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 الخبرة المهنية

 الدولة اسم المؤسسة المسمى الوظيفي إلى )السنة( من )السنة(

 وكيل للقبول والتسجيل اآلن 2019
مقر  – في الفجيرة والتقنيةعلوم الجامعة 

 االمارات الفجيرة

 اآلن 2019
أستاذ مساعد بكلية 

 العلوم ات واإلنساني

مقر  – في الفجيرة والتقنيةعلوم الجامعة 

 االمارات الفجيرة

2006 2019 
أستاذ مساعد بكلية التربية 

 والعلوم األساسية
 االمارات الفجيرةمقر  – جامعة عجمان

 االمارات الفجيرةمقر  – جامعة عجمان وكيل للقبول والتسجيل 2019 2001

1997 2006 
أستاذ مساعد بكلية التربية 

 والعلوم األساسية
 االمارات الفجيرةمقر  – جامعة عجمان

 

 التدريسيةالخبرة 

بكالوريوس/  اسم المساق
 دراسات عليا

بكالوريوس /  اسم المساق
 دراسات عليا

 بكالوريوس مدخل علم نفس بكالوريوس علم نفس عام

 بكالوريوس علم نفس تعليمي بكالوريوس علم النفس النمو

 بكالوريوس  التقويم التربوي بكالوريوس علم النفس التربوي

 بكالوريوس  القياس والتقويم لذوي االحتياجات الخاصة بكالوريوس التقويم التربوي

األشراف علي التربية العملية بقسم تكنولوجيا  بكالوريوس تكنولوجيا التعليم

  التعليم
 بكالوريوس

 بكالوريوس إنتاج برامج تعليمية باستخدام البرامج الجاهزة بكالوريوس التعلم الفردي

 بكالوريوس   الكمبيوتر في التعليم بكالوريوس التصميم التعليمي

 بكالوريوس   الكمبيوتر في المكتبات بكالوريوس الحاسوب والتعليم

اإلعالم اإلحصاء والحاسب اآللي لقسم  بكالوريوس إنتاج برمجيات تربوية

  التربوي
 بكالوريوس

األشراف علي التدريب الميداني بقسم 

   تقنيات التعليم
استخدام الكمبيوتر في مجال التخصص ألقسام  بكالوريوس

التربية الفنية و اإلعالم التربوي و االقتصاد 

  المنزلي

 بكالوريوس

في مجال  علم نفس التربوي و تطلبقاته دبلوم تكنولوجيا التعليم

 التخصص
 ماجستير

ماجستير    و  حلقات المناقشه و البحث العلمي دبلوم علم النفس و نظريات التعلم

 دكتوراه
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 المنشورات
 الكتب .1

▪  

 فصول في كتب .2
 ال يوجد ▪

 أبحاث منشورة في مجالت علمية .3
 اساليب التقييم اإللكتروني في الجامعات بالتطبيق علي ▪
تجربة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، المؤتمر الدولي األول في التقييم والجودة واإلعتماد االكاديمي في التعليم  ▪

 . 2015المملكة األردنية الهاشمية .مارس  –العالي ، جامعة الزرقاء 
لتعليم من وجهة نظرهم ، االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عجمان إلى بعض مستحدثات تكنولوجيا ا ▪

 . 2011سبتمبر  –الجزء الثاني  – 100جامعة الكويت ، العدد  –المجلة المصرية التربوية 
العالقة بين التخصص األكاديمي واهتمامات طالب جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا نحو استخدام االنترنت، منشور  ▪

 لية التربية جامعة عين شمس. بمجله القراءة للجميع مجله علمية محكمة تصدر عن ك
عوامل أمن وسالمة الطفل اإلماراتي كما تدركها األمهات وإجراءات تحقيقها "دراسة ميدانية" ،تم ألقائه في المؤتمر  ▪

 ومنشور في محلة الجمعية المصرية للدراسات النفسية. 
ميع مجله علمية محكمة تصدر عن كلية الكمبيوتر التعليمي في سلطنة عُمان واقع وتطلعات، منشور بمجله القراءة للج ▪

 التربية جامعة عين شمس. 
اتجاهات المسنين نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الشخصية وعالقتها ببعض المتغيرات، منشور بكتيب المؤتمر  ▪

 اإلقليمي األول لرعاية المسنين رعاية عين الشمس.

