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 ة ــالت العلميالمؤه

 السابقةوالخبرات 

 9589جامعة جنوب كاليفورنيا تكنولوجيا التعليم دكتوراه 

 9548 جامعة جنوب كاليفورنيا ماجستيرتكنولوجيا التعليم 

  9547  الجامعة األردنية دبلوم بعد الشهادة الجامعية األولى تربية 

 9549 الجامعة األردنية عربية لغة بكالوريوس 

  ةةالعلميالعلمي  تتالمؤهالالمؤهال

  1995-9581الجامعة األردنية،  -قسم المناهج والتدريس  -أستاذ  

  2010-2009 جامعةعمان العربية -قسم المناهج والتدريس -أستاذ 

  2010 الجامعة األردنية -قسم المناهج والتدريس  -أستاذ- 

 لدديم، تيددميم تكنولوجيددا التع: ريس مسدداقاع علددى مسددتوا البكددالوريوس والدراسدداع العليددا منهدداتددد
التدريس،استخدام الحاسوب فدي التعلديم، الجامعداع المفتوحدة والدتعلم عدن بعدد، تيدميم واسدتخدام 

 . المواد التعليمية

 9551-9585 الجامعة األردنية مديرة مركز التقنياع التعليمية . 

  األردن -9544، 9545 مديرة مدرسة ثانوية . 

 األردن -9545، 9549  معلمة . 

  قةقةالخبرات السابالخبرات الساب

 ،األردنية الجامعة - يةوالترب العلوم كلية أستاذ قسم المناهج والتدريس 
 . وحتى تاريخه2010 - األردنية الجامعة - يةوالترب العلوم كلية،  مدرسة تكنولوجيا التعليم

  العمل الحاليالعمل الحالي
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 دراسات وكتب منشورة

 
 : دراسات وأبحاث منشورة

 
- Differences between American and Arabic Children in Performance on   Measures of 

pictorial Depth Perception; Implications for Valid Interpretation of Test Scores Based 

on Items Reflecting Dissimilar Cultural content.  

     Educational and Physiological Measurement, 1982, 42. 

     Narjes Hamdi and Fred Knirk and William Michael.  
- The Degree of Readiness of Students of The University of Jordan to Cope with  

   Future Challenges Entailed by The Application of Mobile Learning in The Educational Field.   

  A paper presented to the International conference on Interactive mobile and 

  Computer Aided learning ,2012 Amman .Jordan (coauthor) 

     
 

   .9581، العدد األول، المجلد الرابع والعشرون رسالة المعلم. الدور الجديد للمعلم في عهد تقنياع التعليم -
بة الدراساع العليا واتجاهاتهم نحو استخدام أثر استخدام أسلوب التعلم عن طريق الحاسوب في تحييل طل -

 . 9585المجلد السادس عشر، حزيران ( الجامعة األردنية) دراساعالحاسوب في التعليم، 
، المجلد (الجامعة األردنية) دراساع. اتجاهاع مدرسي كلية المجتمع والجامعاع األردنية نحو تكنولوجيا التعليم -

 .9559، العدد األول، 98
درسي مؤسساع التعليم العالي في األردن بمفهوم تكنولوجيا التعليم وواقع استخداماتهم للتقنياع مدا وعي م -

 .9551، المجلد التاسع عشر، العدد الرابع، (الجامعة األردنية) دراساع. التعليمية في التدريس الفعلي

من األساسي على ضبط أواخر أثر استخدام استراتيجية التدريب والممارسة المحوسبة في قدرة طلبة اليف الثا -
المجلد  ، (الجامعة األردنية) دراساع. كلماع في قطع أدبية مختارة ودرجة استيعابهم لمضمون هذه القطع

 (مشترك ). 9557، العدد األول، (19)
 ألدوارهم المستقبلية كما تطرحها مدا تقبل عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس األردن ومعلميها  -

 .9558، العدد الثاني، 19، المجلد (الجامعة األردنية) دراساع. جياع المعلوماعتكنولو
، الجمعية تكنولوجيا التعليم. العالقة بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلوماع في إطار الفكر التربوي -

 . 9558، العدد الثالث، 8الميرية لتكنولوجيا التعليم، المجلد 
الجامعة ) دراساع. ريسي في تيميم التقنياع التعليمية وإنتاجها وفق منحى النظمتطوير وتقويم نموذج تد  -

 .9555، العدد األول، 15، المجلد (األردنية
مؤتمر التعليم عن بعد ودور من منشوراع . الواقع والطموح والتحدي. تكنولوجيا المعلوماع في التعلم عن بعد -

 9555،،عمان، نيسانتكنولوجيا المعلوماع واالتياالع
 دراساع. نحو نموذج تكنولوجي معاير إلعداد عضو هيئة التدريس الجامعي في مجال تكنولوجيا المعلوماع -

