
 

كان شهر مارس حافاًل باألنشطة و الفعاليات المتميزة 
شهر  ففي  األربعة،  بأقسامها  الكلية  مستوى  على 
القراءة السنوي، تنّظم الكلية كل عام أنشطة قرائية 
بدأ شهر  قد  و  العين.  مدارس  من  مختلفة في عدد 
من  استضافت  عمل  وورش  تدريبية  بدورات  مارس 
خارجية  جامعات  من  رسمية  وفودًا  الكلية  خاللها 
بحثية من  أوراق  بعدة  المشاركة  تمت  كما  مختلفة، 
قبل األساتذة و الطلبة  في المؤتمر التعليمي ALLT. و 
كانت للكلية مشاركة فاعلة في كل من اليوم المفتوح 
السعادة،  يوم  و  الرياضي  اليوم  و  العليا،  للدراسات 
لفريق  القيمة  التدريبية  بالورشة  الشهر  هذا  توج  و 
التي  التربوية(  العربية  المعلومات  )شبكة  شمعة 

استهدفت طلبة الدراسات العليا.  

Introductionمقدمة

The month of March as a reading month was 
vibrant with distinguished activities at the 
College of Education. Every year the College of 
education conducts reading activities in some 
of Alain schools. Additionally, other activities 
were carried out by students and professors 
such as trainings sessions, workshops whereas 
the College hosted delegates from international 
universities. Furthermore, Faculty members 
and Ph.D. students from the College presented 
in Applied Linguistics and Language Teaching 
)ALLT( International conference. The College of 
education has great presence at the Graduate 
College Opened Day, sport Day, and Happiness 
Day.  The month is culminated by a three day 
workshop conducted by the renown Arabic 
database: SHAMAA that geared towards Master 
and PhD students.
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In our second Newsletter )March 2018(, as 
we continue celebrating the Year of Zayed, 
the College of Education is proud to share 
its achievements with readers from the 
university community and stakeholders in 
the education sector. As part of our efforts 
to achieve our strategic goals, a number 
of engagements and activities has taken 
place during the month of March. As we 
invite you to read about these activities, 
we hope that you will recognize how 
important it is to be part of this energetic 
community and to serve the community 
in any capacity. We welcome suggestions 
and contributions from our students, 
stakeholders and partners in the education 
sector, and we look forward to sharing our 
achievements with you.

Prof. Hassan Tairab
Acting Dean, College of Education 

مع استمرارنا في االحتفال بعام زايد، فإننا في 
كلية التربية ومن خالل نشرة شهر مارس 2018 
نفخر بما حققناه من إنجازات ونشارك بها قرائنا 
والمجتمع  خاص  بشكل  الجامعة  في  الكرام 

التربوي بشكل عام.

هذا مع العلم أن الجهود التي نقوم بها هي جزء 
تم  خاللها  من  والتي  االستراتيجية  خطتنا  من 
تنفيذ عدد كبير من األنشطة خالل هذا الشهر. 
ونحن إذا ندعوكم لقراءة هذه النشرة، فإننا نأمل 
لذلك  لما  المجتمع  المشاركة في خدمة  منكم 
وأخيرا  وتقدمه.  المجتمع  تطور  في  أهمية  من 
وإسهامات  بمقترحات  نرحب  فإننا  أخرا،  وليس 
في  وشركاء  وتربويين  طلبة  من  المعنيين  كل 
من  باالستفادة  لكم  تمنياتنا  مع  التعلم  قطاع 
التي  المستقبلية  والنشرات  النشرة  هذه 

ستصدر تباعا بإذنه تعالى.
أ.د. حسن تيراب
عميد كلية التربية باإلنابة

كلمة العميد

Dean’s Message
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نظم قسم التربية الخاصة لمدة أسبوع برنامج تدريبي بعنوان 
ميكر)أستاذة  جون  أ.د  قدمته  الموهوبين  الطلبة  اكتشاف 
في التربية الخاصة بجامعة اريزونا( بالتعاون مع أعضاء هيئة 
و  المعلمين  إعداد  بهدف  الخاصة،  التربية  بقسم  التدريس 
طلبة الدراسات العليا الكتشاف و رعاية الموهوبين من طلبة 

المدارس.