 أبحاث منشورة في مؤتمرات .4

المملكة  –حضور المؤتمر الدولي األول في التقييم والجودة واإلعتماد االكاديمي في التعليم العالي ، جامعة الزرقاء - ▪
األردنية الهاشمية . و المشاركة بورقة عمل "اساليب التقييم اإللكتروني في الجامعات بالتطبيق علي تجربة جامعة عجمان 

 .2014مارس  26-23للعلوم والتكنولوجيا"، 
شاركت في المؤتمر الخامس والعشرين لعلم النفس بمصر ببحث بعنوان: "االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  ▪

تم إلقاء البحث  2009/ 2/ 3بجامعة عجمان إلى بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم" في الفترة من 
 العربية في هذه الفترة. من خالل مقرر الجلسة لعدم التواجد بدولة األمارات

شاركت في المؤتمر الحادي والعشرين لعلم النفس بمصر والثالث عشر ببحث بعنوان عوامل أمن وسالمة الطفل اإلماراتي  ▪
 .2005/ 2/ 2حتى  2005/ 1/ 30كما تدركها األمهات وإجراءات تحقيقها "دراسة ميدانية" في الفترة من 

يم جميع مؤتمرات الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم والجمعية المصرية شاركت في الحضور؛ والمعاونة في تنظ ▪
 2001للدراسات النفسية منذ تاريخ عضويتي وحتى سفري لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

شاركت في المؤتمر اإلقليم األول لرعاية المسنين ببحث بعنوان "اتجاهات المسنين نحو استخدام الوسائل التكنولوجية  ▪
لشخصية وعالقتها ببعض المتغيرات" والذي تم نشرة في المجلد األول الخاص بالمؤتمر بعد أن تم عرضة في جلسات ا

 المؤتمر. 
 .1998قمت بعرض ملخص رسالة الدكتوراه في مؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسية لعام  ▪

 

 األنشطة المهنية واألكاديمية

. التدريب المهني1  

أعداد األستاذ الجامعي مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعد الحصول علي الماجستير دورة  ▪
 شرط للترقية لمدرس مساعد.

 رخصة قيادة الحاسوب الدولية ▪
 حضور دورة " الساعات المعتمدة"، مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس. ▪
 التعلم مدى الحياة"، مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس. حضور دورة " ▪
 حضور دورة " النشر العلمي"، مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس. ▪
 ت بجامعة عين شمس.حضور دورة " أخالقيات البحث العلمي "، مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادا ▪
حضور دورة " معايير الجودة في العملية التدريسية "، مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  ▪

 عين شمس.
 حضور دورة " تنمية المهارات اإلدارية "، بمركز اإلداري لتنمية الموارد البشرية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة. ▪
بال حدود "، بمركز اإلداري لتنمية الموارد البشرية ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ؛ بالمشاركة  حضور دورة " نجاح ▪

 مع المركز الكندي للتدريب والتنمية البشرية إبراهيم الفقي 
لومات حضور ندوه " اللغة االنجليزية )تطوير أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية لمواكبة العصر الرقمي("، تنظيم كلية المع ▪

 واإلعالم والعلوم اإلنسانية، شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، دولة اإلمارات العربية المتحدة .
شبكة جامعة عجمان للعلوم  حضور ندوة " التعليم اإللكتروني"، تنظيم إدارة الخدمات اإللكترونية األكاديمية  ، ▪

 والتكنولوجيا، دولة اإلمارات العربية المتحدة
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" ؛ دورة تدريبة في التنمية البشرية للمدربين  Waxen Universityالحصول على شهادة مدرب محترف من "  ▪
 المحترفين 

 محاضرة حول مهارات التقويم ؛ مدرسة أوحلة المختلطة للتعليم األساسي ▪
 كة في الملتقى الثاني لإلبداع ؛ المركز العلمي لإلبداع وتنظيم المؤتمرات ،شهادة تقديرالمشار ▪
 تنفيذ ورشة عمل حول استخدام التكنولوجيا في التدريس ؛ مدرسة أوحلة المختلطة للتعليم األساسي . ▪
 تقديم حلقات تلفزيونية حول التوافق االسري بتلفزيون الفجيرة  ▪
 لفزيون الفجيرةتقديم حلقات حول التحصيل الدراسي بت ▪
 تقديم حلقات حول التذكر والمذاكرة بتلفزيون الفجيرة ▪
 تقديم حلقات حول التحصيل األكاديمي ونصائح للطلبة بإذاعة الفجيرة ▪
 تقديم حلقات حول تربية األطفال بإذاعة الفجيرة ▪
 تقديم حلقات حول دور الرقابة األسرية نحو البرامج التلفيزيونية بإذاعة الفجيرة ▪
▪ Successfully completed training in "Project Management Fundamentals" at Ajman 

University Of Science & Technology – 13th February to 20th February 2010 . 

. ورش العمل2  

 ال يوجد ▪
 

. اإلشراف على أطروحات الماجستير3  

 في اإلشراف على رسائل ماجستير و دكتوره في التربية النوعية جامعة عين شمس. قمت بالمشاركه ▪
 تقييم البحوث و االورق علمية لغرض النشر العلمي  بمجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ▪

. اإلشراف على أطروحات الدكتوراه4  

 
 

 عضوية الدوريات والمجالت العلمية
 

 ال يوجد  ▪
 

 الجوائز
 شهادات تقدير للتميز الدراسي بمرحلتي الدبلوم العام والدبلوم الخاص.  ▪
 شهادة تقدير من جامعة عين شمس لإلشراف على النشاط الطالبية. ▪

  

 


