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مقدمة:
تطمح كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى تحقيق أهدافها الخاصة فيما يتعلق بإجراء البحوث واألنشطة
العلمية .وهذا املجهود هو تجسيد لرسالة الكلية التي تتمثل في إعداد معلمين وقادة تربويين والرقي بمهنة التعليم من
ً
خالل التركيز على التعلم النشط بدال من التدريس التقليدي  ،وكذلك من خالل البحوث واستخدام التكنولوجيا
والعمليات اإلجرائية ،وبالتعاون مع املدارس واملؤسسات التعليمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة .
ومن ناحية أخرى فإن رسالة الكلية تعكس رؤيتها ورؤية الجامعة ،والتي تهدف إلى الرقي بالبحث العلمي وتقديم الدعم
ألعضاء هيئة التدريس حتى تمكنهم من إيجاد الوقت الكافي ،والدعم املالي ،والتعاون فيما بينهم من أجل النجاح في
إنجاز البحوث الذي هو أحد أهداف خطة الجامعة االستراتيجية.
وقد تم تنظيم األنشطة البحثية والعلمية حسب املحاوراآلتية:
 .4.1استراتيجيةالبحث العلمي والسياسةالبحثية
 .4.2الدعم البحثي
 .4.3التعاون في مجال البحث
 .4.4التوقعات البحثية
 .4.5نتاج البحث العلمي
وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل محور من املحاور السابقة:
.4.1

استراتيجيةالبحث العلمي والسياسةالبحثية

كجزء أساس ي من خطة البحث االستراتيجية ،فإن جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا طورت ستة أهداف لتحقيق رسالتها،
وقد تم إعالم عمداء الكليات بهذه االستراتيجية ،الذين بدورهم أعلموا أعضاء هيئة التدريس في كلياتهم بها ،ثم قامت كل كلية
في الجامعة بتطوير استراتيجية بحث خاصة بها ،حيث تم توثيق هذه االستراتيجية في محاضر اجتماعات مجالس الكليات
واألقسام ،كذلك يقوم عميد الكلية ورؤساء األقسام في الكلية بمناقشة قضايا متعلقة بهذه االستراتيجية والبحث العلمي في
اجتماعات مجالس الكليات واألقسام.
وتؤكد كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بقوة على أهمية البحوث ألعضاء هيئة التدريس والطلبة ،فقدأصبح البحث
حجر الزاوية للكلية ،وإن الخطة االستراتيجية للكلية في مجال البحوث تساهم في الحفاظ على حيوية رسالة الكلية البحثية،
وتعزيزها ،والحفاظ على مكانتها البحثية بين الكليات الرائدة في مجال البحث العلمي في حقل التعليم في دولة اإلمارات العربية
املتحدة؛ لهذا فإننا نسعى لالحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس ذوي القدرات البحثية املتميزة ،وتوظيف أعضاء هيئة التدريس
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من ذوي القدرات البحثية املتميزة؛ وذلك من أجل تعظيم االستفادة من البحوث من خالل بناء وتطوير املعرفة األساسية،
واملساهمة بتطوير سياسة عامة أفضل في التعليم والعلوم االجتماعية من خالل األبحاث ،فهدفنا املساهمة في تطوير خدمات
تعليمية واجتماعية ونفسية ذات جودة عالية في املجتمع اإلماراتي.
وإن أحد أهم االلتزامات في الكلية هو إنجاز بحوث ذات جودة عالية تنعكس في التصنيفات الوطنية وفي إطار التميز البحثي،
والنشر في مجالت علمية مرموقة قد تجذب مستويات عالية من االستشهادات؛ ولهذا فإن الحاجة دائما موجودة لزيادة عدد
ً
االستشهادات في أبحاثنا خصوصا إذا تم االشتراك مع باحثين من دول أخرى ،والتعاون مع مؤسسات رائدة على املستوى
الوطني واإلقليمي والدولي ،حيث إن هذه املؤسسات يتم االستشهاد بها بدرجة عالية في البحوث.
ً ً
َّ
وإن تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس في الكلية على إجراء البحوث على املستويين الفردي والجماعي يعتبر جزءا مهما من
استراتيجية البحث العلمي في الكلية .ومن العناصر األخرى املهمة ضمن استراتيجية البحث العلمي في الكلية العنصر الذي
يرتبط بالترقية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ملختلف الرتب األكاديمية؛ إن من من أركان ترقية عضو هيئة التدريس إلى رتبة
ً
ً
أكاديمية معينة (أستاذ مشارك أوأستاذ) هو وجود سجل بحثي مميز لديه .إلى جانب ذلك ،يعداإلنجاز البحثي مجاال حيويا في
التقرير السنوي لعضو هيئة التدريس ،والذي يدل على مستوى األداء البحثي لعضو هيئة التدريس .على مقياس من-1
ً
(5ضعيف-ممتاز) ،ويتم تقييم كل عضو هيئة تدريس سنويا من قبل عميد الكلية ،أو نائبه ورؤساء األقسام على أساس أبحاثه
وإنجازه العلمي.
 .4.1.1السياسة البحثية:
4.1.1.1السياسات واإلجراءات:
ً
إن إجراء البحوث هو أحد األنشطة األساسية للجامعة وكلياتها .لذا فإنه ينبغي أن تتم طبقا ملعايير واضحة تحددها الجامعة
 ،وينبغي على أعضاء الجامعة أن يلتزموا بها عند كتابة أبحاثهم .لذلك فإن أي قصور في الوفاء بتلك املعايير قد ينتج عنه
أضرار قد تس يء إلى الباحث وزمالئه وإلى سمعة الجامعة ككل.
