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Experience

المسم

البريد اللكتروني

الخبرات

حتى الن-2014 رئيس مجلس امناء كلية القدس
Trustee Board Chairman of Al-Quds College Amman, Jordan, 2008-2012
 حتى الن-2014 عضو مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية
Trustee Board Member of Al Balqa Applied University. Al Saalt, Jordan, 2014 - present
2014 -2012
عميد كلية القدس

Dean of Al Quds College

Amman, Jordan,2012 –2014

2012 -2007 مدير عام مركز الملكة رانيا العبدا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات
General Manager of Queen Rania Center for Technology in Education and Information
Ministry of Education, Amman, Jordan, 2007-2012
2012-2008 (المم المتحدة-الونروا-رئيس مجلس امناء كلية تدريب وادي السير المهنية )وكالة الغوث الدولية

Trustee Board Chairman of Wade El-Seer Vocational Training College (UNRWAUNITED NATION) Amman, Jordan, 2008-2012
2007 -2004 مستشار وزارة التربية والتعليم لشؤون التعلم اللكتروني
Consultant for the Ministry of Education for E-learning Ministry of Education Amman,
Jordan, 2004-2007
 حتى الن-2011 عضو مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
Board Member of the National Information Technology Center. Amman, Jordan, 2011
- present
2007 - 2004  جامعة مؤتة/ مدير مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس
Director of the Faculty Development Center at Mu’tah University / Mu’tah University.
Karak, Jordan, 2004-2007
2004 -2003  جامعة مؤتة/ كلية العلوم التربويه/رئيس قسم المناهج والتدريس
Head Division of the Curriculum and Instruction Department at College of Ed. Sciences
/Mu’tah University, Karak, Jordan, 2003-2004
2003 -2002  جامعة مؤتة/  كلية العلوم التربوية/ مساعد العميد لشؤون التربية العملية
Assistant Dean for Practical Education at College of Ed. /Mu’tah University, Karak, Jordan
Sciences, 2002-2003
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Experience

الخبرات
 حتى الن-1999  جامعة مؤتة/ عضو هيئة تدريس

Faculty Member.Mu’tah University, Karak, Jordan, 1999-present

1994 - 1993  جامعة مؤتة/مساعد بحث وتدريس
Teaching Assistant.Mu’tah University/Karak, Jordan , 1993-1994

IBM/ 1993- 1993  شركة/مهندس أنظمه
System Engineer/IBM Company.Amman, Jordan, 1993-1993

Qualifications

المؤهلت العلمية

1999-1996 - الوليات المتحدة المريكية- جامعة أوهايو-  حاسوب تعليمي- دكتوراه
 ممتاز- التقدير

 Ph.D., Computer Education & Multi-Media Systems / Ohio University/OH, U.S.A., 1996-1999
Rank
(Excellent)

1996-1994 - الوليات المتحدة المريكية- جامعة أوهايو-  حاسوب تعليمي- ماجستير
 ممتاز- التقدير


(Rank

M.Ed., Computer Education & Multi-Media Systems/Ohio University OH,.U.S.A., 1994-1996

(Excellent
1991-1987- الردن-  جامعة مؤتة- حاسوب-بكالوريس
التقدير – جيد جدا

 B.Sc., Computer Science / Mu'tah University , Jordan, 1987-1991
Rank
(Very Good)

1987-1986-  الردن- الثانوية العامة الردنية– مدرسة الكرك الثانوية
 ممتاز- التقدير


Rank

Jordanian General High School Certificate / Karak Secondary High School, Jordan, 19861987

(Excellent)
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Publication Book and Research
Published Research

الل بحاث المنشورة

1) Evaluating The Effectiveness of
Educational Computer Course Which
Has Been offered By Faculty of
Educational Sciences at Mu'tah
University. Dirasat Journal. (University
of Jordan)

( تقويم فاعلية مساق الحامسوب التعليمي في كلية1
 مجلة درامسات.العلوم التربوية في جامعة مؤتة
.(الردن/)الجامعة الردنية

2) The Effectiveness of the Training
Courses on the Use of the Computer
Software (Action Pack) in Teaching
English from the View of Trainees in
Karak District. Umm Al-Qura University
Journal. (Umm Al-Qura University-Saudi
Arabia).

( فعالية الدورات التدريبية المتعلقة بامستخدام2
( في تدريسActionPack) البرنامج الحامسوبي
منهاج اللغة النجليزية من وجهة نظر المعلمين
 مجلة.والمعلمات المتدربين في محافظة الكرك
جامعة أم القرى للعلوم التربوية والجتماعية
المملكة العربية/ )جامعة أم القرى.والنسانية
.(السعودية

3) The Effect of Using Computer in
Teaching Civic Education Course on
the Achievement of the Social Studies
Program Students at Mu’tah University
and its’ Effect on their Attitudes
toward this Course. Mu’tah Lil-Buhuth
wad-Dirasat Journal. (Mu’tah
University– Jordan).

