
 

على  الثاني  الدراسي  الفصل  مشارفة  رغم 
االنتهاء، و بداية فترة االمتحانات النهائية، ما زالت 
والفعاليات  باألنشطة  حافلة  كعادتها  التربية  كلية 
المتميزة، بداية بالملتقى السنوي لملتقى المناهج 
عام  في  "التعليم  شعار  تحت  التدريس  وطرائق 
زايد رؤى وآفاق مستقبلية" الذي شارك فيه 500 
اإلمارات  من  التربويين  من  والعديد  ومعلمة  معلم 
أجمعها، حيث تمت مناقشة مسألة ترخيص مهنة 
التعليم التي أصبحت من أهم متطلبات المعلمين، 
التي  العمل  وورش  األنشطة  من  غيرها  وقدمت 
تناولت أفضل طرق التدريس وممارسات بناء البيئة 

التعليمية المتصفة بالسعادة واإليجابية.

التربية ضمن  كلية  أساتذة  من  العديد  كما شارك 
لجنة التحكيم في جائزة حمدان للتفوق العلمي، 
وتم تكريم العديد من طالبات الكلية الفائزات بأفضل 
صعيد  وعلى  تربوي.  بحث  وأفضل  متميز  درس 
الخاصة  التربية  قسم  بين  شراكة  أسست  آخر، 
ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية فيما يتعلق 

بالتوحد. 

ورشة  التربية  كلية  نظمت  آخراً،  وليس  وأخيراً 
تعريفية عن برنامج التربية البدنية. وما هذه إال بعض 
النشاطات في عام زايد، ومع بداية فصل الصيف، 
لترقب  وندعوكم  سعيدةّ،  أوقاتاً  للجميع  نتمنى 
نعدكم  حيث  أغسطس،  شهر  في  الجديد  العدد 

بمشاركتكم المزيد من أخبار إبداعاتنا وتميزنا.

Introductionمقدمة

With the approach of the end of the second semester, 
and with that, the final examination period, the 
College of Education did not cease its activities. On 
the contrary, the months of April and May were full 
of exciting events and activities. The annual Forum 
of Curriculum and Methods of Instruction titled 
“Education in the Year of Zayed: Future Vision and 
Prospects” took place in April. It was attended by 
500 teachers and educators from across the UAE. 
The forum saw to the running of many discussions, 
activities and workshops that dealt with timely crucial 
topics in education. Additionally, many professors of 
the College of Education acted as jury in Hamdan 
Awards for Distinguished Academic Performance, 
which also took place in April. 

In a ceremony that was conducted to commemorate 
the college’s undergraduate students for completing 
all college requirements, awards were given 
to students who won competitions in the best-
distinguished lesson as well as those who won in the 
best educational research competition.

In other news, a partnership was formed with 
Zayed Higher Institute for Humanitarian Care with 
the Department of Special Education on Autism. 
Additionally, the Faculty of Education organized a 
workshop on the physical education program. As 
summer is approaching we wish everyone happy 
times and promise to present you with more exciting 
news in the upcoming August issue.
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As we commence the summer vacation, 
the College of Education continues to 
celebrate the Year of Zayed through 
various activities.  I invite you to go 
through this third issue of our Newsletter, 
in which you will find that the College 
was particularly pleased to get educators 
and stakeholders together last April to 
celebrate Year of Zayed, discuss, share 
and, reflect on the philosophy and the 
strategic thinking of the late Sheikh 
Zayed, which has shaped the modern 
schools of thoughts of education in UAE.  
Another highlight of this Newsletter is our 
contribution to Sheikh Hamdan  Bin Rashid 
Foundation for Distinguished Academic 
Performance.  The College is also proud to 
share a number of other activities that are 
designed to engage students, stakeholders 
and members of the community at large in 
education.  I look forward to continuously  
sharing  our  future  successes  with  you.  

Prof. Hassan Tairab
Acting Dean, College of Education 

التربية  كلية  تُكمل  الصيف،  عطلة  بداية  مع 
األنشطة.  زايد من خالل مختلف  بعام  احتفالها 
النشرة  من  الثالث  العدد  لقراءة  أدعوكم 
العديد  احتضنت  الكلية  أن  ستجدون  حيث 
التربوي  المجال  في  والمعنيين  التربويين  من 
زايد  عام  في  ليحتفلوا  إبريل  شهر  أواخر  في 
زايد  الشيخ  فلسفة  مناقشة  في  ويشاركوا 
مدارسنا  جسدا  اللذان  االستراتيجي  وتفكيره 
اليوم.  اإلمارات  في  التعليم  ورؤية  الحديثة 
باإلضافة إلى ذلك؛ سلّطت النشرة الضوء على 
الشيخ  مؤسسة  في  التربية  كلية  مشاركة 
التعليمي  لألداء  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان 
التربوية  والفعاليات  األخبار  والعديد من  المتميز. 
المجتمع.  وأعضاء  والمعنيين  الطالب  تهم  التي 
من  بالمزيد  مشاركتكم  في  لالستمرار  نتطلع 

إنجازاتنا المستقبلية.  

