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 السيرة الذاتية

 
 

 زكريا شعبان ذيب شعبان. د:  االسم

 

 في المناهج والتدريس/أستاذ مساعد :الوظيفة الحالية

 
 ةجامعة البلقاء التطبيقي: وعنوانه مكان العمل

 األردن -إربد / قسم العلوم التربوية/ كلية اربد الجامعية
 

  337:عيفر +//  721/ 691379/6/أو +   / 721/ 691372/6: ت الكلية
 + 726977273219 :الهاتـف النقال+ //      9311317/6/721:ت المنزل  

 shaban.d.63@gmail.com: البريـد اإللكتروني
 
 

 3691/ 8/ 5: تاريخ الوالدة                   بيت سيرا:  مكان الوالدة
 األردن -اربد -الحي الشرقي / بيت راس : عنوان السكن 
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 التطبيقات الحياتية للغة في كتب اللغة العربية في المرحلة األساسية في األردن: عنوان أطروحة الدكتوراه 
LANGUAGE LIFE APPLICATIONS IN ARABIC TEXT BOOKS FOR 

BASIC EDUCATION IN JORDAN 
 

 
 

 الخبرات الوظيفية
 إلى من الجهة الوظيفة

مدارس الثقافة  معلم لمبحث اللغة العربية

 العسكرية

3685 3686 

 1003 3686 وزارة التربية والتعليم معلم لمبحث اللغة العربية

 1001 1003 وزارة التربية والتعليم مساعد مدير مدرسة

 31/1/1007 1001 وزارة التربية والتعليم العربية ومدرب للمعلمينلمبحث اللغة  تربوي مشرف

 1007/ 1009للعامين     وزارة التربية والتعليم للمعلم المتميز  جائزة الملكة رانيا العبد هللالمنسق 

كتاب ل ملمعلا دليل المناهج والكتب المدرسية لجنة  تأليفعضو لجنة 

 ألساسيا قواعد اللغة العربية للصف التاسع

 1009/  8/ 3  1009/ 3/5 وزارة التربية والتعليم

اللغة العربية / بناء االختبار الوطني لمهارات االقتصاد المعرفي

 للصف األول الثانوي

 8/1/1009 3/1/1009 وزارة التربية والتعليم

اللغة العربية للصف / (ضبط نوعية التعليم)بناء االختبار الوطني 

 األساسيالعاشر 

 3/1/1007 38/33/1009 ة التربية والتعليموزار

 1005/1009/1009:للعام الدراسي وزارة التربية والتعليم عضو في لجنة امتحانات الثانوية العامة لمبحث اللغة العربية

 10/1/1009 3/1009//35 وزارة التربية والتعليم  األساسيالعربية للصف الثامن  ةقواعد اللغفحص كتاب 

ICDL  3/8/1009 3/9/0115 التربية والتعليموزارة 

 3/6/1007 31/1/1007 جامعة البلقاء التطبيقية كلية اربد الجامعية/ في  متفرغ محاضر

 تاريخه 3/6/1007 جامعة البلقاء التطبيقية قسم العلوم التربوية/ةكلية إربد الجامعي/ أستاذ مساعد 

 
 
 
 
 
 
 

 السنة المصدر التقدير المعدل التخصص المؤهل العلمي

 3683 األردن/  جيد جدا 8129 الفرع األدبي الثانوية العامة 

 3685 جامعة اليرموك جيد جدا 8005 اللغة العربية وآدابها البكالوريوس

 

 الماجستير

 مناهج اللغة العربية -تربية

 وأساليب تدريسها

 

6023 

 

 ممتاز

 

 معة اليرموكجا

 

1000 

 الفلسفة في المناهج والتدريس الدكتوراه

 

 1005 الجامعة األردنية ممتاز  4/  1275
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 (مدربا)الدورات التدريبية
 

 التاريخ مكان التدريب تدريبيةالبرامج ال
 1001 وزارة التربية والتعليم التقويم التشخيصي

 1001 وزارة التربية والتعليم التخطيط للتدريس

 1001 وزارة التربية والتعليم تحليل المحتوى

 1001 وزارة التربية والتعليم الوسائل التعليمية

 1004 وزارة التربية والتعليم العصف الذهني 

 1004 وزارة التربية والتعليم قتصاد المعرفياال

 1004 وزارة التربية والتعليم حل المشكالت واالستقصاء

 1004 وزارة التربية والتعليم المنحى العملي

 1004 وزارة التربية والتعليم التكنولوجيا في التعليم

 1004 وزارة التربية والتعليم البحث التربوي والتعليم

 1004 وزارة التربية والتعليم تعليم التفكير

 1004 وزارة التربية والتعليم منحى النشاط في التعليم

 1001 وزارة التربية والتعليم بناء االختبارات

 1001 وزارة التربية والتعليم اإلدارة الصفية

 1001 وزارة التربية والتعليم أساليب تدريس العلوم للصفوف الثالثة األولى

 1004 وزارة التربية والتعليم شةالحوار والمناق

 1009 وزارة التربية والتعليم في مديرية بني كنانة 1009 مللمعلم المتميز لعا جائزة الملكة رانيا العبد هللا