( أثر امستخدام الحامسوب في تحصيل طلبة معلم3
مجال اجتماعيات في جامعة مؤتة في مادة التربية
 مؤتة للبحوث.واتجاهاتهم نحو تلك المادة3المدنية
.(الردن/ )جامعة مؤتة.والدرامسات

4) The Effect of using Multimedia
Computer Software to Improve the
(Strait Back Somersault) Skill. Dirasat
Journal. (University of Jordan– Jordan)

( آثر برنامج تعليمي مقترح بتوظيف أنظمة4
الحامسوبية المتعددة في تعليم مهارة3الومسائط
 مجلة.““الدورة الهوائية الخلفية المفرودة
.(الردن/ )الجامعة الردنية.درامسات

5) The Effect of Computer Assisted
Instruction on Student Achievement in
Mathematics: Experimental Research.
Journal of Faculty of Education. (Assiut
University-Egypt)
6) Comparing the Effect of Teaching the
Regulations of Recitation and
Intonation using two Educational
Techniques in the Learning of the Eight
Primary Grade in the Schools of
Southern Desert which Follow Ma’an
Educational Directorate. Mu’tah LilBuhuth Wal-Dirasat Journal. (Mu’tah
University– Jordan)

( تأثير امستخدام الحامسوب في التدريس على5
. درامسة تجريبية:تحصيل الطلبة في الرياضيات
 جمهورية/ )جامعة أمسيوط.كلية التربية3مجلـة
.(مصر العربية
( مقارنة أثر تدريس أحكام التلوة والتجويد6
بامستخدام تقنيتين تربويتين في تحصيل طالبات
الصف الثامن المسامسي في مدارس البادية الجنوبية
 مجلة مؤتة للبحوث.التابعة لمديرية تربية معان
.(الردن/ )جامعة مؤتة.والدرامسات
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Published Research

البحاث المنشورة

7) A comparison Between Using Virtual
Classroom Technology and Individualized
Learning Via Computer as to Their Effect
on Both students' Learning English
Acquired by The Third Preparatory Grade
in The Sultanate of Oman and Attitude
Toward Such Use. Dirasat Journal.
(University of Jordan – Jordan)

( مقارنة أثر امستخدام تقنية الفصول الفتراضية7
بالتعلم الفردي بالحامسوب في تحصيل طلبة الصف
الثالث العدادي لمهارات اللغة النجليزية في
. مجلة درامسات.مان وإتجهاتهم نحوهما-مسلطنة ع
.(الردن/)الجامعة الردنية

8) Incorporating the Biometric Voice
Technology into the E-Government
Systems to Enhance the User Verification.
)Wesas Transaction on Computer –
U.S.A.)

( دمج تكنولوجيا القيامسات الحيوية للصوت في8
أنظمة الحكومة اللكترونية لتأكد صلحيات
Wesas Transaction on) المستخدم
(.Computer–U.S.A

9) The Effectiveness of Training Courses
on The Use of Computerized English
Language Curriculum From teachers;
(males & females) viewpoint in the
Jordanian discovery schools. Mu’tah LilBuhuth Wal-Dirasat Journal. (Mutah
Unirersity - Jobdan)

( فعالية الدورات التدريبية المتعلـقة باستخدام9
النجليزية المحوسبة من وجهة نظر4مناهج اللغة
المعلمين والمعلمات المتدربين في المدارس
. مجلة مؤتة للبحوث والدرامسات.الستكشافية
o – )جامعة مؤته
( الردن

10) The Influence of Individualized
Computerized Learning and Computerized
Learning Within Groups on Developing
Creative Thinking Skills for Seventh
Graders in Geography in Jordan.
Damascus University Journal for Ed.
Sciences. (Damascus University – Syria)

لمs لم المحوسب الفردي والتعs  ( أثر التع10
المحوسب بالمجموعات في تنمية مهارات التفكير
البداعي لدى طلبة الصف السابع في مبحث
 مجلة جامعة دمشق للبحوث.الجغرافيا في الردن
( ) جامعة دمشق ‒ سوريا.التربوية

11) The Effect of The e-content in the
Achievement of the Discovery Schools
Secondary Stage Students and Their
Attitudes Towards it. Mu’tah Lil-Buhuth
Wal-Dirasat Journal. ( Mutah UniversityJordan )

 ( أثر المحتوى التعليمي المحوسب في تحصيل11
طلبة المدارس الستكشافية المرحلة الثانوية في
 مجلة مؤتة للبحوث.النحو واتجاهاتهم نحوه
( )جامعة مؤته – الردن.والدرامسات
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البحاث المنشورة

Published Research

( مقارنة لستخدام معلمي الرياضيات واللغة12
العربية واللغة النجليزية للمناهج المحوسبة على
 فيEduwave منظومة التعلم اللكتروني
.المدارس الستكشافية في مديريات اقليم الوسط
–  )الجامعة الردنية. مجلة درامسات.مجلة دراسات
(الردن

12) Comparing the use of the digitized Math,
English and Arabic Languages on the
Eduwave in the Discovery School in the
Center Region Directorates. Dirasat Journal.
(University of Jordan – Jordan)

