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 التعلمي 

الوالايت   -دكتوراه يف املناجه والتدريس. التخصص ادلقيق: تكنولوجيا التعمل والتعلمي. جامعة والية نيو مكس يكو  •

 .2013فصل الربيع عام   ؛4.0املعدل: املتحدة ال مريكية. 

 

 الاهامتمات البحثية 
وتصممي طرق و ، ونظرية الرتبية النقديةالتعلمي عرب الانرتنت، التعمل و ، و وتكنولوجيا التعمل والتعلمياملناجه وطرق التدريس، 

 .اس تخدام التكنولوجيا يف الرتبية اخلاصة، نظرية اذلاكءات املتعددة والتكنولوجياو ، البحوث النوعية

 

 رة املنشو الاحباث العلمية  

.، و الرشع، د. ،محيدى • تحدايت يف تدريس الرايضيات وطرق التغلب علهيا: وهجات  ال (. 2022)، ي. عاروري ، ا 

 .  72-43 ،20، لكية الرتبية جبامعة قطر الرتبوية،الطفوةل املبكرة. جمةل العلوم  ت نظر معلام

s://doi.org/10.29117/jes.2022.0088http 

اجلامعات عىل دراية ابس تخدام تكنولوجيا احلوس بة السحابية   طلبة(. هل 2021) ، ي.عاروري و  ، ي.احلاوي •

 . 5446-5427 (،2) 23 ،جمةل جرش للبحوث وادلراساتكتعمل تمكييل؟ 

هارات املواطنة الرمقية. مل املدارس الثانوية يف ال ردن  ةطلبامتالك (. درجة 2021)، ي. عاروري د. و   ،عبد الهادي •

 . 2028-2009(، 1)23، جمةل جرش للبحوث وادلراسات 

mailto:y.arouri@ju.edu.jo
https://orcid.org/0000-0002-0391-433X
https://orcid.org/0000-0002-0391-433X
https://doi.org/10.29117/jes.2022.0088


اجلامعات التحول ا ىل  عىل يفرض  19-كوفيد(. 2021الش بول، أ . ) ، وي.، د.، عاروري، ي، محيدي.الش بول،  •

. 359-349(، 3) 8 اال لكرتوين،التعلمي عن بعد: اجلاهزية والتحدايت. جمةل حبوث التعلمي والتعلمي  

https://doi.org/10.20448/journal.509.2021.83.349.359 

.ادلروع،  و  ر.، نوفل،، ي.د.، عاروري،  ،محيدي • (. تصورات الآابء لتجارب أ طفاهلم مع التعمل عن بعد  2021) ا 

. 240-224(، 2) 22 بعد، اجملةل ادلولية للبحوث يف التعمل املفتوح والتعلمي عن   .19-كوفيد أ ثناء جاحئة

http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v22i2.5154 

(. الحئة الانفعاالت وعالقهتا ابلكفاءة الاجامتعية دلى أ طفال  2021. )يعاروري،  ج.، ومطر،  د.،محيدي،   •

.  76-66(، 1) 10 املعارص، اجملةل ال وروبية للتعلمي دن. رايض ال طفال يف ال ر 

http://dx.doi.org/10.13187/ejced.2021.1.66 

يف تعلمي ال طفال   املساندة التكنولوجيا(. توظيف 2020) ي.  عاروري،و د.،  محيدي، ،خ.داببنة،  أ .،العطية،  •

. 15-1(، 4) 28  املبكرة،اجملةل ادلولية لتعلمي الس نوات ذوي اال عاقة يف بيئات الطفوةل املبكرة: تصورات املعلمني. 

20.1863192https://doi.org/10.1080/09669760.20 

آراء معلمي رايض ال طفال حول اس تخدام 2020، ومحيدي، د. )خ. ادلاببنة،أ .،  العطية،، ي.عاروري،  • (. أ

.  300-290(، 2)  9 املعارص،اجملةل ال وروبية للتعلمي يف تعلمي ال طفال ذوي اال عاقة يف قطر.  املساندةالتكنولوجيا 

http://dx.doi.org/10.13187/ejced.2020.2.290 

اس تخدام معلمي املرحةل ال ساس ية العليا يف ال ردن للتعمل   درجة(. 2020ب. )،  العودات و، ي.،  عاروري •

