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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السيرة الذاتية

 أوالً  : بيانات عامة: 

 رامي محمود اسماعيل عبابنه االسم

 ردنية األ الجنسية 

 ramiababneh78@gmail.com البريد اإللكتروني 

  الحي الشرقي – اربد  / المملكة األردنية الهاشمية العنوان الدائم

 ( 0797078116/  7879393420)  تلفون رقم الجوال

 

 ثانيا: بيانات أكاديمية: 

 جامعة حائل  / عمادة السنة التحضيرية / مهارات تطوير الذات      القسم

  ساعد أستاذ م الرتبة العلمية 

 العلوم العام: األكاديمي التخصص 

 ية و الترب

 ية و الترب االدارةالدقيق:  

 سنوات  6  سنوات الخبرة 

 

 ثالثاً: الدرجات العلمية الرئيسية: 

 واإلدارية   ةرابعاً: الخبرات التدريسي

 الفترة الزمنية  المهام مكان الخدمة المجال 

جة الدر

 العلمية

سنة الحصول على  التخصص

 الدرجة

الجامعة التي حصل منها على 

 الدرجة

 التقدير 

 جيد جدا   االردن  - يرموكجامعة ال 2010 ية بو التر دارةاإل ةالدكتورا

 جيد جدا   االردن  -يرموك جامعة ال 2003 تربية الأصول  الماجستير 

 جيد  االردن  -الجامعة الهاشمية  2000 معلم صف  بكالوريوس 
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/ عمادة   جامعة حائل   ساعد ستاذ ما 1

 السنة التحضيرية 

 مساعد في قسم مهارات تطوير الذات ستاذ ا* 

والتدريب لمساقات   والقيام في التدريس 

ومهارات التعلم والتفكير   االتصال  مهارات 

وريادة  ومهارات تطوير الذات  البحث و

 . االعمال

مهارات   لمساقات  * اعداد ملفات الجودة 

 والتفكير والبحث.  االتصال ومهارات التعلم 

للكلية و للجامعة  ية * عضو اللجنة الداخل

 في الكليات. الجودة ومتطلبات  لمراجعة ملفات 

 * عضو لجنة االختبارات. 

2015- 2020 

درب  م 2

 مهارات 

عة الملك سعود جام

عمادة السنة  

 التحضيرية 

ت مهارات االتصال ومهارات مدرب لمساقا 

والتفكير والبحث ومهارات تطوير    التعلم

 الذات. 

2010 

زارة التربية  و معلم 3

والتعليم السعودية  

 والبحرينية 

   2007- 2005  معلم الصفوف األساسية األولى  

زارة التربية  و معلم 4

 والتعليم االردنية 

ولغاية    – 2000 معلم الصفوف األساسية األولى  

     االن

 دارية خبرات اإلال

 الفترة الزمنية  مكان الخدمة المجال 

1 

 

 تطوير المهارات  وحدة مدير

 

   / عمادة السنة التحضيرية  جامعة حائل

 وكالة الجودة والتطوير 

2016- 2017 
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عضو مجلس ادارة وحدة 

 الجودة واالعتماد 

 / عمادة السنة التحضيرية    جامعة حائل

 وكالة الجودة والتطوير 

2016- 2020 
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 2017 -2016 الذات  تطوير مهارات  قسم /حائل  جامعة االتصال مهارات  مقرر منسق 3

 مقررل ملف الجودة  منسق 4

 االتصال  مهارات 

 2020 -2016 الذات  تطوير مهارات  قسم /حائل  جامعة

صحح الكتروني لجميع  م 5

 مساقات القسم.