13) The effect of using Intel Package in
Teaching Math on the Ninth Graders
Achievement in Amman forth Directorate.
Dirasat Journal. (University of Jordan –
Jordan)

( أثر إستخدام حقيبة إنتل في تدريس13
الرياضيات على تحصيل طلبة الصف التاسع
 مجلة دراسات.الساسي في مديرية عمان الرابعة
()الجامعة الردنية – الردن

14) Assessing the Adequacy of Teaching
Arabic Languages' Websites on Internet
from the Perspective of the of Arabic
language Teachers at the Directorate of
Education in Al-Karak Governorate. Mu’tah
Lil-Buhuth Wal-Dirasat Journal. (Mutah
University- Jordan)

( تقييم كفاية بعض مواقع تعليم اللغة العربية14
على شبكة المظلومات )النترنت( من وجهة نظر
معلمي اللغة العربية في مديرية تربية محافظة
 )جامعة. مجلة مؤتة للبحوث والدرامسات.الكرك
( الردن-مؤتة

15) The role of technology in the
development of life skills for students in
schools in Jordan. Dirasat Journal.
(University of Jordan – Jordan)
5

( دور التكنولوجيا في تنمية المهارات15
 مجلة دراسات.الحياتية لطلبة المدارس الردنية
()الجامعة الردنية – الردن

Published Books

الكتب المؤلفة والمحكمة
( المساعد العربي في تدريب برنامج إنتل1
للتعليم

1) The Arabic Assistant in Intel Training for
Education
2) Computer Assisted Instruction

( التدريس بمساعدة الحاسوب2

3) Educational Software Design and Produce

( تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها3

4) Instructional Multimedia

( الوسائط المتعددة في التدريس4

5) Using Computer in Educational
Management

( استخدام الحاسوب في الدارة المدرسية5

5

Courses Taught

مساقات تم تدريسها

1) Computer Skills I

(1) ( مهارات حاسوب1

2) Special Topics in Computer Science II

(2) ( موضوعات في علم الحاسوب2

3) Logic Design

( الجبر المنطقي3

4) Using of Computer in Instruction

( استخدام الحاسوب في التدريس4

5) Distance Learning

( التعليم عن بعد5
( لغات برمجة6

6) Programming Languages

( حاسوب تعليمي7

7) Computer Education

( حاسوب تعليمي متقدم8

8) Advanced Computer Education

( تكنولوجيا تعليم9

9) Educational Technology

( أنظمة الوسائط المتعددة10

10) Multi-Media Systems
11) Applications in Internet and World Wide
Web

( تطبيقات في النترنت والشبكة العنكبوتية11

12) Educational Software Development

( تطوير برمجيات تعليمية حاسوبية12
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Committees Chairmanship
Ministry of Education

رئامسة اللجان
وزارة التربية والتعليم

1) Chairman of follow–up & coordination
committee of Jordan Education Initiative
(JEI) Deployment Group -World Economy
Forum- (2005-present)

( رئي••••س لجن••••ة المتابع••••ة والتنس••••يق للمب••••ادرة1
) -المنتدى القتصادي الع••المي- التعليمية الردنية
( حتى الن-2005

2) Chairman of the Supervision & follow–up
Committee for the implementation and
teaching the e-content for all subjects at the
Ministry of Education discovery schools
(2006- present).

( رئيس اللجنة المتخصصة بالشراف والمتابعة2
عل•ى تط•بيق ت•دريس جمي••ع الم•واد المحوس•بة ف•ي
(حتى الن-2006) المدارس الستكشافية

3) Chairman of the technical committee to
produce the e-content for different
subjects in the Management Information
Systems stream at Secondary Stage.
(2006- Present).

( رئي•••س اللجن•••ة الفني•••ة المتخصص•••ة للش•••راف3
على مش••روع حوس•بة مب•احث الدارة المعلوماتي•ة
( حتى الن-2006) .للمرحلة الثانوية

4) Chairman of technical committees to
supervise on the production of the econtent of English language, Arabic
language, Civil education, Science, Math,
and ICT. (2004-present).

( رئي•••س اللج•••ان الفني•••ة المتخصص•••ة للش•••راف4
عل••••ى إنت••••اج الم••••واد المحوس••••بة لمب••••احث اللغ••••ة
، العلوم، التربية المدنية، اللغة العربية،النجليزية
-2004)  وتكنولوجي•••••ا المعلوم•••••ات،الرياض••••يات
(حتى الن

5) Chairman of the technical committee to
follow the two programs of ICTE diploma
which Granted by University of Jordan and
Yarmouk University (2006-present).

