
 

الرابع  ”بالعدد  زايد  “عام  الخير  عام  في  إليكم  نعود 
الكثير  جعبته  في  يحمل  والذي  اإلخبارية  النشرة  من 
بكل  الكلية  مستوى  على  المتميزة  المشاركات  من 
المجتمعية  والخدمة  والتدريسية  البحثية  جوانبها 
واألنشطة الطالبية و العالمية. ونبدأ العام الدراسي 
التربية  كلية  ألسرة  االنضمام  أن  لنا  يؤكد  بما  الجديد 
فقط  أكاديميا  ليس  النجاح  نحو  األولى  الخطوة  هو 
معلمي  إعداد  إن   . وتربويا  مجتمعيا  أسريا،  ولكن 
وباحثي المستقبل المتميزين هو البنيان القوي الذي 
وضع حجر أساسه الشيخ )زايد بن سلطان) رحمه الله(. 
يسلكه  من  طريق  يضيء  ال  الذي  النور  هو  المعلم 
فقط وإنما يضيء كل ما حوله فهو األساس. كيف ال 
و هو ُيَعُد في كلية تبرز و تتميز في مشاركاتها داخل 

وخارج الدولة .وما يميز هذا العدد:
للكلية.  كعميد  مراد  أحمد  الدكتور  األستاذ  *انضمام 
جائزة  على  شحادة  علي  الدكتور  األستاذ  *حصول 

التميز على مستوى الجامعة. 
على  قاسم  جابر  محمد  الدكتور  األستاذ  *حصول 
العرب  المبدعين  اتحاد  من  األكاديمي  اإلبداع  شهادة 
األمم  في  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  عضو 

المتحدة.
في  وابداعاتهم  الكلية  طلبة  مع  التميز  *ويستمر   
األوراق البحثية على المستوى المحلي والعالمي بـ: 
*حصول اثنين من طلبة الدكتوراه )أمين الخياط وخليل 
في  بحثي  عرض  بأفضل  األول  المركز  على  العربي( 
تسنغهوا  بجامعة  االسيوية  الجامعات  اتحاد  منتدى 

في بكين بالصين.

فنتمنى لكم قراءة ممتعة....

Introductionمقدمة

We have returned back this year with the new 
edition of the fourth issue of the newsletter, 
which carries many outstanding contributions at 
the level of the college in all its aspects: Research, 
teaching, community service and student 
activities. And so the new academic year has 
commenced, manifesting that the joining of the 
Faculty of Education family is the first step towards 
success not only academically, also communally. 
The preparation of the future teachers and 
scholars of excellence is the strong foundation 
structure that was laid by Sheikh Zayed bin 
Sultan, may Allah bestow his mercy upon him. The 
teacher is he whose light illuminates not merely 
his path but those of others. whole. How should 
he not when he is grown in the midst of the 
College of Education, a scholarly realm that stands 
out as an academic contributor inside and outside 
the university and even outside the country with 
its international partnerships. What distinguishes 
this issue is having Professor Dr. Ahmed Murad 
from the College of Science as the acting Dean for 
the College of Education. In addition, we celebrate 
Professor Ali Shehadeh’ accomplishments who 
has been selected for the university excellence 
allowance, and Professor Mohammad Jaber who 
has been granted the Certificate of Academic 
Creativity. The distinguished features of the 
College of Education do not stop here, but have 
reached students contributions to scholarship 
and research.

 Have a great reading….
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Welcome to one of the top ranked universities 
in the world.  The College of Education (CEDU) 
is fast becoming one of the top educational 
schools in the region with a focus on preparing 
graduates to become exceptional leaders, 
teachers, innovative thinkers and problem 
solvers for the challenging educational and 
social problems facing the world.
We desire to improve the human condition for 
children of all ages; for adults in the workplace 
and in the community; for families; and 
especially in the educational enterprise for   
teachers, leaders, and other human service 
professionals.
Our curriculum places a strong emphasis on 
student centered learning; understanding 
educational research and the transformation 
of research to effective and successful 
educational practices.  Our goal is to prepare 
students with the desire, knowledge, and 
skills to develop and implement innovative 
strategies to improve the world through the 
educational enterprise-through teaching, 
research, policy analysis, and community 
service.
We hope you enjoy reading this edition of the 
College of Education’s newsletter. 

