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 32/9/3102 التاريخ

 

 

 خالدة عبد الرحمن محمد شتات
 

 

 

 

 الشخصية المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 أستاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

 أردنية :الجنسية

 kshatat@meu.edu.jo :البريد اإللكتروني

 

 

 العلمية ؤهالتمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 مصر عين شمس 5002 -5002 تكنولوجيا التعليم دكتوراه

 األردن األردنية 4991 -4991 مناهج وأساليب التدريس ماجستير

 ردناأل اليرموك  4922-4924 حاسب الكتروني بكالوريوس

     
 
 

 

 
 

mailto:kshatat@meu.edu.jo
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 التدريسية اتالخبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

     

 أستاذ مساعد 5042منذ 

جامعة الشرق 

 األوسط

العلوم التربوية/ قسم 

 تكنولوجيا التعليم
 األردن

     

 محاضر غير متفرغ 5040 -5009

جامعة آل البيت 

بالتعاون مع 

لمجموعة العربية ا

 للتعليم والتدريب 

 األردن التربية

 

 

 أخرى خبرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 سنة واحدة

5042/5049 

رئيس قسم التربية 

وتكنولوجيا الخاصة 

 التعليم

جامعة الشرق 

 األوسط
 األردن كلية العلوم التربوية

 سنوات 2

 

مستشار وزير التربية 

والتعليم للمناهج 

ومحتوى التعلم 

 اإللكتروني

وزارة التربية 

 والتعليم

وحدة تنسيق التعلم 

 اإللكتروني 
 األردن
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 مدير مختص  سنوات 40
وزارة التربية 

 والتعليم

الددددددددددتعلم  مددددددددددديريات:

اإللكترونددددددي  مركدددددد  

الحاسدددددددددددب ا لدددددددددددي  

حوسدددددددددددبة التعلددددددددددديم  

الدراسددددات والمشدددداريع 

التكنولوجيدددددددددددددددددددددددددددة  

 االختبارات.

 

 األردن

 رئيس قسم سنوات 2
وزارة التربية 

 والتعليم

المعلوماتية أقسام: 

والبرمجيات  الحاسوب 

التعليمي والبرمجيات  

حوسبة التعليم  صيانة 

الحاسوب  اإلنتاج 

الوسائل  والتصميم  .

 التعليمية والبرمجيات

 األردن

     

 مشرف تربوي سنتان
وزارة التربية 

 والتعليم

معلمي مبحث 

الحاسوب في كافة 

مديريات التربية 

 والتعليم 

 األردن

     

 معلمة سنوات 6
وزارة التربية 

 والتعليم
 األردن مديرية تربية اربد

 

 

 

 

 

 والمؤلفات المنشورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
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 المؤلفون
 سنة النشر العدد المجلة العنوان )بالترتيب(

Amin Badr Ali AlKukhun  
Khalida Abdul Rahman 

Shatat  
Yousef Mhmoud Arouri  

 

Implementing 
Interactive 

whiteboards in 
teaching Arabic 

language in Jordan  
 

International 
Journal of 

Instructional 
Technology and 

Distance 
Learning, 

 
 
 

vol.(9),No.5, pp. 
43-50 

 5045 

 خالدة عبد الرحمن شتات

المدارس االستكشافية 

األردنية وأثرها في 

المتوسط التحصيلي 

العام لدرجات الطلبة 

في امتحان الثانوية 

 العامة

 

العلوم  -دراساتمجلة 

التربوية/ الجامعة 

 األردنية

( 16مجلد )

( ص 5العدد )

 627 -641ص 

5049 

 خالدة عبد الرحمن شتات
 عبد الجبار البياتي 

درجة ممارسة رؤساء 

األقسام في الجامعات 

األردنية للحوكمة في 

العاصمة عمان من 

وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس

 

مجلة ال رقاء للبحوث 

 والدراسات اإلنسانية
( العدد 42مجلد )

(5 ) 
-516ص ص 

560 

5042 

 خالدة عبد الرحمن شتات
 محمود الحديدي

 جميلة عيسى مزرعاوي

درجة توظيف معلمي 

الصف الثالث األساسي 

لمصادر التعلم في 

المواقف الصفية في 

مدارس مديرية التربية 

 والتعليم لمحافظة مأدبا

 

