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 النمراوي  أحمد الدكتور:  زياد محمد                            

    معلم الصفالقسم:                                        باألدا الكلية:            
          والتدريس/ رياضياتالمناهج التخصص:                                استاذ مشارك:  العلمية الرتبة 
  :المعلومات الشخصّية                                                                                          
 
       األردنّية    الجنسّية:  -
 اإلسالم   الديانة:  -
 21/1/2191المملكة األردنّية الهاشمّية   مكان الوالدة وتاريخها: -
 متزّوج  الحالة االجتماعّية:  -

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

 drziadnemrawi@gmail.comالعنوان اإللكتروني:  -
  1587751271رقم الهاتف: خلوي     -
   معلم الصفالمملكة األردنّية الهاشمّية، جامعة الزيتونة األردنية،  كلية اآلداب، قسم  العنوان البريدي : -

          22733( ،عمان  231ص.ب ) 

                                    

 استاذ مشارك / مناهج وأساليب الرياضيات/ الجامعة االردنية :  المؤهالت العلمّية       

  درجة الدكتوراه في مناهج الرياضيييييات ويسيييياليب تدريسييييها ، الجامعة األردنّية، عّمان، المملكة األردنّية
 .    1112الهاشمّية، 

 ممتاز : التقدير    
 (  األول على الدفعة2من  3912المعدل: )    

  ،نّية المملكة األرددرجة الماجسيييييتير في مناهج الرياضييييييات ويسييييياليب تدريسيييييها، جامعة اليرموك،  ر د
 . 2111الهاشمّية ، 

 التقدير: ممتاز      
 ( األول على الدفعة1193المعدل: )     



 
 ،2113بكالوريوس في الرياضيات، كلية العلوم، جامعة اليرموك . 

  

 التقدير: جيد جدا    
 (7797المعدل:)      
   2197المملكة األردنّية الهاشمّية،، الثانوية العامة، الفرع العلمي، وزارة التر ية والتعليم. 

 (9399المعدل: )     

 
   :الخبرات العملّية 
 دنية ، جامعة الزيتونة األر معلم صييف، قسييم المشييارك هج في الرياضيييات ويسيياليب تدريسييهايسييتاذ المنا

 . 1112منذ تاريخ 
  (.1113/1112)محاضر غير متفّرغ في الجامعة العر ية المفتوحة/ فرع األردن، لألعوام                 
  ، مشرف تر وي لمبحث الرياضيات، وزارة التر ية والتعليم، المملكة األردنّية الهاشمّية 

  . مدرب المعلمين الجدد في وزارة التر ية والتعليم، المملكة األردنّية الهاشمّية 

 االشيراف على تنفيذ االتتبارات الدولية في العلوم والرياضييات(TIMSS)  لطلبة الصيف الثامن، وزارة
 التر ية والتعليم، المملكة األردنّية الهاشمّية، .

  1111 -2112معلم رياضيات، وزارة التر ية والتعليم، المملكة األردنّية الهاشمّية، لألعوام 

  مشييييييييييارك في تصييييييييييحيا اتتبارات الثانوية العامة لمبحث الرياضيييييييييييات، وزارة التر ية والتعليم، المملكة
 . 1113- 2117ّية الهاشمّية، لألعوام األردن

 

  :الدورات العلمّية والتدريبّية 

 شهادة قيادة الحاسوب الدوليةICDL المصدر،UNESCO  
  دورة  Intelوزارة التر ية والتعليم،المملكة األردنّية الهاشمّية. بفي التعليم بالحاسو ، 

  1113الحاسوب عام دورة تدريبية في تنفيذ مناهج الرياضيات الجديدة من تالل. 

 
 
 



  العمل االداري واللِّجان والنشاطات: 

  1129/ 1127و   1122/1127ممثل كلية االداب في مجلس الجامعة للعاميين. 

   1122م/ 1123في جامعة الزيتونة سابقا قسم معلم الصف رئيس                                                       

 1112،1117جامعة الزيتونة االردنية، لألعوام: عضو مجلس كلية اآلداب،  .2

 1121-1122مقرر لجنة القياس والتقويم في كلية االداب، جامعة الزيتونة االردنية، لألعوام .1
 عضو في لجان االنتتابات الطالبية لمرات عديدة، جامعة الزيتونة االردنية .3

 1111،2010ام:عضو في لجان التحقيق الطالبية، جامعة الزيتونة االردنية،لألعو  .2

 عضو في مناقشة الرسائل الجامعّية العليا . .7

 العضيييييييييييييياء هيئة التدريس في جامعة -بنياء االتتبارات التحصيييييييييييييييلية وتحليل نتائجها -ميدرب تبير في  .9
 (1127+1129+ 1127الزيتونة لثالث دورات تدريب) 

