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التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

ادبي

وزارة التربية والتعليم .معدل:
%91
جامعة آل البيت ،المفرق بمعدل
 ،% 78،9تقدير جيد جدا
جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.
معدل  ،%86تقدير جيد جدا
جامعة اليرموك .معدل ،%89.3

1996

اللغة اإلنجليزية وآدابها

ماجستير

تربية عامة

دكتوراه

أصول التربية

2000
2003
2012
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تقدير ممتاز
التخصص ومجاالت االهتمام
التخصص العام

العلوم التربوية

التخصص الدقيق

اصول التربية

مـجاالت االهتمام

التربية االعالمية ،لغة الجسد ،التربية العملية

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه (في حدود  150كلمة)
تطوير قدرات الطلبة المعلمين على اكتساب مهارة إدارة التفاعل الصفي باستخدام إيماءات الجسد.
هدفت هذه الدراسة الى تطوير قدرات الطلبة المعلمين على اكتساب مهارة ضبط التفاعل الصفي باستخدام إيماءات
الجسد ،ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الباحثة تصميمين األول :نوعي اعتمد على المالحظة المباشرة والمقابلة المقننة ،
والتصميم الثاني :مسحي حيث اعتمدت استبانة خماسية التدرج .كشفت النتائج ان هناك شكلين من أشكال اإليماءات
الضابطة للتفاعل الصفي ،أوال :اإليماءات القائمة على حركة العينين وتمثلت( بتوزيع النظر على جميع الطلبة،
والتحديق المباشر في عيني الطالب) ،ثانيا :اإليماءات الالفتة لالنتباه وتمثلت (بالتصفيق المتواصل) .وأن توظيف الطالبة
المعلمة لالتصال اللفظي المترافق مع استخدام اإليماءات الجسدية المناسبة يقوي ضبطها للتفاعل الصفي في الصفوف
الثالثة االولى .كما اظهرت النتائج أن السلوكات الخاطئة اللفظية أكثر تكرارا من السلوكات الخاطئة غير اللفظية في
الصفوف الثالثة االولى .وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدمت الباحثة توصيات تهم كل من البحث العلمي
والميدان التربوي.

السجل الوظيفي
الوظيفة

التاريخ

جهة العمل وعنوانها

مدرس جامعي

جامعة آل البيت

2021-2004

مدرس لغة انجليزية

و ازرة التربية والتعليم

2004-2000

ضابط جودة الختبارات

اليونسكو

2003

ICDL
خبير تربية اعالمية
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اليونسكو

2020-2019
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األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

التاريخ

 -مساعد عميد شؤون الطلبة

2018-2017

 -لجان التحقيق مع الطلبة

2018-2016

-

رئيسة لجنة استالم موقع االذاعة

2018

-

عضو في لجنة الخطة االستراتيجية للجامعة المحور الرابع (البيئة
الجامعية)

2017

-

عضو في الخطة االستراتيجية للجامعة المحور الثامن (الشراكة
والتعاون)

2017

-

عضو في لجنة توصيف مساق التربية اإلعالمية والمعلوماتية

2018

-

عضو في المجلس التنفيذي إلذاعة صوت الجامعة

2018

-

رئيس لجنة استالم منحة االجهزة والمعدات المقدمة من اليونسكو

2018

-

ضابط ارتباط مع اليونسكو فيما يخص استالم معدات المنحة المقدمة من
اليونسكو.

2018

-

مديرة لشؤون االعالم  /إذاعة صوت الجامعة.

