
 

 

 

 السرية الذاتية
 

 البيانات الشخصية:

  اإلسم: ماجد عبد الكريم أبوجابر

 الرتبة العلمية: أستاذ 

   1952ديسمبر  17تاريخ الميالد: 

 مكان الميالد: عمان، األردن

 الجنسية: أردنية.

 : ضاحية الرشيد، عمان األردن عنوان المنزل

 األردن 11941الجبيهة، عمان، الجبيهة:   599ص.ب: 

 yahoo.com52abujaber@ايميل: 

 : قسم المناهج وطرق التدريسعنوان العمل

 كلية العلوم التربوية / الجامعة األردنية

 ، عمان / األردن11942شارع الملكة رانيا، الجبيهة 

 http://www.ju.edu.jo    0096265355000هاتف : 
 abujaber@ju.edu.joريد اإللكتروني / العمل: الب

 المؤهالت العلمية:

 جامعة مؤتة، األردن. 1998تموز  27تمت الترقية إلى رتبة أستاذ  أستاذ:

 / التخصص الفرعي: علم النفس التربوي 1985- درجة الدكتوراة: تكنولوجيا نظم التعليم
 الواليات المتحدة األمريكية. بلومنجتون ، إنديانا:  -( I Uجامعة إنديانا )

mailto:abujaber52@yahoo.com


: دراسة العوامل المؤثرة في استخدام وسائل اإلعالم في التدريس في كليات المجتمع درجة عنوان األطروحة
بلومنجتون ، إنديانا: الواليات المتحدة  -( I U. جامعة إنديانا )1983 -التخصص / تكنولوجيا النظم التعليمية 

 األمريكية..
 -( I U. جامعة إنديانا )1983 -درجة التخصص / تكنولوجيا نظم التعليمي  (ED.S)درجة تخصص تربية 

 بلومنجتون ، إنديانا: الواليات المتحدة األمريكية.
 

( SUNY. جامعة والية نيويورك في أوسويغو )1978 -االتصاالت التعليمية والتكنولوجيا  درجة الماجستير:

األمريكية. عنوان الرسالة; االختالفات الثقافية بين البالغين األردنيين أوسويغو، نيويورك: الواليات المتحدة 
 واألمريكيين استجابة لمحفزات اللون.

 
( أوسويغو ، نيويورك: SUNY. جامعة والية نيويورك ، أوسويغو )1977-بكالوريوس: إدارة األعمال 

 الواليات المتحدة األمريكية.
 

 الخبرات العملية:
  -2020 /1 /12شارية للمجلة الفلسطينية للتعلم المفتوح ةالتعليم االلكتروني، عضو الهيئة االست 

 .2022 /11 /8- 2020 /11/ 8عضو هيئة تحرير، مجلة اتحاد الجامعات العربية غي التعليم العالي. 
قسم المناهج وطرق التدريس / كلية العلوم التربوية،  الجامعة  - 2015سبتمبر  6عضو هيئة تدريس: 

 ردنية، عمان / األردن.األ
كلية األميرة عالية الجامعية / قسم العلوم التربوية  2015سبتمبر  5 - 2015فبراير عضو هيئة تدريس: 

 جامعة البلقاء التطبيقية األردن.
كلية الدراسات التربوية / البرامج األكاديمية: مسؤول عن جميع  2014ديسمبر  - 2011يناير  عميد:

المقدمة في ثمانية فروع )الكويت ، المملكة العربية السعودية ، األردن ، لبنان ، عمان ، البرامج التعليمية 

 3322البحرين ، مصر ، السودان(. مقر الجامعة العربية المفتوحة / الكويت، منطقة العارضية ص.ب. 

 .0096524394053، الكويت هاتف #:  13033الصفاة 
 

 2009يونيو  – 2009. لجودة في مؤسسات التعليم العالي األردنيةقائم بأعمال رئيس هيئة اعتماد وضمان ا

 .0096265338231عمان / األردن هاتف #: 
 

 2،  نائب الرئيس / عضو دائم / مجلس هيئة اعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي األردنية
-00هاتف مباشر #:  5339531-6-962-00، عمان / األردن هاتف #:  2010يناير  – 2007سبتمبر 

962-6-5338231 ext.102 
 

حتى اآلن مجلس اإلدارة: المجلس الدولي للتعليم  - 2009ديسمبر  13(: Emeritusعضو دائم  فخري )

 (  جامعة سانت لويس الوطنية.ICETمن أجل التدريس )
 ، الواليات المتحدة األمريكية. 60090كابيتال درايف ، ويلينغ ، الينوي   1000

 icet@nl.edu.في  ICETالبريد اإللكتروني  5622-947-847: هاتف 
 

 مجلس كلية العلوم التربوية،  الجامعة الهاشمية، األردن. 2009 - 2008: سبتمبر عضومجلس

mailto:icet@nl.edu
mailto:icet@nl.edu


 مجلس كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، األردن. 2009 - 2008: سبتمبر عضو مجلس
 
