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عدد سنوات الخبرة :
 18سنة في عدة مجاالت
أماكن الخبرة وشغل الوظائف :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رئيس قسم المساقات الخدمية اإلنسانية \عضو هيئة تدريس 2016
عضو هيئة تدريس -كلية اآلداب– جامعة العلوم التطبيقية الخاصة  -2014ما زلت .
المشرف التربوي والسلوكي العام لمدرسة القيم التفاعلية عمان – خلدا  – 2018ما زلت
القائم بأعمال المدير العام في روضة ومدارس أكاديمية القادة الدولية األردن –عمان-طريق المطار . 2012\2009
مستشار تربوي ومدير فني  -أكاديمية شارك للتدريب والتطوير واإلستشارات 2014 \ 2012
مساعد بحث تدريس  ،كلية العلوم التربوية ،مساعد للدكتور هاني وشاح في تدريس مواد التربية وأساليب التدريس والمناهج ،
الجامعة األردنية  ،االردن عمان 2009-2007
مدرس لمواد التربية والعلوم والثقافة اإلسالمية  ،ورئيس قسم  ،المدارس اإلنجليزية  ،األردن ،عمان 2007 - 2006
رئيس قسم التربية والعلوم والثقافة اإلسالمية  ،مدارس القمة  ،االردن  ،عمان 2006-2002
معلم التربية والعلوم والثقافة اإلسالمية ،األكاديمية التربوية الحديثة ،األردن،عمان 2002-2000

الخبرات العملية :
(بشكل عام) :
 المشاركة واإلشراف على عدد من المشاريع التربوية على مستوى المنظمات الدولية ووزارات التربية والتعليم. المدير الفني ومستشار ومنفذ لبرنامج تربية لتوجيه وتعديل السلوك المدرسي. المشاركة في إعداد األدلة والحقائب التدريبية التربوية مع منظمات منها منظمة اليونيسيف الدولية. المشاركة في تأسيس عدد من المدارس الخاصة داخل وخارج المملكة االردنية الهاشمية. التدريب التربوي واألكاديمي لعدة قطاعات منها :اإلدارات المدرسية ،المعلمين والمعلمات ،اإلرشاد واإلشراف المدرسي. التدريب على عدة أدلة وورش ودورات تدريبية للحد من ظاهرة العنف وتمليك آليات التعامل اآلمن مع السلوك. إقامة وإدارة عدد من األندية الصيفية.الخبرة في التعامل مع قضايا األطفال والوقاية من العنف :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

قام الدكتور زكريا بإعداد رسالة الدكتوراة خاصته عن طرائق زيادة التحصيل ودافعية اإلنجاز عند الطلبة والتعلم المتمازج.
شغل منصب مدير عام إحدى المدارس حيث كرس فيها أسس التعامل اإليجابي مع الطلبة ودرب فيها على استراتيجيات التدريس.
والدكتور زكريا المباشر المدير الفني والمستشار في برنامج "تربية" لتعديل وتوجيه السلوك-والمعتمد من وزارة التربية والتعليم
األردنية-
وقد قام الدكتور زكريا بتدريب الفريق المحوري التابع للوزارة واألنروا على الحقيبة التدريبية الخاصة بآليات التعامل اآلمن مع
السلوك داخل بيئة المدرسة ،والمعتمد من وزارة التربية والتعليم األردنية وبدعم من اليونسيف.
وقد شارك الدكتور زكريا بشكل مباشر على بناء وتنفيذ عدة برامج تربوية داخل مؤسسات في المملكة األردنية الهاشمية وليبيا
والمملكة العربية السعودية ،كان من أهمها بناء وتطبيق برنامج "تربية" داخل ستة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية
بدعم اليونيسيف.
وقد درب فرق محورية وأشرف على أدائهم في الميدان مع كل من وزارتي التربية والتعليم ووزارة األوقاف األردنية ،ومع
وزارة التربية والتعليم الليبية وكذلك مع مجموعة من المدارس الخاصة في كل من األردن والجزائر وليبيا.
ويتواصل الدكتورزكريا بشكل مستمر مع قضايا الطفل واألسرة من خالل االستشارات التي يقدمها في أكاديمية شارك وغيرها
من المراكز.

الخبرة والمعرفة في قضايا العنف ضد الطالب في المدارس في األردن :
▪
▪
▪

ومن خالل تنفيذه للبرامج السابقة وخاصة برنامج تربية ،وكذلك من خالل مشاركته في حملة (معا ً نحو بيئة مدرسية آمنة ) و
والمشاركة في إعداد دليل خاص في هذا الموضوع.
وكذلك فإن تعامله اليومي مع الفرق المحورية والتي يعمل معها بشكل مباشر زاد من اطالعه على قضايا العنف وأنواعه وأشكاله.
تقديم االستشارات اليومية والتواصل مع الطلبة واألبناء ،األمر الذي ينعكس كذلك على الخبرة العملية واالطالع الحقيقي على
موضوعات العنف المدرسي والبيتي والمجتمعي.