( رئيس لجنة متابعة برنامجي دبل••وم تكنولوجي••ا5
المعلوم••ات والتص••الت ف••ي التربي••ة الممن••وح م••ن
 ح••تى-2006) الجامعة الردنية وجامعة اليرموك
(الن

6) Chairman of e- training committee in the
Ministry of Education (2006-present)

( رئي••س لجن••ة الت••دريب اللك•••تروني ف••ي وزارة6
( حتى الن-2006) التربية والتعليم

7) Chairman of “Activating the use of
computer laboratories in schools” Committee
(2007- present).
8) Chairman of development and updating the
website of Queen Rania Al-Abdullah center
Committee (2008)
9) Chairman of a study entitled “Evaluating
Study of the results of King Abdullah II Award
for Health Fitness” Committee(2009)

( رئي•••••س لجن•••••ة تفعي•••••ل إس•••••تخدام مخت•••••برات7
( حتى الن-2007) الحاسوب في المدارس
( رئيس لجنة تطوير و تحديث موقع إدارة مركز8
(2008) الملكة رانيا العبدا
( رئيس لجن••ة اع••داد دراس••ة بعن••وان "الدراس••ة9
التقويمي•••ة لنت•••ائج ج•••ائزة المل•••ك عب•••د ا الث•••اني
.(2009 )"للياقة الصحية

10) Chairman of the educational program
“Cinema 4D / Educational Program”
Committee (2008)

(Cinema 4D) ( رئي••••س لجن••••ة برنام••••ج10
(2008) التعليمي

11) Chairman of the committee that publishes
the annual "e-learning and educational
innovation magazine" in Queen Rania ALAbdullah Center (2008 - present)

( رئيس لجنة اصدار مجلة "التعلم اللك••تروني11
والتجدي••••••دات التربوي••••••ة" ف••••••ي مرك••••••ز الملك••••••ة
( حتى الن-2008) رانياالعبدا
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Committees Chairmanship
Ministry of Education

رئامسة اللجان
وزارة التربية والتعليم

12) Chairman of the committee for the
operation and activating the Moodle software
for the Seed Project (2008 - present).

( رئي••••س لجن••••ة "تش••••غيل و تفعي••••ل برمجي••••ة12
-Seed (2008  لل غراض مشروعMoodle
.(حتى الن

13) Chairman of the Innovation Project in
Ministry of Education. (2009-now)

( رئيس لجن••ة المش••اريع البداعي••ة المس••تقطبة13
 حتى- 2009 ) من ميدان وزارة التربية والتعليم
(الن

14) Chairman of Scorm Committee ( 2007now)

( رئي••••••س لجن••••••ة مطابق••••••ة مع••••••ايير الم••••••واد14
) المحوس••••بة م••••ع منظوم••••ة التعل••••م اللك••••تروني
( حتى الن-2007

15) Chairman of the Core team to supervise
on teaching the E- Content in the Discovery
Schools (2008-now)

( رئيس لجنة الفريق المحوري للشراف على15
توظي•••••ف المناه•••••ج المحوس•••••بة ف•••••ي الم•••••دارس
( حتى الن-2008 ) الستكشافية

16) Chairman of to utilize all the Function of
Learning Management System ( EduWave)
(2009-now)

) ( رئيس لجنة تفعيل وظ••ائف منظوم••ة التعل••م16
( حتى الن2009

17) Chairman of the ICT Policy Committee in
the Ministry of Education )2010 -present).

( رئي••••س لجن••••ة وض••••ع سياس••••ات تكنولوجي••••ا17
المعلومات والتصالت في وزارة التربية والتعلي••م
)  وحتى الن2010 (من العام

18) Chairman of the Advisory Committee of
receiving and following-up the e-learning
system EduWave ®. (2008-present)

( رئي•••••س اللجن•••••ة العلي•••••ا لس•••••تلم ومتابع•••••ة18
EduWave منظوم•••••••ة التعل•••••••م اللك•••••••تروني
( حتى الن-®(2008

19) Chairman of the committee for
preparing the documentary film on the
Ministry of Education،s achievements
during the reign of His Majesty King
Abdullah II AL Hussein. )2010- present).

( رئي•••س لجن•••ة إع•••داد الفيل•••م الوث•••ائقي ح•••ول19
انج••ازات وزارة التربي••ة والتعلي••م ف••ي عه••د جلل••ة
المل••ك عب••د ا الث••اني اب••ن الحس••ين المعظ••م م••ن
.)  حتى الن-2010(العام

20) The Chairman of Expanding the Use of
Technology in Schools، Project in
collaboration with UNICEF and the Ministry
of Planning (2010- present).

( رئي••س فري••ق العم••ل لمش••روع توس••يع آف••اق20
اس•••تخدام التكنولوجي•••ا ف•••ي الم•••دارس م•••ن الع•••ام
2010( بالتعاون مع اليونيسف ووزارة التخطي••ط
.)حتى الن-

21) Coordinator for E-Twining project for the
Mediterirnean Countries. (2006-present)

( المنس••ق الع••ام لمش••روع التوأم••ة اللكتروني••ة21
-2006) .ل••دول ح••وض البح••ر البي••ض المتوس••ط
(حتى الن

22) Chairman of the e-content Authoring
Training Material. (2010-present)