 .69-57 ،(3)16اجملةل ادلولية لتعلمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اال لكرتوين. 

http://dx.doi.org/10.4018/ijicte.2020070105 

 

 املؤمترات 

( يف 12-11للصفوف ) احلاسوباملضمنة يف كتب  احلاسوبيةهارات امل (. 2021. )يعاروري،   و، ، ر.تاتنةاخل  •

(. يف املؤمتر ادلويل الثاين عرش للتعلمي وتكنولوجيا التعلمي ISTEضوء معايري اجملمتع ادلويل لتعلمي التكنولوجيا )

 . عرب تقنية الزوومنظمته جامعة الطفيةل التقنية.  ،2021 يرانحز  9-8 (،التعلمي  لتعزيز نوعية تكنولوجياال )

املدارس احلكومية يف ال ردن عن   طلبة عزوف(. 2021. )ا  روع، ادلو د.، نوفل، ر.،  ،يمحيد، ي.عاروري،  •

: ال س باب وادلوافع. يف املؤمتر ادلويل الثاين عرش للتعلمي 19-اس تخدام منصة درسك التعلميية أ ثناء جاحئة كوفيد 

عرب تقنية  نظمته جامعة الطفيةل التقنية.  ،2021 حزيران 9-8 (،التعلمي لتعزيز نوعيةوتكنولوجيا التعلمي )تكنولوجيا 

 . الزووم

.،  روع،ادل ، ي.يدي د.، عاروري، مح  • مرحةل الطفوةل املبكرة  طلبة(. تصورات أ ولياء أ مور 2021ر. ) نوفل، وا 
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. يف مؤمتر التعمل عن بعد يف ظل جاحئة كوروان: الواقع 19-معلية التعمل عن بعد يف ضوء جاحئة كوفيد  حنو

 . عرب تقنية الزووم. 2021 اكنون اثين 11ىل ا   10ومتطلبات النجاح. ُمنّظم من قبل جامعة الطفيةل التقنية. من 

(. التحدايت املعارصة اليت تواجه البحث العلمي يف العلوم اال نسانية يف  2020) ، ي. عاروري و ،د.ي، محيد •

مؤسسات التعلمي العايل يف الوطن العريب. يف املؤمتر ادلويل الثامن عرش لل اكدميية العربية للعلوم: التعلمي العايل يف  

 عرب تقنية الزووم.  .2020 ترشين اثين 19-18العريب: البحث والتطوير.  الوطن

 

 ية العمل ات  رب اخل

 (. ا ىل الآن -2021اكنون أ ول  13. )ال ردن عامن، ال ردنية، اجلامعة والتدريس، املناجه قسم يف مشارك تاذاس   •

اكنون أ ول  13 -2018 الثاين اكنون 28. )ال ردن عامن، ال ردنية، اجلامعة والتدريس، املناجه قسم يف مساعد تاذس  ا •

2021 .) 

 ( 2016 خريف -2014 خريف. ) ال ردن -التقنيةالطفيةل  جامعة  - والتدريس املناجه قسم رئيس •

  اكنون اثين 28 - 2015 ش باط 11. )ال ردن - التقنيةالطفيةل  جامعة والتدريس املناجه قسم - مساعد أ س تاذ •

2018 .) 

 ةالوالايت املتحدة ال مريكي -جامعة والية نيو مكس يكو  -قسم املناجه والتدريس  يف- أ س تاذ مساعد •

 

