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  البيانات الشخصية

 إيمان عبدالفتاح محمد عبابنة االســـــــم 

 العلوم التربوية الكلية 

 المناهج والتدريس القسم 

 

 

    المؤهالت الدراسية

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية  

 2001 جامعة اليرموك معلم مجال/لغة عربية بكالوريوس  

مناهج اللغة العربية  ماجستير  
 وأساليب تدريسها

 2005 جامعة اليرموك

 2008 جامعة اليرموكالفلسفة في مناهج اللغة  دكتوراه   
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 العربية وأساليب تدريسها

 

  التخصص ومجاالت االهتمام

 مناهج وتدريس التخصص العام 

 مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها التخصص الدقيق 

 مناهج اللغة العربية وكتبها -1 االهتماممـجاالت  
 طرائق تدريس اللغة العربية واستراتيجاتها  -2
 استراتيجيات تقويم اللغة العربية وأدواتها -3
 مشكالت الطلبة الصفية  -4
 كفايات معلم اللغة العربية ومهاراته -5
 مشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها -6
 مهارات اللغة العربية وفنونها -7
 الضعف اللغوي. -8
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه  

  
 كلمة( 150عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود 

 الملخص 

أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تنمية مهارات اإللقاء لدى طلبة الصف 
 الخامس األساسي في لواء بني كنانة

قائم على المنحى التواصلي في تنمية مهارات  هدفت الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تعليمي    
اإللقاء الصوتية والحركية واألداء ككل لدى طلبة الصف الخامس األساسي، ولتحقيق أهداف 

 الدراسة تم بناء اختبار موقفي للقراءة الجهرية و آخر للمحفوظات كأداة للدراسة.

الخامس األساسي في مدرستين من طالًبا وطالبة من طلبة الصف  60وتكونت عينة الدراسة من 
هما مدرستا كفرسوم 2007/2008المدارس الحكومية التابعة للواء بني كنانة للعام الدراسي 

( تعزى α =0,05األساسية للبنات وللبنين، وكشفت النتائج وجود فروق دالة عند مستوى الداللة)
لمجموعة التجريبية في المحفوظات ألثر البرنامج التعليمي في تنمية مهارات االلقاء ككل، لصالح ا

والقراءة الجهرية. وعدم وجود  فروق دالة تعزى ألثر الجنس والتفاعل بين الطريقة والجنس في 
تنمية مهارات االلقاء ككل في كل من المحفوظات والقراءة الجهرية ، وعدم وجود فروق في 

فروق دالة تعزى إلى عامل  وبينت النتائج وجود .المهارات الصوتية والحركية في المحفوظات
الجنس في تنمية المهارات الصوتية لصالح الذكور في موقف المحفوظات وتعزى الى التفاعل بين 

 الطريقة والجنس في الصوتية ولصالح االناث في المجموعة التجريبية في موقف القراءة الجهرية.
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  السجل الوظيفي 
 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة  

 اآلن/2021 جامعة العين/ االمارات العربية المتحدة ) تفرغ علمي( أستاذ مشارك   

 /2018 الجامعة األردنية /األردن أستاذ مشارك   
 اآلن

-2013 الجامعة األردنية/ األردن أستاذ مساعد   
2018 

-2008 الجامعة األردنية/ األردن محاضر غير متفرغ   
2012 

2005/20 جامعة البلقاء التطبيقية / كلية بنات إربد متفرغمحاضر غير   
07 

 21عددها  األعمال اإلدارية واللجان  

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

   
 2019/2020 (. العمل اإلداري: رئيس قسم المناهج والتدريس1

 

2019/20
20 

2018- (. اللجان ) للجامعة/ للكلية/ للقسم(2  
2022 
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  لجان الجامعة  -أوال                 

 مجلس المدرسة النموذجية للجامعة األردنية  

 

2019/20
20 

 

  
  لجان الجامعة  -أوال

 

 

  لجان الكلية   -ثانًيا
 

 

 لجان الجامعة  -التاريخ اااالتاريخأوال
 

2019/20 اجتماعات مجلس كلية العلوم التربوية  
20 

2019/20 الدراسات العليا في كلية العلوم التربويةلجنة   
20 

لجنة تنسيقية مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في برنامج   

 الطفولة المبكرة، كلية العلوم التربوية

 

2019 

 لجان الخطة االستراتيجية والتشغيلية لكلية العلوم التربوية  

 

2019/20
20 

 طلبة كلية العلوم التربوية لجان التحقيق في قضايا  

 