مجلة مؤتة للبحوث 

سلسلة العلوم  -والدراسات

 اإلنسانية واالجتماعية

بتاريخ  تم قبوله للنشر

2/1/5042 
 

 لينا جمال علي عبد الباري
 خالدة عبد الرحمن شتات

دور مديري المدارس 

الثانوية في توظيف 

التعلم اإللكتروني من 

وجهة نظر المعلمين 

 بمحافظة العاصمة عمان

 

العلوم  -مجلة دراسات

 التربوية/ الجامعة األردنية
( 5( العدد )16مجلد )

  222-222ص ص 
5049 

Khalida Abdul Rahman 
Shatat 

Hamzeh Abdel Fattah Al- 
Assaf 

The Impact of 
Using Blogs on 

the Development 
of Critical 

Thinking Skills 
among Learning 
of the Faculty of 
Education who 
are enrolled in 

Arabic Language 
Course.  

Case Study: 
Middle East 
University 

 

Research Journal of 
Education 

Vol. 5, Issue. 2, 
pp: 15-24 

5049 

Ibtessam Mahdi 
Khalida Abdul Rahman 

Shatat 

The importance 
of applying the 

governance 
principles at the 

University of 
Baghdad from 

Educational 
Research and 
Reviews 

In the Process   
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the perspective 
of heads of 

departments and 
academic staff 

 
 

Khalida Abdul Rahman 
Shatat 

The Reality of 
Using the 

Technology of 
Hologram in 
Teaching by 

Faculty Members 
and the Factors 

that Contribute in 
Shaping this 
Reality: The 
Middle East 
University, 

Jordan – as a 
Model 

The OPCION In the Process  

  
   

 

 

 

 المؤتمرات
 
 

 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 العنوان

 
 البلد/المدينة المؤتمر

 التاريخ

 

 خالدة شتات

 استخدام الحاسوب 

 في تدريس اللغة

 العربية للصفوف 

 األساسية 4-1

 الموسم الثقافي الثامن 

 مجمع  والعشرون.

 اللغة العربية األردني

 عمان
 تشرين أول

 5040 

     

     
 

 الكتب
 
 

 

 لفونالمؤ
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 محمد الحاج حسن

 عماد الدين أبو الرب

 خالدة شتات

 نسرين العابدي

عالم تكنولوجيا ج منها

 المعلومات

IT WORLD 
 5000 4 دار المنهل

     

 سميرة أبو عطية

 خالدة شتات

 نسرين العابدي

 إيمان عكور

 محمد الصوا

 مصطفى أبو شادوف

 جيا المعلوماتتكنولو

 للصف العاشر األساسي

 كتاب الطالب ودليل المعلم(

وزارة التربية 

 والتعليم
4 5 4995+4991 
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 خالدة شتات

 فيصل أحمد عبد اللطيف

التطبيقات المالية للصف 

 الفرع التجاري. -الثاني عشر

وزارة التربية 

 والتعليم
4 4992 

     

 خالدة شتات

 عبد الحميد مني ل

 أبو عطية سميرة

 يوسف نصار

أساسيات تدريس مبحث 

المعلومات للصف  تكنولوجيا

 العاشر

وزارة التربية 

 والتعليم
4 4990 

 

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 العضوية

 

 

 المكان

 

 التاريخ

(AJWA)  جمعية رابطة عضو

 ات األردنياتكاديمياأل

  

 5042منذ  عمان

 5042منذ  عمان ردنيينالمعلمين األنقابة 

   

جائ ة الملكة رانيا  جمعية  عضو تقييم في

 العبد هللا للمعلم المتمي 

جمعية جائ ة الملكة 

رانيا العبد هللا للمعلم 

 المتمي 

 

5045+ 5042 

((WSIS  ضابط االرتباط الوطني لجمع :

الالزمة لمتابعة مدى  البيانات اإلحصائية

تحقيق األردن ألهداف القمة العالمية 

 WSIS)لمجتمع المعلومات )

 

 5045 سويسرا-جنيفا

(IFAP :) عضو اللجنة الوطنية

 (.IFAPللمعلومات للجميع )

   5009 الجمعية العلمية الملكية
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Net Corps : عضو اللجنة الفنية العالمية

تصاالت الستخدام تكنولوجيا المعلومات واال

 في المدارس. 