 

 2010 – 2007سبتمبر  لجنة االمتحانات هيئة اعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليمالعالي، رئيس

 ،العالي عمان / األردن.
، وزارة التعليم العالي /  2010 – 2007أغسطس  29: عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للعلوم التربوية

 األردن. –جامعة اليرموك عمان 
ديسمبر  13 - 2007يوليو  15( : ICET) ي لمجلس الدولي للتعليم من أجل التدريسنائب الرئيس اإلقليم

/، الواليات المتحدة  60090كابيتال درايف ، ويلين، ايلينوي  1000جامعة لويس الوطنية  2009

 .icet@nl.eduفي  ICETالبريد اإللكتروني  5622-947-847األمريكية هاتف: 
 

، الكلية  2007 - 2005أكتوبر  10:   (UNRWAالتربوية األنروا )عضو مجلس إدارة كلية العلوم 

 األردن. –الجامعية عمان 
كلية األميرة عالية الجامعة قسم العلوم التربوية، جامعة البلقاء  - 2005أيلول  21: عضو هيئة تدريس

 التطبيقية،  األردن.
 ، الجامعة الهاشمية، األردن. 2005سبتمبر  20 – 2003سبتمبر  21:  عميد كلية العلوم التربوية

، الجامعة 2005سبتمبر،  20 - 2003سبتمبر،  21:  عميد كلية الملكة رانيا للطفولة / عضو هيئة تدريس

 الهاشمية، األردن.
 1 – 2000فبراير  1 عضو هيئة تدريس: / عميد كلية العلوم التربوية واالجتماعية جامعة البلقاء التطبيقية

 ط، األردن./ السل 2002سبتمبر 
 25 – 1999أيلول  25: عميد كلية األميرة رحمة الجامعية جامعة البلقاء التطبيقية / عضو هيئة تدريس

 السلط، األردن. 2001تشرين الثاني 
السلط،  2001كانون الثاني  31 – 1999أيلول  17: عميد عمادة شؤون الطلبة جامعة البلقاء التطبيقية

 األردن.
. جامعة مؤتة / الكرك 1998يونيو  30 - 1997يوليو  1: تربوية / عضو هيئة تدريسعميد كلية العلوم ال

 األردن.
 وزارة التربية والتعليم ، ليبيا. 1996أكتوبر,  - 1996, 5: أكتوبر, مستشار اليونسكو
 وزارة التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية. 1996: ربيع مستشار اليونسكو

، كلية العلوم التربوية، قسم المناهج وطرق التدريس 1998يوليو  27 - 1996أغسطس  23: أستاذ مشارك

 األردن. –جامعة مؤتة، الكرك 
.  جامعة السلطان قابوس، كلية التربية 1996أغسطس  22 - 1993أغسطس  23 أستاذ مشارك:

 ن.سلطنة عما 123الخوض  32والدراسات اإلسالمية، قسم المناهج وطرق التدريس،  ص.ب 
 –، كلية العلوم التربوية، قسم التربية، جامعة مؤتة، الكرك 1991يوليو  29: الترقية إلى أستاذ مشارك

 األردن.
. كلية العلوم التربوية، قسم التربية، جامعة مؤتة، الكرك، 1991يوليو  29 - 1986أبريل  1: أستاذ مساعد

 األردن.
.  كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة، 1992أغسطس  17 - 1991مايو  22:  رئيس قسم تكنولوجيا التعليم

 الكرك، األردن.



 األردن. –. جامعة مؤتة، الكرك 1988يونيو  17 - 1986أغسطس  1: مدير شؤون العاملين
 

 –. كلية مجتمع الخدمة االجتماعية، وزارة التنمية االجتماعية عمان 1990 - 1988 محاضر )دوام جزئي(:

 األردن.
 األردن. –.  عالية/ الملكية األردنية، عمان 1982 - 1979 لعاملين:مدير شؤون ا

 األردن. -الجامعة األردنية، عمان 1979: الفصل الثاني، محاضر )غير متفرغ(
 

 
 
 

 
Educational Experiences: 

 عضو دائم: اللجنة العليا لإلطار الوطني للمؤهالت األردنية. ●
واإلجراءات والمعايير الخاصة بالتعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني تولى مسؤولية تطوير التشريعات  ●

والتعلم المدمج في مؤسسات التعليم العالي كونه مصمما تعليميا وعضوا في هيئة االعتماد وضمان الجودة 

 لمؤسسات التعليم العالي في األردن.
لطلبة وعقد اجتماعات العاملين، تولى المسؤولية الشاملة كمدرس / وعميد غطى التطوير المهني وتقييم ا ●

 إلخ.
 إنجاز مسؤولية وعقد المحاضرات والبرامج التعليمية. ●
 تجهيز األنشطة لمراجعة وتصميم وتطوير محتوى المواد التعليمية والدورات التدريبية. ●
 دفع الجهود لإلشراف على الطلبة في المشاريع وتقييمهم في المواد والدورات التدريبية واالمتحانات. ●
تعزيز بيئة التعلم في الفصول الدراسية بشكل كبير والعمل ك "ميسر" لتعزيز قيادة الطلبة في المبادأة وخلق  ●

