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 ذاتيةسيرة 
 

 عبير كنيعان عطا البلوي 
/كلية اآلدابمعلم الصف قسم     

  جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن 
     0798018506تلفون:  

 -      فاكس:
 abeeralblwi810@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 Abeer Alkneianالصفحة اإللكترونية: 
 
 

 المعلومات الشخصية .1
 28/4/1971 تاريخ الميالد: 

 اردنية الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 

 (إدارة وقيادة تربويةدرجة الماجستير)، عمان، األردن،  جامعة الشرق األوسط، 2017 
 عمان، االردن، األردنية،1992 ،(اللغة العربية) درجة البكالوريس 
 
 

 الخبرات الوظيفية .3
 لآلن - 2012من  مدرسة في جامعة الزيتونة األردنية
 عام12معلمة في وزارة التربية والتعليم لمدة

 سنوات 3مساعدة مديرة لمدة
 سنة 12مديرة مدرسة أساسي وثانوي  لمدة

 القيادة التعليمية ....:مثل في مدارس وزارة التربية والتعليم , مدربة لعدة دورات 
 
 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 الرتب األكاديمية
 مدرس 

 
 المناصب األكاديمية

 مدرس     
 هتمامات البحثيةاال .4

 كتابة بحث
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .5
 - 
 التكريمات والجوائز .6
 2022شهادة مشاركة بأعمال المؤتمر الدولي األول للبحث العلمي واالبتكار 
 الزمالة والمنح الدراسية .7
 
 الخبرة التدريسية .9

  
 البكالوريس 
 

 التفاعل الصفي -1
 المهارات الكتابية وأساليب تدريسها -2
 المهارات القرائية وأساليب تدريسها -3
 النحو والصرف وأساليب تدريسهما -4
 اإلدارة الصفية -5
 ية العملية نظري بالتر  -6
 التدريب الميداني -7
 التربية الوطنية -8

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

 المنح  .11
  - 

  ختراعبراءات اال  .12
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  - 
 
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
-  

 الجامعية 
 لجنة تخطيط المناهج -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
( ساعة تدريبية بتاريخ 20حضور دورة تدريبية بعنوان : تطبيقات في استخدام نظام التعلم االلكتروني لمدة ) 

 في جامعة الزيتونة   10-13/10/2021
 

 المشاركة في اللقاءات العلمية
خالل الفترة  عقد في فندق الموفمبيك/البحر الميت 2022المؤتمر الدولي األول للبحث العلمي واالبتكار         

29-30/6/2022 
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

 2006، في لواء الشونة الجنوبية، المشاركة في دورة التطوير التربوي -
 النشر العلمي .16

عقد في فندق الموفمبيك/البحر الميت  2022المؤتمر الدولي األول للبحث العلمي واالبتكار المشاركة بأعمال
 من خالل تقديم بحث .  30/6/2022-29خالل الفترة 

البلوي, عبير ,بحث بعنوان " مستوى السلوك التنظيمي لدى اإلداريين العاملين في مدارس التعليم المهني في 
 ضوء مرحلة ما بعد جائحة كورونا وفق متغيري التقدير واالهتمام."

كار المؤتمر الدولي األول للبحث واالبت تم النشر في كتيب المؤتمر) البحث العلمي وأحدث االبتكارات ,وقائع
 24(  مؤتمر دولي محكم  ص 2022
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