( رئيس لجنة إعداد الموارد التدريبية للمناهج22
( حتى الن-2010) المحوسبة
8

Committees Chairmanship
Ministry of Education

رئامسة اللجان
وزارة التربية والتعليم
(رئيس فريق عمل برنامج حوسبة مباحث23
-MIS- Online . (2010 الدارة المعلوماتية
.(حتى الن
( رئيس لجنة تقييم مشاريع المسابقة المحلية24
-Oracle Think Quest . (2010 لمشروع
(حتى الن

23) Team leader of the MIS-Online e-curricula
(2010-present)
24) Chairman of the Oracle Think Quest
Local Evaluation Committee. (2010-present)

( رئيس لجنة إنتاج مادة تدريبية تفاعلية للتعلم25
( حتى الن-2011) الذاتي على المناهج المحوسبة

25) chairman of producing the Interactive
training material for self-learning on the econtent. (2011-present)
26) Chairman of ICT programs, including: ICDL,
INTEL, World Links, e-content, distance
education. (2011-present).

( رئيس لجنة برامج تكنولوجيا المعلومات26
، إنتل،ICDL  وتشمل برامج،ICT والتصالت
 التعليم عن، المناهج المحوسبة،world Links
( حتى الن-2011) .بعد وغيرها
( رئيس لجنة المفاهيم الصعبة لتطوير برنامج27
.( حتى الن-2011)  عبر النترنتMIS

27) Chairman of the difficult concepts for the
development of MIS software over the
Internet (2011 - present).

( رئيس لجنة معايير ضبط الجودة للمناهج28
( حتى الن-2007) المحوسبة

28) chairman of quality assurance criteria for
computerized curricula (2007- present).
29) chairman of committee to follow-up the
second stage of SEED (2011-present)

( رئيس لجنة متابعة المرحلة الثانية لمشروع29
( حتى الن-SEED (2011

30) chairman of assessment study of
connecting classrooms (2011-2012)

( رئيس لجنة الدراسة التقييمية لمشروع شبك30
(2012-2011) الصفوف الردنية البريطانية
2011) ( رئيس لجنة متابعة أفضل موقع تعليمي31
(– حتى الن
( رئيس لجنة ضبط جودة امتحان الثانوية العامة32
.( حتى الن-2011)

31) chairman of committee to follow-up the
best educational website (2011- present)
32) chairman of quality assurance of tawjihi
(2011-present)
33) chairman of committee of development the
main frame of E-content (2011-present)

( رئيس لجنة تطوير الطار العام للمحتوى33
( حتى الن-2011) اللكتروني
( رئيس اللجنة العليا للتلفزيون التربوي34

34) chairman oe the advisory committee of
educational Television.
35) chairman of technical committee of renewal
fund.
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.( رئيس اللجنة الفنية لصندوق التجديدات35

Committees Membership
Ministry of Education

عضوية اللجان
وزارة التربية والتعليم

1) Member of Ministry of Education higher
committee to suprvise on prepearing econtent (2005-now)

( عض••و اللجن••ة العلي••ا ل••وزارة التربي••ة والتعلي••م1
) للش••••راف عل••••ى إع••••داد وحوس••••بة المناه••••ج
( حتى الن-2005

2) Member of the Ministry of Education
committee for evaluating the educational
projects for the Education Renewal Fund
(2005-2007)

( عض•••و لجن•••ة وزارة التربي•••ة والتعلي•••م لتقيي•••م2
) المشاريع التربوية لصندوق التجديدات التربوي•ة
(2007-2005

3) Member of the committee assigned for
preparing an organizational structure for
Informational. Technology Directorate
and Queen Rania Center in the -Ministry
of Education (2005)

( عض••و اللجن••ة المكلف••ة بإع••داد هيك••ل تنظيم••ي3
لدارة تكنولوجي••••ا التعلي••••م والمعلوم••••ات ومرك••••ز
الملك••ة راني••ا العب••د ا لتكنولوجي••ا المعلوم••ات ف••ي
(2005) وزارة التربية والتعليم

4) Member of the committee assigned for
reviewing the structure and functions of the
Digitized Department in the Directorate of
Curricula and Text Books and the
Department of e-learning in the Queen
Rania Center for Technology in Education
(2009)

( عضو اللجنة المكلفة بمراجعة هيكلي••ة و مه••ام4
مديري•••ة حوس•••بة المناه•••ج ف•••ي ادراة المناه•••ج و
الكت••ب المدرس•ية و مديري••ة التعل••م اللك••تروني ف••ي
(2009) مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم

5) Member of the technical committee to
prepare class teacher education program
in all public universities of Jordan (20042005)

( عض••و اللجن••ة المتخصص••ة بإع••داد خط••ة معل••م5
ص••ف عل••ى مس••توى الجامع••ات الردني••ة م••ن خلل
(2005-2004) وزارة التربية والتعليم

6) Member of Ministry of Education Committee
for modifying the “Intel Teach to the Future”
Program (2004-2005).

