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 :االنتاج العلمي

 التاريخ المجلد/العدد بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث الرقم

مدى مواكبة كتب الرياضيات في  1

المرحلة الثانوية لبعض متطلبات 

 العولمة

دراسات في المناهج 

 وطرق التدريس

 0225 120 مصر 

واقع الذكاءات المتعددة لدى       2

طلبة تخصص الرياضيات في 

الجامعات  األردنية ودور المواد 

التي يدرسونها في تنمية الذكاء 

 المنطقي الرياضي 

دراسات في التعليم 

جامعة   /العالي

 أسيوط

 0213 5 مصر 

تعلم الرياضيات وتعليمها كما  3

يراها معلمو الرياضيات مثل 

 الخدمة الفعلية 

كلية /مجلة التربية

 جامعة األزهر  التربية

 

 مصر 

 

 3ج155

 

2013 

تحليل محتوى وحدات الهندسة في  4

 ,5 ,4)كتب رياضيات الصفوف 

من التعليم األساسي في (  6

األردن في ضوء بعض المعايير 

 العالمية والعربية

المؤتمر العلمي الدولي 

ـ الثالث  الثاني

الجمعية /والعشرون

للمناهج المصرية 

 وطرق التدريس

 2014  مصر

 

5 

مدى استخدام النماذج الرياضية 

في الدراسات التربوية المستقبلية 

 في الجامعات األردنية 

 

 قيد النشر

   

اثر تدريس الهندسة وفق نموذج  6

van hiele   على مستويات

التفكير الهندسي والتحصيل عند 

 طلبة الصف التاسع 

    قيد النشر

الكافيات المهنية الضرورية لعضو  7

هيئة التدريس الجامعي في ضوء 

معايير الجودة وواقع تطبيقها من 

وجهة نظر طلبة تخصص 

 الرياضيات 

    قيد النشر



 :المواد التي يدرسها

 مواد الرياضيات على اختالفها. 

 مواد االحصاء. 
 مناهج واساليب البحث العلمي. 
 المفاهيم العلمية والرياضية. 
 التفكير عند االطفال. 
 طرق دراسة الطفل. 
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International Conference on Mathematics Education In To The 21st 

century – Cairo Egypt 
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