 2020 -2016 الذات  تطوير مهارات  قسم /حائل  جامعة

 الفريقعضو في منسق و   6

تطبيق  متابعة لمشروع التنفيذي

في   االكاديمية الممارسات 

 . ( (PAAPالكلية

 2020 -2018 الذات  تطوير مهارات  قسم /حائل  جامعة

   المراجعين فريق عضو في  7

  بجامعة حائل للجودة  الداخلين

 .(ةالدورة الخامس)

 2018 عمادة  الجودة والتطوير  /حائل  جامعة

 ً                                                    علمية مجالت في المحكمة العلمية األبحاث: خامسا

  وجهة من  اربد محافظة  تربية مديريات مدارس في الذاتية اإلدارة مبادئ  تطبيق مستوى بحث .1

  2013 ،(3) واالجتماعية، العدد التربوية للدراسات يةالعرب المجلة المدارس، مديري نظر

مجلة ، " في كلية السنة التحضيرية بجامعة حائل مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية"  بحث .2

 . 2019(،2(، العدد )14المجلد)جامعة الخليل للبحوث، 

  المدرسية البيئة توفير في  اربد قصبة للواء والتعليم التربية مديرية  مدارس مديري  دور "  بحث .3

" ، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات المعلمين نظر  وجهة  من اآلمنة

 . 2020 ،(33(، العدد )12المجلد) التربوية والنفسية،

مجلة جامعة  مهارات إدارة الوقت لدى طلبة كلية السنة التحضيرية في جامعة حائل"،  "  بحث .4

 2020الجتماعية"، تبوك للعلوم االنسانية وا

درجة تطبيق القيادة التشاركية لدى مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم للواء   "  بحث .5
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 . ، وورش العملالتدريبية : الدوراتدساً سا

نوع  عدد الساعات تاريخها  مكانها  ات وورش العمل عنوان الدور 

 المشاركة 

الرخصة الدولية لقيادة  دورة  1

   ICDLالحاسوب 

    وزارة التربية والتعليم  

 االردنية     

2006  

 

 حضور  ساعة  120

  إنتل  للمستقبل التعليم دورة 2

INTEL    (التكنولوجيا توظيف  

 (.الطالب  تَعلُم  وتعزيز  بناء في

    وزارة التربية والتعليم  

 االردنية     

 حضور  ساعة  160 2013

عمادة  الجودة  إدارة الوقت واإلجتماعات   "ةدور  3

 والتطوير/جامعة حائل 

 حضور  ساعات  10 2015

عمادة  الجودة  . الجامعية إدارة األزمات   "دورة  4

 والتطوير/جامعة حائل 

 حضور  ساعات  10 2016

تقويم أداء أعضاء هيئة   " دورة  5

 .التدريس

عمادة  الجودة 

 والتطوير/جامعة حائل 

 حضور  ات ساع 10 2016

مشروعات البحوث   "دورة  6

 التنافسية 

عمادة  الجودة 

 والتطوير/جامعة حائل 

 حضور  ساعات  10 2016

استراتيجيات التدريس   "دورة  7

 الجامعي

عمادة الجودة   

 والتطوير/جامعة حائل 

 حضور  ساعات  10 2016

 حضور  ساعات  10 2016عمادة الجودة  استخدام التكنولوجيا في  " دورة  8

   2020قصبة اربد من وجهة نظر المعلمين"، مجلة إربد للبحوث والدراسات اإلنسانية،

)قيد ليلية( " " التنظيم الذاتي لألنشطة الترويحية لدى طالب جامعة حائل )دراسة تح بحث .6

 .النشر(

 حائل  بجامعة التحضيرية السنة كلية  في التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات "  بحث .7

 . )قيد النشر(" نظرهم  وجهة من
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 امعة حائل والتطوير/ج التدريس