أ.د. حسن تيراب
عميد كلية التربية باإلنابة

كلمة العميد

Dean’s Message
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الدولية  الرابطة  مؤتمر  في  علي  سالي  الدكتورة  شاركت 
لمعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )IATEFL( في 11 أبريل 
المتحدة،  المملكة  في  برايتون  مدينة  في  عقد  والذي  
وذلك بتقديم ورقة بحثية بعنوان  "معالجة قضايا التهجئة".

قامت د.غادة المرشدي من قسم المناهج وطرق التدريس 
وأفريقيا  األوسط  الشرق   "Bett" مؤتمر  في  بالمشاركة  
الذي أقيم في أبوظبي، و قدمت ورشة عمل بعنوان:" آراء 
الطلبة حول استخدام الهاتف المحمول في التعليم بجامعة 

اإلمارات". 

Faculty Activitiesأنشطة أعضاء هيئة التدريس

Dr Sally Ali has particiapted in the international Association 
of Teachers of English as a Foreign Language conference 
)IATEFL( on April 11 in Brighton, UK. She presented a paper 
titled “Tackling Spelling Issues”. 

Dr. Ghadah Morshedi, from the department of Curriculum 
and Instructions, participated in the Bett MEA 2018 
conference in Abu Dhabi by conducting a workshop entitled 
“Students' Perceptions of Mobile Learning Use in the UAE 
University”.
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أبوظبي  معرض  في  الحوسني  نجوى  الدكتورة  شاركت 
) عودة األخالق  بعنوان  ندوة  للكتاب كمتحدثة في  الدولي 

لمناهج التعليم. 

"القراءة  بعنوان  محاضرة  الجناحي  منى  الدكتورة  قدمت 
الدكتوراة  لطالب  اجتماعية"  عدسة  خالل  من  والكتابة 
 CURR" والثقافة   اللغة  المناهج،  مساق  في  المسجلين 

  .  "760

التربية  مؤتمر  في  الحوسني  نجوى  الدكتورة  شاركت 
"اإلعالم  بعنوان  تعليمية  ورشة  تقديم  خالل  من  اإلعالمية 

اإليجابي والتربية اإليجابية". 

شاركت د. غادة المرشدي في مؤتمر بحوث الطلبة في 
جامعة أبوظبي كعضو في لجنة التحكيم.

Faculty Activitiesأنشطة أعضاء هيئة التدريس

Dr. Najwa Alhosani participated as a speaker in Abu Dhabi 
International Book Fair with a seminar entitled “Morals in 
Educational Curriculum.” 

Dr. Mona Aljanahi gave a lecture titled Literacy through 
a Social Lens to PhD students enrolled in the CURR 760 
Language, Literacy and Culture

Dr Najwa Al Hosani has participated in the Media Education 
Conference by presenting an educational workshop titled 
‘Positive media and positive education”.

Dr. Ghadah Morshedi acted as a judge in the Undergraduate 
Research Conference held at Abu Dhabi University.
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 - اإلمارات  جامعة  مدير   - البيلي  محمد  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 
نظمته  الذي  التدريس  وطرائق  المناهج  ملتقى  فعاليات  انطلقت 
"التعليم  المتحدة تحت شعار  العربية  اإلمارات  التربية بجامعة  كلية 
في عام زايد: رؤى وآفاق مستقبلية"، حيث سلط الضوء على التعليم 
ورخصة مهنة  اإلمارات،  المطورة في  التعليم  ومناهج  زايد،  فكر  في 

التدريس، والتربية األخالقية في التعليم اإلماراتي.

التربية  كلية  عميد  تيراب  حسن  الدكتور  األستاذ  الملتقى  افتتح 
المؤسسات  في  والتعليم  التربية  خبراء  من  عدد  بحضور  باإلنابة 
المعلمين  من  كبير  وعدد  المهتمين  والباحثين  بالدولة  التربوية 

والمعلمات وطلبة الكلية.

 Curriculum and Method of Instruction Forum ملتقى المناهج وطرائق التدريس

Under the patronage of H.E. Professor Mohamed Albaili, 
UAEU Vice Chancellor, College of Education at the United 
Arab Emirates University has launched the Curriculum and 
Methods of Instruction Forum on Wednesday the 25th of 
April 2018 at UAEU campus.
The Forum entitled ‘Education in the Year of Zayed: Future 
Vision and Prospects’ highlighted education from Zayed’s 
perception, Emirates developing educational curriculums, 
teacher license, and moral education.
Professor Hassan Tairab, Acting Dean of the College of 
Education, has opened the forum in the presence of UAE 
education experts and researchers, Ministry of Education 
teachers, faculty and students of the UAEU College of 
Education.
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القراءة في األطفال ، نظمت طالبات كلية  سعياً إلى نشر حب 
التربية جلسة قراءة ألطفال روضة الجيمي في العين.