 . 1999، العدد الثاني، 18، المجلد (الجامعة األردنية)

أثر استخدام استراتيجية التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب في اكتساب طلبة اليف السادس األساسي  -
 (مشترك)  1999د األول، ، العد18، المجلد (الجامعة األردنية) دراساع .لعملياع الحسابية األربعةلمهاراع ا

جامعة )، معهد الدراساع التربوية مجلة العلوم التربوية. االستخداماع التربوية لإلنترنع في الجامعاع األردنية -
 .1991، العدد الثاني، نيسان (القاهرة

مؤتمر المعلوماتية  .في درجة وعي طلبة الدراساع العليا بنظام التعليم المفتوحأثر بعض العوامل المختارة  -
 .1997سبتمبر ،جامعة القاهرة،وتطوير التعليم

 بحث مقدم لمؤتمر .ربس في الجامعاع االردنية لمفهوم التعلم المفتوحة التدئاعضاء هي مدا وعي    -

               (coauthor) ct2,2008o-Sep29 TLC(teaching) Conference LasVegas,NV USA 
 التحييل و اثر برنامج متعدد الوسائط لتدريس مهاراع األلعاب الرياضية الجماعية في مستوا األداء المهاري    - 

 الثاني ، العدد15المجلد ، (الجامعة االردنية) دراساع. المعرفي و اتجاهاع طلبة اليف الثامن األساسي نحوه      
 (مشترك ) 1995      
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    الصف  أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل في مادة اللغة العربية لدى طلبة   -
  الجامعة األردنية/ كلية العلوم التربوية” مؤسسة التعلم” لمؤتمر بحث مقدم , الثاني األساسي في األردن  
 (مشترك ),2002األردن   –عمان     
  ودرجة امتالكهم لمهاراته يمدى وعي طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية لمفهوم التنور المعلومات   - 

 (مشترك ) 2011 ,2ملحق (33)المجلد  ,(الجامعة االردنية) دراسات     
 كنولوجيا درجة استعداد المعلمين في األردن لمسايرة التحديات المستقبلية المترتبة على استخدام ت    -

 (مشترك ) 2011( 33)المجلد , (الجامعة االردنية) دراسات. واالتصاالت في الميدان التربويالمعلومات      
 المملكة العربية السعودية بنظام درجة وعي اعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في    -

 (مشترك) 2011, جامعة االسكندريةتربيةمجلة كلية الاالفتراضية و اتجاهاتهم نحوه , الفصول      
 التدريس باستخدام الدراما وفق منحى مسرحة المناهج لمادة قواعد اللغة العربية في التحصيل الدراسيأثر     -
 مهارتي االستماع والتحدث لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة القطيف في المملكةوتنمية      

                                  (مشترك ) 2011, العدد األول,(الجامعة األردنية) دراسات. السعوديةالعربية      
الستخدام   للمهارات الالزمة  درجة امتالك معلمي الصفوف الثالثة االولى في محافظة العاصمة في االردن -

 (مشترك )  2012ايلول(دنيةالجامعةاألر )دراسات هم نحو استخدامه في التدريس الصف اللوح التفاعلي واتجاهات
 درجة  توافر معايير تصميم التدريس الجامعي في المساقات التدريسية في الجامعة األردنية  من وجهة نظر  -
 (مشترك ) 2012ايار   , (الجامعةاألردنية)دراسات.  أعضاء هيئة التدريس      
الجامعة األردنية في ضوء متطلبات التعامل مع  مستوى القابلية للتعلم الذاتي لدى طلبة كلية العلوم التربوية في -

 (مشترك )2012اكتوبر ( الجامعةاألردنية)دراساتمقبول للنشر في مجلة .  المستحدثات التكنولوجية الحديثة
في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة مادة مهارات الحاسوب في ( Moodle)أثر استخدام نظام مودل  -

 (مشترك )2012( الجامعةاألردنية)دراساتول للنشر في مجلة مقب. الجامعة األردنية 
في تحصيل طلبة الجامعة االردنية بمادة مهارات ( مودل)اثر التدرس باستخدام نظام المقررات االلكترونية -

 ( الجامعةاألردنية) دراساتمقبول للنشر في مجلة .  مهارات التواصل اإلجتماعي لديهم الحاسوب  وفي تنمية
 (مشترك )2012ايار 

 الّناطقين بغيرها  أثر استخدام الّتعلم النّقال في اكتساب مهارتي االستماع والّتحدث لدى طلبة الّلغة العربّية    -
 (مشترك )2012ايار  ( الجامعةاألردنية) دراساتمقبول للنشر في مجلة   , الجامعة األردنّية في       

