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 ذاتيةسيرة 
 

د. زياد محمد أحمد النمراوي  أ.  االسم الكامل:  
   قسم معلم الصف/ كلية األداب القسم/ الكلية:

                                                    
               جامعة الزيتونة االردنية / عمان/ المملكة األردنية الهاشمية

                                                                                   
                                                                                0795540850تلفون: 

                                                     drziadnemrawi@Gmail.com البريد اإللكتروني:
                            zeyad.n@zuj.edu.jo -Mail    

 الصفحة اإللكترونية: 
 المعلومات الشخصية 

    12/2/1969 تاريخ الميالد:
  أردنية الجنسية:

 الشهادات العلمية  
  ردنيةة، ممةا،، الممكةة األردنيةة ( ، الجامعة األ2004)  المناهج وأساليب التدريسدرجة الدكتوراه في

 الهاشميةة.    
  (، جامعة اليرموك، إربد، الممكةة 1999) مناهج الرياضيات وأساليب تدريسهادرجة الماجستير في

 األردنيةة الهاشميةة .
  (، ، جامعة اليرموك، إربد، الممكةة األردنيةة الهاشميةة 1992) الرياضياتبكالوريوس في 

 ةإطروحة الدكتورا  
  مدى تقبل معكمي الرياضيات في مرحكة التعكيم األساسي في األرد، لكمنحى البنائي في تدريس

 الجامعة األردنيةة، ممةا،، الممكةة األردنيةة الهاشميةة.    . الرياضيات
 الخبرات الوظيفي   
  الرتب األكاديمية 

 ردنيةة الهاشميةة، ، قسم معكم الصف، جامعة الزيتونة األردنية، الممكةة األأستاذ دكتور 

mailto:drziadnemrawi@Gmail.com
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  2/2022 /10تم الحصول مكى الرتبة    
  قسم معكم الصف، جامعة الزيتونة األردنية، الممكةة األردنيةة الهاشميةة، مشاركأستاذ ، 
 .2014 /1/10    تم الحصول مكى الرتبة بتاريخ    
 ة الهاشميةة،، قسم معكم الصف ، جامعة الزيتونة األردنية، الممكةة األردنية أستاذ مساعد 
 12/10/2004تم الحصول مكى الرتبة بتاريخ         

 
 المناصب األكاديمية

  ،جامعة الزيتونة األردنية، الممكةة األردنيةة الهاشميةةرئيس قسم معكم الصف، ككية األداب ، 
  . 1/10/2013–  24/9/2014خالل  
 هتمامات البحثيةاال 

 ودرها في تحقيق النمو المهني لمعكمي الرياضيات. البنائية اإلجتماعية في تدريس الرياضيات 
 تدريس الرياضيات  في العالمية المعاييرNCTM ( ،التمثيالت حل المسألة، االتصال الرياضي    

 الخ( ...، الترابط.المتعددة
  الرياضيات في  حياة الطكبة الواقعية) الريايضيات وبعدها االنساني واالجتمامي(ربط. 
  منحى ريجيو إميكيا(وتعكم الرياضياتالطفولة المبكرة (. 
   التفةير الهندسي في اإلقترانات المثكثية( sinx ,  cosx,  tanx) .وفق نظرية هيل 
  تطوير تعكم الطكبة لكرياضيات.ودوره منحى التعكم النشط 
 .الذكاءات المتعددة وتعكم الرياضيات 
 وكيفية تفعيكه(. ) التقويم الحقيقي وأدواته اساليب وطرق التقويم الحديثة 
 التكريمات والجوائز 

  منوا،: أفاق مستقبكية  تحت اإلعداد والتحضير للمؤتمر الدولي السابع لكلية األدابفي لكمشاركة تةريم
إبريل  4 -3لكتربية والتعكيم في ظل مالم متغير والذي مفد في جامعة الزيتونة األردنية خالل الفترة 

2018. 
  العكمية المقدمة لكمؤتمر الدولي السابع لةكية األداب تحت منوا،: أفاق  البحاثتحكيم اتةريم لكمشاركة في

 4 -3مستقبكية لكتربية والتعكيم في ظل مالم متغير والذي مفد في جامعة الزيتونة األردنية خالل الفترة 
 .2018إبريل 

 الخبرة التدريسية  
 البكالوريس 
 : أسماء المساقات الدراسية        
 بنية األمداد وأساليب تدريسها*    تدريسها               م هندسية وأساليب مفاهي*    