Prof. Ahmed Murad
Acting Dean, College of Education 

المهنية  الكلية  اليوم  التربية   كلية  أصبحت  لقد 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الرائدة 
بأبحاثها  ومعروفة  العربي،  الخليج  ومنطقة 
التعليمية المؤثرة وبرامجها األكاديمية. هدفنا هو 
المنطقة،  ولكل  للوطن  التعليمية  االحتياجات  تلبية 
للمجتمع  أساسي  بعنصر  العناية  وبالتالي 
المعرفي وذلك هو التعليم المتميز لجميع الطلبة.
بحيث  الفاعل  التعليم  على  تركز  بيئة  الكلية  تقدم 
المفاهيم  استكشاف  الطلبة  جميع  يستطيع 
ومهاراتهم  تدريسهم  وجعل  الجديدة  التربوية 
المهنية  التنمية  برامج  أن  كما  متميزة.  القيادية 
المهارات  تطوير  في  تساعد  لدينا  واألبحاث 

التدريسية وتحسين األداء المدرسي.
العالمية،  األكاديمية  المعايير  أعلى  كليتنا  تحمل 
بالتطوير  اللتزامها  دوليًا،  اعتمادها  تم  ولقد 
المستدام، وبتحقيق اإلنجازات العالية. وهذا يعني 
أن التعليم في كلية التربية سيعّد الطلبة ليكونوا 
المدرسية،  واإلدارة  التدريس،  مجال  في  رائدين 

والبحوث التربوية.
نشرة  من  العدد  هذا  بقراءة  تستمتعوا  أن  نتمنى 

كلية التربية.
أ.د. أحمد مراد
عميد كلية التربية باإلنابة

كلمة العميد

Dean’s Message

EDU_UAEU



 

قدمت د. سارة العليلي  من قسم المناهج وطرق 
التدريس  للكادر األكاديمي في كلية التربية ورشة 

عمل بعنوان : 
" جائزة دائرة التعليم والمعرفة للبحث المتميز".

تحت رعاية الدكتور إبراهيم المجيني مساعد العميد 
الدكتورة  قدمت  التربية  كلية  في  الطلبة  لشؤون 
نجوى الحوسني ورشة عمل بعنوان "كوني سفيرة 

لكليتك".  

كلية  وكيل  الحوسني-  نجوى  الدكتورة  قدمت   
التربية ورشة عمل لخريجو وخريجات جامعة اإلمارات 

بعنوان ( مفاتيح النجاح في الحياة والعمل).

Dr. Sara Al Aleeli from Department of Curriculum 
and Methods of Instruction presented for the 
faculty members in College of Education a 
workshop entitled: “ADEK Award for Research 
Excellence”.

Under the organization of Dr. Ibrahim Almujani 
in College of Education, Dr. Najwa Alhossani 
presented a workshop entitled: “How to be an 
ambassador to your college”. 

Dr. Najwa Alhossani, the Vice Dean, represented a 
workshop for alumni in the UAEU entitled: keys to 
success in life and work.

2

Teaching Activities
أنشطة تعليمية



 

 

وغادة  الهباش،  مها   : الدكتوراة:  طالبات  قدمت 
شو  و  العوذلي،  وصفا  المحمدي،  ونجاح  الكيالني، 
كلية  من   Capstone الــ  لطالبات  عمل  ورشة  ليو، 
التربية ورشة عمل بعنوان: "إدارة سلوك الطالب في 
البيئة الصفية" تحت اشراف الدكتور صادق إسماعيل 

من قسم المناهج و طرق التدريس.

قدم الدكتور نجم الدين الشيخ من قسم المناهج و 
طرق التدريس ورشة عمل تخدم في تطوير مهارات 
البحث الكيفي للكادر التربوي و الطالب في جامعة 

اإلمارات العربية المتحدة.

PhD students: Maha Alhabbash, Xu Liu, 
Najah Al-Mohammedi, Safa AlOthali and 
Ghada Alkilani presented a workshop titled: 
”Classroom behavior management“ for 
Capstone students in College of Education 
under the supervision of Dr. Sadiq Ismail from 
Department of Curriculum and Methods of 
Instruction.

To develop scientific research skills and 
abilities, Dr. Negmeldin Alsheikh presented a 
workshop for the teaching staff and students 
entitled: ”Thinking about qualitative research: 
Choices from different directions“ under the 
supervision of Department of Curriculum and 
Methods of Instruction.
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"استراتيجيات صفية لخلق بيئة تفاعلية" ورشة عمل 
الخبرات  لطالبات  الجناحي  منى  الدكتورة  قدمتها 

الميدانية.

Dr. Mona Al Janahi presented a workshop 
titled ” Strategies of Creating and Interactive 
Classroom“ for the colleges’ filed experience 
students. 