 

 5009 بلجيكا –بروكسل  

UIS)) : ضابط ارتباط األردن وعضو فريق

العمل الدولي إلحصاءات تكنولوجيا 

معهد  –لمعلومات واالتصاالت في التعليم ا

 اليونسكو لإلحصاء

 

 5042 -5002 كندا-مونتريال

IEARN :مع الشبكة العالمية  عضو مدرب

لمعلمين على للتعليم والمصادر  لتدريب ا

استخدام التكنولوجيا عن طريق منحى 

 المشاريع التشاركية من أجل تحسين التعلم . 

 

 5002 عمان      

Relief International – schools 
online : 

 -لبرنامج اإلغاثة العالمي عضو منسق

الستخدام التكنولوجيا   -مدارس عبر االنترنت

 في التعليم  

 

 .5001 -5005 عمان     

 

 

 
 

 الجامعات في اللجان عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

 التاريخ المكان اللجنة

 5049-5042 جامعة الشرق األوسط عضو لجنة الخطط الدراسية في الجامعة

 5049-5042 جامعة الشرق األوسط عضو لجنة امتحان الكفاءة الجامعية

 5049-5042 جامعة الشرق األوسط لطلبة في الكليةعضو لجنة تأديب ا

 5049-5042 جامعة الشرق األوسط عضو لجنة معادلة المواد في الكلية

عضو لجنة البحث العلمي والدراسات 

 العليا في الكلية

 5049-5042 جامعة الشرق األوسط

 5049-5042 جامعة الشرق األوسط عضو المجلس االستشاري في الكلية

س النوعية وضمان الجودة في عضو مجل

 الجامعة

 5042-5041 جامعة الشرق األوسط

 5042-501 جامعة الشرق األوسط عضو لجنة التدقيق األكاديمي في الجامعة

رئيس لجنة التقييم الذاتي للمعيار الثالث/ 

 البرامج األكاديمية في الجامعة

 5042-5041 جامعة الشرق األوسط

التقييم الذاتي  عضو اللجنة العليا لدراسة

 في الجامعة

 5042-5041 جامعة الشرق األوسط

عضو اللجنة االستشارية الخاصة بمرك  

 األعمال الريادية في الجامعة

 5042-5041 جامعة الشرق األوسط
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 5041-5042 جامعة الشرق األوسط في الجامعة عضو لجنة التعليم اإللكتروني

 5049-5041 امعة الشرق األوسطج لجنة القياس والتقويم في الجامعةعضو 

عضو وحدة الرقابة والتدقيق لضمان 

 في الجامعة الجودة

 جامعة الشرق االوسط

 
5042-5046 

 

رئيس لجنة االمتحانات في كلية العلوم 

 التربوية

 5042-5046 جامعة الشرق األوسط

رئيس لجنة مشاريع التخرج في كلية 

 العلوم التربوية

 5049-5042 جامعة الشرق األوسط

رئيس لجنة التدريب الميداني في كلية 

 العلوم التربوية

 5042-5041 جامعة الشرق األوسط

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 عنوان الدورة مكانها التاريخ

ف العالمي ورشة عمل التصني جامعة الشرق االوسط 2/40/5042

  QS Ratingللجامعات 

 

المصادر التربوية المفتوحة  Days Innفندق  2-1/45/5041

(OER  بالتعاون ما بين وزارة )

التربية والتعليم وجامعة القدس 

 المفتوحة.