 مناهج البحث التربوي  *                           اإلدارة الصفية         *       
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 القياس والتقويم.  *                          التدريب الميداني        *       
  المنح 

فامكية برنامج تدريبي مهني في تطوير الممارسات التدريسية لمعكمي :  ث مكمي بعنوا،مشروع بح          
من قبل جامعة الزيتونة األردنية، بمبكغ  2019تم دمم المشروع مام  ،الرياضيات في مدارس بكدية ام البساتين

 (  ثالثة مشر الف وستة وسبعو، دينار.13076مقداره )
تقييم مناهج وكتب الرياضيات الجديدة المنبثقة من )منهاج كولنز( من وجهة  :مشروع بحث مكمي بعنوا،        

من قبل  2022، تم دعم المشروع عام نظر المعكمين والطكبة وأولياء امورهم في مدارس الممكةة االردنية الهاشمية
 (  دينار.6332جامعة الزيتونة األردنية، بمبكغ مقداره )

  عضوية اللجان 
 الجامعية:

، 2011مقوووورر لجنووووة االمتحانووووات والتقيوووويم فووووي ككيووووة االداب، جامعووووة الزيتونووووة االردنيووووة، ل موووووام و مضووووو  .1
2012 ،2017.  

 .2019، 2018لكعامين ، جامعة الزيتونة االردنية، مضو لجنة البحث العكمي في ككية االداب .2
يتونوووة االردنيوووة، مقووورر لجنووة االمتحانوووات والتقيووويم فووي قسوووم معكووم الصوووفل ككيوووة االداب، جامعووة الز و مضووو  .3

 (،2020إلى   2011ل موام )
 
معكم الصف ل ككية االداب جامعة الزيتونة االردنية،  قسم ل مضو لجنة الحوسبة والتعكم االلةتروني .4

 (2020الى  2017)  ل موام
معكوووم الصوووف ل ككيوووة االداب جامعوووة الزيتونوووة  قسوووم مضوووو لجنوووة الدطوووة الدراسوووية والمصوووادر التعكيميوووةل  .5

 (2020الى  2015ل موام )  االردنية،
معكوم الصوف ل ككيوة االداب جامعوة الزيتونوة  قسم مضو لجنة النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية ل  .6

 (2020الى  2016االردنية، ل موام ) 
معكووم الصووف ل ككيووة االداب جامعوووة  قسووم مضووو لجنووة المعادلووة واالرشوواد االموواديمي ومتابعووة الدووريجينل  .7

 (2020الى  2017الردنية، ل موام ) الزيتونة ا
 مضو في لجا، االنتدابات الطالبية لمرات مديدة، جامعة الزيتونة االردنية.  .8
  2011، 2010، 2009مضو في لجا، التحقيق الطالبية، جامعة الزيتونة االردنية، ل موام: .10
 ،2004ردنيوووة، ل موووووام: مجكوووس ككيوووة اجداب، جامعوووة الزيتونوووة االممثووول قسوووم معكوووم الصوووف فوووي . مضوووو 11

2005.  2012  ،2017  ،2019 
  2016، 2015. مضو ممثل لةكية االداب في مجكس الجامعة لكعامين 12

 . ) الماجستير(  لعدة مرات . مضو في مناقشة الرسائل الجامعيةة العكيا13    
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 اللقاءات العلمية والمهنية  .9
 تنظيم اللقاءات العلمية         
 أفاق مستقبكية لكتربية والتعكيم في ظل مالم م  المؤتمر الدولي السابع لكلية األداب)بتنظي ةالمساهم

 .2018ابريل  4 -3قسم معكم الصفل جامعة الزيتونة االردنية ، (/ متغير
 الدطواب التربووي ومرحكوة موا بعود الحداثوة(،  المساهمة بتنظييم الميؤتمر العلمييل الثياني لكليية االداب(

.)  المشاركة بوضوع 2012ل11ل15 -14امعة الزيتونة االردنية، خالل الفترة قسم معكم الصف، ، ج
 أهداف المؤتمر وكيفية تنفيذ فعالياته(.