2021 
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لجنة تدقيق جدول مقياس تحويل العالمات لنتائج كلية العلوم   

 التربوية

2018/20
19 

2018- لجنة اإلشراف على انتخابات اتحاد الطلبة في كلية العلوم التربوية  
2019 

 لجنة الندوات والمؤتمرات في كلية العلوم التربوية  

 

2018/20
19 

لجنة مقابلة المتقدمين لوظيفة معلم لغة عربية، المدرسة النموذجية،   

 كلية العلوم التربوية

 

-2019
2020 

 التاريخ  لجان القسم  -ثالًثا  

 اجتماعات قسم المناهج والتدريس   

 

-2018
2021 

 

، لبرنامج الماجستير في أساليب CAEPلجنة االعتماد الدولي   
 المناهج والتدريس تدريس اللغة العربية، قسم

2018/20
19 

2018- منسقة المواد لتخصص معلم الصف، قسم المناهج والتدريس  
2019 



 

7 

 

2019/20 لجنة اختيار محاضرين غير متفرغين، قسم المناهج والتدريس  
22 

لجنة الخطة االسترشادية لبرنامج البكالوريس في تخصص معلم   
 الصف 

2018/20
19 

االسترشادية لبرنامج الماجستير في تخصص أساليب لجنة الخطة   
 تدريس اللغة العربية

2018/20
19 

2018/20 لجان لصياغة الكفايات المهنية لتخصص تربية الطفل  
19 

لجان امتحان الشامل لبرنامج الماجستير والكفاءة لبرنامج الدكتوراه   
 في قسم المناهج والتدريس

-2018
2021 

2019- العليا، قسم المناهج والتدريس لجان الدراسات   
2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

لجنة دراسة منح أعضاء هيئة التدريس في القسم اجازات لغايات 
 التفرغ العلمي أو الحصول على اجازات بدون راتب

2019/20
20 
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  األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات 
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 عنوان البحث والناشر والتاريخ  الباحث )الباحثين(اسم   

درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة  ) .2022(عبابنه، إيمان  

ي من وجهة 
ان  ي األردن باألمن السيبر

 
الثانوية ف

ات ، مجلة نظرهن وعالقته ببعض المتغبر

دراسات/العلوم االنسانية واالجتماعية، الجامعة 

 433-445، 2022(، )49)5(،األردنية

ي كتب اللغة  (2021عبابنه، إيمان )  
 
مدى مراعاة القيم األخالقية ف

العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس 
ي األردن : دراسة تحليلية، 

 
مجلة األساسية ف

بوية، الجامعة األردنية،  48 دراسات/ العلوم البر
)3(،399-387  

الدهام، علي و عبابنه،   

  )2022(إيمان. 

ي تنمية مهارات  
 
ي ف

اتيجية العصف الذهن  أثر اسبر

القراءة اإلبداعية لدى طلبة الصف السادس 

ي األردن واتجاهاتهم نحوها. 
 
المؤتمر األساسي ف

بية والتنمية المستدامة: الريادة  " البر الدولي

موك بية، جامعة البر
، المنعقد واالبتكار، كلية البر

ة   ي الفبر
 
 2022ايار،  12-10ف

العرمان، ليث؛ وعبابنه،   

  )2021(إيمان

ي 
 
اتيجية التقويم المعتمد عل األداء ف أثر اسبر

ي مادة اللغة 
 
تنمية مهارات القراءة الجهرية ف

ي 
 
العربية لدى طلبة الصف الرابع األساسي ف

مجلة إربد للبحوث والدراسات األردن ، 

،  االنسانية، جامعة إربد األهلية ) قبول نشر

2021) 

المساعفة، أحمد   

  2019(وعبابنه، إيمان.)

أثر التعلم النشط باستخدام أسلوب الحوار 

ي تنمية مهارة القراءة الناقدة لدى 
 
والمناقشة ف

ي لواء وادي 
 
طلبة الصف التاسع األساسي ف

 ، بويةالسبر جامعة الملك  -مجلة العلوم البر

 420-401 ،(3)31سعود، الرياض، 
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 اليوجد   آخر خمس سنواتالكتب العلمية المنشورة 

 9عددها   المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

مكان وتاريخ  اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 انعقاده

 نوع المشاركة

  

بية والتنمية المستدامة:  المؤتمر الدولي بعنوان " البر

 الريادة واالبتكار"