العام الدراسي 

5046/5041 

ورشة عمل ) االعتماد العالمي  جامعة الشرق األوسط

 ( ABETللهندسة والتكنولوجيا )

 

 بناء االختبارات جامعة الشرق األوسط 5041أيلول 

 مهارات التدريس الفعال

 أخالقيات البحث العلمي

 تصال والتواصلمهارات اال

 

 

 5041آذار 

 

 5046نيسان 

 

 االردنيات ترابطة االكاديميا

 

 رابطة االكاديميات االردنيات

 

 البحث العلمي واألكاديميات

 

ورشة عمل إقليمية لتع ي  دور 
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 5041أيلول 

 

 

 5042أيلول 

 

 

 

 5045ح يران 

 

 

 

  جامعة الشرق األوسط

  

 

 جامعة الشرق األوسط

 

 

 

 عمان-فندق سادين

األكاديميات وأداؤهن بمؤسسات 

  التعليم العالي

 

الدورة المتقدمة ألعضاء هيئة 

 التدريس.

 

الددددددورة التدريبيدددددة لتطدددددوير أداء 

أعضددددددددداء الهيئدددددددددة التدريسدددددددددية 

 حور الثاني()الم

 

التددددددددريب المتخصدددددددص لتقيددددددديم 

المعلمدددين المشددداركين فدددي جدددائ ة 

الملكدددددة رانيدددددا العبدددددد هللا للمعلدددددم 

 المتمي 

 

 5040نيسان 

 

 وزارة التربية والتعليم

 

التدددددددريب المتخصددددددص لجددددددائ ة 

الملددددد  عبدددددد هللا الثددددداني لتميددددد  

األداء الحكددددومي والشددددفافية فدددددي 

 دورتها الخامسة.

 

   

 Net Corpsالشبكة العالمية  بلجيكا  -بروكسل 5001ح يران 

   

 قيق الداخلي دالت وزارة التربية والتعليم 5001ح يران 

(Internal Audit and 
Quality Management 

System (QMS) 
 

 

 -5002تشرين أول 

  5001شباط 

 

 برنامج تنمية اإلداريين عمان-المعهد الوطني للتدريب

فعاليددددددة اسددددددتخدام الوسددددددائط ألعلى للعلوم المجلس ا 5002تشرين أول 
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-المتعددددددددددددة والكمبيددددددددددوتر  والتكنولوجيا

مختبددددر جدددداف فددددي تدددددريس 

 العلوم

 

لقيددددددادة  ةالرخصددددددة الدوليدددددد وزارة التربية والتعليم 5002 أيار

 (.  ICDLالحاسوب )

 
 

 Open Source Software عمان -فندق األردن 5005كانون أول 

 
  

 The use of ICT in كندا - نيوبرون وي  5005ح يران 
classrooms, and 
implementing a student- 
centered curriculum- 
driven approach. 

 

 

 شبكات الحاسوب وزارة التربية والتعليم 5005نيسان 

Cisco networking 

Academy Program- 
Semesters 1+2 

 
   

رة الجودة نظام إدامبادئ  وزارة التربية والتعليم 5004نيسان 

Quality Management 
System ( ISO 9000) 

 

 
 5000تشرين الثاني 

 

مرك  تنمية الموارد  –عمان 

 البشرية

 

تصميم وتطوير البرمجيات  

 التعليمية

 

 5000أيار 

 

 عمان –جامعة القدس المفتوحة 

 

التعليم المفتوح والتعلم عن بُعد    

 ALECSOبإشراف منظمة 

 

 

 The use of ICT to انجلترا-كامبريا 5000كانون الثاني 
support teaching and 
learning 

 

 



 
 

 

 

 

F071-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, Date: 05/11/2016 

 

 

11-15 

 

 

 4991أيار 

 

 

 

 

 4995ح يران 

 

 

 4994تموز -نيسان

 

 

 4990نيسان + أيار 

 

 

 4929أيار 

 

 

 4922ح يران -آذار

 

 

 4921آب -نيسان

 

 4921آذار 

 

 

 

 

 

 

 عمان-توليدو فندق

 

 

 

 

 إنجلترا –مانشستر 

 

 

 تعليموزارة التربية وال

 

 

 وزارة التربية والتعليم

 

 

 كوريا الجنوبية-سول

 

 

 وزارة التربية والتعليم

 

 

 انجلترا-كنجستون

 

 انجلترا -كولشستر 

 

 

 

 

 

 

 

الددددورة التدريبيدددة لمعلمدددي اللغددددة 

 ةالعربيدددددددة والتربيدددددددة اإلسدددددددالمي

علدددى اسدددتخدام التقنيدددات التربويدددة  

الحديثدددددددة   بإشددددددددراف منظمددددددددة 

ISESCO   والهيئددددددددددة الخيريددددددددددة

 اإلسالمية العالمية.