 
  تنفيووووذ دورة تدريبيووووة إلمضوووواء هييووووة التوووودريس فووووي جامعووووة الزيتونووووة االردنيووووة بعنوا،)بنوووواء االختبووووارات

 .2017ل6ل 20-18التحصيكية وتحكيل نتائجها( في الفترة 
  بنيياء تنفيووذ دورة تدريبيووة لعمووداء ورالسوواء االقسووام فووي جامعووة الزيتونووة االردنيووة بعنوووا،)  فوويالمشوواركة

 .2018ل  2ل19 -18( في الفترة مصفوفات التعلم في الخطط الدراسية
  تنفيوووذ دورة تدريبيوووة إلمضووواء هييوووة التووودريس فوووي جامعوووة الزيتونوووة بعنوا،)بنووواء االختبوووارات التحصووويكية

 .2017ل6ل 20-18فترة وتحكيل نتائجها( في ال
  تنفيوووذ دورة تدريبيوووة إلمضووواء هييوووة التووودريس فوووي جامعوووة الزيتونوووة بعنوا،)بنووواء االختبوووارات التحصووويكية

 .2017ل 2ل16-14وتحكيل نتائجها( في الفترة 
  المشوواركة فووي تنفيووذ دورة تدريبيووة إلمضوواء هييووة التوودريس فووي جامعووة الزيتونووة بعنوا،)بنوواء االختبووارات

 .2016ل2ل 18-16كيل وتفسير نتائجها( في الفترة التحصيكية وتح
  اجراء ورشة ممل متعكقة بكيفية نشر ثقافة الجودة مند الزمالء امضاء الهيية التدريسية في قسوم معكوم

 . 2013ل2012الصف جامعة الزيتونة االردنية خالل العام الدراسي 
 الء امضواء الهييوة التدريسوية فوي قسوم اجراء ورشة ممل متعكقة بكيفية امداد البحث االجرائي مند الزم

 .2013ل 2012العكوم التربوية في جامعة الزيتونة االردنية 
  اجراء ورشات تدريبية لكمعكمين في المدارس المتعاونوة موع جامعوة الزيتونوة لتحقيوق رسوالة الجامعوة فوي

 خدمة المجتمع المحكي وتمثكت بما يكي:
 .2019ل 2018درسة ام البساتين لكبنات ورشات تدريبية لمعكمات الرياضيات  في م -

 .2019ل 2018ورشة تدريبية لمعكمات مدرسة فيالدلفيا حول بناء االختبارات التحصيكية لكعام الدراسي -
 .2020ل2019ورشة تدريبية لمدارس الفريد النموذجية في العام الدراسي  -

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية .10
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المؤتمر الدولي السابع لةكية األداب تحت منوا،: أفاق مستقبكية لكتربية والتعكيم في ظل مالم متغير والذي  .1
مدى استخدام ) مشاركة بورقة بحثية: .2018إبريل  4 -3مفد في جامعة الزيتونة األردنية خالل الفترة 

 ( متعددةت الرياضية الالطلبة الرياضيات في جامعة الزيتونة االردنية للتمثي
 -17المؤتمر الدولي الدامس لةكية األداب : التعددية الثقافية في الكغة واالدب خالل الفترة .2

 .)  مشاركة بورقة بحثية: التفةيكية والدطاب التربوي(.2015ل11ل19
-5المؤتمر الدولي الرابع لةكية االداب : التصميم الجرافيكي بين المدنية والرسالة خالل الفترة  .3

 .) مشاركة بورقة بحثية:سمات الزخرفة االسالمية من منظور رياضي(2014ل11ل6
المؤتمر العكمية الثاني)الدطاب التربوي ومرحكة ما بعد الحداثة(،مكية االداب، جامعة الزيتونة االردنية،  .4

 .(ما بعد الحداثة الم: تدريس الرياضيات في م.) مشاركة بورقة بدثية2012ل11ل15 -14خالل الفترة 
- 10مر الطفولووة المبكوورة االقكيمووي األول )الطفولووة المبكوورة ومتغيوورات العصوور(، جامعووة البتوورا، خووالل الفتوورة  مووؤت .5
 (: تدريس الرياضيات لكطغولة المبكرة) مشاركة بورقة بحثية 2011ل12ل11
اء مصيفوفات اليتعلم بني. المشاركة وتنفيذ دورة تدريبية لعمداء ورالساء االقسام في جامعة الزيتونة االردنية بعنووا،) 6

 .2018ل  2ل19 -18( في الفترة في الخطط الدراسية
 

 Peer to Peerالمركوز  البريطوواني   بعنوووا،) (British Council )المشواركة بوودورة  تدريبيووة أموودها  .7
Mentoring within the Higher Education Sector in Jordan)  في  جامعة االميورة سومية بتواريخ