في إطار الشراكة الفاعلة مع مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل 
بعدد  ممثلة  التربية  كلية  المتميز، شاركت  التعليمي  لألداء  مكتوم 
من أعضاء هيئة التدريس في تحكيم جوائز الدورة العشرين ضمن 

عدة لجان مختلفة.
وشارك األعضاء في الحفل الختامي الذي أقيم يوم األحد الموافق 
29 إبريل 2018 في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي لتوزيع 
الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات، كما تم تكريم أعضاء هيئة 

التدريس لمشاركتهم القيمة في الجائزة.

Reading Circleجلسة قراءة

Aiming to spread the love of reading within children, 
students of College of Education organized reading circles 
for students at Al Jimi Kindergarten, Al Ain.

As a part of the continuous partnership between the College 
of Education and Hamdan Bin Rashed Foundation for 
Distinguished Academic Performance, a number of faculty 
members from College of Education participated in review 
and evaluation committees for various award categories. 
They also attended the closing ceremony to honor the Award 
winners on Sunday 29th of April 2018 in Sheikh Rashid Hall 
at Dubai World Trade Center. In addition, faculty members 
were honored for their valuable participation in the award.
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مشاركة كلية التربية في لجان تحكيم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز

The Partnership between the College of Education and Hamdan Bin Rashed Al Maktoum 
Foundation for Distinguished Academic Performance



 

قامت كلية التربية بمشاركة فاعلة في الحملة الوطنية للوقاية من التنمر 
من خالل عقد جلسة عصف ذهني بإشراف الدكتورة نجوى الحوسني من 

كلية التربية شارك فيها ما يقارب من 50 طالبة من طالبات كلية التربية. 
في  التنمر  حول  عمل  ورشة  بعقد  الحوسني  نجوى  الدكتورة  قامت  كما 
مدرسة المقام للتعليم األساسي والثانوي في مدينة العين لطلبة الصفين 
اإلداريين  من  عدد  جانب  إلى  طالب   70 من  أكثر  والتاسع حضرها  الثامن 

والمعلمين في المدرسة.

The College of Education participated actively in the national 
campaign to prevent bullying through a brainstorming session 
under the supervision of Dr. Najwa Al-Hosani, in which 50 
students from the College of Education actively participated. 
Dr. Najwa also held a workshop on bullying at the Al-Maqam 
Primary and Secondary School in Al Ain City for eighth and ninth 
graders, attended by more than 70 students in addition to a 
number of administrators and teachers working at the school.

6

National Bullying Prevention Campaignالحملة الوطنية للوقاية من التنمر



 

أفضل  الفائزات في مسابقة  التربية  بكلية  الميدانية  الخبرات  كرمت وحدة 
أداء تدريسي للفائزات من الطالبات المعلمات للمعلمة والطالبات الفائزات 
في مسابقة البحث التربوي يوم االثنين الموافق 14 مايو 2018. تهدف هذه 
الجائزة إلى تشجيع الطالبات على تنمية مهاراتهن التربوية وتحقيق التميز 
في أدائهن التدريسي، مما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتحسين 
الميدانية  الخبرات  الطالبات الالتي اجتزن  التعليم. كما تم تكريم  مخرجات 

بنهاية الفصل الدراسي 2017-2018.

The Field Experience Unit at the College of Education honored 
students who won the Best Teacher Performance Competition, 
as well as those who won the Educational Research Competition 
on Monday, 14th May 2018. The aim of this competition was 
to encourage students to develop their pedagogical skills and 
achieve excellence in their teaching performances. The rationale 
behind the Educational Research Competition was to encourage 
students to develop a researcher’s mindset. Additionally, awards 
were distributed to those who successfully passed the teaching 
practicum by the end of the spring semester 2017-2018.     
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تكريم وحدة الخبرات الميدانية للطالبات 
المعلمات 

The Field Experience Unit Honors Student 
Teachers



 

اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  ومدينة  اإلمارات  جامعة  وقعت 
بين  الفاعلة  الشراكة  إطار  في  وذلك  بينهما  تفاهم  مذكرة 
الخاصة  التربية  وقسم  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة 
بكلية التربية لتنظيم مؤتمر %5 ضمن نطاق التردد الذي عقد 
يومي 17 و18 إبريل 2018. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة 

األفراد الصم في الوطن العربي.

