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خريجة من الواليات المتحدة، عضو هيئة تيدريس في الجامعة األردنية. أستاذ القيادة التربوية، أسعى باستمرار 
مليئة بالتحديات والمشاركة، حيث أصنع من الطالب باحثين ومتعلمين مدى الحياة. عضو لخلق بيئة تعليمية 

كلية العلوم التربوية للبحث  نائب عميدمجلس األمناء في جامعة اإلسراء، وباحثة نشطة في مجاالت التعليم، 
وفي لجان متعددة في األكاديميات األردنيات، رابطة  ، وعضو فاعل في جمعية و التعليم االلكترونيالعلمي 
 الجامعة.

 الملخص المهني

جامعة ميسوري | سانت لويس | الواليات المتحدة األمريكية  -تعليم الكبار وتنمية الموارد البشرية  -دكتوراه  ▪
الفلسطينيات: دراسة حالة من مخيم البقعة لالجئين في  الالجئاتمشروع بحثي: "تحقيق في تعليم الكبار 

 (.2008األردن". )

جامعة ميسوري | سانت لويس | الواليات  -التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  -ماجستير في التربية  ▪
 (.2005) –المتحدة األمريكية 

 (.2002) –بكالوريوس: أدب إنجليزي جامعة البترا | عمان، األردن  ▪

 | األردن.مدرسة البكالوريا عمان | عمان  -دبلوم البكالوريا الدولية  -المدرسة الثانوية  ▪

 المؤهالت العلمية

حتى  – 2019يوليو )  –كلية العلوم التربوية  -مدرس مقررات القيادة التربوية الجامعة األردنية   -أستاذ  ▪
 األن(.

 (.2015) –كلية العلوم التربوية  -الجامعة األردنية   -استاذ مشارك  ▪

، 398/ للتدريب الداخلي  AR؛ تدريس مقرر CET Middle East Studies & Internship -مدرس  ▪
أزمة الالجئين في األردن وأثرها على الشباب؛ تنسيق الزيارات الميدانية واالجتماعات للطالب مع المنظمات 

 (.2017 - 2015) –غير الحكومية والوكاالت الدولية في مركز األزمات 

 (.2015فبراير  - 2012يوليو )  –قسم المناهج وطرق التدريس   -أستاذ مساعد   ▪

 (.2012يونيو  -2010سبتمبر )  –قسم المناهج وطرق التدريس  -محاضر متفرغ  ▪

 (.2010يونيو  - 2010)فبراير  –قسم المناهج وطرق التدريس  -محاضر غير متفرغ  ▪

ات العملية  الخبر
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ة لالجئين، تم جمع بيانات األطروحة في مركز برامج المرأة مخيم البقع -مركز البرامج النسائية  -باحثة  ▪
باستخدام استبيان ، وإجراء مقابالت مع المتدربين والمدربين، ومراقبة الالجئين في منازلهم ، وإجراء مقابالت 

 مسجلة بالصوت.

ات، وأجريت جمع البيانات باستخدام استبيان هارفارد للصدم -مخيم الزعتري لالجئين في األردن  -باحثة  ▪
مقابالت مع األطفال الذين فروا من الحرب في سوريا باستخدام االستبيان، وإجراء مقابالت مع أفراد األسرة 

 (.2013المتضررين من الحرب في سوريا، ومراقب األوضاع المعيشية في المخيم )أغسطس 

البحث في التعليم في قسم دراسات سياسات القيادة التربوية.  - STLجامعة ميسوري،  -مساعد باحث  ▪
الشرق األوسط )األردن وسوريا ولبنان والعراق وإيران والمملكة العربية السعودية(، تمويل البحث لمنظمات 
األمم المتحدة التي تستثمر في التعليم. كتب محررة، وفصول من الكتب، ومخطوطات، وفهارس، ومراجع 