 1009 وزارة التربية والتعليم استراتيجيات التقويم 

الصاحة /لتضمين مفااهيم التربياة الساكانية  الكفايات الوطنية ممشروع تدعي

 المناهج والكتب المدرسية ياإلنجابية والنوع االجتماعي ف

 1009 وزارة التربية والتعليم

 1009 وزارة التربية والتعليم المكتبة الصفية وتفعيلها /مكتبتي العربية 

 

 (متدربا)الدورات التدريبية
 

 السنة مكان انعقادها اسم الدورة

 1001 وزارة التربية والتعليم رفون الجددالمش

 1001 وزارة التربية والتعليم التقويم التشخيصي

 1001 وزارة التربية والتعليم ىأساليب تدريس العلوم للصفوف الثالثة األول

 1004 وزارة التربية والتعليم االقتصاد المعرفي

 1004 وزارة التربية والتعليم ضبط الجودة

ICDL 1005 تربية والتعليموزارة ال 

 1005 وزارة التربية والتعليم المكتبة الصفية وتفعيلها /مكتبتي العربية 

 1009 وزارة التربية والتعليم  اللغة العربية/ بناء االختبار الوطني لمهارات االقتصاد المعرفي

 1009 وزارة التربية والتعليم استراتيجيات التقويم 

 1009 وزارة التربية والتعليم للمعلم المتميز  هللا جائزة الملكة رانيا العبد

الصحة اإلنجابية /الكفايات الوطنية لتضمين مفاهيم التربية السكانية  ممشروع تدعي

 المناهج والكتب المدرسية يوالنوع االجتماعي ف

 1009 وزارة التربية والتعليم

 1007 ء التطبيقية جامعة البلقا دورة تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية الجدد
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 المؤلفات
 :المنشورة الكتب .3

  6112/األردن/ وزارة التربية والتعليم(لكتاب قواعد اللغة العربية للصف التاسع األساسي )دليل المعلم  -

 األردن -اربد / عالم الكتب الحديث  6133اللغة الوظيفية واالتصال  -

اربد / عالم الكتب الحديث ( اإلبداع في تيسير القواعد اللغوية)كير األلغاز مدخل لتعليم القواعد اللغوية، التعلم بالتف -

 .األردن -اربد / عالم الكتب الحديث  6133 األردن –

اربد / عالم الكتب الحديث ( اإلبداع في تيسير القواعد اللغوية)الطرفة مدخل لتعليم القواعد اللغوية، التعلم بالتفكير  -

 .األردن -اربد /  عالم الكتب الحديث 6131 األردن –

 :األبحاث والدراسات 6

 األبحاث والدراسات المنشورة: 

 االردن-عمان    6112 رسالة المعلم تموز / كيف تكتب موضوع تعبير في الثانوية العامة -

/ التطبيقات الحياتية اللغة في كتب لغتنا العربية في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي في األردن -

 3ع / 33مج /  6119/ اربد للبحوث والدراسات / األستاذ الدكتور أمين الكخن مشاركة مع

منشور، مجلة الجامعة : الحاجات التدريبية الملحة القائمة لدى معلمات رياض األطفال الحكومية في األردن -

 6131: 6/ع 63فلسطين مج  –اإلسالمية غزة 

لصفوف الحلقة الثانية من المرحلة األساسية في األردن في دراسة تحليلية لكتب لغتنا العربية المطورة المقررة  -

 6131: 3/ع 63فلسطين مج  –منشور، مجلة الجامعة اإلسالمية غزة . ضوء مضامين التربية المرورية

منشورة، مجلة التربية للبحوث . ممارسة معلمي اللغة العربية لمهارات إدارة الشخصية من وجهة نظر مشرفيهم -

 6133، يناير 6، ج379:عية، جامعة األزهر، عالنفسية واالجتما
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، منشور، مجلة التربية للبحوث النفسية واالجتماعية، (التعلم بالضحك)الطرفة مدخل لتدريس القواعد اللغوية  -

 .6131، اكتوبر1، ج377:جامعة األزهر، ع

 مقبول للنشراألبحاث والدراسات ال 

رة - المقررة لطلبة الحلقة الثالثة من التعليم األساسي في  دراسة تحليلية لكتب مهارات االتصال المطوَّ

حمدان نصر مقبول للنشر في  مشاركة مع األستاذ الدكتور/ األردن في ضوء قيم الحداثة والمعاصرة

 6136 (مجلة جامعة دمشق)

بية دراسة تحليلية للمنهاج الوطني التفاعلي المقرر لمرحلة رياض األطفال في األردن في ضوء مضامين التر  -

 جامعة إربد األهلية/ مجلة اربد للبحوث والدراسات : البيئية 

مجلة  المشكالت التي تواجه مديرات المدارس الحكومية التي استحدثت فيها شعب لرياض األطفال في األردن، -

 .، جامعة آل البيتالمنارة للبحوث والدراسات