 كلية التربية/

موك ، جامعة البر

ة ي الفبر
 
  المنعقد ف

ايار،  10-12

2022 

مشاركة بورقة 
 بحثية 

"تطوير مدارس اليوم: بناء مستقبل  منتدى بعنوان 

 أفضل"

 

أكاديمية الملكة 

  ،رانيا

 2022اكتوبر،  22

 حضور

 مؤتمر بعنوان:" التعليم المستدام هو المستقبل" 

 

مجلس الشارقة 
للتعليم بالتعاون مع 

المركز االقليمي 
للتخطيط 
 12التربوي،
  2022اكتوبر، 

 )حضور(

 ندوة بعنوان: 

 " مستقبل التعليم العالمي، آفاق للتطوير القيادي"

مجلس وزارة 
الداخلية، االمارات 

العربية 
المتحدة،

13/4/2022 

 حضور
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االمارات ريادة وتميز للخمسين  جلسة حوارية بعنوان: " 
 المقبلة

" جائزة خليفة 
التربوية، 

23  11/2021/ 

 حضور

 "اكسبو جسر التواصلحوارية بعنوان: " جلسة  

 

جائزة خليفة 
التربوية، 

 19/10/2021 

 حضور

مؤسسة محمد بن   "الترجمة من اللغة العربية وإليهاحلقة نقاشية بعنوان:"  
راشد ال مكتوم 

للمعرفة، 
 29/9/2021 

 نقاش

 مؤسسة الملكة رانيا االزدواجية في اللغة العربية"ندوة حوارية بعنوان:"  
بالشراكة مع جامعة 

زايد) االمارات 
العربية المتحدة(، 

   2021أيار،  17

 حضور
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التعليم في الوطن العربي: نحو نظام مؤتمر بعنوان:"   
 "تعليمي متميز

الجامعة األردنية، 
كلية العلوم 

التربوية، وجامعة 
  القدس المفتوحة،

نيسان،  25-26
2018 

منظم  
 وحضور

 

 31: عددها التدريب

 التاريخ الجامعة األردنية( /اونالينالدورة والجهة المنظمة )  اسم

اجراء االختبارات القصيرة من  1 
مركز االعتماد خالل الموودل، 

وضمان الجودة،) الجامعة 
 األردنية(

 20/4/2020 أونالين

اعداد واجراء االختبارات الرقمية  2
باستخدام مايكروسفت فورمز، 

 الجودةمركز االعتماد وضمان 

 ) الجامعة األردنية( 

 29/4/2020 أونالين

توظيف تطبيق مايكروسفت تييمز  3
في تسهيل عملية التعلم عن 

مركز االعتماد وضمان (، 2بعد)
 الجودة، ) الجامعة األردنية(

 17/6/2020 أونالين
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المصادر التعليمية المفتوحة،  4
مركز االعتماد وضمان 

 الجودة) الجامعة األردنية(

 21/10/2021 الينأون

كيف تزيد من معدل االستشهاد  5
مركز االعتماد ببحوثك العلمية، 

وضمان الجودة) الجامعة 
 األردنية(

 28/3/2022 أونالين

حقائق ونصائح حول كيفية النشر  6
في قاعدة البيانات سكوبس ويب، 

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 ) الجامعة األردنية(

 30/3/2022 أونالين

برجمية التك: اعداد العروض  7
مركز التقديمية باستخدام بيمر، 

االعتماد وضمان الجودة) الجامعة 
 األردنية(

 31/3/2022 أونالين

مركز مهارات االتصال الفعال،  8
االعتماد وضمان الجودة)الجامعة 

 األردنية(

 14/4/2022 أونالين

مركز االعتماد ادارة الوقت،  9
وضمان الجودة )الجامعة 

 األردنية(

 18/4/2022 أونالين

مركز مهارات االدارة والقيادة،  10
االعتماد وضمان الجودة) الجامعة 

 21/4/2022 أونالين
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 األردنية(

مكافحة المجالت والمؤتمرات  11
األكاديمية المفترسة: نحو زيادة 

عمادة البحث في الوعي والفهم، 
 العلمي/ الجامعة األردنية

 31/3/2022 أونالين

ورشة التعلم االلكتروني والمدمج  12
مركز االعتماد ، 2022لصيف

وضمان الجودة) الجامعة 
 األردنية(

 7/7/2022-5 أونالين

استخدام برمجية كشف االنتحال  13
 Turnitin مكتبة الجامعة ،

 األردنية

 20/9/2022 اونالين

سلسلة دورات البحث العلمي،  14
مركز االعتماد وضمان 

 عة األردنية(الجودة) الجام

- 28 اونالين
31/3/2022 

 