 فرص تعليمية إيجابية.
التعاون مع الزمالء أعضاء هيئة التدريس في خطط وتصميم الدروس وأداء المهام اإلدارية وتسجيل  ●

 المساعدة الفردية  لهم.( وتقديم Portfoliosالحضور وإدارة محافظ الطلبة )
 المساهمة بشكل فاعل في تطوير وتنفيذ وتقييم فلسفة وأهداف البرامج المختلفة. ●
 المساهمة بشكل استباقي في بناء المناهج الدراسية وتنفيذها وتقييمها ومراجعتها بشكل دوري. ●
 تزويد الطلبة باالرشاد األكاديمي والمشورة حسب الطلب. ●
للتقييم األكاديمي لتعلم الطلبة ، وسجالت الحضور ، والدرجات ، واإلبالغ عن وضع استراتيجيات فاعلة  ●

 المرافق و / أو قضايا الطلبة إلى اإلدارة.
 مراجعة دورية دقيقة لمناهج البرامج األكاديمية المختلفة وتحسينها وتطويرها لتالئم االحتياجات المتغيرة. ●
مية والتعليمية المثالية في تصميم منتجات التعليم الحالية تطبيق وتنفيذ وضمان استخدام المعايير األكادي ●

 والمستقبلية.
 

 قام بتدريس المقررات األتية: ❖
 االتصال التربوي والشبكات االجتماعية )مادة دكتوراة(. ●
 تطبيقات الوسائط المتعددة في التعليم )مادة دكتوراة(. ●
 تطبيقات التكنولوجيا للطلبة ذوي اإلعاقة )مادة دكتوراة(. ●



 القيادة المهنية في التكنولوجيا ) مادة دكتوراة(. ●
 تكنولوجيا التعليم / مادة دراسات عليا. ●
 التعلم عن بعد / مادة دراسات عليا. ●
 نظريات التعلم / مادة دراسات عليا. ●
 حلقة دراسية في مقرر علم النفس التربوي/ مادة دراسات عليا. ●
 عليا.علم النفس التربوي المتقدم / مادة دراسات   ●
 تكنولوجيا تعليم متقدمة / مادة دراسات عليا. ●
 تصميم التعليم / مادة دراسات عليا. ●
 مقدمة في تكنولوجيا التعليم / برنامج الدبلوم العالي.  ●
 الحوسبة التعليمية / مادة دراسات عليا ومادة بكالوريوس. ●
 مقدمة في تصميم التعليم / مادة بكالوريوس. ●
 يمية / مادة بكالوريوس.تصميم وإنتاج المواد التعل ●
 علم النفس التربوي / مادة بكالوريوس. ●
 تعديل السلوك / مادة بكالوريوس. ●
 مقدمة في التربية / مادة بكالوريوس. ●
 مقدمة في نظريات التعلم / مادة بكالوريوس. ●
 مبادئ التربية. ●

 

 اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة. ❖
البكالوريوس والدراسات العليا لطلبة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه )جامعة تدريس مساقات  ❖

مؤتة، الجامعة األردنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة 

 البلقاء التطبيقية، والجامعة العربية المفتوحة(.
فة المتعلقة بمجال تكنولوجيا النظم التعليمية في مختلف الجامعات عقد المحاضرات وورش العمل المختل ❖

 األردنية وفي المجتمع المحلي.
تحكيم وتقييم العديد من المقاالت والدراسات البحثية المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم وعلم النفس التربوي  ❖

 من العديد من المجالت المتميزة داخل األردن وخارجه.
من رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراة لطلبة كليات العلوم التربوية في مختلف  مناقشة العديد ❖

 الجامعات األردنية.
 

 األوسمة والجوائز: ❖
 .1998-8-30جائزة الخدمة الدائمة والمتميزة: جامعة مؤتة،  -
 .1998جائزة التدريس المتميز: جامعة مؤتة،  -
 .2005جائزة التدريس المتميز: الجامعة الهاشمية،  -
(   في أوسويغو، للدراسة للحصول على SUNYإعفاء من الرسوم الدراسية: جامعة والية نيويورك ) -

 ( نيويورك: الواليات المتحدة األمريكية.1977-1973درجة البكالوريوس )
( في أوسويغو ، للدراسة للحصول على درجة SUNYإعفاء من الرسوم الدراسية: جامعة والية نيويورك ) -

 (. نيويورك: الواليات المتحدة األمريكية.1978-1977) الماجستير
منحة دراسية: جامعة مؤتة / األردن للحصول على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا نظم التعليم في الواليات  -

 (. بلومينغتون. الواليات المتحدة األمريكية.1985-1982المتحدة األمريكية في جامعة إنديانا / )
 



 