Teaching Activitiesاألنشطة التدريسية

In collaboration with Professor June Maker from Arisona 
University, Department of Special Education organized a 
training course entitled: "Discover Model” for the purpose 
of training teachers and graduate students to diagnose 
talented students.  
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وطرق  المناهج  قسم  من  المخالفي  الرحمن  عبد  د.  قّدم 
التدريس بكلية التربية إلى جانب األستاذة سّيدة ناثو من الكلية 
والتعلم  التعليم  في  "البدء  بعنوان  تدريبية  دورة  الجامعية  
المدمج"،  وذلك بتنظيم من مركز التمّيز في التعليم والتعّلم 

خالل شهر مارس 2018.

Dr. Abdurrahman Almekhlafi from Department of 
Curriculum and methods of Instruction and Mrs., 
Sayeeda Amirali Nathu from University College 
presented a training course entitled: “Getting 
Started with Blended Teaching and Learning” which 
was organized by The Center for Excellence in 
Teaching and Learning at the UAEU during March 
2018.
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وطرق  المناهج  قسم  من  المخالفي  الرحمن  عبد  د.  قّدم 
من  سيفيك  آلبير  عارف  د.  بمشاركة  التربية،  بكلية  التدريس 
كلية الطب والعلوم الصحية دورة تدريبية بعنوان " علم أصول 
التعليم والتعّلم  التمّيز في  التدريس 102"،  وذلك في مركز 

التابع للجامعة. 

Dr. Abdurrahman Almekhlafi from Department 
of Curriculum and Instruction and Dr. Arif Alepr 
Cevik from College of Medicine and Health Science 
presented a training course entitled: “Pedagogy 102” 
which was organized by The Center for Excellence in 
Teaching and Learning at the UAEU. 



 

  

وطرق  المناهج  قسم  من  المخالفي  الرحمن  عبد  د.  قّدم 
التدريس  هيئة  ألعضاء  عمل  ورش  التربيةثالث  بكلية  التدريس 
بجامعة الشارقة عن  "تقنيات الصف المقلوب "   فى الفترة من 

28-26- مارس 2018. 

التدريس  طرق  و  المناهج  قسم  من  الحوسني  نجوى  د.  قدمت 
محاضرة بعنوان "أينما وجد الحب، توجد الحياة" في كلية الطب و 

العلوم الصحية.

العربية  المعلومات  "شبكة  شمعة  فريق  التربية  كلية  استضافت 
التربوية" لعقد ورشة تدريبية بعنوان "استخدام مصادر المعلومات 
و  الماجستير  لطالب  البحثية  القدرات  تطوير  بهدف  التربوية"، 
قّدمت  قد  و  العربية،  الجامعات  في  التربية  كلية  في  الدكتوراه 
الورشة على مدى ثالثة أيام، و تناولت مواضيع في كيفية البحث 
و  المرجعية  االستشهادات  و  التربوية  المعلومات  قواعد  في 

صياغة الملخصات و الحقوق الملكية األدبية و مراجعة األدبيات.  

Teaching Activitiesاألنشطة التدريسية

Dr. Abdurrahman Almekhlafi from Department of 
Curriculum and Instruction conducted three workshops 
on "Flipped Classroom Technologies" to Sharjah University 
faculty membes from 26-28 March, 2018.

Dr. Najwa Al Hosani from Department of Curriculum 
and Methods of Instruction presented a lecture entitled: 
‘Wherever Love is Found, So is Life’ at College of Medicine 
and Health Sciences. 