 

 

 

و  الحوسني  نجوى  للدكتورة  متميزة  مشاركة 
الدكتورة هالة الحويرص  من كلية التربية في تحكيم 

فعاليات ملتقي جائزة حمدان للتميز و الموهبة.

زايد  جامعة  في  عقد  الذي   "ALLT" ِملتقى  خالل 
الهباش،  مها  الدكتوراه:  طالبات  قدمت   ، دبي  في 
وغادة الكيالني، ونجاح المحمدي، وصفا العوذلي، 
الحره  القراءة  "دور  بعنوان:  بحثية  ورقة  ليو  شو  و 
المكثفة في إثراء اللغة اإلنجليزية " بإشراف الدكتور 
نجم الدين الشيخ من قسم المناهج وطرق التدريس 

بكلية التربية. 

كلية التربية تشارك بثالثة أبحاث في مؤتمر: التعليم 
) رؤى وآفاق مستقبلية(،  واألمن القومي العربي 
الذي نظمته جامعة أسيوط - المنعقد في الغردقة 
- مصر ، قدم األبحاث : أ.د.محمد جابر قاسم - قسم 
المناهج وطرق التدريس، أ.د. عوشة المهيري، و أ.د. 

محمد الزيودي، قسم التربية الخاصة.

Research Activities
األنشطة البحثية

Dr. Najwa Alhossani and Dr. Hala Howaris 
from College of Education participated as 
arbitrators in Hamdan Forum for Excellence 
and Talent. 

PhD students: Maha Alhabbash, Xu Liu, 
Najah Al-Mohammedi, Safa AlOthali and 
Ghada Alkilani presented a research paper 
titled: "FEVER: Free Extensive Voluntary ESL/
EFL Reading“ in ALLT Forum held at Zayed 
University in Dubai under the supervision of 
Dr. Negmeldin Alsheikh from the Department 
of Curriculum and Methods of Instruction.

The Faculty of Education participated in three 
research studies conducted by Prof. Mohamed 
Gaber Qassem from the Department of 
Curriculum and Methods of Instruction, 
Dr. Ousha Al-Muhairi & Dr. Mohammed Al-
Zyoudi from Department of Special Education 
in a conference entitled: ”Visions and Future 
Prospects“ that was organized by Assiut 
University, Egypt. 
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تم قبول نشر بحث لدكتورة منى الجناحي في مجلة Literacy Research and Instruction حيث كان البحث بعنوان :
You could say I’m hardcore fan of Dragon Ball Z:“ Affinity spaces, Multiliteracies, and the Negotiation of 

Identity.“

في باريس المؤتمر العالمي السابع في التربية و 
من  الزعتري  وفاء  الدكتوراة  طالبة  قدمت   التعلم 
التربية ورقة بحثية بعنوان  قسم األصول في كلية 
إحساس  على  بالطالب  المعلم  عالقة  تؤثر  كيف   "
بإشراف   " المدرسي  باالنتماء  المراهقين  الطالب 

الدكتور علي ابراهيم.

في باريس المؤتمر العالمي السابع في التربية و التعلم قدمت  طالبة الدكتوراة مريم الصريدي من قسم المناهج و طرق 
التدريس ورقة بحثية بعنوان "التجربة القرائية للطالب االماراتيين في الصف الحادي عشر تبعا لتصنيف بلوم" بإشراف الدكتور 

نجم الدين الشيخ.

A study carried out by Dr. Mona Al Janahi is being published in Journal of Literacy Research and Instruction, a 
Scopus indexed journal. The study entitled: You could say I’m hardcore fan of Dragon Ball Z:“ Affinity spaces, 
Multiliteracies, and the Negotiation of Identity

A PHD candidate, Wafaa El Zaatari, 
presented a paper entitled: ”How teacher-
student relationship affects Adolescents’ 
sense of School Belonging“ In the Seventh 
International Congress on Education and 
Learning that was held in Paris Diderot 
university under the supervision of Dr. Ali 
Ibrahim from department of Foundation.  

A PHD candidate, Mariam Alereidi, presented a paper entitled: ”Reading experience for eleventh grade Emirati 
Students Based on Bloom Taxonomy“ In the Seventh International Congress on Education and Learning that 
was held in Paris Diderot university under the supervision of Dr. Negmeldin Alsheikh from Department of 
Curriculum and Methods of Instruction.
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حنان  و  رباني،  لطفية  الدكتوارة:  طالبات  حضرت 
التدريس( المؤتمر  مراشدة )قسم المناهج و طرق 
و  التربوي  التقويم  و  للقياس  الثاني  العالمي 
الذي عقد في كلية اإلمارات للتطوير التربوي في 

أبوظبي.