 املقررات اليت مت تدريسها 

 :ال ردنيةاجلامعة  -قسم املناجه والتدريس  •

  ) (ى ادلراسات عليايف التعلمي )مس تو  احلاسوبس تخدام ا ✓

نتاج الوسائل التعلمييةت ✓    صممي وا 

  تصممي التدريس )مس توى ادلراسات العليا( ✓

   تكنولوجيا التعلمي )مس توى ادلراسات العليا( ✓

   العليا(الربامج التعلميية احملوس بة )مس توى ادلراسات  ✓

  يف التعلمي احلاسوباس تخدام  ✓

 برامج ال طفال احملوس بة   ✓

 احلياة اجلامعية وال خالق  ✓

 : التقنية الطفيةل جامعة - والتدريس املناجه قسم •

 ( العليا ادلراسات مس توى) التدريس وتصممي التكنولوجيا ✓



   التعلميية احلاسوب تطبيقات ✓

  اجلامعية ادلراسة همارات أ ساس يات ✓

  التعلمي يف احلاسوب اس تخدام ✓

 ( العايل ادلبلوم مس توى) الويب تصممي ✓

  اخلاصة الاحتياجات ذلوي  التعلميية التكنولوجيا ✓

 (  العايل ادلبلوم  مس توى) احملوسب ادلرايس املهناج ✓

 (  العايل ادلبلوم مس توى) التدريس وتصممي التكنولوجيا ✓

 ( العايل ادلبلوم مس توى) التخرج مرشوع ✓

   املدرس ية املناجه ✓

نتاج تصممي ✓    التعلميية الوسائل وا 

 ( العايل ادلبلوم مس توى) والتدريس التعمل نظرايت ✓

 ( العايل ادلبلوم مس توى ) احلالية التعلميية القضااي ✓

 (  العايل ادلبلوم مس توى) التعلمي تكنولوجيا يف مقدمة ✓

 

 التدريبية   ورش العمل 

يف التدريس والتعمل(.   Microsoft Teamsحمارض ومدرب يف ورشة معل تدريبية. املوضوع )اس تخدامات منصة  •

 .2020 حزيران 19ال ردن.  الرصيفة، للبنات،مدرسة الرصيفة الثانوية الشامةل 

التعمل عن   لتسهيل Microsoft Teamsوضوع )اس تخدام تطبيق امل -حمارض ومدرب يف ورشة معل تدريبية  •

 2020 نيسان 23الاردن.  -بعد(. مركز الاعامتد وضامن اجلودة. اجلامعة الاردنية 

جراء الاختبارات الرمقية عن بعد ابس تخدام تطبيق امل -حمارض ومدرب يف ورشة معل تدريبية  • عداد وا  وضوع )ا 

Microsoft Forms 2020 نيسان 29 ال ردن. -اجلامعة ال ردنية  -(. مركز الاعامتد وضامن اجلودة . 

 مركز الاعامتد وضامن اجلودة ابجلامعة ال ردنية:  تدريبية عقدها حضور ورش   •

آذار 29حتليل نتاجئ الاختبارات لنوع الاختيار من متعدد". " ✓  . 2021 أ

كسل ✓  .2021 اكنون اثين 4لبناء عدد كبري من مناذج الامتحاانت".  "ا 

 . 2020  اكنون أ ول 24الاردنية)موودل(".  الاختبارات اال لكرتونية ابجلامعة"بناء الامتحاانت عىل منصة  ✓

 .2020 حزيران 17(". 2لتسهيل معلية التعمل عن بعد ) Microsoft Teams"توظيف تطبيق  ✓

 . 2020 حزيران 16يف احملارضات الرتبوية".  Salasil Desktop"اس تخدام برانمج  ✓



 .2020 أ اير 16ردنية لالمتحاانت". اجلامعة الامنصة  "كيفية بناء امتحان عىل ✓

جراء الاختبارات اال لكرتونية عن بعد ابس تخدام تطبيق ✓ عداد وتوظيف وا    Microsoft Forms ."  10"ا 

 .2020 أ اير

رشادات حول كيفية النرش يف قاعدة بياانت ✓  .2020 أ اير 7سكوبس".  "حقائق وا 

جراء الاختبارات الرمقية ابس تخدام تطبيق  ✓  .2020 نيسان 29". (Microsoft Forms)"حتضري وا 