( في rotary clubعات مع أعضاء نادي الروتاري )إجراء مقابالت مع الطالب الدوليين، تم ترتيب اجتما
الواليات المتحدة والشرق األوسط التي جمعت أبحاًثا حول البيئة وأدواتها التعليمية. تطوير المناهج الدراسية 

)أغسطس /  –على اإلنترنت واإلشراف على عمل الطالب حضور االجتماعات وصياغة المحاضرات 
 (.2008ديسمبر /  -2006

يشرف على األطروحات والرسائل الجامعية في موضوعات: الطفولة المبكرة، المناهج، تكنولوجيا   -مشرف  ▪
 حتى اآلن(. 2015) –التعليم ومنهجيات تدريس اللغة اإلنجليزية، القيادة التربوية 

 حتى اآلن(: 2022أكتوبر  ) –الكلية للبحث العلمي والتعليم اإللكتروني الجامعة األردنية  نائب عميد ▪
 تقديم القيادة اإلستراتيجية والمشورة للعميد وأعضاء هيئة التدريس في األمور البحثية.  -
 إدارة الملف البحثي للكلية.  -
 إدارة المنازعات البحثية، قضايا النزاهة العلمية -
 مسؤول عن السلوك األخالقي للبحث. -
 أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب والمحافظة عليها. ترسيخ ثقافة االلتزام والنزاهة بين -

 (.2020سبتمبر  - 2019)سبتمبر  –رئيس قسم القيادة التربوية واألصول التربوية الجامعة األردنية  ▪
 - 2015)سبتمبر  –مدير قسم ضمان الجودة: مركز ضمان الجودة واالعتماد. الجامعة األردنية  ▪

 (.2016سبتمبر 
 (:2014 - 2013)فبراير  –الجامعة األردنية  -: مكتب العالقات الدولية مساعد المدير ▪

مسؤول عن ثالثة أقسام: المراسالت والنشر والترجمة واالتفاقيات والتعاون الدولي والدراسة في  -
 الخارج والتبادل الطالبي وقسم االبتعاث.

 تطوير شراكات عالمية جديدة نيابة عن الرئيس. -
 للرئيس بشأن المبادرات الدولية.العمل كحلقة وصل  -

 المناصب اإلدارية



 متابعة صياغة وتنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاهم. -
 توفير معلومات عن الموارد الخاصة بالتعليم الدولي. -
 إنتاج منشورات عن أنشطة الجامعة وبرامجها باللغة اإلنجليزية. -
 إقامة روابط مع مؤسسات التعليم العالي الدولية للتبادل والتعاون. -
 برامج الدراسة بالخارج.إدارة  -
اكات  - امج المتعلقة بشر  الدولية.  UJالتعامل مع جميع البر
-  .  لقاء السفراء والوفود لمناقشة إمكانية التعاون الدولي
-  . ن ي األردن للطالب الدوليير

كات فن  بناء برامج تدريب داخلي مع المنظمات غبر الحكومية والشر
 

 (.2018) –البحثي للسكان المستضعفين/ رواد األردن ونيويورك ( Sesame Street مشروع ) ▪

 (. 2018) -األردن  – JTC -أطفال ضد الفساد، مدرستي نزاهتي  ▪

 (.2016)–وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لبنان  JTC -جامعات ضد الفساد ▪

المشاريع 

 والمبادرات

 اللعب في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ▪

 والمسرح في التربية والتعليم.الدراما  ▪

 أدب األطفال. ▪

 األسرة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ▪

 تنظيم بيئة تعلم الطفل وإدارتها. ▪

 تصميم المناهج وتطويرها ومنهجيات التدريس. ▪

 تعليم الفنون والموسيقى. ▪

 برامج تعليم الطفل. ▪

 علم النفس التربوي. ▪

 علم النفس: مراحل نمو اإلنسان. ▪

 الدراسة.مهارات  ▪

الموضوعات التي 

تم الحصول عليها 

على مستوى 

 البكالوريوس

 .علم االجتماع التربوي  ▪

 شؤون الطالب في مدارس التعليم العالي. ▪

 قضايا معاصرة في التعليم العالي. ▪

 تنظيم وحوكمة التعليم العالي. ▪

الموضوعات التي 

تم االلتحاق بها 

على مستوى 

 التخرج



 .2002-1998قائمة الشرف لعميد جامعة البترا  ▪

 .2002 -جائزة التميز األكاديمي من جامعة البترا  ▪

التذكارية، جامعة ميسوري سانت لويس ( Ann Carol and Robinson)منحة آن كارول وروبنسون  ▪

- 2005. 

