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 2020/  9/  23  التاريخ

 

 

 أ.د. محمد عبد الوهاب هاشم حمزة 
 

 

 الشخصية  المعلومات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 أستاذ دكتور  :الرتبة األكاديمية

 عمان   1976/ 10/ 10 ها:ومكان دةتاريخ الوال

 أردني  :الجنسية

 عمان أبو علندا  :العنوان

 0795720349 :رقم الهاتف

 mhamzeh@meu.edu.jo:البريد اإللكتروني

 

 العلمية  ؤهالت مال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة  التخصص الدقيق الدرجة
 لى( إ- )من

 البلد  الجامعة

 دكتوراة 

مناهج عامة وأساليب 

رياضيات   -التدريس

 وتكنولوجيا التعليم 

 األردن  األردنية  2006 -2003

 ماجستير 
مناهج عامة وأساليب 

 رياضيات  -التدريس
 األردن  األردنية  1998-2001

 األردن  األردنية  1998-1994 رياضيات  بكالوريوس 
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 التدريسية  ات الخبر
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة  مدة العمل 

 األكاديمية 
 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة 

 جامعة اإلسراء  أستاذ كتور  سنة  11
علوم  معلم صف/ ال

 التربوية 
 األردن 

 جامعة أربد األهلية   أستاذ مساعد  سنة  2
معلم صف/ العلوم  

 التربوية 
 األردن 

 محاضر   سنوات  5

األكاديمية الـردنية  

 للدراسات البحرية
 األردن  الدراسات األساسية 

     

     

     

     

 

 

 أخرى  خبرات 
ــ  ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة  الرتبة  مدة العمل 
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 والمؤلفات  المنشورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
 

 المجالت 
 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 سنة النشر  العدد المجلة العنوان

Authers Names 
    

Ali Alelaimat, Hesham 

Alomyan, Mohammad 

Hamzeh, Deborah Green. 

Developing 

Number Concepts 

in Young Children 

through 

Educational 

Games.  

 

Universal 

Journal of 

Educational 

Research, 

USA 

( To be 

Published 

after 

Minor 

Revision,) 

2020 

المسائل   محمد عبد الوهاب حمزة حل  صعوبات 
لـدى    اللفظية  الرياضية

األساسية   المرحلة  طلبة 
في مدينة عمان من وجهة  

 والمعلمات  نظر المعلمين
  

التربوية،  المجلة 
 جامعة الكويت 

المجلد  
(، العدد  43)

(133،) 
ديسمبر ، 

131-161. 

2019 

علي   حمزة،  الوهاب  عبد  محمد 
 مصطفى العليمات  

على   قائم  برنامج  فاعلية 
في   الحركية  األنشطة 
المفاهيم  بعض  تنمية 
أطفال   لدى  الهندسية 

 الروضة في عمان 
 

دراسات  -مجلة 
التربوية،  العلوم 
 الجامعة األردنية،  

المجلد  
(، العدد  46)

(2 ،)
(، 1الملحق)

 ،338-351 

2019 

ابتسام  حمزة،  الوهاب  عبد  محمد 
 رمضان السويح 

على  قائم  برنامج  أثر 
األنشطة الحسية في تنمية 
التفكير  مهارات  بعض 
الروضة   لطفل  الرياضي 

 في عمان 
 

جامعة  مجلة 
المفتوحة  القدس 

لألبحاث 
والدراسات  

 التربوية والنفسية، 

(،  9المجلد )
(،  26العدد )

كانون األول 
 ،18-33 

2018 

أنموذج  حمد عبد الوهاب حمزةم استخدام  أثر 

المفاهيمي  للتغير  ستيبانز 

 المفاهيم  تنمية  في

بها واالحتفاظ   الرياضية 

الصف العاشر    لدى طلبة

 في األردن  األساسي

 

التربوية،  المجلة 
 جامعة الكويت،  

المجلد  
(، العدد  32)