 . 2020 نيسان 23 ."لتسهيل التعمل عن بعد Microsoft Teams"اس تخدام تطبيق  ✓

 . 2020 نيسان 20"كيف تصنع مسابقة يف موودل".  ✓

آذار 9". الالكرتونية"الامتحاانت  ✓  .2020 أ

 .2020 ش باط 2ت يف الفضاء اال لكرتوين". "التوعية بأ من املعلوما ✓

 ورشة معل(  41: )(IFAD)ال اكدمييني والباحثني عقدهتا منصة  تدريبيةحضور ورش   •

 . 2021 نيسان  15"نصاحئ يف كتابة أ طروحة".  ✓

 .2021 أ اير 4"خصائص وهمارات الكتابة العلمية ابللغة العربية".  ✓

آذار 22تطوير اذلات واحلساب اذلهين".  ابلنفس،"همارات الثقة  ✓  .2021 أ

 .2021 أ اير 23"همارات االتصال الفعال".  ✓

 . 2021 حزيران 1"همارات وأ دوات البحث العلمي يف عرص التحول الرمقي".  ✓

 . 2021 نيسان 22"معوقات اختيار موضوع أ طروحة ادلكتوراه وأ س باهبا وحلولها"  ✓

آذار  21"ا شاكلية النقد يف اخلطاب امجلايل العريب"  ✓  .2021أ

 . 2021 نيسان 11"مشألك البحث العلمي"  ✓

 . 2021 نيسان 24"الاجتاهات احلديثة يف قياس حصة وموثوقية الاس تبيان يف البحث العلمي"  ✓

آذار 30"طرق قياس حصة وموثوقية أ داة ادلراسة".  ✓  . 2021 أ

نشاء أ وراق معل تفاعلية".  ✓  . 2021 نيسان 5"ا 

 . 2021 حزيران 11"جودة التعلمي والبحث العلمي".  ✓

 . 2021 أ اير  30"جودة أ داء اال دارة".  ✓

آذار 26"ثقافة البحث العلمي وأ خالقياته"  ✓  . 2021 أ

 .2021 نيسان 13"تقنيات التحول الرمقي يف ظل عرص كوروان".  ✓

 .2021 حزيران 15"همارات اس تخدام تطبيقات اال نرتنت يف البحث العلمي".  ✓

 



 مرشف عىل الرسائل اجلامعية 

. رساةل ماجس تري هارات املواطنة الرمقيةمل املدارس الثانوية يف ال ردن طلبة  درجة امتالك(. 2020د. )  ،الهادي عبد •

 اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن. منشورة،غري 

. رساةل  س تخدامات احلوس بة السحابيةابالعلوم الرتبوية يف اجلامعة ال ردنية  طلبة لكيةوعي (. 2020) ، ي.احلاوي •

 اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن.  منشورة،ماجس تري غري  

التكنولوجيا الرمقية   اس تخدام  خالقياتل  الصف الثانوي يف دوةل الكويت  طلبةدرجة ممارسة (. 2019. )، أ  املطريي •

 اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن. منشورة،. رساةل ماجس تري غري من وهجة نظرمه

دارة التعمل )موودل(. طلبةجتاهات ا(. 2019، ر. )هميادل • رساةل  اجلامعة ال ردنية حنو التعمل املدمج القامئ عىل نظام ا 

 اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن.  منشورة،ماجس تري غري  

( يف ضوء معايري اجملمتع  12-9املهارات احلاسوبية املتضمنة يف كتب احلاسوب للصفوف )(. 2019) اخلتاتنة، ر. •

 اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن. منشورة،رساةل ماجس تري غري  (.ISTEلتعلمي التكنولوجيا )ادلويل 

  غري ماجس تري رساةل .العربية ابللغة الاس امتع همارات تطوير عىل الافرتاضية الرحالت تأ ثري(. 2016زغاممي، س. )ال •

 .ال ردن الطفيةل، التقنية،  الطفيةل جامعة منشورة، 

  واجتاهاهتم اال لكرتوين لتعملل  الطفيةل مبحافظ العليا ال ساس ية املرحةل معلمي اس تخدام مدى(. 2016ب. ) ،عوداتال •

 .ال ردن الطفيةل، التقنية، الطفيةل جامعة منشورة، غري ماجس تري رساةل .حنوه

 

 مناقشة الرسائل اجلامعية ان  جل يف مناقش    كعضو  مشارك 

وظيفية يف منطقة القويسمة من وهجة  المهارات لل درجة اكتساب معلمي الصفوف الثالثة ال وىل (. 2021، ن. )بكر •

 .جامعة الطفيةل التقنية، الطفيةل، ال ردن منشورة،. رساةل ماجس تري غري نظرمه

الابتدائية يف مديرية واقع اس تخدام برانمج جسور التعمل من وهجة نظر معلمي املرحةل (. 2021) .هـ، أ بو عيشة •

 .جامعة الطفيةل التقنية، الطفيةل، ال ردن منشورة،رساةل ماجس تري غري  القويسمة.