( عض•••و لجن•••ة وزارة التربي•••ة والتعلي•••م لج•••راء6
) التعديلت عل••ى برنام••ج إنت••ل التعلي••م للمس••تقبل
(2005-2004

7) A member of the advisory committe of the
Arabic Informatic Olympics (2008)

( عض•••••و اللجن•••••ة العلي•••••ا للولمبي•••••اد العرب•••••ي7
(2008) للمعلوماتية للعام

8) A member of the advisory committe to
establish the national training center for
teachers and school leaders (2008-present)

( عض••و اللجن••ة العلي••ا لتاس••يس مرك••ز الت••دريب8
-2008 ) الوطني للمعلمي••ن والقي••ادات المدرس••ية
(حتى الن

9) A member in the higher Consultative
Committee of the Department of " Queen
Rania Al-Abdullah Center for Technology in
Education" (2008-present)

( عضو اللجنة الستشارية العليا لدارة مركز9
-2008) الملكة رانيا العبد ا لتكنولوجيا التعليم
(حتى الن

10) A member in the Committee of planning
"the strategic Plan for Information
Technology and Telecommunications" of the
Ministry of Education (2009-present)

10

( عضو اللجنة الخاصة باعداد الخطة10
الستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والتصالت
( حتى الن-2009) لوزارة التربية والتعليم

Committees Membership
Ministry of Education

عضوية اللجان
وزارة التربية والتعليم

11) Member of the advisory committee for
the Jordan Education Initiative JEI (2006present)

( عضو اللجنة المستشارية للمبادرة التعليمية11
( حتى الن-2006) الردنية

12) A member in the supreme Steering
Committee of the “ Expansion use of
Information Technology in Schools” project.
(2009).

" ( عضو اللجنة التوجيهية العليا لمشروع12
تومسيع آفاق إمستخدام تكنولوجيا المعلومات في
( حتى الن-2009) "المدارس

13) A member in the Advisory Committee of
the development project based on the
school and the Directorate (2009-present)

( عضو اللجنة العليا لمشروع التطوير القائم13
( حتى الن-2009) على المدرمسة والمديرية

14) A member in the Committee of online
training courses examinations (2008present)

( عضو اللجنة العليا للمتحانات اللكترونية في14
( حتى الن-2008) وزارة التربية و التعليم

15) A member in the Committee of job
descriptions of learning resource centers
(2008)

( عضو لجنة وصف مهام مراكز مصادر التعلم15
(2008) في وزارة التربية و التعليم

16) A member in different tenders
committees (2007-present)

( حتى الن-2007) ( عضو في لجان العطاءات16

17) A member in them committee of the
Study in the Shift Secondary streams and
its requiriments )2010 -present).

( عضو لجنة درامسة التحول في مسارات17
( حتى الن-2010) التعليم الثانوي ومتطلباته

18) A member in the committee of Studying
the family role in the Students’ behaviour )
2010 -present).

( عضو لجنة درامسة دور المسرة في السلوك18
( حتى الن-2012) الطلبي وآليات التعامل معها

19) A member of the Higher Committee of
the Connected Classrooms Program with
British Council (2010- Present).

( عضو اللجنة العليا لبرنامج ربط الصفوف19
-2010) بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
(حتى الن

20) ) A member of the Higher Committee
of the Educational Development Program
ERfKE I (2004-2007).

( عضو اللجنة العليا لمشروع التطوير التربوي20
(ERfKE I (2004-2007

21) A member in the Advisory Committee
of the Educational Development Program
ERfKE II (2008- present).

( عضو اللجنة العليا لمشروع التطوير التربوي21
( حتى الن-ERfKE II (2008

22) A member in the committee of Art
activities to make the School an atractive
environment for Students. (2010 -present).

( عضو لجنة النشاطات والفنون اللزمة لجعل22
( حتى الن-2010) المدرمسة جاذبة للطالب
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Committees Membership
Ministry of Education

عضوية اللجان
وزارة التربية والتعليم

23) A member in the committee of setting
Knowledge centres for the service of public jobs
& production )2010 -present).

( عضو لجنة تصور عمل محطات المعرفة في23
( حتى الن-2010) خدمة العمل والمهن والنتاج
(عضو اللجنة العليا لصندوق البداعات24
( حتى الن-2010) التربوية

24) Member of the Higher Committee of the
Educational Innovation Fund (2010-present)

( عضو اللجنة العليا للتأهيل التربوي من العام25
.( حتى الن-2010)

25) Member of the higher Committee of
Educational Rehabilitation )2010 -present).
26) Member of the Higher Committee for
implementing, managing and supervising the
Ministry of Education donors، projects )2010
-present).

(عضو اللجنة العليا لتنفيذ وإدارة والشراف26
على المشاريع من الجهات المانحة لوزارة التربية
.( حتى الن-2010) والتعليم من العام

27) Member of the Joint Consultative
Committee between the Ministry of Education
and the British Council )2010 -present).

( عضو اللجنة الستشارية المشتركة بين27
وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني
.( حتى الن-2010) من العام

28) Member Committee of the British Council
Projects (2010- present)

( عضو لجنة المشاريع التي تنفذ مع المجلس28
.( حتى الن-2010) الثقافي البريطاني من العام

29) Member of the Higher Committee to
follow- up the electronic Parliamentary
Elections in (2010).