أمين  و  العربي  خليل  من:  كل  الدكتوراة  طلبة  حصل 
طرق  و  المناهج  قسم  التربية  كلية  من  الخياط 
التدريس على جائزة افضل عرض بحثي في منتدى 
في  تسنغهوا  بجامعة  األسيوية  الجامعات  اتحاد 
بكين بالصين. و كان عنوان البحث: "التربية األخالقية 

والمجيء إلى إجماع حول علم الروبوت التربوي".

PhD Students: Lutfieh Rabbani and Hanan Al 
Marashdi from Department of Curriculum 
and Methods of  Instruction, attended the 
2nd International Conference on Educational 
Measurement, Evaluation and Assessment“ 
which was held in Emirates College for 
Advanced Education in Abu Dhabi. 

PhD Students: Khalil AlArabi & Amin 
Alkhayat from College of Education won 
the Best Research Presentation Award 
in the Postgraduate Academic Forum of 
Asian Universities Alliance held in Tsinghua 
University, Beijing, China for their paper 
entitled: ”Moral Education and Coming to a 
Consensus on Educational Roboethics“.
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ألحبائنا  تفاعلية  أنشطة  التربية  كلية  طالبات  قدمت 
األطفال في معرض العين تقرأ في برنامج العين تقرأ 
الدكتورة  بإشراف  متتالية  أيام  تسعة  استمر  الذي 

نجوى الحوسني، وتنسيق أ.د.محمد جابر قاسم .

University and 
Community Service

أنشطة خدمة الجامعة 
والمجتمع

Students in the College of Education 
participated and carried out different 
effective educational activities for children in 
Al Ain Reads Event.

قسم  من  المخالفي  الرحمن  عبد  دكتور  قدم 
 “ بعنوان  عمل  ورشة  التدريس  طرق  و  المناهج 
حيث  الرقمي”  المحتوى  لتطوير  المخالفي  نموذج 

تم تطوير هذا النموذج من قبله .

المناهج  قسم  من  العليلي  سارة  الدكتورة  قدمت 
بعنوان  عمل  ورشة   التربية  بكلية  التدريس  طرق  و 
مؤتمر  في  األبناء”  سلوكيات  في  التغير  مراقبة   “

أولياء األمور في جامعة خليفة في أبوظبي.

Dr. Abdurrahman Almekhlafi from 
Department of Curriculum and Methods of 
Instruction presented his Digital Interactive 
Content Model )ADIC( in a workshop that 
he designed to help instructional designers, 
curriculum developers, teachers and students 
in their teaching and learning processes. 

”How to Observe Changes in Your Children’s 
Behaviors“ is a workshop that was presented 
by Dr. Sara Al Alili from Department of 
Curriculum and Methods of Instruction in 
Abu Dhabi University during the ”Parents 
Conference“.  
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و  المناهج  قسم  من  المرشدي  غادة  الدكتورة 
طرق التدريس تتحدث عن اختيار األصدقاء و التعامل 

معهم في برنامج صباح الشارقة.

Dr. Ghadah Al Murshidi from Department of 
Curriculum and Methods of Instruction talked 
about How to choose your friends and their 
effects in your life. The talk was on Sharjah 
Channel for the Sharjah Morning Program.

قسم  من  رباني  لطفية  الدكتوراة  طالبة  قدمت 
جامعة  لطلبة  عمل  ورشة  التدريس  طرق  و  الناهج 
اإلمارات  بعنوان: " النسخة األفضل- منك( كيفية بناء 

رؤية شخصية مميزة".

قسم  من  المخالفي  الرحمن  عبد  الدكتور  قدم 
 “ بعنوان  عمل  ورشة  التدريس  طرق  و  المناهج 
التعلم المختلط " استهدفت الهيئة التدريسية في 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة. 

A PhD student, Lutfieh Rabbani from 
Department of Curriculum and Methods 
of Instruction, presented a workshop for 
undergraduate students in the UAEU entitled: 
The ”Best Version“ of You– Constructing your 
Unique Personal Vision“

Dr. Abdurrahman Almekhlafi from 
Department of Curriculum and Methods 
Instructions presented a workshop entitled: 
”Blended Learning / Technologies“ which 
targeted the faculty members in the UAEU.
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تعليم  محاكاة  في  ورشة  التربية  كلية  نظمت 
المعلمين قدمتها طالبة الدكتوراة زليخة محمد من 

.Ghent University – Belgium جامعة

The College of Education organized a 
workshop about ”Clinical Simulations“ 
presented by A PhD candidate: Zulaikha 
Mohamed from Ghent University – Belgium. 