اكدميي وتمنية همارات (. 2020ت. ) الكثريي، • سرتاتيجية التعمل املعكوس عىل التحصيل ال  أ ثر التدريس ابس تخدام ا 

اجلامعة  منشورة، . رساةل ماجس تري غري  ال ردندلى طالب الصف الثامن يف مادة احلاسوب التفكري التأ ميل يف 

 .عامن، ال ردن ال ردنية،

درجة توظيف اخلرائط اذلهنية اال لكرتونية دلى معلمي الرتبية الاجامتعية والوطنية يف (. 2020أ . ) ،صالحات •

 .اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن منشورة،. رساةل ماجس تري غري مرحةل التعلمي ال سايس يف ال ردن من وهجة نظرمه

• ( . تصورات معلمي املرحةل الثانوية واجتاهاهتم حنو اس تخدام التعمل املدمج يف اململكة العربية (. 2020املعيقيل، ا 

 .اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن منشورة، رساةل ماجس تري غري   السعودية.

 طلبةيف تطوير همارات التفكري احلسايب وادلافع حنو التعمل دلى  STEAM أ ثر اس تخدام مهنج(. 2019ر. ) ،رابد •



. رساةل ماجس تري غري  الصف العارش ال سايس يف مادة اجلغرافيا يف املناجه ادلولية يف املدارس ال ردنية اخلاصة

 .اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن منشورة، 

التكنولوجيا الرمقية يف اس تخدام أ خالقيات بل ردن درجة وعي طالب املرحةل الثانوية يف ا(. 2019) ، س.خواجة •

 .اجلامعة ال ردنية، عامن، ال ردن منشورة،. رساةل ماجس تري غري ضوء بعض املتغريات

. رساةل امهية النشاط احلر يف املدارس الرمسية من وهجة نظر مديري املدارس يف املفرق(. 2019) ا. ،اخلزاعةل •

 .جامعة أ ل البيت، املفرق، ال ردن منشورة،ماجس تري غري  

ومعوقات  اذلكية،درجة اس تخدام مدريس اللغة اال جنلزيية يف املرحةل ال ساس ية للس بورة (. 2019ت. ) الشاميةل، •

 .جامعة أ ل البيت، املفرق، ال ردن منشورة،. رساةل ماجس تري غري اس تخداهما من وهجة نظرمه يف ال ردن

 

 علمية حممكة   الت جم يف  ، وعضو حترير  مقمي احباث

 .جملس حتريرالعمل كعضو  -(SHOAJ) • جمةل العلوم الاجامتعية واال نسانية ذات الوصول املفتوح

العمل - IGI Global Publisher (Scopus Q3) -(IJICTE) اجملةل ادلولية لتعلمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •

 .جملس حتريرعضو بدأ  العمل ك 2021اكنون اثين ، ويف  مكقمي

 .مكقميالعمل -- IGI النارش العاملي (JTA) جمةل التقدم التكنولويج  •

 .مكقميالعمل  -( Scopus Q2• اجملةل ادلولية للطفوةل املبكرة. سربينغر هولندا. )

العمل   - - (Scopus Q1) ، جامعة أ اثابساك ، كندا (IRRODL) التعمل املفتوح واملوزعاملراجعة ادلولية للبحوث يف  •

 مكقمي

 .مكقميالعمل  - -IGI النارش العاملي .(IJITLHE) اجملةل ادلولية للتعلمي املبتكر والتعمل يف التعلمي العايل •

 .مكقميالعمل  -دراسات: علوم تربوية، اجلامعة ال ردنية، ال ردن.  •

العمل   - Moment Publications / (Scopus Q2) / للرايضيات والعلوم والتكنولوجيا والتعلمي Eurasia جمةل •

 .مكقمي

 مكقميالعمل  - ISI. (Scopus Q1) اجملةل الربيطانية لتكنولوجيا التعلمي / امجلعية الربيطانية للبحوث الرتبوية / جمةل •

 .مكقميالعمل   - جمةل جامعة احلسني بن طالل لل حباث. •

 .مكقميالعمل  -املركز الكندي للعلوم والتعلمي.  / (IES) دراسات التعلمي ادلويل •

 .مكقميالعمل  -. ESI ال ورويب،( / املعهد العلمي ESJ• اجملةل العلمية ال وروبية )

 