االتجاهات الحديثة في   "دورة  9

 اإلدارة الجامعية 

  عمادة الجودة والتطوير 

 جامعة حائل 

 حضور  ساعات  10 2016

 حضور  ساعات  4 2015 عمادة السنة التحضيرية   البالك بورد نظام  " دورة  10

 حضور  ساعة  2  2016 عمادة السنة التحضيرية   مخرجات التعلم  " دورة  11

 حضور  ساعة  2 2016 عمادة السنة التحضيرية   ثقافة الجودة   "دورة  12

المراجعة الداخلية  لملفات   " دورة  13

 الجودة

 حضور  ساعة  2 2016 عمادة السنة التحضيرية  

استراتيجيات التدريس  " دورة  14

 الحديثة 

 حضور  ساعة  2 2016 عمادة السنة التحضيرية   

اعداد ملف المقرر  /مل ورشة ع  15

 الدراسي

               عمادة الجودة  

 والتطوير/جامعة حائل  

 حضور  ساعة  2 2016
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قياس نواتج التعلم  /ورشة عمل  

 المستهدفة للمقرر

           عمادة الجودة  

 والتطوير/جامعة حائل 

2016 

 

 ساعة  2

 

 حضور 

 

   والتطوير لجودةا عمادة يةمالنشر الدولي للبحوث العلدورة " 17

 حائل  جامعة

 حضور  ساعات  10 2016

مهارات كتابة البحوث   "دورة  18

 االنسانية 

عمادة الجودة  

 والتطوير/جامعة حائل 

 حضور  ساعات  10 2016

   المراجعينالدورة التدريبية لتأهيل   19

   . 5)) الدورة الداخلين بجامعة حائل

 حضور  ساعات  10 2017                 والتطوير  عمادة الجودة

 حضور  ساعات  10 2017                 والتطوير  عمادة الجودة قياس نواتج التعلم المستهدفةدورة "   20

العملية  فيمعايير الجودة دورة "  21

 . التعليمية

 حضور  ساعات  10 2017                 والتطوير  عمادة الجودة
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التخطيط لجودة البرامج " دورة  22

 .ديميةاألكا

 حضور  ساعات  10 2018                 والتطوير  عمادة الجودة

 حضور  ساعات  10 2018                 والتطوير  عمادة الجودة تنظيم المؤتمرات العلمية " دورة   23

 حضور  ساعات  10 2018                 والتطوير  عمادة الجودة كاديمي اإلرشاد األ" مهارات دورة   24

 حضور  ساعات  10 2018                 والتطوير  عمادة الجودة التخطيط االستراتيجي " دورة   25

ليب التعليم  أسا" دورة   26

 واستراتيجيات التقويم.

 حضور  ساعات  10 2018                 والتطوير  عمادة الجودة

نظم االمتحانات وتقويم  " دورة   27

 الطالب 

 حضور  ساعات  10 2019                 والتطوير  عمادة الجودة

" نظام إدارة التعلم البالك دورة   28

 بورد 

 حضور  ساعات  10 2019                 والتطوير  عمادة الجودة

" التعريف بمهام   ورشة تدريبية 29

 . منسقي الجودة باألقسام االكاديمية

 حضور  ساعات  5 2019                 والتطوير  عمادة الجودة

 

ً بعسا  .  المؤتمرات: ا

 نوع المشاركة  االنعقاد  تاريخ االنعقاد مكان مؤتمر ال اسم 

الملتقى الدولي األول للجودة بعنوان     1

" تجارب وممارسات رائدة في 

تطبيقات الجودة واالعتماد  

 األكاديمي" 

 2017 جامعة حائل 

 

 حضور 

المخرجات التعليمية في  "مؤتمر  2

في ضوء  المملكة العربية السعودية

 .  2030رؤية المملكة 

 حضور  2019 جامعة حائل 

ربط نتائج البحث العلمي  " مؤتمر  3

 . بالواقع العملي

 حضور  2019 اليرموك جامعة 
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ً ثامن  . شهادات التقدير  :ا

 . حائل، جامعة عمادة السنة التحضيرية، للمشاركة الفعالة في أنشطة وممارسات الجودةتقدير . شهادة 1

 . حائل، جامعة عمادة السنة التحضيرية،  فعاليات وحدة األنشطة الطالبيةير للمشاركة في . شهادة تقد 2

  


