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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.  

. 1983، العدد األول، المجلد الرابع والعشرون رسالة المعلم. الدور الجدٌد للمعلم فً عهد تقنٌات التعلٌم -
أثر استخدام أسلوب التعلم عن طرٌق الحاسوب فً تحصٌل طلبة الدراسات العلٌا واتجاهاتهم نحو استخدام  -

.  1989المجلد السادس عشر، حزٌران  (الجامعة األردنٌة) دراساتالحاسوب فً التعلٌم،  
، (الجامعة األردنٌة) دراسات. اتجاهات مدرسً كلٌة المجتمع والجامعات األردنٌة نحو تكنولوجٌا التعلٌم -

. 1991، العدد األول، 18المجلد  
مدى وعً مدرسً مؤسسات التعلٌم العالً فً األردن بمفهوم تكنولوجٌا التعلٌم وواقع استخداماتهم للتقنٌات  -

 .1992، المجلد التاسع عشر، العدد الرابع، (الجامعة األردنٌة) دراسات. التعلٌمٌة فً التدرٌس الفعلً 

أثر استخدام استراتٌجٌة التدرٌب والممارسة المحوسبة فً قدرة طلبة الصف الثامن األساسً على ضبط  -
، (الجامعة األردنٌة) دراسات. أواخر كلمات فً قطع أدبٌة مختارة ودرجة استٌعابهم لمضمون هذه القطع 
 (مشترك ). 1994، العدد األول، (21)المجلد  

 مدى تقبل عٌنة من طلبة المرحلة الثانوٌة فً مدارس األردن ومعلمٌها ألدوارهم المستقبلٌة كما تطرحها  -
. 1998، العدد الثانً، 25، المجلد (الجامعة األردنٌة) دراسات. تكنولوجٌات المعلومات 

، الجمعٌة تكنولوجٌا التعلٌم. العالقة بٌن تكنولوجٌا التعلٌم وتكنولوجٌا المعلومات فً إطار الفكر التربوي -
.  1998، العدد الثالث، 8المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌم، المجلد  

الجامعة ) دراسات.  تطوٌر وتقوٌم نموذج تدرٌسً فً تصمٌم التقنٌات التعلٌمٌة وإنتاجها وفق منحى النظم -
 .1999، العدد األول، 26، المجلد (األردنٌة 

من منشورات مؤتمر التعلٌم عن بعد . الواقع والطموح والتحدي. تكنولوجٌا المعلومات فً التعلم عن بعد -
 1999ودور تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت،عمان، نٌسان، 

 دراسات. نحو نموذج تكنولوجً معاصر إلعداد عضو هٌئة التدرٌس الجامعً فً مجال تكنولوجٌا المعلومات -
 . 2001، العدد الثانً، 28، المجلد (الجامعة األردنٌة) 

أثر استخدام استراتٌجٌة التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب فً اكتساب طلبة الصف السادس األساسً  -
 2001، العدد األول، 28، المجلد (الجامعة األردنٌة) دراسات .لمهارات العملٌات الحسابٌة األربعة 
 (مشترك) 

، معهد الدراسات التربوٌة مجلة العلوم التربوٌة. االستخدامات التربوٌة لإلنترنت فً الجامعات األردنٌة -
. 2002، العدد الثانً، نٌسان (جامعة القاهرة) 

 مؤتمر المعلوماتٌة .أثر بعض العوامل المختارة فً درجة وعً طلبة الدراسات العلٌا بنظام التعلٌم المفتوح -
 .2004سبتمبر ،جامعة القاهرة، وتطوٌر التعلٌم

  بحث مقدم لمؤتمر. اعضاء هٌئة التدربس فً الجامعات االردنٌة لمفهوم التعلم المفتوحمدى وعً-    

TLC(teaching) Conference LasVegas,NV USA Sep29-oct2,2008 (coauthor)                  
اثر برنامج متعدد الوسائط لتدرٌس مهارات األلعاب الرٌاضٌة الجماعٌة فً مستوى األداء المهاري و   - 

المجلد ، (الجامعة االردنٌة) دراسات.  التحصٌل المعرفً و اتجاهات طلبة الصف الثامن األساسً نحوه 
 (مشترك ) 2009  الثانً، العدد36 

  الصف  أثر التدرٌس باستخدام الوسائط المتعددة فً تنمٌة مهارات التواصل فً مادة اللغة العربٌة لدى طلبة-   

 الجامعة األردنٌة/ كلٌة العلوم التربوٌة”مؤسسة التعلم ” بحث مقدم لمؤتمر ، الثانً األساسً فً األردن   
 (مشترك )،2009 األردن– عمان  

  ودرجة امتالكهم لمهاراتهيمدى وعً طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعة األردنٌة لمفهوم التنور المعلومات-   
 (مشترك ) 2011 ،2ملحق (38) المجلد ،(الجامعة االردنٌة) دراسات 