 التخرج:تدريب ما بعد  ❖
 .1979(، AUBدورة القادة التنفيذيين: الجامعة األميركية في بيروت ) -
 .1986دورة تقييم الموظفين. معهد التنمية الصناعية، األردن. نوفمبر  -
 .1987دورة المقابلة الشخصية وإجراءات التوظيف. معهد التنمية الصناعية، األردن، آذار/مارس  -
 .1987معهد التنمية الصناعية، األردن، تموز/يوليه دورة نظم المعلومات اإلدارية.  -
 .1988ورشة التعلم عن بعد. جامعة القدس المفتوحة، األردن، أيار/مايو  -
في برينستون / نيو جيرسي ، الواليات  ETSالمشاركة في برنامج العلماء الزائرين الذي أجرته  -

 .2008يونيو  30 - 2008يونيو  1المتحدة األمريكية ، 
 

 مراتالمؤت ❖
" استكشاف آفاق جديدة في التعليم. تأثير برامج التنقل على  INTED“المشاركة في مؤتمر  .1

. فالنسيا ، 2019مارس  13-11توقعات ومعتقدات وشخصيات الطالب في جامعتين أردنيتين. 

 إسبانيا.

. اإلطار الوطني NQF-Jالمشاركة في المؤتمر الوطني "نحو إطار وطني للمؤهالت األردنية  .2

األردن: جامعة األميرة  –. عمان 2017مارس  22واصفات التعليم.   NQF-Jللمؤهالت األردنية 

 سمية للتكنولوجيا.

المشاركة في مؤتمرالتعليم العالي في العالم العربي: نحو منافسة دولية". )مؤتمر محكم(. أجرته  .3

 .2016أيار//12 -11الجامعة األردنية وجامعة الزرقاء، الجامعة األردنية، عمان، األردن، 

حول مشروع بعنوان: "تعزيز جودة التعلم المعزز بالتكنولوجيا  EQTELالمشاركة في اجتماع  .4

في مركز التعلم  2016فبراير  11-7( ، والذي عقد في الفترة EQTeLفي الجامعات األردنية ) 

 )إسبانيا(. 156اإللكتروني ، الموجود في برشلونة ، رامبال ديل بوبلينو ، 

 -المشاركة في اجتماع اإلطار الوطني للمؤهالت بشأن مشروع "نحو إطار وطني للمؤهالت  .5

( في الفترة QQI" الذي عقد في دبلن في مركز الجودة والمؤهالت في أيرلندا )NQF-Jاألردن / )

 .2016أبريل  22إلى  21من 

ة للتكنولوجيا يوم الذي عقد في جامعة األميرة سمي EQuAMالمشاركة في المؤتمر الختامي ( ) .6

 .20/1/2016األربعاء الموافق 

المشاركة في الندوة الخليجية الدولية للتربية المقارنة  الخامسة. تحديد الموقع الوطني في االموقع  .7

الدولي: وجهات نظر مقارنة حول اللغة والهوية والسياسة والممارسة. الخبرة األردنية في االعتماد 

. دبي / اإلمارات العربية 2014،  10-9تعليم العالي. أبريل ، وضمان الجودة في مؤسسات ال

 المتحدة.

المشاركة في الندوة الخاصة بالدراسة التشخيصية لمراجعة الوضع الراهن للتعليم في الكويت التي  .8

 .2014مايو  4أجريت مع معهد التعليم في سنغافورة. 

جامعة العربية المفتوحة. المنعقد في مكتب المشاركة في المؤتمر الدولي األول للتعليم المفتوح. ال .9

 .2013نوفمبر  27-25الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، الكويت: 
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 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان: مسقط، عمان.
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صلة لمجموعة متنوعة من برامج االختبار. أثناء تعلم كتابة ومراجعة أسئلة االختبار والمواد ذات ال
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عضو المجلس االستشاري لمجلة فلسطين للتعليم المفتوح والتعليم اإللكتروني. الجامعة  ●

 2020-ريناي-12المفتوحة في القدس. 
عضو: فريق المراجعة الخارجية / واالستشاريون لمراجعة واعتماد الدبلوم المهني في   ●

وزارة التربية والتعليم. كلية المدينة  -التدريس )اللغة العربية(.  اإلمارات العربية المتحدة 

 . 2020أبريل  5-8( ، CUCAالجامعية بعجمان )
لكتروني والتعلم المدمج والدراسة المزدوجة. عضو: لجنة وضع معايير ومقاييس التعلم اإل ●

 .2020يناير, /1هيئة االعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي. األردن. 
 -NQF-J .2018عضو دائم: اللجنة العليا لإلطار الوطني للمؤهالت األردنية  ●
 .2018 -2016. عضو: هيئة تحرير مجلة دراسات العلوم االجتماعية. الجامعة األردنية ●
.   iji.net-http://www.eعضو: مجلس المراجعة االستشارية. المجلة الدولية للتعليم.  ●

