
 

تشارك كلية التربية في احتفالية الدولة بعام زايد، بما 
الخير.  زايد  ثقافة  لنشر  أنشطة مستمرة  تنظمه من 
لتواكب بذلك مسيرة تنمية اإلنسان الذي هو الهدف 
األسمى على مر العصور.  لذا  واضطالعاَ بمسؤوليتها 
بدأت  فقد  مسؤوليته،  يتحمل  واع  جيلٍ  تربية  في 
الكلية هذا العام بإصدار نشرة إخبارية شهرية تعنى 
إنجازاتها  في  التميز  الجميع  لتشارك  الكلية  بأنشطة 
واألنشطة  المجتمعية  والخدمة  والتدريسية  البحثية 

الطالبية.

Introductionمقدمة

The impetus of the College of Education to 
participate in the “Year of Giving” is to spread 
the Culture of Zayed, and to keep up with 
human development, welfare and happiness, 
which is the focal longstanding goal for the 
college. Therefore, the college initiated this 
monthly newsletter to share its outstanding 
research activities, students’ activities, teaching 
achievements, and community service.
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The College of Education is extremely 
keep to be in touch with the local and 
outside communities. It uses a number of 
strategies and tools to spread its messages 
across. Thus, the College has decided 
to publish a monthly newsletter that 
documenting its various activities including 
Faculty members’ scholarly work, teaching 
activities, and university and community 
service activities.  As we invite you to read 
this first publication of the newsletter, we 
hope that you will keep watching for future 
issues. 
It may worth mentioning here that the 
launch of this newsletter comes at the right 
time; as it the College contribution for the 
UAE celebration of the Year of Zayed. This 
occasion aims at spreading the culture of 
Zayed Al-Khair, who had an effect on the 
development of humanity worldwide. 

Prof. Hassan Tairab
Acting Dean, College of Education 

التواصل  بأهمية  منها  وأيمانا  الكلية  من  حرصا 
تألو  ال  فإنها  والخارجي،  المحلي  المجتمع  مع 
جهدا في استخدام األدوات واألساليب الناجعة 
لهذه  والمعرفة  الثقافة  ونشر  رسالتها  لتوصيل 
الكلية  قررت  المنطلق  هذا  ومن  المجتمعات، 
توثيق  خاللها  من  يتم  شهرية  نشرة  إصدار 
ونشر أنشطتها المختلفة بما في ذلك األنشطة 
واألنشطة  التدريس  هيئة  ألعضاء  البحثية 
الجامعة  خدمة  أنشطة  وكذلك  التدريسية 
العدد األول  والمجتمع، ونحن إذ ندعوكم لقراءة 
من هذه النشرة، نتمنى منكم متابعة النشرات 

القادمة والتي ستصدر تباعا بإذن هللا تعالى. 
ويمكن القول أن بدء هذه النشرة في هذا العام 
بمثابة مشاركة الكلية في احتفالية الدولة بعام 
لنشر  مستمرة  أنشطة  من  تنظمه  بما  زايد، 
تنمية  مسيرة  بذلك  لتواكب  الخير.  زايد  ثقافة 
مر  على  األسمى  الهدف  هو  الذي  اإلنسان 

العصور.  
أ.د. حسن تيراب
عميد كلية التربية باإلنابة

كلمة العميد

Dean’s Message
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العالمية  العلمية  البحوث  شبكة  لتصنيف  وفقاً 
 "  Digital Commons  – كومونز  "ديجتال  المرموقة 

لشهر يناير:
ثالثة تخصصات لجامعة اإلمارات تصنف ضمن أفضل 
على  والعلمية  البحثية  والمجاالت  التخصصات 
الجزيئية،  "البيولوجيا  الحياة  علوم  العالم:  مستوى 

والطب “علم السموم الطبية"، و "التربية الفنية"

General Newsأخبار عامة

According to the ranking carried out by 
Digital Commons Network in January, three 
disciplines from the UAEU: Molecular Biology, 
Medical Toxicology and Art Education were 
ranked among the best in the world in terms 
of research and scientific discipline.
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عقدت أسرة كلية التربية جلسة عصف ذهني 
لمناقشة مبادرات ومخرجات الكلية .