الخبرة والمعرفة في مجال حقوق الطفل والمرأة في األردن :
 يملك الدكتور زكريا المباشر خبرة ومعرفة دقيقة في حقول الطفل ،خاصة أن هذا المجال هو صلب تخصصه في الدكتوراة،وكونه قام بمباشرة التدريس في المدارس لعدة سنوات  ،ولكونه متخصص في هذا المجال فقد شارك في عدة تدريبات متخصصة
في هذا المجال مع المدارس و العديد من مؤسسات المجتمع المحلي وبعض المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال ،وأقام
الدكتور مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة.
الخبرة في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية :
شارك الدكتور زكريا المباشر من خالل عمله في أكاديمية شارك ب العديد من البرامج المتخصصة في مجال التربية والتعليم ومن
أهمها:
▪ برنامج "تربية" لتعديل وتوجيه السلوك في المدارس.
▪ برنامج "إنسان" المخصص لدور الرعاية اإليوائية ،ويهتم بأن تكون هذه الدور آمنة من حيث توفير أنشطة لألبناء والبنات فيها.
▪ برنامج "تنمية المهارات الحياتية من خالل النشاط المدرسي" مع مؤسسة إنقاذ الطفل ووزارة التربية والتعليم ،من حيث إعداد
الحقيبة الت دريبية الخاصة بالبرنامج ،وتدريب الفرق المحورية من الوزارات المعنية ،ووضع خطة االنتشار واإلشراف عليها.
▪ تنفيذ مجموعة من األنشطة الطالبية كالمعسكرات والمشاركة في المؤتمرات الطالبية  .خالل السنوات الخمس عشرة الماضية.
▪ أمتلك خبرة بالتدريس والتعامل مع الطلبة وقضاياهم ألكثر من  12عام.
▪ شارك بتأسيس مجموعة من المدارس الدولية في المملكة األردنية الهاشمية منها مدارس القمة وأكاديمية القادة الدولية ،حيث كان
المدير العام لها لمدة عامين.

الدورات التدريبية :
-دورة تدريب المدربين TOT

 دوررة في البرمجة العصبية.قام بعدة تدريبات على مواضيع تربوية مختلفة .الدورا ت التدريبيبة القادر على إعطائها :
التدريب على معظم المواضيع التربوية والتعليمية كإ ستراتيجيات التدريس والمواضيع التربوية التي تهتم بسلوك الطلبة والمعلمين والقضايا
التربوية التي تهمهم وكان التدريب األخيرهو دليل (آلية التعامل اآلمن مع السلوك داخل بيئة المدرسة) و (مهارات التواصل) و( الذكاء
العاطفي في بيئة العمل ) و( البيئة المدرسية األنموذج)
 وقد قام الدكتور زكريا المباشر بتنفيذ عدد من الورش والدورات التدريبية والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيالجام عات ومدراء والمرشدين والمعلمين في المدارس والدورات والورش التدريبية الموجهة لألهل .
األبحاث المنشورة :
 - 1واقع استخدام ادوات التعليم االلكتروني من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية والمعوقات التي تواجههم من
وجهة نظرهم
( سكوبس  q1د .زكريا محمود المباشر  ،د.ماجدة خلف  ،د .محدم صوافطة ) Linguistica antverpiensia
 - 2الدور التربوي المناسب للمدارس الثانوية األردنية اعتمادا ً على منهجية هوشين كانري لتطوير ثقافة الجودة النوعية لديهم
( سكوبس  q3د .زكريا محمود المباشر  ،د .آالء هترية ) Elementary Education Online
فعالية محتوى تعليمي مطور وفق جودة المقررات الرقمية في تحصيل مفاهيم التربية اإلسالمية وتنمية الدافعية لدى طالبات كلية العلوم
التربوية في األردن
( سكوبس  q2د .بسام طه  ،د .زكريا محمود المباشر ) webology
قام د .زكريا محمود المباشر بتحكيم عددا من األبحاث منها :
• دور معلمات رياض االطفال في مديريات التربية والتعليم في محافظة جرش للحد من المؤشرات االولية للسلوكيات العدوانية
• درجة استخدام الشباب األردني للتسوق اإللكتروني في ضوء بعض المتغيرات الجغرافي
استضافات إعالمية:
للدكتور زكريا محمود المباشر عدة أنطة وفعاليات إعالمية من خالل استضافته على عدة قنوات قنوات تلفزيونية فضائية وقنوات إذاعية

