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 الموسىنسيبة علي محمد 
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 4/1977/ 19 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردنية الجنسية:

 شفابدران -عمان العنوان:

 0777667103 رقم الهاتف:

 nsaiba@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 األردن األردنية 2013-2010 مناهج وطرق تدريس دكتوراه

 ماجستير
مناهج وطرق تدريس التربية 

 اإلسالمية
 األردن عمان العربية 2005-2007

 األردنية 2001-1997 شريعة بكالوريوس

 األردن

 

 

 ساعة 124 االرشاد واالصالح االسري دبلوم مهني

المعهد القضائي، 

 وجامعة جدارا
 األردن
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 التدريسية اتالخبر
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 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 جامعة عمان العربية أستاذ مساعد االن -2019
العلوم التربوي قسم 

 المناهج والتدريس
 األردن

 أستاذ مساعد  2013-2016

 

جامعة العلوم 

 االسالمية العالمية

 

العلوم التربوي قسم 

 المناهج والتدريس

 األردن

 

 

 

 

 

 أخرى خبرات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 األردن االستشارات األسرية دائرة قاضي القضاة  خمسة سنوات 

 ناالرد محامية عمل حر   اآلن -2018
 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 العنوان

 

 

 

 

 العدد المجلة
سنة 

 النشر

Nusaiba Ali 
Almousa 

Rami Ibrahem 
Shogran, Suhaila 

Level of Higher 
Basic Stage Islamic 

Education 
Teachers' Practice 

Turkish Online Journal 
of Qualitative Inquiry 

(TOJQI) 
12(4) 

2021 
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Banat, Heyam 
Mustafa Al-Taj, 

Mohammad 
Bassam Mustafa 

for the 21st 
Century Skills in 
Relation to Their 

Attitudes Towards 
Teaching 

Profession in 
Jordan 

 

Rami I. Al-Shoqran1 
, Awad Alfandi2 , 

Nusaiba  Almousa , 
Muhannad Al-
Shboul1 , Sami 

Katatneh& Raeda 
Ammari 

The Level of Job 
Burnout Among 

the Faculty  
Members of the 

Private Jordanian 
Universities in 
Jordan and the 

Effect of Gender 
and Experience 
Variables on It 

International 
Education 

Studies 
14(14) 2021 

عمر المحمدي، نسيبة 

 الموسى

 

 الجغرافيا مادة تدريس أثر

 الذهنية الخرائط باستخدام

 وتنمية التحصيل في

 البصري التفكير مهارات

 الخامس طالب لدى

 العراق في األدبي

 

مجلة جامعة عمان العربية 

 للبحوث
 مقبول 

 
2021 

 

آالء البرازي، نسيبة 

 الموسى

أثر تدريس الرياضيات 

باستخدام برنامج الرسم 

في  (Desmos)البياني 

التمثيل الرياضي وحل 

المسألة الرياضية لدى 

طلبة المرحلة الثانوية في 

 األردن

 

مجلة جامعة عمان العربية 

 للبحوث
 مقبول 

2021 

Jaradar.M, 
Mustafa.M, 
almousa.N   

WOMEN’S 
perceived 

challenges in 
academic 

leadership practice 

Turkish Online Journal 
of Qualitative Inquiry 

(TOJQI)  

12(4) 2021 

سراب العبيدي، نسيبة 

 الموسى

أثر طريقة االستقصاء في 

التحصيل وتنمية الدافعية 

مجلة جامعة عمان 

 العربية للبحوث
6(2) 2021 
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نحو التعلم في مادة 

 التاريخ

لدى طالبات الصف الثاني 

 المتوسط في العراق

 

Albton Bassam, and 
almousa nusaiba. 

The Impact of 
International 
Crises on the 

Refugees Personal 
Status 

 

Journal of Education 
and Practice  

Vol.11, No.30 (2020) 

Almomani, j, 
nasraween.M., 

Almousa,N.  

 

Evaluating the 
experience of 

distance learning 
using the zoom 

application from 
the viewpoint of 

students at 
Amman Arab 

University. 
 

Universal journal of 
educational research 

8(11b)  (2020). 

 
Ahmad Khazaleha, 

Hanada Omar 
Mohammad 

Abzakhb, Mo’en 
Alnasraweenc, 

Rami  Tashtoushd, 
Mohannad 

Alshboule Rami Al-
Shogranf, Nusaiba 

Almousa 

The Provided 
Counselling 
Services for 

Students with 
Disabilities in the 

Jordanian 
Universities 

International Journal of 
Innovation, Creativity 

and Change 

14(11) 2020 

Mo'en 

Alnasraween 
Nusaiba Almousa 

Jehad Almomani 

Raeda Ammari 
 

Psychometric 
Properties of the 
Attitudes Scale 

towards Electronic 
Tests among 

Graduate Students 
 

Universal Journal of 
Educational Research 

8(12c) 2020 

 الموسى سعاد نوح، نسيبة
بناء برنامج تعليمي مستند 

على المحاكاة الحاسوبية 

المجلة العربية للعلوم ونشر 

 األبحاث
 2020 مقبول للنشر 
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مادة األحياء  في تدريس