الجامعة  /الحرم الجامعياسم الدورة والجهة المنظمة ) 
 األردنية( 

 التاريخ

األخطاء اللغوية في الكتب  1
مركز االعتماد الرسمية، 

وضمان الجودة ) الجامعة 
 األردنية(

قاعة 
المؤتمرات/كلية 
األمير الحسين 
 للدراسات الدولية

2/5/2018 

تحديث الموقع االلكتروني  2
مركز االعتماد وضمان للكلية، 

 الجودة ) الجامعة األردنية(

 15/7/2018 (1مختبر تربية )
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استخدام وسائل التواصل  3
مركز االعتماد االجتماعي، 

وضمان الجودة ) الجامعة 
 األردنية(

قاعة 
المؤتمرات/كلية 
األمير الحسين 
 للدراسات الدولية

7/2/2019 

مركز االعتماد م المدمج، التعل 4
وضمان الجودة ) الجامعة 

 األردنية(

 13/3/2019 مختبر سامسونج

براءات االختراع وتسجيل  5
مركز االعتماد الملكية الفكرية، 

وضمان الجودة ) الجامعة 
 األردنية(

مدرج كلية األمير 
الحسين للدراسات 

 الدولية

15/4/2019 

حقائق ونصائح حول كيفية  6
قاعدة البيانات  النشر في
مركز االعتماد سكوبس، 

وضمان الجودة ) الجامعة 
 األردنية(

قاعة 
المؤتمرات/كلية 
األمير الحسين 
 للدراسات الدولية

17/7/2019 

التوعية بأمن المعلومات في  7
مركز الفضاء السيبراني، 

االعتماد وضمان الجودة 
 ) الجامعة األردنية(

مدرج محمد علي 
 بدير

2/2/2020 

االمتحانات المحوسبة للكليات  8
مركز االعتماد االنسانية، 

وضمان الجودة ) الجامعة 

 9/3/2020 مختبر سامسونج
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 األردنية(

تصميم المحتوى التفاعلي  9
كلية ، H5pباستخدام 

( IT)الجامعة األردنية 

مختبرات كلية 
الملك عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 
 المعلومات

11/8/2022 

 
 
 

 التاريخ خارج الجامعة(  /أونالينوالجهة المنظمة ) اسم الدورة 

التعليم وخدمة  1
 المجتمع 

جائزة خليفة  أونالين
التربوية/ 

االمارات العربية 
 المتحدة

12/10/2021 

كيفية النشر في  2
ELSEVIER 

جامعة العين/  أونالين
االمارات العربية 

 المتحدة

31/10/2021 

مهارات التفكير  3
 اإلبداعي

مركز الممارس  أونالين
المحترف/جامعة 

الملك عبد 
العزيز) السعودي

  ة(

26/10/2021 

ادارة القاعات  4
الذكية بالبوربوينت 

 التفاعلي

نادي االقتصاد  أونالين
االسالمي/جامعة 

 الكويت

2/11/2021 
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مهارات صناعة  5
 النجاح

نادي االقتصاد  أونالين
االسالمي/جامعة 

 الكويت

7/11/2021 

توظيف تقنيات  6
الواقع المعزز 
واالفتراضي 
والمدمج في 

 الصفوف الدراسية

مكتب التربية  أونالين
العربي لدول 

 الخليج

21/2/2022 

إعداد أسئلة  7
االختيار من متعدد 

وتصميم وتقديم 
المعرفة وفق 

 المعايير المعتمدة

برنامج دبلوم  أونالين
الدراسات العليا 
المهني/ جامعة 

 العين

14/4/2022 

العروض التقديمية  8
 التفاعلية

 6/11/2022 جامعة اليرموك اونالين

 

  األنشطة التدريسية

 المقررات والمواد الدراسية التي   

 قام بتدريسها

 الدراسات  البكالوريوس

 العليا

  / مهارات قرائية وأساليب تدريسها  

  / مهارات كتابية وأساليب تدريسها  

  / وأساليب تدريسهامفاهيم لغوية   
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  / مهارات لغوية  

  / (1تربية عملية )  

  / ادارة صفية  

  / طرائق تدريس للصفوف الثالثة األولى  

  / أخالقيات ومهارات الحياة الجامعية  

 

 العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
Membership in professional scientific bodies and 
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