  .2020ل1ل19
اركة فووووي تنفيووووذ دورة تدريبيووووة إلمضوووواء هييوووووة التوووودريس فووووي جامعووووة الزيتونووووة بعنوا،)بنوووواء االختبوووووارات المشوووو .8

 .2016ل2ل 18-16التحصيكية وتحكيل وتفسير نتائجها( في الفترة 
  UNESCO،المصدر ICDLقيادة الحاسوب الدوليةدورة في المشاركة في   .9
 والتعكيم،الممكةة األردنيةة الهاشميةة. في التعكيم بالحاسوب، وزارة التربية Intel  دورة   .10

 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .11
أدوات التقويم من خالل مكتب الجودة في جامعة الزيتونة وتم متابعة و  واتعكيم  تاب مصفوفة التعكمف كتالي

ددمة في جامعة تنفيذ هذا العمل وتطوير الدطط وفق نتاجات التعكم التي بنيت مكيه الةتب والمناهج المست
 2019ل 2018خالل العام الجامعي  الزيتونة

 النشر العلمي .12
 قائمة:

1. Nemrawi, Z.M.& Abu Mosa, M.A. & Jaradat, Y.M.The Evaluation of Mathematics 
Textbooks from the Perspective of Mathematics Teachers in Jordan / Information 
Sciences Letters, An International Journal. , Accepted: 19 May 2022 
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2. Nemrawi, Z.M.& Abu Mosa, M.A. The Effectiveness of the Learning Stations Strategy 
on Developing Mathematical Power and Mindfulness for Elementary Classroom Student 
Teachers at Al– Zaytoonah University of Jordan / International Journal of Innovation,  
Creativity and Change, Volume 14, Issue 11 : 35- 56     

المجلة ي األرد،.مستويات التفةير اإلحصائي في مقاييس النزمة المركزية لدى طكبة الصف الثامن ف. النمراوي، زياد. 3
.1428 -1400: 2020، ديسمبر، 80ع  التربوية لكلية التربية، جامعة سوهاج،  

فوف الثةالثة األولى في األرد، لمنحى " ريجيو إيميكيا " في تدريس النمراوي، زياد .4 . مدى تطبيق معكةِّمات الصة
  .2020أيكول،   ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، غزة، مقبول للنشر الرياضيات.

النشط في امتساب طكبة الصف الثامن االساسي في االرد، لكمفاهيم  أثر استددام التعكم . النمراوي، زياد.5
: 2020، 135. ع 34مج المجلة التربوية، جامعة الكويت،الرياضية وفي تنمية معتقداتهم نحو تعكم الرياضيات. 

209- 236 
طكبة الرياضيات مستويات التفةير الهندسي في اإلقترانات المثكثية )جاس، جتاس، ظاس( لدى  . النمراوي، زياد.6

 203-176:  2020، 74، عالمجلة التربوية لكلية التربية، جامعة سوهاجفي جامعة الزيتونة األردنية. 
فامكية برنامج تطوير مهني قائم مكى البنائية االجتماعية في تحسين الممارسات التدريسية  .زياد ،.  النمراوي 7

،    ،  2، ع 14، مج بوية والنفسية، جامعة السلطان قابوسمجلة الدراسات التر  لمعكمي الرياضيات في األرد،.
2020  ،342- 361. 

. مظاهر تعكم وتعكيم الرياضيات في مالم ما بعد الحداثة وأثر ذلك في تفعيل دور الرياضيات زياد ،النمراوي   .8
، مكحق 1، ع 46، مج دنيةدراسات، العلوم التربوية، الجامعة األر في الحياة االجتماعية والسياسية والديمقراطية. 

2 ،2019 :531- 549. 
9. AL- Zyoud ,N.F. & Nemrawi, Z.M. The Efficiency of Multiple Intelligence Theory 
(MIT) in Developing The Academic Achievment and Academic- self of Students with 
Mathematcal Learning Disabilties in the AREA of Addition, Subtraction and 
Multiplicatio/ American International Journal of social Science . Vol.4, No,2, 2015: 
171- 180. 

 ت الرياضية المتعددةالردنية للتمثيمدى استخدام طلبة الرياضيات في جامعة الزيتونة ااال .زياد ،النمراوي . 10 
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