( عضو اللجنة العليا لمتابعة الربط اللكتروني29
(2010) للنتخابات النيابية

30) Member of the educational publication )
2010 -present).

-2010) ( عضو لجنة المطبوعات التربوية30
(حتى الن

31) Member of technical Committee of epackage( 2012).

)  ( عضو اللجنة الفنية للحقيبة اللكترونية31
(2012
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اللجان
وزارة التعليم االعالي

Committees
Ministry of Higher Education
1) Chairman of the Commission on
Accreditation Faculty of Qadisiyah/
Accreditation Commission of Higher
Education. (2012)

هيئة اعتماد/( رئيس لجنة اعتماد كلية القادسية1
(2012) . مؤسسات التعليم العالي

2) Chairman of the Commission on
Accreditation Faculty of Amman Training /
Accreditation Commission of Higher
Education. (2012)

هيئة/( رئيس لجنة اعتماد كلية تدريب عمان2
(2012) . اعتماد مؤسسات التعليم العالي

3) Member of accreditation committee for the
Computer Education Major at the Jordanian
universities/ Ministry of Higher Education
(2004)

( عضو لجنة وزارة التعليم العالي لوضع3
معايير العتماد الخاص لتخصص الحاسوب
(2004) التعليمي في الجامعات الردنية

4) Member of the Advisory Committee of the
Ministry of Higher Education for E-learning
(2006-2007)

( عضو اللجنة التوجيهية للتعليم4
(2007-2006) وزارة التعليم العالي/اللكتروني

5 ) A member of the Higher Committee for the
supervision of the Diploma and Masters
programs in collaboration with the University of
Jordan and the University of Ohio(2007 present)

( عضو اللجنة العليا لللشراف على برامج5
الدبلوم والماجستير بالتعاون مع الجامعة الردنية
( حتى الن-2007) وجامعة أوهايو

6) Member of the Accreditation Committee for
Educational Technology B.Sc. Major in the
Middle East University (2009)

( عضو لجنة اعتماد برنامج بكالوريس6
) تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق الوسط
(2009

7) Member of the Accreditation Committee for
Special Education. Major in the Open Arab
University (2011)

( عضو لجنة اعتماد برنامج بكالوريس تربية7
(2011) خاصة في الجامعة العربية المفتوحة

8) Member of the Accreditation Committee for
Educational Technology Master. Major in the
Open Arab University (2011)

( عضو لجنة اعتماد برنامج ماجستير8
) تكنولوجيا التعليم في الجامعة العربية المفتوحة
(2011
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اللجان
جامعة مؤتة

Committees
Mu'tah University
1) Chairman of the Mu'tah University
Computer Driving License (MUCDL)
exams committee (2004- 2007).

( رئي••س لجن••ة امتحان••ات رخص••ة جامع••ة مؤت••ة1
(MUCDL (2004-2007 لقيادة الحاسوب
( رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم المناهج2
والتدريس كلية العلوم التربوية ف•ي جامع•ة مؤت•ة
(2004-2003)

2) Chairman of Graduate Studies
Curriculum and Instruction Department
Committee (2003-2004)
3) Member of Technical Committee to
prepare official guidelines for information
center at Mu'tah University (2006)

( عضو اللجنة الفني••ة لوض••ع التعليم••ات لمرك••ز3
(2006) تكنولوجيا المعلومات في جامعة مؤتة

4) Member of a committee to establish a
college of computer and informational
technology at Mu’tah University (2002)

( عضو لجنه للشراف على إنشاء كلية4
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة مؤتة
(2002)

5) Member of committee for training
Mu’tah University faculty members on
using computer in education (2002-2003)

( عضو لجنة تدريب أعضاء هيئة التدريس على5
(2003-2002) استخدام الحاسوب في التعليم
) ( عضو لجنة التعلم عن بعد في جامعة مؤتة6
(2004

6) Member of distance learning committee at
Mu’tah University (2004)

( عضو لجنه إعداد إنشاء تخصص معلم مجال7
)  جامعه مؤتة/ حاسوب في كلية العلوم التربوية
(2001

7) Member of a committee to establish a
computer teachers’ preparation program
at Mu’tah University (2001)
8) Member of the technical committee for
education and higher education / The
higher council for science and technology
(2009-present)

( عضو اللجنة الفنية للتعليم والتعليم8
) المجلس العلى للعلوم والتكنولوجيا/العالي
(حتى الن-2009
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Councils
Mu'tah University

المجالس
جامعة مؤتة

1) Mu’tah University Council Member

( عضو مجلس الجامعة1

2) College of Educational Sciences Council
Member

( عضو مجلس كلية العلوم التربوية2
( عضو مجلس تكنولوجيا المعلومات3
والتعلم اللكتروني
( عضو مجلس ادارة مركز تطوير أداء أعضاء4
هيئة التدريس

3) Mu’tah University Computer and ELearning Council Member
4) Faculty Development Center Council
Member