College of Education held a brainstorming 
session to discuss some initiatives and 
outcomes of the college.



 

 

 

 

قدم قسم التربية الخاصة محاضرة بعنوان "اكتشاف الطلبة 
الموهوبين" إلعداد طالبات البكالوريوس لكيفية التعامل مع 

هذه الفئة الطلبة كإحدى المتطلبات المهنية.

كما نظم القسم ورشة عمل حول عالج االضطرابات الصوتية 
لطالبات البكالوريوس في القسم، في إطار سعي القسم 

لنشر ثقافة التدريس الفعال.

األنشطة التدريسية

األنشطة التدريسية

Teaching Activities

Teaching Activities

The Special Education Department presented a lecture on 
"Discovering Gifted Students" to prepare undergraduate 
students for their future career requirements.

The Special Education Department organized a workshop on 
"Voice Disorder Remediation" for undergraduate students.
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قّدم أ. د. محمد الزيودي 
أستاذ التربية الخاصة 

بكلية التربية دورة بعنوان 
"تعديل السلوك" التي 

استهدفت معلمي 
التربية الخاصة ومعلمي 
الصفوف، وأولياء األمور 
واالختصاصيين النفسيين، 

وذلك على مدى ثالثة 
أيام خالل شهر يناير، 
بتنظيم مركز التعليم 

المستمر بجامعة اإلمارات

Prof. Mohamed Al 
Zyoudi from the 
Special Education 
Department presented 
a training workshop 
entitled: “Behavior 
Adjustment”, which 
was organized by the 
Continuous Education 
Center for three days 
during January 2018.

األنشطة التدريسية
Teaching Activities



  

 قّدم أ.د. محمد جابر قاسم أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية 
اإلسالمية واللغة العربية بكلية التربية ورشة عمل تدريبية بعنوان 
كلية  في  اإلسالمية  الدراسات  لقسم  التعّلم"  أجل  من  "التقويم 
القانون في مركز التمّيز في التعليم والتعّلم، وذلك على مدى 

يومين خالل شهر يناير 2018.

قسم  من  المخالفي  الرحمن  عبد  د.  و  شحادة  علي  أ.د.  قّدم 
المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، إلى جانب م. محمد رانديري 
تدريبية  دورة  ضمن  جلسات  ثالث  الهندسة،  كلية  في  األستاذ 
بعنوان "علم أصول التدريس 101"، وذلك خالل شهر فبراير  2018. 
والتي نظمها مركز التمّيز في التعليم والتعّلم بجامعة اإلمارات.

Teaching Activitiesاألنشطة التدريسية

Prof. Mohamed Jaber Kasem from the Curriculum and 
Methods of Instruction Department, conducted a training 
workshop for the Islamic Studies Department at College 
of Law entitled: “Evaluation   for Learning” for two days 
during January 2018.

February 2018, Prof. Ali Shehadeh and Dr. Abdurrahman 
Almekhlafi from the Curriculum and Methods of 
Instruction Department, and Eng. Mohammed Randeree 
from College of Engineering presented a training course 
entitled: “Pedagogy 101” which was organized by The 
Center for Excellence in Teaching and Learning at UAEU.
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في  التدريس  وطرق  المناهج  قسم  من  علي شحادة  د.  أ.  انضم 
كلية التربية إلى فريق يتألف من 14 محرر ألكبر مشروع موسوعة 
 TESOL "موسوعة  بعنوان:  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  عن  العالم  في 
يناير  شهر  في  الموسوعة  صدرت  وقد  اإلنجليزية".  اللغة  لتعليم 
من هذا العام 2018 وشارك في هذا المشروع أكثر من ألف 1000 
مستوى  على  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  مجال  في  ومتخصص  باحث 
العالم. ومن بينهم 7 باحثين ومتخصصين من جامعة اإلمارات العربية 

المتحدة.