-

ضابط ارتباط بين جامعة آل البيت ومنصة حقك تعرف اإلعالمية

2019

-

ضابط ارتباط بين جامعة آل البيت وهيئة تنشيط السياحة لمنصة األردن

2019

-

الكترونية
في لجنة العطاءات المركزية للكتاب السنوي
عضو

2019

-

رئيس لجنة استالم مبنى اإلذاعة

2019

-

عضو في اللجنة االستشارية الستحداث تخصص االعالم في كلية االداب

2020

-

اختياري كعضو في لجنة االعالم لمجمع اللغة العربية للمشاركة في

2021-2020

2018-2019

تأليف كتاب بتوجيه من سيدي سمو االمير حسن بن طالل اطال هللا في

3

-

عمره
عضو في لجنة استحداث مختبر للتعليم المصغر بكلية العلوم التربوية

-

ممثل كلية العلوم التربوية بمجلس جامعة آل البيت
لجنة ضبط الجودة في كلية العلوم التربوية

2021
2020-2021
2021
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األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
#

اسم الباحث

عنوان البحث والناشر والتاريخ

(الباحثين)
 .1ريم الزعبي

وحسن الحياري

 .2ريم الزعبي

ايماءات الطالبات المعلمات الجسدية االكثر شيوعا في ادارتهن للتفاعل الصفي في الصفوف الثالثة
االولى .مجلة جامعة تشرين.2017 ،

 .3ريم الزعبي

درجة التزام المتدربات باخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر المعلمات المتعاونات مع برنامج التربية
العملية في جامعة آل البيت ،بحث منشور في مجلة جامعة تشرين ،المجلد ( )40العدد (.2018 ،)1

 .4ريم الزعبي

أنماط التفاعل بين المدرس والطلبة الجامعيين في مجموعة مغلقة على موقع التواصل االجتماعي
(الفيسبوك) ،المجلة العربية في الدنمارك2020 ،

 .5ريم الزعبي

The Advantages and Disadvantages of E-Learning from the Viewpoints of
Undergraduate Students 2020

 .6اماني الخطيب

درجة تطبيق مديرات المدارس االساسية في قصبة اربد لمفهوم النزاهة والشفافية من وجهة نظر
المعلمات ،المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية ) ،(AIESAالعدد ( .2020 ،)4( 17باحث ثاني).

 .7ابراهيم الظفيري

دور األنظمة االدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت
(باحث ثاني) ،المجلة العربية للبحث العلمي )باحث ثاني) 2020

 .8لميس خوالدة ريم

درجة توفير مدير المدرسة لمتطلبات (ريادة األعمال) لطلبة المدارس الثانوية في مديرية تربية قصبة
المفرق من وجهة نظر المعلمين (باحث ثاني) 2020

ريم الزعبي

وريم الزعبي

الزعبي
 .9فتحي شما وريم

High Diploma Students’ Perceptions of Justice and its Correlation with
باحث ثاني Organizational Commitment. 2020

 .10ريم الزعبي

The Impact of Media and Information Literacy (MIL) on Acquiring the Critical
 (Scoups, Web ofمنفرد Thinking Skill by the Educational Faculty’s Students. 2020
)Science

 .11ريم الزعبي

Assessing Instructors’ Usage of Emojis in Distance Education during The COVID19
Pandemic. (Scopus).2021

الزعبي

وفتحي شما

4

مقترحات لمعالجة السلوكات الصفية الخاطئة بإيماءات الجسد ،مجلة االكاديمية العربية في الدنمارك،
باحث رئيسي.2016 ،
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 .12ريم الزعبي

 .13ريم الزعبي

بحث لمنظمة اليونسكو
: The Dissemination of MIL Concept in Jordanian Universities: A Case Study, paper
published with the support of UNESCO. 2020

دور التربية اإلعالمية في إكساب طلبة كلية العلوم التربوية مهارة صناعة المحتوى اإلعالمي
وعالقتها بتنمية اإلبداع لديهم.
المؤتمر الدولي الثالث  ،جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان2021 .

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة

مكان وتاريخ انعقاده

نوع المشاركة

مؤتمر التربية االعالمية االول

معهد االعالم االردني2017

حضور

المشاركة بمؤتمر دولي للنساء كشركاء

البحر الميت 2018

متحدث رئيسي

في التطور والتقدم.
المشاركة في مؤتمر لنبدأ التربية

اإلعالمية والمعلوماتية بالتعاون مع

جامعة جدا ار 2019

مدرب رئيسي

منظمة دولتشه.