 – 2016, 1يناير, 
 .2017 /2016عضو: لجنة التعيين والترقية. كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية. ●
التعلم المعزز في الجامعات األردنية"  -لوجيا منسق: مشروع تمبوس "تحسين جودة التكنو ●

(EQtel ،)16  ،2016كانون الثاني. 
األوروبي بعنوان "النظام  ERASMUS Plusعضو: لجنة المتابعة والتنسيق لمشروع  ●

("، وزارة التعليم العالي QAIS“القائم على مؤشر ضمان الجودة في الجامعة األردنية، 

 .2015، 2/12والبحث العلمي، 
يس اللجنة العلمية لمؤتمر "التعليم العالي في الوطن العربي: نحو منافسة دولية". )مؤتمر رئ ●

محكم(. أجرته كل من الجامعة األردنية وجامعة الزرقاء ، الجامعة األردنية ، عمان ، 

 .2016/  12 -11األردن ، 
تروني. جامعة القدس عضو الهيئة االستشارية للمجلة الفليسطينية للتعلم المفتوح والتعلم االلك ●

 .12/1/2020المفتوحة. 
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 .2018 -2/12/2015األردن،
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رقية أعضاء هيئة التدريس. الجامعة العربية المفتوحة / المقر الرئيسي عضو: لجنة تدقيق ت  ●

 . 2014ديسمبر  -2011الكويت،  /
رئيس: لجنة المناقصات المحلية: لجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. عمان / األردن،  ●

2009 – 12/12/2011 . 
 .2010س / فلسطين. يوليو/ رئيس: لجنة تقييم إنشاء كلية الدراسات التربوية في جامعة القد  ●
رئيس: لجنة اتخاذ القرارات المتعلقة بالدورات المكثفة والكفاءات. لجنة اعتماد مؤسسات  ●

  2009التعليم العالي، عمان / األردن، 
رئيس: لجنة اتخاذ القرارات المتعلقة ببدالت نقل الموظفين. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  ●

 .  2010 – 2009العالي، عمان / األردن، 
رئيس: لجنة إعداد وتطوير امتحان الكفاءة في مختلف التخصصات للجامعة العربية  ●

المفتوحة في األردن. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، عمان / األردن، كانون األول، 

2008 . 
 . 2009-2008عضو: مجلس كلية العلوم التربوية. الجامعة األردنية،   ●
عمل لدراسة وتقييم جودة البرامج التعليمية في الجامعات العربية  رئيس: لجنة تنظيم ورشة ●

 .2008. الجامعة الهاشمية، نيسان ETSبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 
رئيس: لجنة إعداد وتطوير امتحان الكفاءة في تخصص معلم التربية. وزارة التعليم العالي  ●

 .  2007مايو  15والبحث العلمي، 
رئيس: لجنة إعداد وتطوير امتحان الكفاءة في تخصص التربية / تربية الطفولة. وزارة  ●

 .  2007مايو  15التعليم العالي والبحث العلمي، 
رئيس: لجنة دراسة وتقييم الوضع الراهن للمجالت األردنية / مسار العلوم اإلنسانية )اللغة  ●

المية(. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العربية وآدابها، العلوم التربوية، الدراسات اإلس

 .  2007يناير/كانون الثاني  11



عضو: لجنة وضع النماذج والطلبات ووضع اآلليات التي سيتم اتباعها لدعم المشاريع  ●

والمقترحات البحثية التي يتم تقديمها لصندوق المنح البحثية في وزارة التعليم العالي. وزارة 

 .   2007يونيو  –بحث العلمي، مارس التعليم العالي وال
رئيس وعضو : غي العديد من اللجان لتطبيق معايير االعتماد العامة والخاصة على  ●

 الجمهور والعالقات العامة 
منسق: لجان االعتماد التربوي. لجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وزارة التعليم العالي - ●

  2006والبحث العلمي، 
االستشارية لمشروع "أولويات الدراسات األسرية". المجلس الوطني لشؤون عضو: اللجنة   ●

  2007 – 2005تشرين األول  15األسرة، عمان، األردن، 
 28عضو: اللجنة العليا للبحوث العلمية. مجلس التعليم العالي لمدة ثالث سنوات ابتداء من   ●

 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2005أبريل 
مايو  5لملتقى العلمي لجوائز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للباحثين المتميزين رئيس ا ●

2005 – 2008  . 
عضو:  - – 2005يناير.  AECT .16مستشار: مستشار قطري / إقليمي للقسم الدولي ل   ●

 .   2005سبتمبر  20 - 2003سبتمبر  21لجنة الترقية والتعيين. الجامعة الهاشمية ، 
 .2005سبتمبر  20 – 2003سبتمبر  21جلس الدراسات العليا. الجامعة الهاشمية، عضو: م ●
-2001عضو: مجلس اعتماد الجامعات األردنية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  ●

2004 – 
تموز/يوليه  31عضو: مجلس اإلدارة / األمناء. المجلس الدولي للتعليم من أجل التدريس،  ●

