بسم اهلل الرحمن الرحيم
سيرة ذاتية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

المعلومات الشخصية:
االسم :جمال عطااهلل احمد صالح

الجنسية  :أردني

مكان وتاريخ الميالد :الزرقاء 1611 / 11 / 1م

الديانة  :االسالم
الحالة االجتماعية :متزوج

المؤهالت العمية:
 دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات /جامعة أم درمان االسالمية  /السودان 1112 / ماجستير أساليب تدريس الرياضيات/الجامعة الهاشمة ،األول على الدفعة 1112 / بكالوريوس معلم مجال رياضيات  /الجامعة االردنية 1661 /الخبرات العملية والتدريب:
 معلم رياضيات للمرحلتين االساسية العليا والثانوية لمدة ( )16سنة /و ازرة التربية والتعليم /االردن.منها معلم رياضيات للمرحلة الثانوية في مدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز 1116 – 1112 (/م ).
 مشرف رياضيات )  – 1111 /وما زلت  /مدارس الحصاد التربوي /عمان – االردن. مساعد بحث وتدريس ( سنة واحدة ) في الجامعة الهاشمية . المشاركة في العديد من الموتمرات داخل االردن التحليل االحصائي باستخدام برنامج (  .)SPSSتدريب وتحليل نتائج األبحاث. دورة مدرب دولي معتمد  /)PROFESSINOAL CERTIFID TRAINER( PCTالمركز الكندي CGC دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( )International Computer Driving Licence - ICDL /الجامعة الهاشمية.
 دورة إنتل للتعلم ( / )INTELو ازرة التربية والتعليم  /االردن. إجازة في ترتيل القرآن الكريم  /و ازرة االوقاف االردنية. -دورة تصميم التدريس

 حضور دورات تدريبية تربوية عديدة منها :دورة أساليب تدريس الرياضيات مع اتحاد المعلمين الكندي /مدرسة البكالوريا  /عمان1112/
 التدريب تخطيطا وتنفيذا في مجالي التدريب التربوي ،والتحليل االحصائي
 فن إعداد االختبارات التحصيلة. استخدام اليدويات في تدريس الرياضيات. الخرائط المفاهيمية في تدريس الرياضيات االدارة الصفية تفعيل استراتيجية التفكير الناقد في تدريس الرياضياتاألبحاث والمؤتمرات:
 بحث محكم منشور مشترك بعنوان ( اثر تدريس الفزياء باستخدام المهمات الحقيقية في
اكتساب طالبات الصف التاسع االساسي للمفاهيم العلمية وفي اتجاهاتهن نحو مادة الفيزياء)
 ،مجلة جامعة النجاح لالبحاث ( العلوم االنسانية )/مجلد (  ) 12سنة ( .) 1111
 بحث محكم منشور مشترك بعنوان (مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة ) ،
مجلة جامعة الزرقاء الخاصة لالبحاث ( العلوم االنسانية )/مجلد (  ) 12سنة ( .) 1111
 تقديم ورقة بحثية بعنوان " أثر استخدام تقنية الواقع المعزز على تحصيل طلبة الصف السادس
األساسي " في مؤتمر الحصاد الخامس للتكنولوجيا
العنوان :االردن -عمان  -خلوي ( ) 1061126612
البريد االكترونيjamal20032001@yahoo.com :