The College of Education hosted “Shamaa”, Arab Educational 
Information Network, which organized a training workshop 
entitled: “Using Educational Information Sources”, and 
it targeted the Master and Phd candidates in the college. 
The workshop was held for three days and included the 
following areas: 1( looking for information in educational 
databases, 2( making references, 3( formulating abstracts 
in research, 4( addressing issues related to Plagiarism and 
5( writing the literature review.   
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قدمت   ، دبي  زايد في  الذي عقد في جامعة   "ALLT"مؤتمِر خالل 
المحمدي  ونجاح  الكيالني  وغادة  الهباش  مها  الدكتوراه:  طالبات 
المفاهيمي  "الوعاء  بعنوان:  بحثية  ورقة   Xu Liu و  العوثلي  وصفا 
تخطيطي"  تحليل  واألنجليزية:  والصينية  العربية  باللغة  للقراءة 
وطرق  المناهج  قسم  من  الشيخ  الدين  نجم  الدكتور  بإشراف 

التدريس بكلية التربية. 

Research Activitiesاألنشطة البحثية

Ph.D. candidates: Maha Alhabbash, Xu Liu, Najah Al-
Mohammedi, Safa AlOthali and Ghada Alkilani presented 
a research paper entitled: "Conceptual Home for Reading 
stories in Arabic, Chinese and English by College Students:  
A Schema analysis” in ALLT Conference held at Zayed 
University in Dubai under the supervision of Dr. Negmeldin 
Alsheikh from Department of Curriculum and Methods of 
Instruction.
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قدم د. صادق اسماعيل من قسم المناهج و طرق التدريس ورقة 
الخبرات  برنامج  فعالية  مدى  في  المعلمين  "آراء   : بعنوان  بحثية 
التحديات  و  أجنبية،  كلغة  االنجليزية  اللغة  تعليم  في  الميدانية 
في  زايد  جامعة  الذي عقد في   "ALLT" مؤتمر  له" في  المصاحبة 

دبي.  

Dr. Sadiq Ismail from Department of Curriculum and 
Methods of Instruction presented a research paper 
entitled: “The effectiveness and challenges of a field-
experience program: Teachers’ perspectives” in ALLT 
Conference held at Zayed
 University, Dubai. 

قدمت د. سالي يوسف من قسم المناهج و طرق التدريس ورقة 
بحثية بعنوان: "منّشطات التواصل لتطوير القدرات الشفوية للطلبة" 

في مؤتمر "ALLT" الذي عقد في جامعة زايد في دبي.  

Dr. Sally Youssef Mohammed from Department of 
Curriculum and Methods of Instruction presented 
a research paper entitled: “Using Communication 
Boosters to Develop Students’ Oral Skills” in ALLT 
Conference held at Zayed University, Dubai. 



 

  

  

نظمت كلية التربية 
ورشة عمل لطالب 

الدراسات العليا حول 
كيفية استخدام برنامج 

"Nvivo" والتي قامت 
بتقديمها األستاذة شيرين 

محمود طالبة الدكتوراه 
في قسم أصول التربية.  

"اليوم  ضمن  للطالبات  أنشطة  البدنية  التربية  قسم  نّظم 
للمرأة  العالمي  اليوم  الذي وافق االحتفال بفعاليتي  الرياضي" 

ويوم الرياضة الوطني.   

نظم الدكتور هاشم كيالني من قسم التربية الرياضية عدد من 
األنشطة بما في ذلك رحلة إلى قسم الصحة والتربية الرياضية 

في دبي.

لقب  محمود  شيرين  أ.  التربية  بكلية  الدكتوراه  طالبة  حازت 
"سفيرة شمعة" المقدمة من شبكة المعلومات العربية التربوية، 
في ختام أنشطة الدورة التدريبية التي قدمتها الشبكة بعنوان 

"استخدام مصادر المعلومات التربوية". 

أنشطة طالبية

أنشطة طالبية

Student Activities

Student Activities

The College of 
Education organized a 
workshop entitled: “the 
use of NVIVO program” 
for postgraduate 
students. The workshop 
was presented by Mrs. 
Sherin Mahmoud, one 
of the Phd candidates 
at the Foundation of 
Education Department.

The Physical Education Department organized activities 
during the “Sport Day” for undergraduate students to 
celebrate the UAE national sport day and the international 
women's day. 

Dr. Kilani from the Physical Education Department 
organized a number of activities for his students 
during including a trip to a trip from the health and PE 
department in Dubai.