(128 ،)
301- 331 

2018 

معلمي  حصول   محمد عبد الوهاب حمزة
للمرحلة  الرياض يات 

شهادة  على    األساسية 

العلوم   مجلة 
التربوية والنفسية، 

   .جامعة البحرين

المجلد  
(، العدد  19)

2018 
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لقيادة   الدولية  الرخصة 
 (ICDL)  الحاسوب

بدرجة   ذلك  وعالقة 
لتطبيقات  استخدامهم 
المدارس   في  الحاسوب 
واتجاهاتهم  األردنية 

 نحوها 
 

(1 ،)479- 
507 

Mohammad Hamzeh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levels of 

geometric thinking 

according to Van 

Hiele’s model for 

classroom teacher 

students at Isra 

university in 

Jordan 
 

European 

Journal of 

Research and 

Reflection in 

Educational 

Sciences 

, 5 (5), 

64-78. 
2017 

  ية إستراتيج استخدام أثر محمد عبد الوهاب حمزة
الخماسية دورة في   التعلم 

في  الرياضيات  تدريس 
وتنمية  التحصيل 

اإلبداعي   التفكير مهارات
 العاشر الصف طلبة لدى

 األساسي في األردن 
 

إربد   مجلة 
للدراسات  

جامعة  والبحوث، 
 إربد األهلية 

 2017 ، مقبول للنشر

أثر أربع استراتيجيات في  محمد عبد الوهاب حمزة
البي الواجبات  تية تقييم 

على التحصيل واالحتفاظ 
الصف   طلبة  لدى  بالتعلم 

في    العاشر األساسي 
مدينة  في  الرياضيات 

 عّمان "، 

التربوية،  المجلة 
العدد   جامعة الكويت 

(114 ،)
المجلد  

(29 ،)529 -
557. 

2015 

Dr. Zahria Ibrahim Abdul-

Haq , Dr. Mohammad 

AbdelWahab H. Hamzeh 

Students’ 

Motivations for 

Enrolling In 

Universities in 

Jordan  In The 

Light of Some 

Variables”.  

. 

 

Journal of 

Education 

and Practice, 

International 

Institute for 

Science, 

Technology 

and 

Education 

Vol 5, 

Number 

29, 92-

103 

2014 

Mohammad Hamzeh Teaching 

Strategies Used by 

Mathematics 

Teachers in the 

Jordan Public 

Schools and Their 

American 

Journal of 

Educational 

Research, 

Science and 

Education 

Volume 

2, 

Number 6  
331- 340 

2014 

http://www.iiste.org/Journals/index.php
http://www.iiste.org/Journals/index.php
http://www.iiste.org/Journals/index.php
http://www.iiste.org/Journals/index.php
http://www.iiste.org/Journals/index.php
http://www.iiste.org/Journals/index.php
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Relationship With 

Some Variables 

  

Publishing, 

USA. 

محتوى   محمد عبد الوهاب حمزة مراعاة  مدى 
الرياضيات   منهاج 
األساسي   الرابع  للصف 
التربوية  لالتجاهات 
اشتملها   التي  الحديثة 
التعليم  تطوير  مشروع 
المعرفي   االقتصاد  نحو 

(ERfKE)   وجهة من 
المدارس   معلمي  نظر 

 الحكومية في األردن 
 
 

الجامعة   مجلة 
اإلسالمية 
للدراسات  

نفسية، التربوية وال
 غزة

العدد  22المجلد    ،
 .80-55األول، 

 
2014 

تصور   محمد عبد الوهاب حمزة استخدام  أثر 
االنجاز  لملف  مقترح 

(Portfolio  على  )
معلم   طلبة  تحصيل 
مناهج   مساق  في  الصف 
تدريس  وأساليب 
وعلى   الرياضيات 

 اتجاهاتهم نحو المساق". 

 

اتحاد   مجلة 
 الجامعات العربية

المجلد    
دد  (، الع33)

(3 ،)93 -
124 

2013 

ابتسام  حمزة،  محمد  المواجدة،  بكر 
 عودة هللا.

