
 السيرة  الذاتّية

 

 النمراوي أحمد الدكتور:  زياد محمد
  :المعلومات الشخصّية 
 
       األردنّية    الجنسّية:  -
 اإلسالم   الديانة:  -
 21/1/2191المملكة األردنّية الهاشمّية   مكان الوالدة وتاريخها: -
 متزّوج  الحالة االجتماعّية:  -

 وكتابة  (.اللغة االنجليزية  ) قراءة     اللغات : -
 تالع العلي -عّمان -المملكة األردنّية الهاشمّية  مكان اإلقامة الدائم:  -

 drziadnemrawi@gmail.comالعنوان اإللكتروني:  -
  0517750970رقم الهاتف: خلوي     -
المملكةةةة األردنّيةةةة الهاشةةةمّيةل جامعةةةة الزيتونةةةة األردنيةةةةل  كليةةةة ا دا ل قسةةةم العلةةةوم  العنووووان الدريووودي : -

          22533( لعمان  230ص.  )  تربوية  ال

                                    

 :  المؤهالت العلمّية       

  درجة الدكتوراه في منةاج  الريايةياو واسةالي  تدريسةها ل الجامعةة األردنّيةةل عّمةانل المملكةة األردنّيةة
 .    1005الهاشمّيةل 

 ممتاز : التقدير    
 (  األول على الدفعة5من  3915المعدل: )    

 

  درجةةة الماجسةةتير فةةي منةةاج  الريايةةياو واسةةالي  تدريسةةهال جامعةةة اليرمةةوألل نربةةدل المملكةةة األردنّيةةة
 . 2111الهاشمّية ل 

 التقدير: ممتاز      
 ( األول على الدفعة1093المعدل: )     

 



  2113اليرموأللبكالوريوس في الريايياول كلية العلومل جامعة . 
  

 التقدير: جيد جدا    
 (5597المعدل:)      

   2195المملكة األردنّية الهاشمّيةل، الثانوية العامةل الفرع العلميل وزارة التربية والتعليم. 
 (9399المعدل: )     
 
   :الخدرات العملّية 
  التربويةةةةل جامعةةةة الزيتونةةةة اسةةةتال المنةةةاج  فةةةي الريايةةةياو واسةةةالي  تدريسةةةها المسةةةاعدل قسةةةم العلةةةوم

 . 1005األردنية منل تاريخ 
 (                 ل 1003محايةةر ريةةر متفةةّرل فةةي الجامعةةة العربيةةة المفتوحةةة/ فةةرع األردنل ل عةةوام

1005.) 
  مشرف تربوي لمبحث الريايياول وزارة التربية والتعليمل المملكة األردنّية الهاشمّية ل 

 رة التربية والتعليمل المملكة األردنّية الهاشمّية . مدر  المعلمين الجدد في وزا 

 االشراف على تنفيل االختباراو الدولية في العلوم والريايياو(TIMSS)  لطلبة الصةف الثةامنل وزارة
 التربية والتعليمل المملكة األردنّية الهاشمّيةل .

 1000 -2115ل ل عوام معلم ريايياول وزارة التربية والتعليمل المملكة األردنّية الهاشمّية 

  مشةةةارأل فةةةي تصةةةحيت اختبةةةاراو الثانويةةةة العامةةةة لمبحةةةث الريايةةةياول وزارة التربيةةةة والتعلةةةيمل المملكةةةة
 . 1003- 2115األردنّية الهاشمّيةل ل عوام 

 

  :الدورات العلمّية والتدريدّية 

 شهادة قيادة الحاسو  الدوليةICDL لالمصدرUNESCO  
  دورة  Intelل وزارة التربية والتعليملالمملكة األردنّية الهاشمّية. بلحاسوفي التعليم با 

  1003دورة تدريبية في تنفيل مناج  الريايياو الجديدة من خالل الحاسو  عام. 
                                                        العمل االداري واللِّجان والنشاطات 

 1005،1007الزيتونة االردنيةل ل عوام: عيو مجلس كلية ا دا ل جامعة  .2

 1021-1022مقرر لجنة القياس والتقويم في كلية االدا ل جامعة الزيتونة االردنيةل ل عوام .1
 عيو في لجان االنتخاباو الطالبية لمراو عديدةل جامعة الزيتونة االردنية .3



 2010ل1001عيو في لجان التحقيق الطالبيةل جامعة الزيتونة االردنيةلل عوام: .5

 عيو في مناقشة الرسائل الجامعّية العليا . .7

 اجراء ورشاو تدريبية للمعلمين في بعض المدارس القريبة من جامعة الزيتونة االردنية. .9