2002-  
 .  2003 -2002لتخطيط المركزية. جامعة البلقاء التطبيقية. عضو: لجنة ا  ●
عضو: اللجنة الدائمة لتطوير برامج إعداد المعلمين وتدريب وتأهيل القيادات التربوية من  ●

  -2002خالل درجتي الماجستير والدبلوم العالي. وزارة التربية والتعليم، 
منفذة في الجامعات األردنية في ضوء عضو: اللجنة الوطنية لمراجعة البرامج التعليمية ال ●

 .2006 – 2002كفايات المعلمين. وزارة التربية والتعليم، 
رئيس: لجنة خاصة لتطبيق معايير االعتماد على برامج العلوم اإلنسانية والتربوية في  ●

الجامعات الحكومية والخاصة في األردن.  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، األردن، 

2002-2010  
عضو: لجنة وضع وتطوير معايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا. وزارة التعليم  ●

 .   2010-2002العالي والبحث العلمي، األردن، 
رئيس/ عضو: اللجنة العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع وتطوير المعايير  ●

 للبرامج المختلفة.  
 2001اث العلمي ونظم البحث في جامعة البلقاء التطبيقية، عضو: لجنة مراجعة االبتع ●
رئيس: لجنة إنشاء وإعداد برنامج ماجستير الموهوبين واإلبداع في جامعة البلقاء التطبيقية،  ●

 . 2003-2001عضو: لجنة المؤتمرات والندوات. جامعة البلقاء التطبيقية،  - 2002
-2000أيلول  15. جامعة البلقاء التطبيقية، عضو: لجنة االمتحانات العامة لكليات المجتمع ●

عضو: لجنة لمتابعة توصيات ندوة "إعادة هيكلة برامج إعداد المعلمين في  - 2003

 . 2001األردن".  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، األردن، آذار/مارس 
لعالي/ األمانة رئيس: اللجنة المتخصصة لمعادلة شهادات العلوم التربوية. مجلس التعليم ا ●

  2005-2000العامة، 



 2002-2000عضو: اللجنة التنفيذية/ كليات ومعاهد تعليم المجتمع في الجامعات العربية.   ●
رئيس: لجنة لدراسة الوضع الراهن لكلية غرناطة في الناصرة / الجليل بشأن استكمال  ●

 . 2000القضايا التقنية واالعتماد إلنشاء برامج جامعية في الكلية، 
)نظام المعلومات القائم على  DAISYعضو ورئيس: لجنة لإلشراف على مشروع   ●

(. جامعة البلقاء JICAالصوت الرقمي( بدعم من الحكومة اليابانية ووكالة التعاون اليابانية )

 . 2002 – 2000التطبيقية، 
  .2001-2000أيلول  15عضو  لجنة الترقيات والتعيينات. جامعة البلقاء التطبيقية،  ●
رئيس: لجنة إلعداد التعليمات ووضع الخطة الدراسية للدبلوم العام في التربية. جامعة البلقاء  ●

 .  2000التطبيقية، 
 .    2003-2000أبريل  4عضو: مجلس الدراسات العليا. جامعة البلقاء التطبيقية.   ●
يناير  1ية. عضو: لجنة توجيهية إلنشاء مركز التدريب والتأهيل الممارس. الجامعة األردن  ●

2000  . 
 رئيس: لجنة الختيار الكتب الدراسية لجميع البرامج التعليمية.  ●
 . 2000 -1999رئيس: لجنة تأديب الطالب. جامعة البلقاء التطبيقية.  ●
 . 2000-1999رئيس: لجنة القضايا الطالبية. جامعة البلقاء التطبيقية.  ●
 .2002 - 1999اء التطبيقية. سبتمبر عضو: لجنة الخطط الدراسية الجامعية. جامعة البلق  ●
 –. 2000-1999رئيس: لجنة المنح والمساعدات. جامعة البلقاء التطبيقية  ●
رئيس: لجنة إنشاء وإعداد برنامج البكالوريوس في تعليم الطفولة المبكرة. جامعة البلقاء  ●

 . 1999التطبيقية. سبتمبر 
 . 2000-1999للجامعات األردنية.  ممثل جامعة البلقاء التطبيقية في االتحاد الرياضي  ●
رئيس: اللجنة التوجيهية لمؤتمر "البحوث التربوية في الوطن العربي، إلى أين؟"  عمان،  ●

 . 1998تشرين الثاني  5إلى  3األردن: الجامعة األردنية، من 
رئيس: لجنة إلعداد مشروع مبدئي إلنشاء مركز لتطوير أعضاء هيئة التدريس في جامعة  ●

 . 1997/1998برامج البنك الدولي الدولي. مؤتة ضمن 
 . 2000 -1999رئيس: لجنة تأديب الطلبة. جامعة البلقاء التطبيقية.  ●
 . 2000-1999رئيس: لجنة القضايا الطالبية. جامعة البلقاء التطبيقية.  ●
 . 2002 - 1999عضو: لجنة الخطط الدراسية الجامعية. جامعة البلقاء التطبيقية. سبتمبر  ●
 . 2000-1999جنة المنح والمساعدات. جامعة البلقاء التطبيقية رئيس: ل ●
رئيس: لجنة إنشاء وإعداد برنامج البكالوريوس في تعليم الطفولة المبكرة. جامعة البلقاء  ●