 االردنية.اجراء ورشات تدريبية للمعلمين في بعض المدارس القريبة من جامعة الزيتونة  .7

سييييم معلم ق اجراء ورشيييية عمل متعلقة بكيفية نشيييير ثقافة الجودة عند الزمالء اعضيييياء الهيئة التدريسييييية في  .9
 في جامعة الزيتونة االردنية. الصف

سيييييم ق اجراء ورشييييية عمل متعلقة بكيفية اعداد البحث االجرائي عند الزمالء اعضييييياء الهيئة التدريسيييييية في  .1
 ة االردنية. في جامعة الزيتون معلم الصف

 
  

 األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر:   -8

حالة  مكان صدورها اسم المجلة عنوان البحث الرقم
 البحث

 تاريخ النشر 
 أو القبول

 مالحظات عدد النقاط الوصف

مظاهر تعلم وتعليم الرياضيات في عالم ما بعد الحداثة وأثر ذلك  1
االجتماعية والسياسية في تفعيل دور الرياضيات في الحياة 

 والديمقراطية

مجلة 
دراسات/العلوم 

 التربوية

الجامعة األردنية 
 األردن

مقبول 
  للنشر

   منفرد 7102

 
2 

أثر استخدام استراتيجية تدريس مبنية على نظرية الذكاءات 
المتعددة في اكتساب طلبة معلم الصف للمفاهيم الرياضية وفي 

 الرياضياتتنمية معتقداتهم نحو تعلم 

مؤتة للبحوث 
 والدراسات

 جامعة مؤتة
 االردن

 (7102) منشور  
 ((72المجلد )

 (0العدد)

   منفرد

مستويات التفكير الهندسي في القطوع المخروطية لدى طلبة  3
 قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة االردنية.

 

المجلة التربوية 
 جامعة الكويت

   الكويت
 منشور

(7102) 
 (72المجلد )
 (000العدد )

   منفرد



 
2 

التعلم المزيج مقابل التعلم االعتيادي: دراسة مقارنة  بين 
تحصيل الطلبة المعلمين لمفاهيم االحصاء واالحتمال في 

 الجامعة العربية المفتوحة وجامعة الزيتونة االردنية
 

مجلة عجمان 
للدراسات 
 والبحوث

 (7102) منشور االمارات / عجمان
 (01المحلد)
 (2العدد)

تقويم جودة كتاب الرياضيات للصف للثاني الثانوي العلمي في األردن  1
 في ضوء األقتصاد المعرفي من وجهة نظرمعلميه.

جامعة دمشق  
 سوريا

 مقبول
   للنشر

(4102) 
 (01الجلد ))

 (4العدد)

   منفرد

فاعلية تطبيق المعلمين للبنائية االجتماعية في تدريس الرياضيات  6
ودورها في تطوير مهارات االتصال الرياضي لدى طلبة الصف 

 السادس االساسي في األردن.

جامعة مجلة 
دمشق للعلوم 

 التربوية والنفسية

الجامعة األردنية 
 األردن

 
 منشور        

 م(7100
 (82المجلد)
 (2ملحق)

مشترك، 
باحث 
 رئيس

  

تربية لمعلمي الدور التقويم الحقيقي في تطوير الممارسات التدريسية  2
العملية خالل تدريسهم الرياضيات للصف الثالث األساسي في 

 األردن..

مجلة 
دراسات/العلوم 

 التربوية

الجامعة األردنية 
 األردن
 

 (م2011)           منشور
 (82المجلد)
 (1ملحق)

مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزيتونة األردنية ألدوارهم  2
 تطرحها ادارة الجودة الشاملة في التعليم.الجديدة كما 

جامعة مجلة 
دمشق للعلوم 

 التربوية والنفسية

جامعة دمشق 
 سوريا

 (م2011) منشور
 (72المجلد)
 (7+0العدد)

 مشترك
 

  

   منفرد      

 :مجاالت االهتمام  

  NCTMالمنحى البنائي في تعلم الرياضيات،السألة الرياضية،المعاييرالعالمية لتدريس الرياضيات 

 دور الرياضيات في الحياة االجتماعية، الطفولة المبكرة وتعلم الرياضيات.

 

 :  المؤتمرات 

ل الفترة  تال مؤتمر الطفوليية المبكرة االقليمي األول )الطفوليية المبكرة ومتغيرات العصيييييييييييييير(، جييامعيية البترا، .2
21 -22/21/1122. 
المؤتمر العلمّي الثياني)التطيياب التر وي ومرحليية مييا بعييد الحيداثيية(،كليية االداب، جيامعيية الزيتونيية االردنييية،  .1

 29/1127 -23. مؤنمر اللغة والتعدد الثقافي, جامعة الزيتونة . 27/22/1121 -22تالل الفترة 
 