" أثر استخدام مهارات ما  
في   المعرفة  وراء 
التفكير  وتنمية  التحصيل 
معلم   طلبة  لدى  التأملي 
جامعة   في  الصف 

 اإلسراء"، 

جامعة  مجلة 
العدد   القدس المفتوحة، 

الثالثون، 
الجزء األول،  

139- 176 

2013 

 
    

 
    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات 
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 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 التاريخ  البلد/المدينة  المؤتمر       العنوان 

التعليم العالي النوعي في مصر والعالم   نحو مدّرس جامعي فعال  محمد حمزة 
 التحديات والتطوير -العربي

 4/2016/ 14- 13 المنصورة مصر/

لمدارس االستكشافية اتجاهات الطلبة والمعلمين في ا محمد حمزة 
 األردنية نحو منهاج الرياضيات المحوسب 

المؤتمر الدولي األول للعلوم اإلنسانية 
 أكاديمياً ومهنياً: رؤى استشرافية

 2015 نيسان الرياض السعودية/

مدى تجسيد مبحث الرياضيات األردني لالقتصاد   محمد حمزة 
 المعرفي 

المؤتمر السنوي الخامس عشر لمعلمي  
 والرياضياتالعلوم 

 2013/  3/  17  -16 لبنان/ الجامعة األمريكية في بيروت

 5/2011/ 19- 18 مصر  الزقازيق/ تحديات البحث العلمي في العالم العربي البحث التربوي: عناصره وأخطاؤه الشائعة  محمد حمزة 

: حقوق الطفل من منظور تربوي  الواقع والطموح–رياض األطفال األردنية  محمد حمزة 
 ني وقانو 

 2010أيار/ اإلسراء   جامعة األردن/

دراسة تحليلية لمنهاج الرياضيات المحوسب للصف   محمد حمزة 
الرابع األساسي من وجهة نظر المعلمين في المدارس  

 االستكشافية األردنية

مؤسسة -مؤتمر كلية العلوم التربوية
 التعلم

 2009 األردنية  الجامعة  األرد/

     

     

 

 

 الكتب 
 
 

 

 فون المؤل
 )بالترتيب(

 التاريخ  الطبعة  الناشر العنوان 

 محمد حمزة
المادة التعليمية التكميلية  

 لمبحث الرياضيات 

هيئة اإلغاثة 

 الدولية 
1 2020 

     

 محمد حمزة
مقدمة في تدريس  

 الحساب والجبر 
 2018 1 المؤلف

 2015 1 كنوز المعرفة  CALCULUS 1 محمد حمزة

     

 محمد حمزة
أساسية في  مفاهيم 

 الهندسة
 2013 1 كنوز المعرفة 

  

 

 

   

 محمد حمزة وفهمي البالونة 
مناهج الرياضيات  

 واستراتيجيات تدريسها 
 2011 1 جليس الزمان 

 محمد حمزة
مفاهيم أساسية في  

 الرياضيات 
 2010 1 دار الفكر 
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 والمهنية   العلمية الجمعيات  عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الجامعات  في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 
 

 

 

 رئيس لجنة ضمان الجودة ومساعد العميد لضمان الجودة، كلية العلوم التربوية  -

والتحديات    بوية بعنوان: "العلوم اإلنسانيةلكليتي اآلداب والعلوم التر   الرابع  مقرر المؤتمر الدولي   -

 . 2017 / 4  / 27- 26"، المنعقد في جامعة اإلسراء في الفترة من  العالمية المعاصرة 

 . 2018  -2017عضو لجنة تدقيق معادالت المواد وعالمات الطلبة في جامعة اإلسراء،  -

رب تعليمية متميزة"، وعضو  لكلية العلوم التربوية بعنوان " تجا  الملتقى التربوي الثالث مقرر    -

بتاريخ  اإلسراء  جامعة  في  التربوية  العلوم  كلية  نظمته  الذي  للمؤتمر،  التحضيرية    اللجنة 

5 /5 /2015 . 