اجراء ورشة عمل متعلقةة بكيفيةة نشةر ثقافةة الجةودة عنةد الةزمالء اعيةاء الهيئةة التدريسةية فةي قسةم العلةوم  .5
 ية.التربوية في جامعة الزيتونة االردن

اجةةراء ورشةةة عمةةل متعلقةةة بكيفيةةة اعةةداد البحةةث االجرائةةي عنةةد الةةزمالء اعيةةاء الهيئةةة التدريسةةية فةةي قسةةم  .9
 العلوم التربوية في جامعة الزيتونة االردنية. 

 
  

 األدحاث المنشورة والمقدولة للنشر:   -2

 
حالة  مكان صدورها اسم المجلة عنوان الدحث الرقم

 الدحث
 تاريخ النشر 

 أو القدول
 مالحظات عدد النقاط الوصف

مدى تقدل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزيتونة األردنية ألدوارهم  1
 الجديدة كما تطرحها ادارة الجودة الشاملة في التعليم.

جامعة مجلة 
دمشق للعلوم 

 التردوية والنفسية

جامعة دمشق 
 سوريا

 (م2011) منشور  
 (72المجلد)
 (7+1العدد)

   منفرد

 
2 

التقويم الحقيقي في تطوير الممارسات التدريسية لمعلمي التردية دور 
 العملية خالل تدريسهم الرياضيات للصف الثالث األساسي في األردن.

مجلة 
دراسات/العلوم 

 التردوية

الجامعة األردنية 
 األردن

 (م2011) منشور  
 (83المجلد)
 (5ملحق)

   منفرد

االجتماعية في تدريس الرياضيات فاعلية تطديق المعلمين للدنائية  3
ودورها في تطوير مهارات االتصال الرياضي لدى طلدة الصف 

 السادس االساسي في األردن.
 

مجلة 
دراسات/العلوم 

 التردوية

الجامعة األردنية 
 األردن

 م(7111) منشور  
 (83المجلد)
 (2ملحق)

   منفرد

العلمي في األردن تقويم جودة كتاب الرياضيات للصف للثاني الثانوي  4
 في ضوء األقتصاد المعرفي من وجهة نظرمعلميه.

جامعة مجلة 
دمشق للعلوم 

 التردوية والنفسية

جامعة دمشق 
 سوريا

 مقدول
   للنشر

   منفرد 13/7117

مستويات التفكير الهندسي في القطوع المخروطية لدى طلدة قسم  5
 الرياضيات في جامعة الزيتونة االردنية.

 
 
 
 

الكويت جامعة  التردوية المجلة
 الكويت

مقدول 
 للنشر          
مشترك،  17/2012

داحث 
 رئيس

  



التعلم المزيج مقادل التعلم االعتيادي: دراسة مقارنة دين تحصيل  6
الطلدة المعلمين لمفاهيم االحصاء واالحتمال في الجامعة العردية 

 المفتوحة وجامعة الزيتونة االردنية.

عجمان مجلة 
 للدراسات والدحوث

 عجمان
االمارات العردية 

 المتحدة
 

مقدول 
 للنشر          
 مشترك 11/7118

 
  

مدنية على نظرية الذكاءات المتعددة تدريس أثراستخدام استراتيجية  7
في اكتساب طلدة معلم الصف للمفاهيم الرياضية وفي تنمية 

 معتقداتهم نحو تعلم الرياضيات.

مؤتة للدحوث مجلة 
 والدراسات

مقدول  جامعة مؤتة األردن
 للنشر          
   منفرد 18/1820

 :مجاالت االهتمام  

  NCTMالمنحى البنائي في تعلم الريايياولالسألة الرياييةلالمعاييرالعالمية لتدريس الريايياو 

 دور الريايياو في الحياة االجتماعيةل الطفولة المبكرة وتعلم الريايياو.

 

 :  المؤتمرات 

مةةمتمر الطفولةةة المبكةةرة االقليمةةي األول )الطفولةةة المبكةةرة ومتغيةةراو العصةةر(ل جامعةةة البتةةرال خةةالل الفتةةرة   .2
20 -22/20/1022. 
المةةمتمر العلمةةّي الثاني)الخطةةا  التربةةوي ومرحلةةة مةةا بعةةد الحداثة(لكليةةة االدا ل جامعةةة الزيتونةةة االردنيةةةل  .1

 . 27/22/1021 -25خالل الفترة 

 

 

 