 . 1999التطبيقية. سبتمبر 
 . 2000-1999ممثل جامعة البلقاء التطبيقية في االتحاد الرياضي للجامعات األردنية.   ●
نة التوجيهية لمؤتمر "البحوث التربوية في الوطن العربي، إلى أين؟"  عمان، رئيس: اللج ●

 . 1998تشرين الثاني  5إلى  3األردن: الجامعة األردنية، من 
رئيس: لجنة إلعداد مشروع مبدئي إلنشاء مركز لتطوير أعضاء هيئة التدريس في جامعة  ●

 .1997/1998مؤتة ضمن برامج البنك الدولي الدولي. 
اللجنة التوجيهية للتحضير لندوة بعنوان "اقتصاديات التعليم العالي في األردن".  عضو: ●

 . 1997الكرك، األردن: جامعة مؤتة، تشرين األول/أكتوبر 
عضو: لجنة لإلشراف على إعداد المشاريع المقدمة من األقسام األكاديمية للحصول على  ●

 –. 1998-1997ة مؤتة، الدعم المالي من البنك الدولي حسب األولويات، جامع



حتى  1997عضو: لجنة الترقيات والتعيينات. جامعة مؤتة، األردن، مجلس العمداء، من  ●

1998 . 
بحوثة الدراسات. )السلسلة أ: مجلة مؤتة للبحوث  -عضو: هيئة تحرير مؤتة لليل   ●

 . 1998-1997والدراسات سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(. 
 . 1998-1997ارية لمدرسة مؤتة الحديثة، رئيس اللجنة االستش ●
 . 1998-1997رئيس: لجنة التوظيف / إجراء المقابالت لمدرسة مؤتة الحديثة.  ●
 . 1998-1997رئيس لجنة حضانة جامعة مؤتة،   ●
 . 1998-1997رئيس: لجنة البحث العلمي. كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة،  ●
●  

- Chair: General Supervision Committee. Instructional Media Exhibition. The 5th 
Week of the Curriculum and Instruction Dept. College of Education and Islamic 
Studies. Sultan Qaboos University. 

- Member: A committee to set up and prepare a Master Degree Program in 
Instructional Technology for the Faculty of Education and Islamic Studies at Sultan 
Qaboos University, fall / 1995.  

- Member: Higher Studies Committee. Dept. of Curriculum and Instruction. Sultan 
Qaboos University. 1993-1996. 

- Chair: Examinations Committee. Dept. of Curriculum and Instruction. Sultan 
Qaboos University.1993/ 1994. 

- Chair: Staff Development Committee. Mu’tah University, Jordan, 1987. 
- Establishing Instructional Technology Department. Mu’tah University, Jordan, 
1989. 

- Establishing and preparing Instructional Technology Center, Mu’tah University, 
Jordan, 1991-1993.  

- Nominated by the Ministry of Education and Mu'tah University as an expert in 
Educational Technology for UNESCO, 1991. (Jordan). 

- Chair: General Diploma Program Modification Committee. Faculty of Educational 
Sciences. Mu'tah University. Jordan. 1990. 

- Chair: Planning committee for Master Degree Programs in Curriculum and 
Teaching Methods, and Educational Administration. Mu'tah University, 1990. 

- Representative of Mu'tah University in the committee for the integration of 
instructional computing in the diploma program of certified teachers. Ministry of 
Education- Jordan. 1990. 



- Member: Advisory Board of the Learning Center. Ministry of Education, Kerak, 
Jordan. 

- Chair: Staff Performance Evaluation Committee. Mu'tah University, Jordan, 
1986-1988. 

- Chair: Promotion and Appointment Committee. Mu’tah University, Jordan, 
1986-1988.  

 

 Publications: البحوث والدراسات

 نظر وجهة من اإللكتروني التعلم إدارة نظام توظيف واقع (،2021) ماجد ر،أبوجاب نسرين، المصري، .1

 التربوية، العلوم دراسات: األردنية، الجامعة في المدمج التعلم مقررات مدرسي

 عن الخاصة التربية معلمي وعي درجة (،2021) ماجد أبوجابر، أمنة، صالحات،  نسرين، قراقيش، .2

 األردن، عمان/ في الخاصة الحاجات ذوي طلبة تدريس عملية في التعليم تكنولوجيا استخدام مدى

 المؤتمر.