الدكتور محمد جابر قاسم من قسم  شارك األستاذ 
الدروس  ندوة  في  التدريس  وطرائق  المناهج 
للتخطيط  اإلقليمي  المركز  نظمها  التي  الخصوصية 

التربوي بالشارقة. 

الدكتورة غادة المرشدي من قسم المناهج و طرق 
التدريس تتحدث عن العولمة في برنامج سبعة على 

سبعة.

قدمت الدكتورة غادة المرشدي من قسم المناهج 
و طرق التدريس  ورشة عمل عن السعادة الشخصية 

في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهوبين. 

Dr. Mohammed Jaber from Department of Curriculum 
and Methods of Instruction participated in a seminar 
about private tutoring that was organized by the 
Regional Center Educational Planning.

Ghadah Al Murshidi talked about 
Globalization and its effect on society and 
education. It was a talk on Fujairah Channel 
with Seven on Seven Program.

Dr. Ghadah Al Murshidi from Department 
of Curriculum and Methods of Instruction 
conducted a workshop about self-happiness 
in Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Centre for  
Giftedness and Innovation.  



 

استقبلت كلية التربية  
الدفعة الجديدة 

من طلبة الماجستير 
والدكتوراة وقدمت لهم 

ورشة تعريفية ببرامج 
الماجستيروالدكتوراة 

المتاحة في كلية التربية.

College of Education 
welcomed the new 
Cohort of PhD and 
Master students 
and organized an 
orientation workshop 
about the nature of 
the programs in the 
college.   

Other Activities
أنشطة أخرى
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نبارك  التكريم  يستحقون  أشخاص  لتميز 
قسم  من  شحادة  علي  للبروفيسور 
على  حصوله  التدريس  وطرائق  المناهج 
الجامعة  مستوى  على  التميز  جائزة 

متمنين له المزيد من التقدم والتألق 

Prof. Ali Shahadah form Department 
of Curriculum and Methods of 
Instruction has been selected for 
the university excellence allowance.

من   ، المهيري  عوشة  الدكتور  نهنئ 
قسم التربية الخاصة ، بترقيتها إلى درجة 

األستاذية.

المعلم  بيوم  التربية  كلية  احتفلت 
أحمد  الدكتور  خاللها  قدم  العالمي 
التربية باإلنابة كلمة عن  مراد عميد كلية 

أهمية دور المعلم.

We congratulate Dr. Ousah 
Almuhair, from Department 
of Special Education, for being 
promoted to the rank of professor.

The College of Education celebrated 
the International Teacher’s Day in 
which, Dr. Ahmed Murad gave a 
speech to highlight the importance 
of teacher’s role.  



 

 

بمناسبة  أقيمت  التي  الحوارية  الجلسة  من  جانب 
تدير  للمعلم.  العالمي  باليوم  التربية  كلية  احتفال 
د.  بمشاركة  الحوسني  د.نجوى  المتميزة  الحوار 
راشد الريامي و األستاذ يونس الحوسني واألستاذة 

عزة الكعبي. 

The College of Education organized a session 
held on the occasion of the celebrating the 
International Teacher Day presented by Dr. 
Najwa Al-Hosani with the participation of Dr. 
Rashed Al Riyami, Mr. Younis Al Hosani and 
Ms. Azza Al Kaabi

االقتصادي  المجلس  عضو  و  العرب  المبدعين  اتحاد 
األستاذ  يكرم  المتحدة  األمم  في  واالجتماعي 
الدكتور محمد جابر قاسم - األستاذ بكلية التربية في 
التدريس  وطرق  المناهج  قسم   - اإلمارات  جامعة 

لإلبداع األكاديمي التربوي.

قسم  من  رباني  لطفية  الدكتوراة  طالبة  شاركت 
القصة  مسابقة  في  التدريس  طرق  و  المناهج 
اختيار  تم  وقد  العليا  الدراسات  قسم  في  القصيرة 

القصة لنشرها في مجلة كلية الدراسات العليا.

Creators Union of Arab, ECOSOC Consultative 
Status granted a certificate of Academic 
Creativity for Dr. Mohammad Jaber from 
Department of Curriculum and Methods of 
Instruction.  

A PhD student, Lutfieh Rabbani, form 
Department of Curriculum and Methods of 
Instruction participated in )share your story( 
initiative lunched by college of graduate study. 
The story has been chosen to be published in 
the college newsletter.
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