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 ذاتيةسيرة 
 

 
  د.انصاف لطفي فارس الزعبي :االسم الكامل

 الدوار الثامن/ عمان /االردنالجندويل / 

/كلية اآلداب قسم معلم صف:الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،

                                                                      00962797717507تلفون:   
       فاكس:

      ensafzoubi@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  
 الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
  26/12/1971 تاريخ الميالد: 

 اردنية الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( التخصصدرجة الدكتوراة):،  الجامعة االردنية عمان االردن2015المناهج والتدريس/ 
  االردن جامعة 2005مناهج الدراسات االجتماعية واساليب تدريسها درجة الماجستير/

 اليرموك اربد
 ( التخصصدرجة البكالوريس)، اليرموك اربد االردن 1993االداب :: التاريخ من كلية  ، 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
برنامج تعليمي لكتاب التربية االجتماعبة والوطنية في في ضوؤء مبادئ اقتصاد المعرفه 

 واثره في تنمية المهارات القيادية وانماط التفكير لدى الطلبة في االردن

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 : الخبرات الوظيفية .4
 :  الخبرات

  استاذ مساعد /جامعة الزيتونة االردنية كلية االداب القسم التربويعضو هيئة تدريس /برتبة 
  تدريس مساقات :التربية االجتماعية واساليب تدريسها/ والمناهج واساليب التدريس المتقدمة و

 التدريب الميداني للطلبة

عمان من جامعة البلقاء التطبيقية / / الكلية العربية الجامعية عضو هيئة تدريس/ ❖

 9/2021ة لغاي 7/2/2019

 تدريس مساقات التربية الوطنية و المواطنة االيجابية ومهارات الحياة 
 

 ❖ . 2019 -2009مشرفة تربوية /وزارة التربية والتعليم / االردن  ❖

ع (/ الرابمؤلفة مناهج وكتب مدرسية )التاريخ والتربية االجتماعية والوطنية 

 /توجيهيوالسادس والعاشر والثاني ثانوي 

 /وزارة التربية والتعليم .ادارة المناهجمؤلفة ادلة معلمين وكتب مدرسية ❖

 ادارة التدريب  .مؤلفة ومعدة الدلة تدريبية ❖

 .مشارك باعداد الوثيقة الوطنية لمعايير المعلمين المهنية والتخصصية ❖

 – 2006وزارة التربية والتعليم / االردن  مديرة مدرسة ثانوي واساسي/ ❖

2009.  

االجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية  التاريخ والتربيةمعلمة مادة  ❖

  .2006 -1994واالساسية/وزارة التربية والتعليم / االردن 

لثانوية العامة/مبحث ل في ادارة االمتحاناتالمشاركة في عملية التصحيح  ❖

  .التاريخ

 التدريب والتأهيلادارة  .والتعليممدربة معتمد في وزارة التربية  ❖

 مدربين.مقيم  ❖

5.  
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 الرتب األكاديمية
 استاذ مساعد /جامعة الزيتونة  االردنية /االردن/قسم معلم صف 

 المناصب األكاديمية
-2020/ 1جامعة البلقاء التطبيقية عمان االردن/عضو هيئة تدريس ي الكلية العربية الجامعية /

10/2021 
 الجامعة، البلد، الفترةالمنصب، 
  الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
 الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
  الكلية،الجامعة، البلد، الفترة المنصب ، 
 الجامعة، المدينة، البلد، الفترة---، المركز المنصب ، 

 
 :العلوم التربوية والمناهج والتدريس:هتمامات البحثيةاال .6
الجامعة االردنية بعنوان "تطوير كتاب التربية الوطنية في ضوء مبادىء اقتصاد بحث منشور في مجلة دراسات  .7

 . 2014" المعرفة وقياس اثره على تنمية التفكير االبداعي لطلبة الصف العاشر في االردن

ردن( البعنوان )مفاهيم الثورة العربية الكبرى في كتب التاريخ والتربية الوطنية والمدنية في ابحث منشور المشاركة  .8

  جامعة ال البيت/ االردن -2016-1916خالل المؤتمر الدولي لمئوية الثورة العربية الكبرى 

مناهج التاريخ والتربية الوطنية للوقاية من  عن: دورفي مؤتمر التعليم في الجامعة االردنية بحث منشور المشاركة  .9

 .2018 التطرف الفكري

ولغاية  29/8/2018ورشة تدريبية في جمهورية كوريا الجنوبية/سيؤول من ورقة عمل في عرض المشاركة في  .10

 .العالميةبدعم من منظمة اليونسكو حول المواطنة  11/9/2018

 .2018المشاركة في بورقة عمل حول التنمية المستدامة/االيسيسكو .11

مبادئ المواطنة العالمية في والمشاركة ببحث منشور عن مضامين /لتعليم لحديات م والتمؤتمر التربية والتعليت .12

 2019المناهج 

جامعة اليرموك /بحث منشور عن عناصر التعليم الفعال ودورة في  2022مؤتمر التربية والتنمية المستدامة  .13

 المشروعات المبتكرة .استراتيجية التدريس القائم  على 

14.  
 