 .2016 -جائزة منصة خريج  ▪

 الجوائز والمنح

▪ Dissertation Title:  Jabbar, S. (2008). An Investigation into Adult Education 

for Palestinian Women Refugees: A Case Study from the Baqa’ Refugee Camp 

in Jordan, Published Doctoral Dissertation. 

▪ Abdel Jabbar, S. (2012). Training of family planning counselors in Jordan; 

Developing human resources through adult education. International Journal 

of Adult Vocational Education & Technology 3(4): 35 53. 

▪ Abdel Jabbar, S. (2012). International education; A case study from The 

University of Jordan. Education, 133(1), 202-220. 

▪ Al Jabery, M.; Arabiat, D.; Alkhamra, H.; Betawi, I.; Abdel Jabbar, S. (2014). 

Parental perceptions of services provided for children with autism in Jordan. 

Journal of Child and Family Studies 23 (3), 475-486. 

▪ Al Shboul, M.; Rababah, O., Al Saideh, M.; Betawi, I.; Abdel Jabbar, S. 

(2013). A vision to improve E-Learning at The University of Jordan. World 

Applied Sciences Journal 21 (6), 902-914. 

▪ Abdel Jabbar, S., Betawi, I., Al Shboul, M. (2013). ICT Based Education at 

The University of Jordan. The Journal of Instructional Technology and 

Distance Learning. 10(4), 3-20 

▪ Abdel Jabbar, S., Zaza, H. (2014). The impact of war on Syrian children at the 

Zaatari refugee camp in Jordan. Early Child Development & Care, 184 (9-10). 

▪ Iman, A. B., Abdel Jabbar, S; Zaza, H. (2014) Father Involvement with three-

four years old at home: Giving fathers a chance. Early Child Development and 

Care, 184 (12). 

▪ Jabbar, S. (2014). The impact of foreign maids on the children of working 

mothers. Education, 135 (1). 

▪ Abdel Jabbar, S., Zaza, H. (2015). Evaluating women's vocational skills 

program at the Zaatari refugee camp: Women empowerment: A journey and 

not an output. International Journal of Adolescence and Youth, 21 (3): 304- 

319. 

▪ Abdel Jabbar, S; Zaza, H. (2017). Post-traumatic stress and depression (PTSD) 

and general anxiety among Iraqi refugee children: A case study from Jordan. 

Journal of Early Child Development and Care, NA. 

 األبحاث األجنبية



▪ Abdel Jabbar, S., & A., Betawi (2018). Children express: War and peace 

themes in the drawings of Iraqi refugee children in Jordan. International 

Journal of Adolescence and Youth. NA. 

▪ Betawi, A., & Abdel Jabbar, S. (2018). Developmentally appropriate or 

developmentally inappropriate that’s the question: Perception of early 

childhood preservice teachers at The University of Jordan. International 

Journal of Adolescence and Youth. NA. 

▪ Abdel Jabbar, S., Al -Shboul, M., Tannous, A., Banat, S., Aldreabi, H. (2018). 

Young Children’s Use of Technological Devices: Parents’ Views. Modern 

Applied Science. NA 

▪ Tannous, Adel, Abdel Jabbar, S. & Zaza, Haidar (2018). Relationship between 

children with depressive symptoms and teacher’s ratings of social competence 

(Pending). 

▪ Hamad, F.; Al-Aamr, R.; Abdel Jabbar, S.; Fakouri, H. (2020). Business 

Intelligence in Academic Libraries in Jordan: The Concept, Opportunities and 

Challenges. 