بتقديمها  واالبتكار  البحوث  مؤتمر  في  المرشدي  غادة  د.  شاركت 
ورقة بحثية بعنوان "تحديات وفرص التعلم عن طريق المحمول التي 

يواجها  طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

الحويرص من جامعة  تكريتي ود. هالة  رايتشيل  د.  قدمت كل من 
جامعة  من  ليدز  آتكنسون  د.سوزان  مع  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المعلمين  "آراء  بعنوان  بحثية  ورقة  المتحدة  المملكة  في  باكيت 
حول البدايات الناجحة للمدرسة للطالب الحاملين أو غير الحاملين 

لمتالزمة داون.

"الممارسات  بعنوان  بحث  ورقة  الجناحي  منى  الدكتورة  قدمت 
المرحلة  لطالب  والكتابية  القرائية  للمعرفة  والخارجية  الداخلية 
العربية المتحدة" ضمن مشاركتها في مؤتمر  الثانوية في اإلمارات 

"IAFOR" الدولي حول تعلم اللغة  في دبي.

Research Activitiesاألنشطة البحثية

Prof. Ali Shehadeh was a member of an international 
team of 14 editors of the TESOL Encyclopedia of English 
Language Teaching. The encyclopedia has just been 
published in January 2018. Over 1,000 researchers, 
scholars, and experts in the field of English Language 
Teaching worldwide have contributed to the encyclopedia. 

Dr. Ghadah Hassan Al Abd Morshedi Participated in 
Research and innovation conference by presenting a 
research paper entitled “challenges & opportunities of 
mobile learning" that university students encounter in the 
UAEU.

Dr. Rachel Takriti, and Dr. Hala Elhowris presented a 
research paper from the UAEU, and Dr. Susan Atkinson 
Leeds from Beckett University, UK, entitled "Teachers’ 
perceptions of a successful start to school for children 
with and without Down Syndrome.”

A research paper presented by Dr. Mona Aljanahi from 
UAEU entitled: " The Inside and Outside School Literacy 
Practice of UAE High Schoolers" in The IAFOR International 
Conference on Language Learning-Dubai.
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ضمن برنامج االبتكار 
الجامعي فاز فريق 

"المتميزين" من كلية 
التربية بجائزة

 إكسبو 2020 

 قدم الدكتور عبد الرحمن 
المخالفي عدد من 

الورش المتعلقة بتقنيات 
التعليم منها ألعضاء هيئة 
التدريس بجامعة اإلمارات 
وثالث ورش ألعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الشارقة 

وذلك خالل شهر يناير 
وفيراير 2018

 "TESOL" خالل مؤتمر 
السودان الدولي السابع 

الذي عقد في مدينة 
الخرطوم في شهر فبراير 

من عام 2018، ألقى 
أ.د. علي شحادة من 
قسم المناهج وطرق 
التدريس بكلية التربية 

كلمة االفتتاح تحت عنوان 
"التحوالت والتحديات في 

تعلم اللغة اإلنجليزية 
كلغة أجنبية وتعليمها من 

المرحلة الثانوية حتى 
الجامعة"

بالتعاون مع جائزة حمدان 
بن راشد آل مكتوم لألداء 

التعليمي المتميز كلية 
التربية تنظم ورش عمل 

في "التصنيع الرقمي 
المبتكر"، كجزءٍ من 

فعاليات أسبوع االبتكار 
الذي نظمته جامعة 

اإلمارات العربية المتحدة.

أنشطة طالبية

أنشطة طالبية

Student Activities

Student Activities

Within the Innovation 
Program, the 
"Distinguished" 
team from college of 
Education won the prize 
of Expo 2020

Dr. Abdurrahman 
Almekhlafi from 
the Curriculum and 
Methods of Instruction 
Department, presented 
different workshops 
related to learning 
techniques for faculty 
members at UAEU 
and Sharjah University 
during January and 
February 2018

Professor Ali Shehadeh 
from the Curriculum 
and Methods of 
Instruction Department 
presented the 
opening plenary talk 
at the TESOL Sudan 
7th International 
Conference that was 
held in Khartoum, 
Sudan, between 16-17 
February 2018. 

In collaboration with 
Hamdan Bin Rashid 
Al Maktoum Award 
for Distinguished 
Academic Performance, 
College of Education 
organized a workshop 
on "Innovative Digital 
Fabrication" as part of 
the Innovation Week 
events held at UAEU.
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