 

 : اليونسكوالعضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .15
 

 والجوائزالتكريمات  .16
 

 الزمالة والمنح الدراسية .17
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 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 البكالوريس 
 
 نه االردنيةتدريس مساق التربية االجتماعية واساليب تدريسها جامعة الزيتو        

 تدريس مساق المناهج واساليب التدريس المتقدمة /جامعة الزيتونة االردنية 
التربية الوطنية  ومادة المواطنة ومهارات الحياة في الكلية العربية تدريس مادة 

 للتكنولوجيا/جامعة البلقاء التطبيقية
 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 

 سم الطالب، عنوان الرسالة، السنةا
 

 المنح  .11
 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         
 

 عضوية اللجان  .13
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 المحلية والعالمية 

 : قائمة -
 الجامعية 

 قائمة -
 

 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
بعنوان "تطوير كتاب التربية الوطنية في ضوء مبادىء اقتصاد بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة االردنية  .15

 . 2014" المعرفة وقياس اثره على تنمية التفكير االبداعي لطلبة الصف العاشر في االردن

بعنوان )مفاهيم الثورة العربية الكبرى في كتب التاريخ والتربية الوطنية والمدنية في االردن( بحث منشور المشاركة  .16

  جامعة ال البيت/ االردن -2016-1916مر الدولي لمئوية الثورة العربية الكبرى خالل المؤت

مناهج التاريخ والتربية الوطنية للوقاية من  عن: دورفي مؤتمر التعليم في الجامعة االردنية بحث منشور المشاركة  .17

 .2018 التطرف الفكري

ولغاية  29/8/2018ا الجنوبية/سيؤول من ورشة تدريبية في جمهورية كوريعرض ورقة عمل في المشاركة في  .18

 .العالميةبدعم من منظمة اليونسكو حول المواطنة  11/9/2018

 .2018المشاركة في بورقة عمل حول التنمية المستدامة/االيسيسكو .19

مؤتمر التربية والتعليتم والتحديات للتعليم /المشاركة ببحث منشور عن مضامين ومبادئ المواطنة العالمية في  .20

 2019المناهج 

جامعة اليرموك /بحث منشور عن عناصر التعليم الفعال ودورة في  2022مؤتمر التربية والتنمية المستدامة  .21

 المشروعات المبتكرة .استراتيجية التدريس القائم  على 

22.  
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ 
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 اللقاءات العلميةالمشاركة في 
بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة االردنية بعنوان "تطوير كتاب التربية الوطنية في ضوء مبادىء اقتصاد  .18

 . 2014" المعرفة وقياس اثره على تنمية التفكير االبداعي لطلبة الصف العاشر في االردن

كتب التاريخ والتربية الوطنية والمدنية في بعنوان )مفاهيم الثورة العربية الكبرى في بحث منشور المشاركة  .19

  جامعة ال البيت/ االردن -2016-1916االردن( خالل المؤتمر الدولي لمئوية الثورة العربية الكبرى 

مناهج التاريخ والتربية الوطنية للوقاية  عن: دورفي مؤتمر التعليم في الجامعة االردنية بحث منشور المشاركة  .20

 .2018 من التطرف الفكري

ولغاية  29/8/2018ورشة تدريبية في جمهورية كوريا الجنوبية/سيؤول من عرض ورقة عمل في المشاركة في  .21

 .العالميةبدعم من منظمة اليونسكو حول المواطنة  11/9/2018

 .2018المشاركة في بورقة عمل حول التنمية المستدامة/االيسيسكو .22

/المشاركة ببحث منشور عن مضامين ومبادئ المواطنة العالمية في  مؤتمر التربية والتعليتم والتحديات للتعليم .23

 2019المناهج 

جامعة اليرموك /بحث منشور عن عناصر التعليم الفعال ودورة في  2022مؤتمر التربية والتنمية المستدامة  .24

 المشروعات المبتكرة .استراتيجية التدريس القائم  على 

 
 و الورش، المكان، التاريخقائمة بأسماء المؤتمرات أ         

 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .23
24.  