▪ Hamad, F. & Fakhouri, H. &, Jabbar, S. (2020). Big Data Opportunities and 

Challenges for Analytics Strategies in Jordanian Academic Libraries. New 

Review of Academic Librarianship, (28)1: 1-19. 

(  آثر استخدام المختبر الجاف في تحصيل 2017معتق الشراري، شريف وعبد الجبار، سيناريا ) ▪

طالب الصف الثالث المتوسط في العلوم وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهم بمحتفظة القريات. 

 .٤العدد ،  ٤٤، المجلد دراسات، العلوم التربوية

( أثر التدريس باستخدام نموذجي سكمان االستقصائي 2017السعادنة، يزن، عبد الجبار، سيناريا ) ▪

والنموذج المنظومي المعرفي الشامل في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن 

 األساسي. مجلة جامعة النجاح الوطنية

(. مفاهيم النضج المهني واتخاذ القرار 2017ا)الشراري المجالي، ايمان وعبد الجبار، سيناري ▪

. واالتجاه نحو التعليم المهني المتضمنة في كتب التربية المهنية للمرحلة األساسية العليا في األردن

 .مجلة الجامعة اإلسالمية غزة

ة (. أثر تدريس مادة اللغة العربية باستخدام تقنية الحوسب2017بركات، كفى وعبد الجبار، سيناريا ) ▪

السحابية في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في 

 . مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية و النفسية بغزة.المدارس الخاصة باألردن

(. فاعلية برنامج تعليمي محوسب في تنمية 2018هواش، مصطفى دالل، عبد الجبار، سيناريا ) ▪

. تحصيل الدراسي بمبحث العلوم ومهارات التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة الصف السابع األساسيال

 مجلة الجامعة اإلسالمية غزة.

( فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس مادة 2019الخطيب، رؤى و عبد الجبار، سيناريا ) ▪

المرحلة االساسية في األردن. مجلة جرش  التربية المهنية على تنمية التفكير االبتكاري لدى طلبة

 للبحوث و الدراسات.

 األبحاث العربية



(. واقع ادارة الجامعات السعودية لتحقيق االبتكار و 2022الرويلي, جواهر و عبد الجبار, سيناريا ) ▪

مجلة جامعة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس.  2030ريادة االعمال في ضوء رؤية المملكة 

 .عمان العربية

(. واقع االلتزام التنظيمي و الجدية االدارية لدى مديري 2023و عبد الجبار, سيناريا ) قاسم, اسماء ▪

 مجلة اربد للبحوث و الدراسات االنسانية.المدارس االساسية في االردن. 

حضور "االجتماع التنسيقي للجنة الفنية واإلرشادية إلعداد إطار عمل وطني لتعليم الكبار في  ▪

 األردن. -البحر الميت  - 2022أغسطس  23-22األردن" 

 األردن. –عمان  - 2022آذار  21 -حضور مؤتمر "االقتصاد األردني بعد جائحة كورونا"  ▪

حضور ورشة عمل "جامعات ضد الفساد" بعنوان "تحدي القضاء على الفساد" كعضو في مجلس  ▪

-عمان 2019فبراير  Arab_ACINET .16و  UNDP_ACIACبالتعاون مع  JTCإدارة 

 األردن.

في حدث تشاوري مع المدير اإلقليمي للمشرق وفريق البنك  JTCمشارك كعضو مجلس إدارة في  ▪

 مكتب البنك الدولي في عمان. -2019شباط  14الدولي في األردن. 

كلية الحقوق ،  - 2019فبراير  14-12 -حضور "المبادرة األكاديمية لمكافحة الفساد العربي"  ▪

 عة األردنية.الجام

 EU & EU-JDID- 8-9حضور ورشة عمل تحديات "شباب األحزاب السياسية" بالتعاون مع  ▪

 فندق ماريوت البحر الميت ، األردن. - 2019فبراير 

 .2018ديسمبر  9-6 -تونس  -حضور المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد  ▪

 -، برشلونة ، إسبانيا  EQTELاألردنية ، تحسين جودة التعلم المعزز بالتكنولوجيا ، في الجامعات  ▪

12-14  /12  ،2016. 