المشاركة في اطالق مؤتمر التربية

اربد -حريما 2019

متحدث رئيسي

اإلعالمية والمعلوماتية.
المشاركة بـ اسبوع  UNESCO Mediaافتراضي 2020

Information Literacy Week

Webinars
العلمي الدولي الثالث لقسم
المؤتمر
اإلعالم بجامعة السلطان قابوس
بعنوان االتصال الجماهيري في البيئة
الرقمية :بين ضرورات التربية اإلعالمية
ومتطلبات التعليم اإلعالمي ،في الفترة
من  25 -23مارس .2021
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افتراضي2021

حضور
ورقة بحثية
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الدورات التدريبية
اسم الدورة والجهة المنظمة
إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد ،جامعة آل

التاريخ

البيت.

2017

دورة مكثفة لمعهد االعالم االردني بواقع  10ساعات تدريبية في التربية 2017
االعالمية ،جامعة آل البيت
2018 publish the papers in impact factor Journals via the digital platform
دورة مهارات الناطق االعالمي في مركز امداد لالعالم

2018

ورشة تدريبية عن المرأة القيادية ،بدعم من كرسي جبران خليل في جامعة 2018
ميريالند االمريكية وبرعاية شركة عالم الحروف
توصيف مساقات الجامعة النموذجية في مركز ضمان الجودة \جامعة آل البيت
2019
التعليم االلكتروني  -جامعة آل البيت خالل جائحة كوفيد .19

2020

االختبارات الجامعية االلكترونية \ مركز الجودة والتطوير\ جامعة آل البيت.

2020

كيفية التدريس عبر منصة  \ Moodleجامعة آل البيت.

2020

كيفية التدريس عبر منصة  \ Microsoft -Teamsجامعة آل البيت.

2021

تطوير مهارات التعليم االلكتروني المتزامن وغير المتزامن

2021

األنشطة التدريسية
المقررات والمساقات الدراسية التي

البكالوريوس

قام بتدريسها
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الدراسات
العليا

التربية العملية 1



التربية العملية .2



مدخل إلى رياض األطفال.



المواد التعليمية لألطفال.



التدريب الميداني (.)1



التدريب الميداني ()2



.التنشئة االجتماعية لألطفال



مناهج التربية المهنية وطرق تدريسها الخاصة



.تدريس مهارات اللغة اإلنجليزية



.تعديل السلوك



النظام التربوي األردني
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تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها



طرق التدريس العامة.



مقدمة في رياض األطفال



حقوق وأخالقيات التربية الخاصة



اإلرشاد والصحة النفسية



النظام التربوي األردني



تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها



مقدمة في علم النفس.



علم نفس اللعب.



مدخل في التربية.



المناهج التربوية



تحليل مضمون النصوص اإلنجليزية.



مناهج رياض أطفال وطرق تدريسها.



التربية االعالمية والمعلوماتية



المناهج التعليمية



أسس التربية.



إدارة الصف المدرسي.



النظريات التربوية المعاصرة



اعداد وتدريب المعلمين



اسس االدارة المدرسية.



تطبيقات حاسوبية في االدارة المدرسية



العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها
اتحاد االكاديميين والباحثين العرب التابع لجامعة الدول العربية
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المنح والجوائز التي حصل عليها
اسم المنحة

التاريخ

الجهة المانحة للمنحة ومكانها

منحة تدريبية بالتربية االعالمية

يونسكو -الجامعة اللبنانية االمريكية ا

2018

منحة تدريبية بالتربية االعالمية

 -DAADالجامعة اللبنانية االمريكية

2019

والمعلوماتية
والمعلوماتية

رسائل الماجستير التي أشرفت عليها من :2021- 2018
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فهد العجمي :درجة مستوى الملل األكاديمي لدى مديري مدارس الثانوية دولة الكويت.