 الصحة على االجتماعي التواصل مواقع استخدام أثر (،2021) نسرين قراقيش، ماجد، أبوجابر، .3

 الدراسات األندلس، مجلة الهاشمية، األردنية المملكة في المراهقين الطلبة لدى )االكتئاب( العقلية

 .125 -99 ،(28) ،7 نسانية،واال االجتماعية

 الصحة على االجتماعي التواصل مواقع استخدام أثر (،2021) ماجد أبوجابر، نسرين، قراقيش، .4

 الدولي، التربوي المؤتمر الهاشمية، األردنية المملكة في المراهقين الطلبة لدى )االكتئاب( العقلية

 جائحة ظل في بعد عن "التعلم التربوية علوملل األردنية الجمعية مع بالتعاون التقنية الطفيلة جامعة

 .11/2021-10 التقنية، الطفيلة جامعة النجاح"، ومتطلبات الواقع كورونا:

 في (MICROBLOGS)  الصغيرة المدونات استخدام أثر (.2020) ماجد أبوجابر، روزان، البسبس، .5

 دراسات: الصفي، تفاعلهم وفي العلوم مادة في األردن في األساسي الخامس الصف طلبة تحصيل

 التربوية، العلوم

 ،واالجتماعي التربوي والتواصل االتصال (،2020) أسيل الشوارب، خالد، العجلوني، ماجد، أبوجابر، .6

  للنشر. الوراق دار األردن: عمان،

 الصف طلبة تحصيل في تعليمية برمجية فاعلية (،2020 )حزيران، ماجد وأبوجابر، روان، حرزهللا، .7

 األردنية، التربوية الجمعية مجلة األردن، في الحاسوب مادة في األساسي الثامن

 العلمية: المفاهيم اكتساب في المعزز الواقع استخدام أثر ،(2020) ماجد أبوجابر صباح، النوايسة، .8

  (،23االندلس،) مجلة األساسي، العاشر الصف طلبة لدى الكيمياء منهج على تطبيقية دراسة



 أدوات باستخدام الكتروني تعليمي محتوى تصميم فاعلية (.2020) ماجد أبوجابر، شة،عائ صعيليك، أبو .9

 مجلة األساسي، الثالث الصف طلبة لدى العلوم مادة تحصيل في االلكترونية إدراك منصة وتطبيقات

  األندلس،

 الصطناعيا الذكاء تطبيقات أثراستخدام  (،2019) أمل العودات، محمد، العبدالالت، ماجد، أبوجابر، .10

 االجتماعي التواصل مهارات بعض التوحد طيف اضطراب ذوي طلبة اكساب في الصفية البيئة داخل

 لألشخاص المعرفي المحتوى بعنوان: الخاصة التربية في المحكم العلمي الدولي المؤتمر األردن. في

 /11/ 14-13 األردن: -الزرقاء الهاشمية، الجامعة راني، الملكة كلية الوصول. سهولة اإلعاقة: ذوي

2019. 

مجلة (، دور الجامعات األردنية في تعزيز النزاهة األكاديمية. 2020أبوجابر، ماجد، الزبون مأمون ) .11

. كتاب رقم 30/1/2020. تاريخ القبول االلكتروني جامعة النجاح لألبحاث / العلوم االنسانية

 .3/2/2020تاريخ  20ش/بعص/14

( على MOODLE(. أثر استخدام نظام مودل )2019ون )أبوجابر، ماجد ، الزبون، مأم .12

 تحصيل طلبة جامعة األميرة سمية في مادة مهارات الحاسوب في األردن،

درجة مراعاة كتب (. 2018أبو جابر،  ماجد، الهاشمي،عبد الرحمن، أبو وزنة، فلسطين ) .13

ة من ُوجهة نظر المشرفين التربويين اللغة العربيّة للمرحلة األساسيّة العُليا لمتطلبات الثورة المعلوماتيّ 

. وقائع مؤتمر كلية العلوم التربوية "التعليم في الوطن العربي نحو ومعلّمي اللغة العربيّة في األردنّ 

 . 84-71(، 3) 45نظام تعليمي متميز". الجامعة األردنية.  دراسات، العلوم التربوية، 

استخدام األلعاب التعليمية المدمجة في  (.  أثر2018أبو وزنة، فلسطين، أبوجابر، ماجد  ) .14

دراسات، العلوم تنمية الفاعلية الذاتية في تدريس العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي. 

 التربوية،

(. توقعات اعضاء هيئة التدريس 2016العزاوي، محمد، أبوجابر، ماجد، الطوالبة، عائشة ) .15

 العالمية: تطور ام زوال؟لمستقبل الجامعات العربية في ظل المنافسة 

أبوجابر،ماجد، وعزاوي، محمد، وشوارب، أسيل، والمواضية، رضا، والجعافرة، عبد  .16

(. توقعات اعضاء هيئة التدريس لمستقبل الجامعات العربية في ظل المنافسة العالمية : 2017السالم )

 ، .عدد العلوم التربوية، الجامعة األردنية مجلة دراسات،تطورام زوال؟ ، 

 

أثر نموذج قائم على التعلم  .(2016أبوموسى، مفيد، أبوجابر، ماجد، العجلوني، خالد ) .17

المدمج في تنمية مهارات طلبة الجامعة العربية المفتوحة في تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة التعليمية 
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