متحدث رئيسي: مؤتمر حول الالجئين السوريين في األردن: سؤال المجتمع واإلعالم ، البحر الميت  ▪

 .2014،  12/  10-8 -، األردن 

 .2014ربط مشروع الخليج المتوسطي، التوظيف في التعليم العالي ، الجامعة األردنية ،  ▪

. أزمة التعليم في األردن ومصر. ورقة مقدمة في مؤتمر 2007-كوكران، ج.، وجبار ، س.  ▪

 منتصف الغرب التربوي للباحثين في سانت لويس.

. تحديات تدويل البحث النوعي: حالة التعليم في الشرق األوسط. 2007-كوكران، ج.، وجبار ، س.  ▪

 انت لويس.ورقة مقدمة في المؤتمر النوعي السنوي السادس في س

المؤتمرات 

وورش العمل 

 والندوات

 UJ (2023.)لجنة البحث العلمي،  ▪

 UJ (2022.)لجنة التخطيط االستراتيجي  ▪

 UJ( .2019-2020)لجان الدراسات العليا بكلية العلوم التربوية.  ▪

 (.2018لجنة الخريجين الجامعيين في لجنة ضمان الجودة ) ▪

 (.2018لجنة الطفولة المبكرة ) ▪

 (.2017-2016ضمان الجودة )لجنة  ▪

 (.2017-2016لجنة المؤتمرات في التربية والتعليم ) ▪

 (.2015لجنة ندوة االعتماد لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) ▪

 (.2015لجنة االعتماد الدولي لكلية العلوم التربوية قسم المناهج وطرق التدريس ) ▪

 (.2016-2015األردنية ) لجنة التعليم العالي في الشرق األوسط في الجامعة ▪

 الشهادات



 (.2015( ، )2014/2015لجنة المراجعة )مقياس نتائج نهاية الفصل الدراسي  ▪

 (.2015رفع مستوى الدبلوم المهني في المناهج وخطة التدريس ) ▪

 (.2015 2014خطة درجة البكالوريوس للجنة العلمية ، ) ▪

 (.2014)لجنة المناهج واالبتعاث لمبادرة إصالح التعليم البرلماني  ▪

 (.2014-2013ضابط ارتباط للخطة اإلستراتيجية لمكتب العالقات الدولية ) ▪

لجنة دراسات المرأة )الرئيسة الفخرية صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل( الجامعة  ▪

 (.2014-2013األردنية. )

 (.2014-2013المدرسة الصيفية للطلبة الوافدين لجنة العقبة ) ▪

 (.2014-2013لجنة التسويق ) ▪

 (.2013 2012لجنة التخطيط االستراتيجي ، الجامعة األردنية ، ) ▪

 (.2012 2011لجنة ضمان الجودة ، الجامعة األردنية ، ) ▪

 (.2012-2011اللجنة االجتماعية ، الجامعة األردنية ، ) ▪

 حتى اآلن 2022-األردن(  -عضو مجلس األمناء )جامعة اإلسراء الخاصة ▪

 حتى اآلن. 2022 -الفنية إلعداد اإلطار الوطني لتعليم الكبار في األردن  عضو اللجنة ▪

 حتى اآلن. 2019 -عضو جمعية األكاديميات األردنيات  ▪

 األردن 2012-2011عضو في "جمعية النساء المهنيات"  ▪

 .2021-2015 -عضو مركز الشفافية األردني  ▪

 (.2014-2013يم ؛ )أمين مجلس: المبادرة البرلمانية لمبادرة إصالح التعل ▪

عضو مجلس إدارة: المنتدى الوطني األردني للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت  ▪

 .2016-2014أكتوبر  -طالل 

تمكين النساء المهمشات في مدن عمان واربد والمفرق اقتصاديا وسياسيا لالنخراط في الحياة العامة. نشر 

الوطنية للمرأة. تقديم برامج تدريبية فعالة للمرأة  لتلبية احتياجاتها. الوعي حول االستراتيجية 

 المدافعة عن حقوق المرأة وزيادة مشاركتها في عمليات صنع القرار.