Training Sessions and Workshops

الدورات التدريبية وورش العمل
( دورة تحليل وتصميم نظم المعلومات المركز1
(1994) الوطني للمعلومات

1) Data Analysis course, National
Information Center (1994).
2) Basic Web Technology Skills For
Courseware Development, 11-15
Feb,2001
3) A workshop concerned in the Sixth
Core for the National Conference entitled "
E-Learning , Distance Learning & Open
Learning – Applied Science
University:12/3/2005

( دورة تنمية المهارات الساسية لعداد المقرات2
الدراسية اللكترونية باستخدام شبكة النترنت من
.2001  شباط15-11
( ورشة عمل متعلقة بالمحور السادس للمؤتمر3
الوطني بعنوان "التعليم اللكتروني والتعليم عن بعد
 جامعة12/3/2005 والتعلم المفتوح" بتاريخ
. العلوم التطبيقية

4) A workshop Directors of the faculty
development centers at Jordanian
University- AL Hussain Bin Talal
University; 20/12/2005.

( ورشة عمل لمدراء مراكز تطوير أداء أعضاء4
هيئة التدريس في الجامعات الردنية بتاريخ
. جامعة الحسين20/12/2005

5) A workshop on the Faculty on the
creativity in Higher Education, Mu’tah
University, 28/3/2005.

( ورشة عمل حول البداع في العمل الجامعي5
. جامعة مؤتة28/3/2005 بتاريخ
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Conferences

المؤتمرات

1) Distance Learning Conference and
Informational Technology. Jerusalem
University, Amman Jordan .10-14 April 1999.

( مؤتمر التعليم عن بعد ودور تكنولوجيا1
، جامعة القدس المفتوحة،المعلومات والتصالت
.1999  نيسان14- 10 ،الردن-عمان

2) The First Educational Conference
"Education and the Challenges of the
Twenty First Century " Mu'tah University 2931 October 2000

( المؤتمر التربوي الول "التعليم وتحديات2
، الردن، جامعة مؤتة،"القرن الحادي والعشرون
.2000  تشرين أول31-29

3) The Nineteenth Annual Educational
Conference." Future Schools". Ministry of
Education: Bahrain. 19-20 April 2005.

،( المؤتمر التربوي السنوي التاسع عشر3
 استجابة الحاضر لتحولت،مدارس المستقبل
 وزارة التربية.(المستقبل )للمرحلة الثانوية
.2005  نيسان20-19،  دولة البحرين:والتعليم

4) Innovation of Education Forum,
Technology, Empowerment and Education,
Qatar Foundation, Qatar State, May 1-3 2006

التكنولوجيا،( منتدى البداع في التعليم4
-1 ، دولة قطر، مؤسسة قطر،والتمكين والتعليم
.2006  أيار3

5) Systematic program to develop the
institutional performance of the
directorates of education and schools in
Jordan 28-January-2008

( البرنامج المنهجي لتطوير الداء المؤسسي5
لمديريات التربية والتعليم والمدارس في الردن
2008/  كانون الثاني/ 28

6) Will Change in Educational Institutions
15-16/March/2008

 و15 ( إرادة التغيير في المؤسسات التربوية6
2008 /  أذار/16

7) Information Arabic Olympic 1-3/7/2008
Amman – Jordan

3/7/2008-1 ( الولمبياد العربي للمعلوماتية7
عمان – الردن

8) The Fourth Conference on Scientific
Research in Jordan.( October 2009)

/(المؤتمر الرابع للبحث العلمي في الردن8
2009 / تشرين الول

9) Educational Recognition Theoretical and
Practical Agaba – Jordan 17-18/12/2009

( التميز التربوي بين النظرية والتطبيق العقبة9
18/12/2009-17 – الردن
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Conferences

المؤتمرات

10) Innovative Teachers Forum Arabia.
2009-2010-2011

- 2009( منتدى المعلمين المبدعين العرب10
2011 -2010

11) INTED 2011- International Technology,
Education, and Development Conference
Valancia – Spain 7-9/3/2011
12) BMENA Regional Higher Education
Partners Meeting : A Focus on Results –
Based Management Oct 29 – Nov 1, 2012
Istanbul – Turkey
13) Transferring Learning : Strategic
Approaches to the Effective Use of ICT in
Schools

( المؤتمر الدولي لتطوير التعليم والتكنولوجيا11
9/3/2011-7  اسبانيا-فالنيسيا
( الجتماع القليمي لشركاء التعليم العالي في12
 التركيز: منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا
– 29/10 ) على الدارة القائمة على النتائج
اسطنبول – تركيا2012 -( 1/11
 المنهجية: ( النتقال النوعي في التعليم13
الستراتيجية للستخدام الفعال لتكنولوجيا التصالت
والمعلومات في المدارس

Academic Associations

الجمعيات الكاديمية
( جمعية الكاديميين الردنيين1

1) Association of Jordanian Academics
2) Jordanian Association for
Educational Sciences.

( الجمعية الردنية للعلوم التربوية2
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