 

 

The use of IT to support 
teaching and learning 

 

   

طددرق تقيددديم الطلبددة: تقيددديم العمدددل 

 الجماعي  التقييم الذاتي.

 

 

 

تصددددميم وإنتدددداج مددددواد تدريبيددددة  

 للمعلمين.

 

 

Educational Service 
Automation. 
 

 

 

  DTPبرنامج الناشر المكتبي     

 

 

 

Computer Awareness 
 

 

General Language 
Improvement & English 
for Academic Purposes  
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 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

 

 

 

 عنوان الدورة مكانها التاريخ

 جدول مواصفات االختبار جامعة الشرق االوسط 5042كانون أول 

ملف المادة وخطتها ألعضاء  جامعة الشرق االوسط 5049+ 5042 أيلول

 هيئة التدريس الجدد

اإلرشاد األكاديمي ألعضاء هيئة  جامعة الشرق االوسط 5049+ 5042أيلول 

 التدريس الجدد

 

 جامعة الشرق االوسط 5041 أيلول

 

 

ملف المادة +  التعلم اإللكتروني

الهيئة  ءلكافة أعضا وخطتها

 .التدريسية

الدددددددددورة التدريبيددددددددة لتطددددددددوير  جامعة الشرق االوسط 5042أيلول 

أعضددددددداء الهيئدددددددة التدريسدددددددية. 

ضدددددددددددمن محدددددددددددور التعلددددددددددديم 

 اإللكتروني.

 

 التصميم التعليمي وكتابة وزارة التربية والتعليم 5045كانون الثاني 

 Story Board السيناريو 

 

النتائج اإلدارة المبنية على  وزارة التربية والتعليم 5042+ 5009

(RBM) 

 

اسدددتخدام التكنولوجيدددا فدددي تنفيدددذ   عمان -فندق مرمرة 5002

المشددداريع التشددداركية مدددن أجدددل 

تحسدددين الدددتعلم. الشدددبكة العالميدددة 

 (  IEARNللتعليم والمصادر )

 

اسدددتخدام تكنولوجيدددا المعلومدددات  وزارة التربية والتعليم 5005أيار 

واالتصددداالت فدددي تنفيدددذ مشددداريع 

س إربدددددد تشددددداركية بدددددين مددددددار
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وعمدددددددان والكدددددددرك باسدددددددتخدام 

 Videoتقنيددددددددددددددددددة 
Conference 

 

 5005+ آب 5004آب 

 

 

 

4995- 4991 

 

 

 

 

 -4929تشرين أول 

 4990نيسان 

 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 + جامعة مؤته

 

 

 وزارة التربية والتعليم

 

 

 

 

 إربد -المدرسة الشاملة للبنات

المعهددددددددد الصددددددددديفي لتددددددددددريب 

المعلمدددددددددين علدددددددددى اسدددددددددتخدام 

لتكنولوجيدددددددددا فدددددددددي الحصدددددددددة ا

 الصفية

 

 

تددددددريب المعلمدددددين والمشدددددرفين 

التربددددددددويين علددددددددى اسددددددددتخدام 

الحاسددددوب وسدددديلة تعليميددددة فددددي 

مباحدددددث: الرياضددددديات والعلدددددوم 

واللغددددددة اإلنجلي يددددددة والتربيددددددة 

 الفنية.

 

تدددددددددددريب معلمددددددددددي مبحددددددددددث 

الحاسددددوب فددددي منطددددق الشددددمال 

علدددددددددددى اسدددددددددددتخدام منددددددددددداهج 

 الحاسوب الجديدة.

 

 

 

 ثيةالبح االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الموضوعات التربوية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  وخصوصاً التعلم اإللكتروني 

 .وبيئات التعلم االفتراضي
 

 
 

 اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اإلنجلي ية قراءة وكتابة ومحادثة.
 