 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 
واالعداد في مناهج التربية والتعليم االردنية للكتب  كمؤلف  فرق التأليف النشر العلمي

 :التالية

  لالن 2016للصف الثاني ثانوي )توجيهي(  االردن(كتاب )تاريخ 

 لالن 2015التاريخ للصف السادس  كتاب 

  لالن 2016كتاب التاريخ للصف العاشر 

  لالن2015كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع 

  لالن2017دليل المعلم لكتاب التاريخ )تاريخ االردن( للصف االول ثانوي 

 .المشاركة باعداد الوثيقة الوطنية لمعايير المعلمين المهنية والتخصصية
  

تجريب كتب التاريخ والتربية الوطنية للمرحلة االساسية والمرحلة الثانوية  ❖ .25

2018 
 

 قائمة:
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 لة جامعة ال البيت /مجلة جامعة اليرموك ج: مجلة دراسات/ مالمجالت المحكمة

/االردنية /مؤتمر المئوية/ال البيت  /ومؤتمر التعليم العالي مؤتمر تحديات التعليم 
 ة /اليرموك /التنمية المستدامومؤتمر اليرموك /

  عمان2019/مؤتمر االيسسكو  2018ومؤتمر اليونسكو سيؤول كوريا 
 في وزارة التربية والتعليم االردنية: مؤلفة مناهج وكتب مدرسية  : ، فصل في كتابكتب

 (/ الرابع والسادس والعاشر والثاني ثانوي /توجيهي)التاريخ والتربية االجتماعية والوطنية

 وزارة التربية والتعبليم االردنية 

 /وزارة التربية والتعليم .ادارة المناهجمؤلفة ادلة معلمين وكتب مدرسية ❖

 وزارة التربية والتعليم ادارة التدريب  .مؤلفة ومعدة الدلة تدريبية ❖

 ❖ وزارة مشارك باعداد الوثيقة الوطنية لمعايير المعلمين المهنية والتخصصية/

 والتعليمالتربية 
 تقديم في مؤتمرات  

بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة االردنية بعنوان "تطوير كتاب التربية الوطنية  .25

في ضوء مبادىء اقتصاد المعرفة وقياس اثره على تنمية التفكير االبداعي لطلبة الصف 

 . 2015" العاشر في االردن

الكبرى في كتب التاريخ والتربية بعنوان )مفاهيم الثورة العربية بحث منشور المشاركة  .26

-1916الوطنية والمدنية في االردن( خالل المؤتمر الدولي لمئوية الثورة العربية الكبرى 

  جامعة ال البيت/ االردن -2016

مناهج التاريخ  عن: دورفي مؤتمر التعليم في الجامعة االردنية بحث منشور المشاركة  .27

 .2018 الفكريوالتربية الوطنية للوقاية من التطرف 

ورشة تدريبية في جمهورية كوريا الجنوبية/سيؤول عرض ورقة عمل في المشاركة في  .28

 .العالميةبدعم من منظمة اليونسكو حول المواطنة  11/9/2018ولغاية  29/8/2018من 

 .2018المشاركة في بورقة عمل حول التنمية المستدامة/االيسيسكو .29

لتعليم /المشاركة ببحث منشور عن مضامين مؤتمر التربية والتعليتم والتحديات ل .30

 2019ومبادئ المواطنة العالمية في المناهج 

جامعة اليرموك /بحث منشور عن عناصر  2022مؤتمر التربية والتنمية المستدامة  .31

 التعليم الفعال ودورة في التدريس القائم  على استراتيجية المشروعات المبتكرة .
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/ اون 3/4/2022 /فرنسا باريس/ المواطنة العالمية مهارات مؤتمر تمكين الشباب في  .32
 .الين /مشاركة بورقة عمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقارير 
 مرتبة كما يلي: 

سم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين األولى غامقة(، إسم البحث، ا
 .سنة النشر، الصفحات رقم المجلد، إسم المجلة،

 
 :خبرات التدريب

 .التدريب على كفايات النمو المهني للمشرفين ❖

 .التدريب على اساليب االشراف التربوي ❖

 .التدريب على قيم النزاهة ومكافحة الفساد ❖

 .التدريب على المواطنة العالمية ❖

 .التدريب على التنمية المستدامة ❖

 .21التدريب على المهارات الحياتية ومهارات القرن  ❖

  .معايير كفايات التنمية المهنية للمعلمينالتدريب العداد  ❖

 .التدريب على القيادة التعليمية ❖

 .التدريب لبناء قدرات الذات ❖

 .القيمالتدريب لتطوير وبناء  ❖

 .التدريب لحل المشكالت ❖
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 .تدريب المعلمين الجدد ❖

 . INTEL  لبرنامجتدريب المعلمين  ❖

 .تدريب المشرفين على المناهج المطورة ❖

 
 
 

 