A memorandum of understanding (MoU) has 
been signed between the United Arab Emirates 
University and Sharjah City for Humanitarian 
Services indicating the active partnership between 
Sharjah City for Humanitarian Services and the 
Department of Special Education at the College of 
Education to organize a 5% conference within the 
frequency range which was held on April 17 and 
18, 2018.  The aim of this conference is to enhance 
the culture of deaf individuals in the Arab world.

6

قسم التربية الخاصة يشارك بتنظيم مؤتمر 
%5 ضمن نطاق التردد

The Special Education Department Co-
organizes A 5% Conference within Frequency 
Range



 

التربية  بكلية  الخاصة  التربية  قسم  بين  الفاعلة  الشراكة  إطار  في 
ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة، عُقد 
ملتقى التوحد اإلرشادي األول بتاريخ 18 ابريل 2018 بجامعة اإلمارات 
العربية المتحدة تحت شعار "إضاءات على التوحد"، وذلك بهدف تسليط 
الضوء على توعية المجتمع حول كيفية التعامل مع األطفال الذين يعانون 

من التوحد.

قسم التربية الخاصة - ندوة بعنوان "تجربتي مع التوحد" د. محمد 
الزيودي

The Special Education Department at the College of Education in 
cooperation with Zayed Higher Organization for Humanitarian Care 
and Special Needs held the First Autism Forum was held on April 18, 
2018 at the United Arab Emirates University.  It was under the theme of 
“Snapshots on Autism”, in order to shed light on community guidance on 
how to deal with children with autism.

On the World’s Autism Day, the Special Education Department 
organized a seminar titled ‘My Experience with Autism’.
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ملتقى التوحد اإلرشادي 
"إضاءات على التوحد"

The First Autism Forum 
"Snapshots on Autism"



 

المعرض الطالبي السنوي األول للفنون في 
كلية التربية

First Annual Student Art Exhibition in the 
College of Education

وقعت كلية التربية اتفاقية مع دائرة التنمية والمعرفة في 24 أبريل 2018 لتقديم برنامج تدريبي مهني لمعلمي دائرة التنمية والمعرفة 
حول كيفية تعليم المتعلمين الموهوبين والفائقين. و سوف يقدم البرنامج التدريبي من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس الخاصة في 
خريف 2018 ، ربيع 2019 وخريف 2019. يتضمن البرنامج التدريبي ثالث وحدات هي: مهارات التفكير العليا ، وأفضل الممارسات في تعليم 

المتعلمين الموهوبين والفائقين، وتمييز التعليم.

نظمت مجموعة من الطالبات المتخصصات في التربية الفنية 
أول معرض طالبي للفنون التشكيلية ، والذي عرض مجموعة 
من  للطالبات  الفنية  المواهب  وأظهر  الطالبات  رسومات  من 

كلية التربية.

The College of Education signed an agreement with Department of Education and Knowledge (ADEK) on April 24 2018 
to deliver a professional development training program for ADEK teachers on teaching gifted and talented learners. 
The training program will be delivered by all Special Education faculty members in fall 2018, spring 2019 and fall 2019.  
The training program includes three modules:  high order thinking skills, best practices in teaching gifted learners and 
differentiating instruction.

A group of students specialized in art education 
organized the first student exhibition for plastic arts, 
which presented a collection of drawings of students 
and demonstrated the artistic talents of students from 
the College of Education.
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اتفاقية دائرة التنمية والمعرفة- التربية الخاصة
ADEK agreement-special education
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حول  إرشادية  ورشة  التربية  بكلية  البدنية  التربية  قسم  نظّم 
برنامج التربية البدنية في 24 أبريل.

The college of education- physical education section 
has prepared an orientation workshop for the physical 
education program on April 24.

Takriti, R., Elhoweris, H. & Atkinson, S.J. (in press). Examining the 
Expectations of Early Years’ Teachers in the UAE Regarding a Successful 
Start to School for Children With and Without Special Educational Needs. 
Early Child Development and Care.

مع  الحويرص  هالة  والدكتورة  رئيسي)  (باحث  تكريتي  راتشيل  الدكتورة  شاركت 
توقعات معلمي  "دراسة  بعنوان  بحثية  ورقة  إعداد  أتكينسون في  الدكتورة سوزان 
السنوات المبكرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالبداية الناجحة في 
المدرسة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة و بدونها " والتي تم قبولها للنشر في 

 ."Early Child Development and Care " مجلة

Kilani, H. (in press). Perceived health benefits and barriers to physical 
activity among school students. Sport Science.

كما تم قبول بحث د. هاشم كيالني بعنوان "الفوائد الصحية الملحوظة والحواجز أمام 
 ."Sport Science" النشاط البدني بين طالب المدارس الثانوية" للنشر في مجلة

"SCOPUS" أحدث المنشورات في المجالت العلمية المدرجة في سكوبس

Recent Publications in SCOPUS Journals
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