درجة استعداد المعلمٌن فً األردن لمساٌرة التحدٌات المستقبلٌة المترتبة على استخدام تكنولوجٌا المعلومات  -   
 (مشترك ) 2011 (38)المجلد ، (الجامعة االردنٌة) دراسات.  واالتصاالت فً المٌدان التربوي

الفصول  درجة وعً اعضاء هٌئة التدرٌس فً جامعة الملك عبد العزٌز فً المملكة العربٌة السعودٌة بنظام-   
 (مشترك) 2011، جامعة االسكندرٌةمجلة كلٌة التربٌة االفتراضٌة و اتجاهاتهم نحوه ، 

أثر التدرٌس باستخدام الدراما وفق منحى مسرحة المناهج لمادة قواعد اللغة العربٌة فً التحصٌل الدراسً  -

 وتنمٌة مهارتً االستماع والتحدث لدى تالمٌذ الصف السادس االبتدائً فً مدٌنة القطٌف فً المملكة 
، (األردنٌةالجامعة ) دراسات.  العربٌة السعودٌة (مشترك ) 2011العدد األول،
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-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 &    

computer Aided learning ,2012 Amman .Jordan (coauthor)                                 
الستخذام   للوهبرات الالزهة  درجة اهتالك هعلوي الصفىف الثالثة االولى في هحبفظة العبصوة في االردى -

هقبىل للٌشر في هجلة    .اللىح التفبعلي واتجبهبتهن ًحى استخذاهه في التذريس الصفي 

 (مشترك )29/9/2013  بتبريخ    ، (األردنٌةالجامعة)دراسبت 

 درجة  تىافر هعبيير تصوين التذريس الجبهعي في الوسبقبت التذريسية في الجبهعة األردًية  هي وجهة ًظر  -

 (مشترك )13/1/2014  بتبريخ    ، (األردنٌةالجامعة)هقبىل للٌشر في هجلة دراسبت. أعضبء هيئة التذريس   

-  

 

                                                                                                             

باإلضافة إلى مجموعة منوعة من المقاالت غٌر المنشورة والنشرات التعرٌفٌة واإلرشادٌة بالتقنٌات     *     
 .التعلٌمٌة    

 

 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)الشفافٌات التعلٌمٌة، تصمٌمها وإنتاجها وطرق استخدامها فً عملٌة التعلم والتعلٌم  -
.  التقنٌات التعلٌمٌة فً الجامعة األردنٌة

.  1993 ، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، (مشترك)تكنولوجٌا التربٌة، -
 1993    ، عمان، (مشترك).  المرجع فً مبادئ التربٌةفصل فً كتاب-  تكنولوجٌا التعلٌم    -

.  1994 ،، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان(مشترك)تصمٌم التدرٌس،  -
     (مشترك). فصل فً كتاب تكنولوجٌا التعلٌم/ تكنولوجٌا التعلٌم والتدرٌس الجامعً -

. 1999     دراسات عربٌة، مركز الكتاب للنشر، 
 
 

 النشاطات العلمٌة واالكادٌمٌة

 

 المؤتمرات  :
 

:  المشاركة فً عدد كبٌر من المؤتمرات منها
 . 1985الحلقة العربٌة إلنتاج المواد والبرامج التعلٌمٌة، عمان،  -

.  1986ندوة الكمبٌوتر التعلٌمً، جامعة دٌالوارد ، أمرٌكا،  -
 .1987المؤتمر الوطنً للتطوٌر التربوي، عمان،  -

 .1988الندوة الوطنٌة فً التجدٌدات التربوٌة، عمان،  -

.  1988مؤتمر الحاسوب التعلٌمً، عمان،  -
 . 1993الٌونسكو، جامعة الٌرموك /ورشة عمل شبه إقلٌمٌة حول تقوٌم الحقائب التدرٌبٌة -

 . 1995وزارة التربٌة والتعلٌم، عمان، - المؤتمر الوطنً التربوي -

. 1998مؤتمر تكنولوجٌا التعلٌم فً الفكر التربوي الحدٌث، القاهرة،  -
.  1999مؤتمر التعلٌم عن بعد ودور تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، جامعة القدس المفتوحة، عمان،  -
.  1999اجتماعات الخبراء، عمان، /المؤتمر الوطنً التربوي  -
.  1999وزارة التربٌة، المركز الثقافً الملكً، عمان، - المؤتمر الوطنً التربوي -

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

     San Antonio, Texas U.S.A.    
، كلٌة البنات، جامعة عٌن شمس،  والجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا (e-school)مؤتمر المدرسة اإللكترونٌة  -

 . 2001التعلٌم،  

 .2005، دمشق، شمال إفرٌقٌا/الشرق األوسط،المؤتمر اإلقلٌمً األول لألولمبٌاد الخاص -

 .2005، عمان، مؤتمر المرأة فً التعلٌم العالً -

المرْاة فً الثقاقة ،المؤتمر الثقافً الوطنً الخامس  - 2009نٌسان ،  (2008-1900)الوطنٌة
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 2009 األردن– الجامعة األردنٌة عمان / كلٌة العلوم التربوٌة”مؤسسة التعلم ” مؤتمر  -