لكليتي اآلداب والعلوم التربوية بعنوان: "العلوم اإلنسانية: الواقع    الثالث   مقرر المؤتمر الدولي   -

 2014/ 5/ 8- 7من  والمأمول"، المنعقد في جامعة اإلسراء في الفترة

مقرر الملتقى التربوي الثاني لكلية العلوم التربوية بعنوان " تجارب تعليمية متميزة"، وعضو    -

بتاريخ  اإلسراء  جامعة  في  التربوية  العلوم  كلية  نظمته  الذي  للمؤتمر،  التحضيرية  - 24اللجنة 

25 /4 /2013 . 

وال   - التعلم  للتربية ومهارات  الثاني  الدولي  المؤتمر  تعليم )مؤتمر علمي محّكم(، وعضو  مقرر 

بتاريخ   اإلسراء  جامعة  في  التربوية  العلوم  كلية  نظمته  الذي  للملتقى،  التحضيرية  -9اللجنة 

10 /5 /2012 . 

رئيس لجنة ضمان الجودة ومساعد العميد لضمان الجودة، كلية العلوم التربوية، جامعة اإلسراء،    -

2015-  2018 . 
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 اآلن.  - 2015جامعة اإلسراء،  عضو مجلس الدراسات العليا في  -

 . 2018  -2015عضو مجلس ضمان الجودة في جامعة اإلسراء،  -

 . 2018 -2015عضو المجلس التأديبي االستئنافي للموظفين اإلداريين في جامعة اإلسراء،   -

 . 2018 - 2014عضو ومقرر لجنة امتحان الكفاءة في جامعة اإلسراء،  -

 . 2016  - 2014المستمر وخدمة المجتمع في جامعة اإلسراء،  عضو مركز االستشارات والتعليم    -

 . 2019  -2014عضو مجلس البحث العلمي في جامعة اإلسراء،   -

 . 2017  - 9/2011عضو مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلسراء، منذ   -

لتربوية،  عضو لجنة الندوات والمؤتمرات والبحث العلمي في جامعة اإلسراء وفي كلية العلوم ا  -

2009-2014 . 

تطوير الموقع االلكتروني لكلية العلوم التربوية/ جامعة اإلسراء، ورئيس لجنة الموقع االلكتروني،   -

 اآلن. -2010
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بها  التحق التي التدريبية الدورات 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 

 الرقم 
 عنوان الدورة 

 التاريخ الجهة المنظمة نعقاد مكان اال

 1999 مركز الكمبيوتر المضيء  عمان/األردن دورة الحاسوب الشاملة  1

 2008 جامعة اإلسراء الخاصة  عمان / األردن دورة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس  2

 AMIDEAST 2002 عمان/ األردن ( 217) بمعدل  TOEFLامتحان  3

 AMIDEAST 2002 ن/ األردنعما ( 1540) بمعدل  GREامتحان  4

5 

 دورة تأهيل معلمين 

 1999 وزارة التربية والتعليم  عمان/ األردن

 2016وحتى  2009 جامعة اإلسراء   عمان/ األردن دورات تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس  6

 8/2016 دا المركز العالمي الكندي/ كن عمان/ األردن SPSSدورة التحليل اإلحصائي باستخدام   7
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 عليها  شرفأ التي التدريبية الدورات 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
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  البحثية  االهتمامات 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
 

 

 المناهج وطرائق التدريس

 تكنولوجيا التعليم 

 رياض األطفال

 
 

 اللغات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة اإلنجليزية  

 

 

 
 

  أخرى نشاطات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

  عليها   حصل التي  الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسم الطالب  الرسالة  عنوان

 

 فاعلية برنامج قائم على األنشطة الحركية في تنمية بعض مهارات                              ابتسام رمضان السويح
 التفكير الرياضي لطفل الروضة في ليبيا                                                          
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