عبد العزيز العتيبي :مستوى التفاعل االجتماعي لدى مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت



إبراهيم الظفيري :دور االنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية



يوسف شميس :درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس وعالقتها بتحقيق الجودة في األداء المدرسي من وجهة
نظر المديرين ومساعديهم في المدارس التعليمية في الكويت.



اماني الخطيب :درجة تطبيق مديري المدارس األساسية في قصبة اربد لمفهوم النزاهة والشفافية من وجهة نظر المعلمين.



لميس الخوالدة :درجة توفير اإلدارة المدرسية لمتطلبات ريادة األعمال لطلبة المدارس في مديرية تربية قصبة المفرق من وجهة
المعلمين.



عائشة شريف جبارات  :درجة ممارسة مشرفي التربويين ألساليب التدريس الحديثة لتفعيل دورة مهارة القراءة والحساب
لمعلمي الصفوف الثالثة األولى .



رنا الرفاعي  ،مستوى رضا اولياء امور االطفال عن جودة ادارة الخدمات المقدمة من الحضانات في لواء ماركا.



اسيل حرب " ،درجة إلمام مديري المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء بالتربية اإلعالمية وأثر ذلك على إدارتهم المدرسية من
خالل شبكات التواصل االجتماعي "
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رسائل الماجستير التي شاركت في مناقشتها
من2021-2018
 -1العنزي ،رحيق .تقييم االحتياجات التدريبية الالزمة لمديري المدارس بدولة الكويت في ضوء خطة التطوير التربوي وعالقتها بتميز
أدائهم.
 -2الشمري ،فاطمة .مستوى دافعية مديري ومديرات المدارس المتوسطة في دولة الكويت لإللتحاق بالدورات التدريبية.
 -3هديل المناصير جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة السوريين في الفترة المسائية بقصبة اربد.
 -4آيات عيسى :دور النمط القيادي الممارس من قبل مديري المدارس الحكومية في لواء االغوار الشمالية في تعديل سلوك الطلبة من وجهة
نظر معلميهم.
 -5شروق السرحان  ،معوقات استخدام االدارة االلكترونية في تقييم أداء المعممين في المدارس الخاصة في لواء ماركا والحلول المقترحة
للتغلب عليها
 -6احالم البري ،المعوقات التي تواجه المدير بوصفه مشرفا مقيما في تفعيل استراتيجيات التدريس الحديثة.
 -7روزين حراحشة درجة تمتع مديري المدارس بقصبة تربية المفرق بالثقافة التطوعية وعالقتها بتنمية مهارات القيادية لديهم
 -8رانيه بطارسة  ،دور ادارة الموارد البشرية في تطبيق الحوسبة الرقمية بالمدارس الخاصة في محافظة العاصمة .

انشطة اخرى

اسم النشاط
اختياري كشخصية مؤثرة ضمن 30

مؤتمر النساء كشركاء في التطوير والتقدم.

2018

المشاركة في ورشة تدريبية عن المرأة

كرسي جبران خليل في جامعة ميريالند

2019

شخصية مؤثرة على مستوى المملكة
القيادية.

اعداد وتقديم البرامج االذاعية التالية:
برنامج وصل صوتك (اجتماعي)
برنامج دوت كوم عن (التربية
اإلعالمية واإلعالمية).
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الجهة المنظمة له

التاريخ

االمريكية وبرعاية شركة عالم الحروف.
اذاعة صوت الجامعة

2018
2019

جامعة آل البيت
مركز الجودة و التطوير

مركز الجودة و التطوير
رقم النموذج

Cent-QD-F010

المشاركة في العديد من البرامج

رؤيا -التلفزيون االردني—اذاعة امن اف ام  -2019االن

االذاعية والتلفزيونية للحديث عن التربية
اإلعالمية والمعلوماتية
تحكيم ادوات بحثية

لطلبة الماجستير والدكتوراه من مختلف
الجامعات االردنية والعربية.

تحكيم االبحاث العلمية

لمجالت محلية واجنبية عالمية ()Scopus
(في تخصص التربية ).
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-2018االن