 2009  تشرٌن األول 29-27،   الجامعة االردنٌة،مؤتمر الثانً لبحوث الرسائل الجامعٌةال -
The International conference on Interactive mobile &computer aided learning ,     - 

  2012, Amman .Jordan                                                                                                        

                                                                         

 ورش العمل والدورات التدرٌبٌة 

 
 .منها اإلشراف والتدرٌب على عدد من ورشات العمل والدورات التدرٌبٌة -    

خبٌر ومدرب فً الدورة التدرٌبٌة العربٌة فً أسالٌب التدرٌس الحدٌثة، جامعة الخرطوم بالتعاون مع االتحاد  -
.  1997العربً للتعلٌم التقنً، الخرطوم، 

.  1996ورشة عمل تحدٌث المختبرات المدرسٌة، المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجٌا،  -
.  2000الجامعة األردنٌة، /دورة تطوٌر أسالٌب التدرٌس الجامعً ألعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة التمرٌض -
.  2000مركز الٌوبٌل للتمٌز التربوي، عمان، /إشراف وتدرٌب الدورة المتخصصة فً تكنولوجٌا التعلٌم -
تدرٌب وإشراف على عدد كبٌر من الدورات التدرٌبٌة حول التقنٌات التعلٌمٌة مفهومها وتطبٌقاتها التربوٌة فً  -

.  رحاب الجامعة األردنٌة والمجتمع المحلً األردنً
 . إلى جانب المشاركة فً حضور العدٌد من الدورات وورش العمل فً المجاالت التربوٌة المختلفة -
 

 

 االشراف على  البحوث والمواد التعلٌمٌة

 

 

 والمصرٌة والفلسطٌنٌةاإلشراف ومناقشة عدد كبٌر من رسائل الماجستٌر والدكتوراه فً الجامعات األردنٌة،  -
  والسعودٌةوالخلٌجٌةوالسورٌة والسودانٌة

 ومصرٌة وعراقٌةتقوٌم عدد كبٌر من األبحاث والدراسات لمجالت علمٌة متخصصة أردنٌة وسورٌة -
 . وفلسطٌنٌة وسعودٌة وُعمانٌة وغٌرها

.  المشاركة واإلشراف على إعداد وإنتاج العدٌد من أفالم الفٌدٌو التعلٌمٌة والوثائقٌة واإلرشادٌة والتسجٌلٌة -
المشاركة واإلشراف على تصمٌم  وإنتاج العدٌد من البرمجٌات التعلٌمٌة المحوسبة فً موضوعات علمٌة  -

 .وتكنولوجٌة منوعة

تقدٌم العدٌد من الخبرات واالستشارات العلمٌة فً مجاالت تكنولوجٌا التعلٌم وتصمٌم التدرٌس للجامعات  -
األردنٌة، جامعة القدس المفتوحة، جامعة عمان العربٌة، وزارة التعلٌم العالً، وزارة التربٌة والتعلٌم، االتحاد 

العربً للتعلٌم التقنً، الجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌم، وعدد كبٌر من المدارس الحكومٌة والخاصة، 
.  وكلٌات المجتمع

 

 الجمعٌات واللجان

 
 لتصمٌم التدرٌس  عضو الجمعٌة العالمٌة-   

  لتكنولوجٌا التعلٌمعضو الجمعٌة العالمٌة    -
 عضو الهٌئة االستشارٌة للجمعٌة العربٌة لتكنولوجٌا التربٌة     -

.  عضو الجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌم -
.  (EDUCAUSE)عضو الجمعٌة العالمٌة للتربٌة  -
 .  (Mediterranean Education Network)عضو شبكة الشرق األوسط التربوٌة  -

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

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

 .مجلس اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً/عضو لجنة وضع معاٌٌر االعتماد الخاص لكلٌات المجتمع -
  2009 عضو مجلس امناء جامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌا -

 عضو الهٌئة العلمٌة االستشارٌة لمجلة الطفولة والتربٌة  جامعة االسكندرٌة -

 .  األردنٌة والمجتمع المحلًاتالمشاركة فً عدد كبٌر من اللجان على مستوى الجامع -

 

 مجاالت االهتمام
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مع التركٌز على البرمجٌات التعلٌمٌة ،تصمٌم وانتاج وتقوٌم مواد التعلم واالتصال السمعٌة والبصرٌة -
 .والوسائط المتعددة

 .توفٌر االستشارات والتدرٌب فً مجالت تكنولوجٌا التعلٌم واالتصال وتصمٌم التدرٌس والتعلم عن بعد -

 .العمل فً مجاالت حقوق المراة والمرأة فً التعلٌم العالً -

  