 ميةااللكترونية في تنمية مهارات اللغة العربية االساسية لدى طلبة   اثر التدريس باستخدام االلعاب التعلي    -
 (مشترك )2012شباط ( الجامعةاألردنية) دراساتمقبول للنشر في مجلة الصف الثاني االساسي في االردن       

 ى طلبة أثر استخدام تطبيق الواتساب المتاح على الهواتف الذكية في تنمية مهارات التعلم الذاتي لد     -
 (مشترك ) 2012شباط المجلة التربوية االردنيةمقبول للنشر في   العربية الناطقين بغيرهااللغة        

المجلة مقبول للنشر في . اثارة دافعية اطفال الروضة نحو التعلم   اثر استخدام االلعاب التعليميةالمحوسبة في -
 (مشترك )  اذار 2012التربوية االردنية

باستخدام التعلم المعكوس في تنمية مهارات التفاعل االجتماعي  لمادة التربية اإلسالمية لدى أثر التدريس  -
 (مشترك )ايار  2012المجلة التربوية االردنيةمقبول للنشر في .  طالبات الصف العاشر األساسي في األردن
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في تنمية مهارات حل ( ARCS)زي اثر تصميم وحدة تدريسية بمبحث الفيزياء وفق نموذج كيلر للتصميم التحفي -

 مشترك )كانون ثاني  2012المجلة التربوية االردنيةمقبول للنشر في  .طلبة الصف األول الثانوي المشكالت لدى
                                                                                           

 .التعليمية التعريفية واإلرشادية بالتقنيات من المقاالت غير المنشورة والنشراتباإلضافة إلى مجموعة منوعة *        
 
 

 
 كتب منشورة : 

-   School Psychology in Jordan.  

    Narjes Hamdi and Nazeeh Hamdi.  

    International Perspectives on Psychology in the schools 

    Edited by; Saigh and Oaki and, 1989.  

 

 

، إنتاج مركز  (مشترك)الشفافياع التعليمية، تيميمها وإنتاجها وطرق استخدامها في عملية التعلم والتعليم  -
 . التقنياع التعليمية في الجامعة األردنية

 . 9551، منشوراع جامعة القدس المفتوحة، عمان،  (مشترك)تكنولوجيا التربية، -
 9551، عمان،     (مشترك). المرجع في مبادئ التربية ابفيل في كت  -تكنولوجيا التعليم     -
 . 9557 ،، منشوراع جامعة القدس المفتوحة، عمان(مشترك)تيميم التدريس،  -
     (مشترك). فيل في كتاب تكنولوجيا التعليم/ تكنولوجيا التعليم والتدريس الجامعي -

 .9555دراساع عربية، مركز الكتاب للنشر،       
 
 

 علمية واالكاديميةالنشاطات ال

 

 المؤتمرات : 
 

 : المشاركة في عدد كبير من المؤتمراع منها
  .9589الحلقة العربية إلنتاج المواد والبرامج التعليمية، عمان،  -

 . 9585ندوة الكمبيوتر التعليمي، جامعة ديالوارد ، أمريكا،  -
 .9584المؤتمر الوطني للتطوير التربوي، عمان،  -

 .9588تجديداع التربوية، عمان، الندوة الوطنية في ال -

 . 9588مؤتمر الحاسوب التعليمي، عمان،  -
 . 9551اليونسكو، جامعة اليرموك /ورشة عمل شبه إقليمية حول تقويم الحقائب التدريبية -

 . 9559وزارة التربية والتعليم، عمان،  -المؤتمر الوطني التربوي -
 .9558القاهرة،  مؤتمر تكنولوجيا التعليم في الفكر التربوي الحديث، -
 . 9555مؤتمر التعليم عن بعد ودور تكنولوجيا المعلوماع واالتياالع، جامعة القدس المفتوحة، عمان،  -
 . 9555اجتماعاع الخبراء، عمان، /المؤتمر الوطني التربوي  -
 . 9555وزارة التربية، المركز الثقافي الملكي، عمان،  -المؤتمر الوطني التربوي -

 
- Information Technology in Higher Education, EDUCAUSE, Feb. 21-23, 2001,  

     San Antonio, Texas U.S.A.    
، كليددة البندداع، جامعددة عددين شددمس،  والجمعيددة الميددرية لتكنولوجيددا (e-school)مددؤتمر المدرسددة اإللكترونيددة  -

 .1999التعليم،  
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 .1999، دمشق ،شمال إفريقيا/األوسطالشرق ،المؤتمر اإلقليمي األول لألولمبياد الخاص -

 .1999 ،عمان ،مؤتمر المرأة في التعليم العالي -

 1995نيسان ، ( 1998-9599)نيةطالمرْاة في الثقاقة الو،المؤتمر الثقافي الوطني الخامس  -

