت وامححر امؼوميبأ.د. انئة امرئيس مضؤون 
8112 

  صيادت صكر : مركز اهمتزي

  صيادت: اجلامؼة اميامشية

 8111 كخاة صكر ملاء اجناخ اهخخاابث احتاد ظوحة لكية امؼووم امتتوةة. من معيد املكية

 

 

 الاحامتػاث

 اجلية املسؤوةل موضوع الاحامتع الاحامتػاث

تية احامتػاث يف مديرةة املااجه يف وزارت امت 

 وامخؼومي
 وزارت امتتية وامخؼومي مؼاجلة ضؼف انوغة امؼرتية وامرايضياث

 ااكدميية امللكة راهيا مخدرةة املؼومني دراسة حاةل الاردث مناكضة ساساث اػداد املؼومني
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 ااكدميية امللكة راهيا مخدرةة املؼومني س ياساث حكوين املؼومني منخدى امؼريب امثاين مخدرةة املؼومني 

 اجلامؼة ثعوير اخلعة الاستاثيجية امؼامة نوجامؼة اخلعة الاستاثيجية

 اجلامؼة احذفال اجلامؼة تؼيدىا امخلسني الإػداد لحذفامية اجلامؼة تؼيدىا امخلسني

دارت املدرسة اهمنوذحية  املكية مناكضة س حل ثعوير املدرسة ورمس س ياساهتا جموس اإ

 املكية اكضة س حل ثعوير املدرسة من جموس ثعوير املدرسة اهمنوذحية

 املكية مناكضة س حل ثعوير بأداء املؼومني وثدريهبم احامتػاث انوجاة امفنية

 املكية مناكضة بأحندت وموضوػاث املكية جموس املكية

 املكية مناكضة مضارةع ملتحة جموس ادلراساث امؼويا يف املكية

 املكية  معوية الاهخخاةالإػداد مخاظمي الاػداد لهخخاابث احتاد امعوحة

احامتػاث ثعوير اخلعط جاكمورةوس 

 وادلراساث امؼويا
 املكية ثعوير اخلعط

 غلد ٍلوػة من امادواث الاس حوغية
ٍلوػة من الأس خاذت املس خضافني حول موضوػاث 

 خمخوفة
 مرشف ػوهيا / املكية

 املسم بأحندت املسم  جموس املسم

 املسم ناكضة مضارةع وغااوين ملتحة م  جمل ادلراساث امؼويا يف املسم

احامتػاث جلان امكفاءت املؼرفية نوعوحة 

 ادلكخوراه
 الإػداد لمذحاانث امكفاءت املؼرفية 

 املسم

احامتػاث جلان الامذحان امضامل معوحة 

 املاحس خري

الإػداد لمذحاانث امضامل جبميع مساراث 

 ختععاثو

 املسم

 