 العضوية

 .2018الورشة التوعوية ألمهات أطفال ما قبل المدرسة الهاشمي الشمالي  ▪

 األردن – 2011 -مبادرة جاللة الملكة رانيا مدرستي )مدرستي(  ▪

المساعدة في تجديد التجربة التعليمية للطالب في المدارس الحكومية من خالل توفير بيئة مادية آمنة للتطور  -

 والنمو.

الرسم على جدران المدرسة للحصول على مدرسة ملونة، وقراءة القصص لطالب الصف األول، واألنشطة  -

 الفنية.

سوف الحكومية في جرش: عملت مع األطفال على صنع في مدرسة  2012حضرت المخيم الشتوي لعام  -

 الدمى ورسم الوجه.

 .2013 -مجلس األعيان األردني ▪

 مساعدة أعضاء مجلس األعيان األردني في المشاريع المجتمعية. -

تنسق مؤتمرين لسياسات إصالح التعليم العام والعالي: برلماني. مبادرة النائب مصطفى حمارنة بالتنسيق  -

 .2013-األردن  -ة األردنية ، البحر الميتمع الجامع

 الخروج بمقترحات ملموسة يمكن تحويلها إلى سياسات إلجراء إصالح جذري في التعليم العالي في األردن. -

 الخروج بتوصيات لتحسين قطاع التعليم في األردن. -

 التطوع



 .2012-2011مدرس لغة انجليزية في مخيم البقعة لالجئين في األردن  ▪

 الجئات قواعد اللغة اإلنجليزية واالستيعاب والمحادثةتعليم ال -

 (.2009المخيم الصيفي الثالث لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األردن؛ ) ▪

 تعاونت مع فريق من المتخصصين في األونروا للدفاع عن حقوق اإلنسان -

 مشارك في األنشطة الجارية للدفاع عن حقوق اإلنسان. -

 (.2007لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األردن؛ )المخيم الصيفي الثاني  ▪

 تعاونت مع فريق من المتخصصين في األونروا للدفاع عن حقوق اإلنسان. -

 تفاعل مع طالب الجئي فلسطين من مختلف المخيمات في األردن. -

 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ▪

 الحرب، الصراعات، التعليم(.دراسات الالجئين )اضطراب ما بعد الصدمة،  ▪

 تمكين الشباب والتعليم. ▪

 تمكين المرأة والتعليم. ▪

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. ▪

 الحوكمة والمشاركة المدنية والشفافية والنزاهة.  ▪

 التعليم العالي. ▪

االهتمامات 

 البحثية

الملكة رانيا العبد هللا لمناقشة قيمة في الجامعة األردنية التقت بجاللة  19إحدى األكاديميات الـ  ▪

 .2013 -مشاركة جيل الشباب في تنمية المجتمعات 

مدير جلسة مؤتمر األمن المائي لصاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل رئيس المجلس  ▪

 .2013 -االستشاري لألمين العام لألمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي 

 2014 -يا في البيئة وحقوق اإلنسان ، الجامعة األردنية حضور دورة الدراسات العل ▪

 األردن -عمان  2018 -مدير الجلسة للمؤتمر الدولي حول التمايز الجزئي وتطبيقاته  ▪

 .2019 -األردن-منسق مؤتمر "مستقبل تعليم الكبار في األردن". عمان ▪

  مشاركات متنوعة

 كتابة، محادثة. -ممتازة  -اللغة العربية  ▪

 كتابة، محادثة. –ممتازة  -اإلنجليزية اللغة  ▪
 اللغات

 