 1995 األردن –الجامعة األردنية عمان / كلية العلوم التربوية”مؤسسة التعلم ” مؤتمر  -

 1995 تشرين األول  15-14،  الجامعة االردنية ،حوث الرسائل الجامعيةمؤتمر الثاني لبال -
The International conference on Interactive mobile &computer aided learning ,    -  

  2012, Amman .Jordan  

 عمان 6102نحو التنافسية العالمية ايار : مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي -

 

                                                                                                                                               

                           

 ورش العمل والدورات التدريبية 

 
 .منها  اإلشراف والتدريب على عدد من ورشاع العمل والدوراع التدريبية    -
خبير ومدرب في الدورة التدريبية العربية في أساليب التددريس الحديثدة، جامعدة الخرطدوم بالتعداون مدع االتحداد  -

 . 9554العربي للتعليم التقني، الخرطوم، 
 . 9555ورشة عمل تحديث المختبراع المدرسية، المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا،  -
 . 1999الجامعة األردنية، /لية التمريضي ألعضاء هيئة التدريس في كدورة تطوير أساليب التدريس الجامع -
 .1999اليوبيل للتميز التربوي، عمان،  مركز/إشراف وتدريب الدورة المتخيية في تكنولوجيا التعليم -

تدريب وإشراف على عدد كبير من الدوراع التدريبية حول التقنياع التعليميدة مفهومهدا وتطبيقاتهدا التربويدة فدي  -
 . حاب الجامعة األردنية والمجتمع المحلي األردنير

 . إلى جانب المشاركة في حضور العديد من الدوراع وورش العمل في المجاالع التربوية المختلفة -
 

 

 البحوث والمواد التعليمية االشراف على 

 

 

والميدرية  فلسدطينيةوال، اإلشراف ومناقشة عدد كبير من رسائل الماجستير والددكتوراه فدي الجامعداع األردنيدة -
  والسعوديةوالخليجيةوالسورية والسودانية

وفلسطينية  وميرية وعراقيةتقويم عدد كبير من األبحاث والدراساع لمجالع علمية متخيية أردنية وسورية -
 . وسعودية وُعمانية وغيرها

 . واإلرشادية والتسجيلية المشاركة واإلشراف على إعداد وإنتاج العديد من أفالم الفيديو التعليمية والوثائقية -
المشدداركة واإلشددراف علددى تيددميم  وإنتدداج العديددد مددن البرمجيدداع التعليميددة المحوسددبة فددي موضددوعاع علميددة  -

 .وتكنولوجية منوعة

تقددديم العديددد مددن الخبددراع واالستشدداراع العلميددة فددي مجدداالع تكنولوجيددا التعلدديم وتيددميم التدددريس للجامعدداع  -
فتوحة، جامعة عمان العربيدة، وزارة التعلديم العدالي، وزارة التربيدة والتعلديم، االتحداد األردنية، جامعة القدس الم

العربددي للتعلدديم التقنددي، الجمعيددة الميددرية لتكنولوجيددا التعلدديم، وعدددد كبيددر مددن المدددارس الحكوميددة والخايددة، 
 . وكلياع المجتمع

 
 
 

 الجمعيات واللجان

 
  لتيميم التدريس العالميةعضو الجمعية    -

 لتكنولوجيا التعليم عضو الجمعية العالمية    -
 عضو الهيئة االستشارية للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية     -
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 . عضو الجمعية الميرية لتكنولوجيا التعليم -
 .(EDUCAUSE)عضو الجمعية العالمية للتربية  -

 .  (Mediterranean Education Network)عضو شبكة الشرق األوسط التربوية  -

 The Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)   جمعية عضو -

 Society for Information Technology & Teacher Education(SITE)جمعية     عضو -

 .مجلس اعتماد مؤسساع التعليم العالي/عضو لجنة وضع معايير االعتماد الخاص لكلياع المجتمع -
  2009 س امناء جامعة عمان العربية للدراساع العلياعضو مجل -

 عضو الهيئة العلمية االستشارية لمجلة الطفولة والتربية  جامعة االسكندرية -

 . األردنية والمجتمع المحلي اعالمشاركة في عدد كبير من اللجان على مستوا الجامع -

 
 
 
 

 مجاالت االهتمام

 

مع التركيز على البرمجيداع التعليميدة والوسدائط ،ال السمعية والبيريةتيميم وانتاج وتقويم مواد التعلم واالتي -
 .المتعددة

والدتعلم  ع تكنولوجيا التعليم واالتيال وتيميم التدريس والتعلم عدن بعددتوفير االستشاراع والتدريب في مجاال -
 .االلكتروني

 .العمل في مجاالع حقوق المراة والمرأة في التعليم العالي -

  


