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 ذاتية سيرة 
 

 
 تهاني فواز سلمان أبوجريبان   :االسم الكامل

كلية اآلداب /العلوم االساسية )اإلنسانية والعلمية(قسم :الكلية /القسم  
   : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،
     0798563407تلفون:  

        ال يوجد  فاكس:
 tahani.fawaz84@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

 الصفحة اإللكترونية:  
 
 

 المعلومات الشخصية  .1
  1984\9\9 تاريخ الميالد: 

 أردنية  الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية  .2
 

o  الجامعة األردنية ، عمان ، األردن . 2015الفلسفة في المناهج و التدريس ، دكتوراه ، 
 

o ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، األردن.   2011ماجستير المناهج و طرق التدريس ، 
o  ، جامعة البلقاء التطبيقية ، عمان , األردن .  2006بكالوريوس معلم صف لغة إنجليزية ، 

 
 الدكتوراة إطروحة  .3

أثر برنامج تعليمي قائم على المهمات التعلمية في تدريس اللغة اإلنجليزية في تحصيل طالبات الصف العاشر  
األساسي و اكتسابهن المهارات االجتماعية و اتجاهاتهن نحو اللغة االنجليزية ، الجامعة األردنية ، عمان ،  

 األردن . 
 
 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 الخبرات الوظيفية .4
   2016\2006لواء الشونة الجنوبية  \معلمة لغة انجليزية في وزارة التربية والتعليم  •
   2016\2015 \مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية  \مدربة ألساليب تدريس اللغة اإلنجليزية  •
   2022  – 2021،   2018  – 2017 \جامعة الزيتونة األردنية  \محاضر غير متفرغ  •
 2021  \2019  \مركز اللغات  \الجامعة األردنية  \محاضر غير متفرغ  •

 
 الرتب األكاديمية  •

 
 استلذ مساعد ، قسم العلوم األساسية ، جامعة الزيتونة األردنية ، األردن 

 
 
 هتمامات البحثية اال .5

 األبحاث التربوية في مجال المناهج و طرق التدريس  
 
 الخبرة التدريسية  .9
 

 
 

 البكالوريس •
 

 مبادئ في التربية  •
 مناهج وطرق تدريس   •
 مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية   •
 مهارات حياتية  •
   100انجليزي \مهارات اللغة اإلنجليزية  •
   99انجليزي  \مهارات اللغة اإلنجليزية  •
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 عضوية اللجان   .10
 

 المحلية والعالمية  •
مديرية   \لجنة تحكيم في مسابقات المقالة و الشعر و القصة القصيرة باللغة اإلنجليزية عضو  -

   2016 - 2011تربية لواء الشونة الجنوبية 
   2015السلط  \عضو لجنة تحكيم في مسابقة التهجئة باللغة اإلنجليزية في محافظة البلقاء  -
ثامن األساسي للعام الدراسي  عضو لجنة تجريب و تقويم منهاج اللغة اإلنجليزية للصف ال -

2008-  2009   . 
 
 

 اللقاءات العلمية والمهنية   .11
 

 
 

 المشاركة في اللقاءات العلمية 
ورشة تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية باستخدام المحاضرات و الحصص النموذجية ) قمت بمهمة   •

إعطاء المحاضرات و الحصص النموذجية ، مديرية التربية و التعليم للواء الشونة الجنوبية و التدريب 
 .   2014، مدرسة الرامة الثانوية الشاملة المختلطة ، 

مركز  الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات ، ،    ICDLاسوب دورة كامبردج لمهارات قيادة الح •
 .  2015طالل أبو غزالة ، 

 .   2015، أكاديمية إرادة الدولية لتنمية الموارد البشرية   TOTدورة تدريب المدربين  •
 .  2006دورة التدريب على المناهج المطورة ، مديرية التربية و التعليم للواء الشونة الجنوبية ،   •
 .   2008 ، دورة تطوير المناهج ، مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية •
 .  2006ورشة عمل لتدريب المعلمين الجدد ، مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية ،  •
 .  2008دورة إنتل ، مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية ،  •

 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية   .12

 
في   2009 - 2008( للصف الثامن للعام الدراسي (Action Packتجريب وتقويم منهج اللغة اإلنجليزية 

 مرحلة تجريب المنهج .  
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- 2008مراجعة و تدقيق لغوي لمنهج اللغة اإلنجليزية للصف التاسع في مرحلة التجريب في العام الدراسي 
2009    . 

 
 
 

 النشر العلمي  .13
 

أبو جريبان، تهاني ، أثر برنامج تعليمي قائم على المهمات التعلمية في تدريس اللغة االنجليزية في تحصيل  
،  4، العدد 44لد ، دراسات العلوم التربوية ، المجطالبات الصف العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية 

 .  2017,  4ملحق 
رسة معلمي اللغة اإلنجليزية للصف التاسع األساسي لمهارات التفكير اإلبداعي  أبو جريبان، تهاني ، درجة مما

 .  77- 68 ،  2018، 2، عدد 45، دراسات العلوم التربوية ، مجلد 
أبو جريبان ، تهاني ، أثر برنامج قائم على المهمات التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية في اكتساب طالبات  

,   6, ملحق  4, العدد 45مجلد  ارات االجتماعية , دراسات العلوم التربوية ، الصف العاشر األساسي للمه
2018   . 

أبو جريبان ، تهاني ، الحاجات المهنية لمعلمي اللغة االنجليزية األردنيين الجدد في األردن من وجهة نظرهم 
    175- 159, 2020,   5 , العدد 28نفسية , مجلد الخاصة ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية و ال

. 
 
 
 

 
 

 