 
 

 أخرى نشاطات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7)عضو مناقشة على رسائل الماجستير 

  الدولي الذي عقد في جامعة الشرق فتبينوا مبادرة ؤتمر لم  ي محاربة اإلشاعةدور علماء الدين واألسرة فتحكيم بحث بعنوان
 9102األوسط  بالتعاون مع مديرية األمن العام في نيسان 

  "في ورشة عمل استراتيجية النهوض بقطاع التعليم في األردن التي عقدت بإدارة  تقديم ورقة بعنوان " التعلم اإللكتروني

 . 01/6/3102عمان بتاريخ  -عمال التعاونية في األردن في غرفة الصناعة والتجارةجمعية الرخاء لرجال األ

  7/4/3101 بتاريخمدرسة زوبيا الثانوية للبنات  –إعداد االختبارات التحصيلية محاضرة في 
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 0/6/3101بتاريخ  تقييم مخطوط بعنوان" التكنولوجيا في العملية التعليمية " لوزارة الثقافة 

 31/6/3106إنتاج وإدارة محتوى الكتروني "  لوزارة الثقافة بتاريخ بعنوان "  تقييم مخطوط                                                                     

   33/00/3107جبل الويبدة . بتاريخ  –محاضرة بعنوان " التنمر" لطلبة المدرسة األرثدوكسية الوطنية 

  تم تدريب الطلبة على إنتاجها من حقائب تعليمية ووسائل تعليمية أخرى ناعور باألساسية / لواء ت ويد مدرسة أم البراك

  .3102في شباط  " إنتاج المواد التعليمية خالل  مادة "

  36/4/3102تحكيم مشاريع وأعمال الطلبة التي عرضت في المؤتمر العلمي السابع ألكاديمية القادة الدولية بتاريخ. 

    

 

 
 

 عليها حصل التي وائ الج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وزارة التربية  - مرك  الملكة رانيا العبد هللا لتكنولوجيا التعليم –درع يوم المرأة العالمي

 5042والتعليم  

 درع برنامج دعم القرار التربوي (ERSP تكريماً لدعم برنامج حوسبة مباحث اإلدارة   )

 MIS- Online   5044المعلوماتية
  وزارة التربية والتعليم   –جائ ة الموظف المثالي في إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

5009. 
 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الرسالة عنوان

 
 اسم الطالب

( في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة Ipadأحمد السكافي                            أثر استخدام اإليباد )صباح 

محافظة الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في 

 (3102/3131العاصمة عمان )

 

درجة استخدام العاملين في مكتبات الجامعات األردنية لخدمات الحوسبة السحابية  بيان محمد الدبس

 (3102/3102) ومعوقاته من وجهة نظرهم

 

بير الشفهي في مادة اللغة مي داهود أبو الشيخ                            أثر استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مهارة التع    

اإلنجلي ية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة 

 (3102/3102)العاصمة عمان

 

مقترح في تنمية مهارة االستماع  Podcastرنا فوزي المصري                               فاعلية استخدام برنامج تدوين صوتي 

ة للناطقين بغيرها في المدارس الخاصة في محافظة لدى طلبة اللغة العربي

 (3102/3102)العاصمة عمان

 

 درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف                        جميلة عيسى الم رعاوي   

 مشرفاً مشاركاً  (3106/3107 الواء قصبة مأدب –الحكوميةالصفية في المدارس                                                           

 

 وجهة نظر اإللكتروني منمديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم  دورلينا جمال عبد الباري                                    

 مشرفاً  مشاركاً  (3106/3107) اصمة عمانالع المعلمين بمحافظة                                                             
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 المعرفون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزير تربية وتعليم سابق –سير النعيمي .د تي 

 للشؤون اإلداريةأمين عام وزارة التربية والتعليم  -سامي ساليطة  السيد 

  السيدClaude Akpabie  – كندا -مكتب إحصاءات اليونسكو  مونتريال 

  جامعة مؤتة. –استاذ تكنولوجيا التعليم  – محمد المجاليأ.د 
 جمهورية مصر العربية -جامعة عين شمس -لوجيا التعليمأستاذ تكنو -أ.د فارعة حسن سليمان 