وتحديد أثره في التحصيل 

التعلم لدى  واالتجاه نحو

المرحلة األساسية  طلبة

 . في األردن
 

الموسى، عدنان   نسيبة 

 العابد

المحوسبة في أثر المحاكاة 

التحصيل وعمليات الربط 

في التربية اإلسالمية لدى 

طلبة الصف الثامن 

األساسي مختلفي الدافعية 

 في األردن

 2016 (4( )43) ، العلوم التربويةدراسات

nusaiba Almousa 

Role of Social 

Networks in 

Developing 

Religious and 

Social Values of 

the Student of the 

World Islamic 

Sciences & 

Education 

University  

. International 
Education Studies 

Vol.8, No.9; 

(126-137) 

 

2015 

nusaiba. Almousa  

Classroom 
Instructional 
Practices of 

Islamic Education 
Teachers in the 

Basic Stage at Al-
Mafraq 

Governorate and 
its Relation to 

Gender and 
Experience 
Variables 

 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
EDUCATION 

7).3((77-96). 
 

(2015) 
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 نسيبة الموسى

المنهاج والعولمة 

والتحديات الراهنة على 

 المنهج والتربية

 2014 ( 3) الحق

 

 

 المؤتمرات
 
 

 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 الموسىنسيبة 

 في  التربية األخالقية

 عصر ما بعد الحداثة

 

المؤؤؤؤؤؤؤؤتمر الؤؤؤؤؤؤؤدولي 

الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقبلية فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

 العلوم الشرعية

 

 2021 عمان -األردن

 آالء البرازي، نسيبة الموسى

 الرياضيات تدريس أثر 

 برنامج باستخدام

(Desmos)  
 وحل الرياضي التمثيل في

 لدى الرياضية المسألة

  الثانوية المرحلة طلبة

البحث العلمي في 

 العصر الرقمي
 2021 عمان -األردن

 نسيبة الموسى
 حضور

افضل الممارسات 

والتجارب في 

توظيف التقنيات في 

تعليم اللغة العربية 

 عن بعد 

االمارات العربية 

 المتحدة
2021 

 نسيبة الموسى
 حضور

التعلم عن بعد في 

تدريس اللغة العربية 

)الواقع والتحديات 

 واالفاق(

االمارات العربية 

 المتحدة
2021 

 نسيبة الموسى
 نصرة النبي بالقدوة

مؤتمر علماء االمة 

اإلسالمة الدولي 

لنصرة النبي عليه 

 السالم

 2020 االردن

 الموسى، نسيبة. بحث منشور 

 توظيف التقنية الحديثة 

 في تعليم وخدمة

 السنة النبوية 

 المؤتمر الدولي: 

 مستجدات العلوم

 الشرعية 

 

  -الجامعة األردنية

 كلية الشريعة

 األردن-عمان 

30 31/7/2019 
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عربيات، رند، بنات، سهيلة، 

العجيلي،شذى، الصوا، نسيبة، 

 العجمي، محمد. 

 درجة ممارسة المسؤولية 

 المجتمعية من قبل 

 العاملين في جامعة 

 عمان العربية

 المؤتمر العربي 

 الدولي الُمحكم: 

 المسؤولية

 المجتمعية  

 للجامعات

 التزام وتشريعات

 

 عمان: األردن
 

3-4/11/2019 

 الموسى، نسيبة 

 تجديد لالرؤية التربوية 

 الخطاب الديني والتحديات

 والحفاظ على الهوية

 المؤتمر الدولي

 السادس الخطاب  

 الديني ودوره في

 تثبيت الهوية  

 الوطنية"

 جامعة مؤتة

 

 الكرك: 

 األردن         

 تموز 9-11

/2018 

 

 الموسى، نسيبة 

 دور اللغة العربية 

 في ترسيخ الهوية 

 العربية 

 اإلسالمية في زمن 

 العولمة والتقنية

 المؤتمر الدولي

 تعليم اللغة  

 العربية

 وتعلمها، 

 تطلع نحو 

 المستقبل:

"الفرص،  

 والتحديات

 

 الشارقة: اإلمارات 

 العربية المتحدة

مارس  1-فبراير 31

(2018.) 
 