Mrs. Sherin Mahmoud, one of the PhD candidates at 
College of Education was the winner of Shamaa prize, 
and was granted the title of “Shamaa Ambassador” at 
the concluding event of the training workshop entitled: 
“Using Educational Information Sources”, which was 
organized by the Educational Arabic Information 
Database “Shamaa”
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نظم قسم أصول التربية بالتعاون مع األستاذة موزة القبيسي )أخصائي 
إجتماعي أول في إدارة الدعم اإلجتماعي( ندوة بعنوان "زايد والتعليم 

رؤية تتحقق".

University and Community Serviceأنشطة خدمة الجامعة والمجتمع 

In collaboration with Mrs. Moza Al Qubaisi, a senior social 
worker at the Social Support Department, Foundation 
of Education Department organized a seminar entitled: 
"Zayed and Education, a vision is realized”. 

من منطلق التعاون بين كلية التربية والمؤسسات التعليمية في الدولة، 
نظمت الكلية بالتعاون مع روضة الخليف في مدينة العين فعالية القراءة 
المجتمع  فئات  بين  القراءة  ثقافة  تعزيز  الى  هدفت  التي  و  لألطفال، 
ضمن شهر القراءة  الذي حدد من قبل مجلس الوزراء بأن يكون شهر 

مارس من كل عام. 

In collaboration between College of Education and 
Educational Institution in the UAE, the college organized 
a reading session with children at Al Khalaif Kindergarten 
which aimed at advocating a culture of reading in the 
community, as part of events of the reading month.
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University and Community Serviceأنشطة خدمة الجامعة والمجتمع   

بإشراف الدكتورة منى الجناحي من قسم المناهج و طرق التدريس، 
احتفلت طالبات البكالوريوس في كلية التربية بيوم السعادة العالمي . 

Under the supervision of Dr. Muna Al Janahi from 
Department of Curriculum and Methods of Instruction, 
undergraduate students from College of Education 
celebrated the international day of happiness.
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University and Community Serviceأنشطة خدمة الجامعة والمجتمع   

نظمه  الذي  العليا  للدراسات  المفتوح  اليوم  في  التربية  كلية  شاركت 
قسم الدراسات العليا في في جامعة اإلمارات العربية المتحدة بهدف      
و    الماجستير  لبرنامجي  المتقدمين  من  استفسارات  أي  عن  اإلجابة 

الدكتوراه  .

The college of Education participated in the open day 
conducted by Postgraduate studies department in the 
UAEU to facilitate any kind of inquiry for Master and PHD 
programs.  

General Newsأخبار عامة  

استقبلت كلية التربية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة وفد التقييم 
)ERT( الخارجي

في إطار التعاون الدائم بين كلية التربية ودائرة التعليم والمعرفة، قامت 
الكلية باستضافة فريق من دائرة التعليم والمعرفة لعقد جلسات تعريفية 
ألعضاء الهيئة التدريسية بالكلية شملت محاور مشاركة المعايير الوطنية 
للترخيص المهني، وتقديم مبادرات توعوية للمعلمين، ودعم برامج إعداد 

المعلم ومواءمتها لمعايير أداء . 

The College of Education hosted delegates from Tentative 
External Review Team )ERT(.

In collaboration with the Education and Knowledge 
Department )ADEK(, College of Education organized a 
discussion session with the faculty members in which the 
following themes were addressed: 1(integrating national 
standards with professional license, 2( providing initiatives 
for increasing teachers' awareness, and 3( supporting 
programs for teachers’ professional development. 





Visit College Journal at:

أنتم مدعون لزيارة موقع مجلة كلية التربية على العنوان التالي:

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/

للرعاية  العليا  زايد  مؤسسة  بين  بحثي  تعاون  مذكرة  بشأن  اتفاقية  توقيع  تم 
كلية   – المتحدة  العربية  االمارات  وجامعة  الخاصة  االحتياجات  وذوي  اإلنسانية 

التربية بتاريخ 22 مارس 2018.

In March, 22nd 2018, the College of Education, United Arab 
Emirates University,  signed a Memorandum of understanding 
on research projects cooperation with the Organization for 
Humanitarian Care and Special Needs )ZHO(. 

توقيع إتفاقية 
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