 الموسى، نسيبة
 

 مهارات التفكير الناقد 

 وتطبيقاتها في 

 السنة النبوية

 المؤتمر الدولي 

 المحكم مهارات

 خدمة السنة النبوية 

 الشريفة 

 2017 األردن -الزرقاء

 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان
 

 

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 

 عضو الرابطة العالمية لإلرشاد األسري، مستشار أسري -
 رابطة علماء األردن وعض
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 عضو الجمعية األردنية لإلرشاد األسري -

 النبوية عضو الجمعية االردنية إلعجاز القرآن الكريم والسنة -

 عضو جمعية الشباب وحي المستقبل -
 

 

 
 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

-  

 (2021-2020عضو مجلس الجامعة ) -

 (2021-2020عضو مجلس الكلية ) -

 لجنة التسويق على مستوى الجامعة  -

 اللجنة العليا لمكافحة التدخين على مستوى الجامعة  -

 لجنة ضمان الجودة -

 لجنة معادلة المواد -

 لجنة التحقيق -

 الموقع االلكترونيلجنة  -

 لجنة التعليم االلكتروني -

 لجنة قياس فاعية البرامج -

 لجنة تأديب الطلبة -

 لجنة شؤون الطلبة -

 لجنة المبادرات والمشاريع -

 لجنة المكتبة -

 اللجنة الثقافية -

 لجنة إدارة المخاطر -
 

 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 (MOODLEالتعليم اإللكتروني ) -

 (e- learningالتعليم االلكتروني) -

 االنترنت والبريد االلكتروني -

- ICDL 
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 تهيئة أعضاء هيئة التدريس -

- spss )برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلنسانية( 

 والتمكين األسري"خبير اإلرشاد األسري والقيادة  -

- TOT )( مدرب محترف )CPT) 

 اإلصالح األسري وإكساء الحكم األجنبي -

 مهارات اإلصالح والتأهيل واإلرشاد األسري -

 استراتيجيات االرشاد األسري -

 الذكاء العاطفي  -

 محادثة باللغة االنجليزية  -

 برمجة العقل الباطن -

 توفللل التحضيرية دورةال -

 والتواصلمهارات االتصال  -

 (القوة الذاتية )التنمية البشرية -

 (قانون الجذب)التنمية البشرية  -

 التنمية البشرية )إبدأ بقوة( -

 القراءة السريعة والخرائط المفاهيمية -

 تحليل الشخصية من خالل الخط )جرافولوجي( -

 إجازة إتقان في القرآن الكريم )برواية حفص عن عاصم( -

-  
 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 

 في األردنالمشروع الوطني لتأهيل المقبلين على الزاواج  -

 صياغة النتاجات التعليمية للمساقات والبرامج االكاديمية -

 خصائص المراحل النمائيةالتعليم و -

 فن التعامل مع المراهقين -

 بين األزواجالطالق العاطفي  -

 قانون الجذب -

 مجموعة من دورات مهارات الحياة -

 
 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وطرق التدريس الحديثة وسائل التكنولوجيا -

 التدريس الحديثة استراتيجيات  -

 وأهميتها في الحفاظ على المجتمع ترسيخ الهوية -

 تجديد الخطاب اإلسالمي المعاصر -

 األردن وأثره  بالجانب التعليمي والقرار السياسي اللجوء في -

 المهارات الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية في عصر تكنولوجيا االتصاالت -

 المنظومة القيمية ودورها التربوي -

 

 اللغات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 محادثة وكتابة-ممتاز   -اللغة األم -اللغة العربية -

 محادثة وكتابة -جيد جدا -لغة ثانية -نجليزيةاللغة اال -

 

نشاطات أخرى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إعطاء محاضرات متنوعة للمجتمع المحلي -

 بإعطاء دورات مجانية للطلبةحكومية جامعات التعاون مع  -

 التعاون مع الجمعيات الخيرية والهيئات الدولية غير الربحية بتنمية المجتمع المحلي -

 االنخراط بالتدريب والتطوير -

 العمل التطوعي مع العديد من الجهات -

 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الرسالة عنوان
 اسم الطالب
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في  (Desmos)أثر تدريس الرياضيات باستخدام برنامج الرسم البياني  -

التمثيل الرياضي وحل المسألة الرياضية لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

 األردن

-  

 االء البرازي -

تدريس مادة الجغرافيا باستخدام الخرائط الذهنية في التحصيل وتنمية  -

 في العراق الدبيب الخامس االلدى ط مهارات التفكير البصري

-  

 عمر المحمدي -

-  

أثر طريقة االستقصاء في التحصيل وتنميةالدافعية نحو التعلم في مادة  -

 التاريخ لدى طلبة الصف الثاني المتوسط في العراق

 سراب العبيدي -

بناء برنامج تعليمي مستند على المحاكاة الحاسوبية في تدريس مادة  -

في التحصيل واالتجاه نحو التعلم لدى طلبة المرحلة األحياء وتحديد أثر 

 األساسية في األردن

 سعاد عبد السالم نوح -

درجة امتالك معلمي الكيمياء لمهارات التعليم اإللكتروني في المرحلة  -

 الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس في محافظة العاصمة عمان
 حسنة العشوش -

خرائط الذهنية في التحصيل وتنمية تدريس مادة الجغرافيا باستخدام ال -

 في العراق الدبيب الخامس االمهارات التفكير البصري لدى ط
 عمر المحمدي -
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