إن إجراء البحوث على مستوى الجامعة يجب أن ال يتم على أساس عشوائي ،بل ينبغي أن يتم ً
بناء على سياسة محددة
ً
مسبقا .وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ( )AAUلديها سياسة إلجراء البحوث يمكن اإلطالع عليها في كتالوج الجامعة
الخاص بذلك ،والتي تنعكس أيضا في رسالة الجامعة .إن عمادة البحث العلمي في الجامعة هي الجهة املسؤولة عن إعداد
سياسة البحوث واإلجراءات الضابطة التي تحال عادة إلى أعضاء هيئة التدريس في الكليات من خالل عميد الكلية الذي
ً ً
يكون مسؤوال جنبا إلى جنب مع رؤساء األقسام لضمان التزام أعضاء هيئة التدريس بهذه السياسة.
وشكلت كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية لجنة البحث العلمي لتكون مسؤولة عن التنسيق والقيادة واإلشراف
على جميع األنشطة البحثية التي نفذت في الكلية .عالوة على ذلك ،فإن أعضاء اللجنة يتأكدون وبشكل مستمر بأن أعضاء
هيئة التدريس في الكلية يتقيدون باملبادئ التوجيهية للبحوث والسياسات واإلجراءات عند إجراء البحوث .هذا وينبغي
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املوافقة على جميع األنشطة البحثية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس من قبل ثالث جهات هي :لجنة البحث العلمي في
الكلية ،ومجلس الكلية ،ومن ثم عمادة البحث العلمي في الجامعة.
إن لدى الكلية سياسة خاصة بها لدعم بحوث أعضاء هيئة التدريس تتضمن تأمين الوقت والدعم املادي لها .فعلى سبيل
ً
ً
ً
املثال ،تقدم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا دعما ماديا مميزا لنشاطات الكلية األكاديمية كتمويلها ملؤتمر كلية التربية
الذي عقد في الجامعة خالل العام الدراس ي ( )2011/2010واملؤتمر الدولي لألعمال واالقتصاد في جامعة العين جامعة العين
( )2017/2016وبمشاركة وحضور معضم باحثي وأكاديمي الكلية .وعالوة على ذلك ،فإن الجامعة ملتزمة بتغطية نفقات
مشاركة أعضائها في املؤتمرات الدولية بمعدل  4إلى  6أعضاء كل سنة .وفي الوقت نفسه ،فإن جامعة العين تسعى جاهدة
ً
ً
دوما إلى توفير الوقت ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة في هذه املؤتمرات واملشاركة أيضا في املؤتمرات الوطنية وغيرها من
املناسبات العلمية التي توص ي بها الجامعة.
وكجزء من سياستها البحثية ،تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث من خالل وسائل أخرى .فعلى
ٍ
سبيل املثال ،ال تدخر إدارة الكلية أي جهد لتشجيع أعضاء هيئة التدريس في سعيهم للحصول على الترقية .ومثل هذه
العروض تتطلب العماللجاد في إجراء البحوث .ونتيجة لهذه السياسة ،فقد تمت ترقية خمسة أعضاء هيئة تدريس خالل
الثالث سنوات األكاديمية املاضية ملختلف الرتب األكاديمية.
ً
ً
وتنتهج كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية أسلوبا بحثيا آخريتمثل في تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء
البحوث بما يتوافق مع أولويات البحوث املتبعة في وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم في دولة اإلمارات العربية
ً
املتحدة .فضال عن ذلك ،فإنه وخالل النصف األول من العام الدراس ي  ،2014/2013حضرت مجموعة من أعضاء هيئة
التدريس في الكلية فعاليات اليوم املفتوح التي تم رعايته بواسطة قطاع التعليم املدرس ي في مجلس أبوظبي للتعليم ،والذي
أقيم تحت عنوان "النموذج املدرس ي الجديد" حيث التقوا مع القيادات التربوية في املجلس وناقشوا سبل التعاون في إطاري
التدريس ونظام البحث في املستقبل .كما تم حضور املؤتمر الدولي األول لجائزة خليفة التربوية املنعقد خالل الفترة من -16
 17سبتمبر  2014لنفس الغرض.
وتقترح كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -ممثلة بلجنة البحوث العلمية  -تنفيذ سياسة تدريبية لتدريب أعضاء
هيئة التدريس في مختلف املواضيع املتصلة بإجراء البحوث بحيث تأخذ هذه السياسة شكل الورشات التدريبية .وبالفعل
فقد تم اقتراح ورشتين في هذا املجال :أوالهما "كتابة مقترح بحث متميز" للحصول على دعم مادي خارج إطار الجامعة وآخر
ُ
يتعلق بتحليل البحوث .كاستخدام ( SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية) في تحليل البيانات .كما تخطط لجنة
البحوث العلمية في كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بأن تكون هناك سياسة لتقديم البحوث التي يجريها أعضاء
ُ
هيئة التدريس إلى بقية األعضاء في تاريخ معين ومحدد .وعالوة على ذلك ،تخطط اللجنة لوضع سياسات تشجع الطالب على
ُ
إجراء البحوث بحيث تقدم في مناسبة معينة يمكن اقتراح تسمية خاصة بها "كيوم مبادرة بحوث الطالب" من أجل خلق
جيل جديد من األدباء في دولة اإلمارات العربية املتحدة .وخالل السنوات الدراسية  2017-2016و  ،2018-2017نجح
خمسة طالب ،من بين آخرين ،في نشر أربع بحوث في مجاالت اللغويات (التطبيقية) وتعليم اللغة اإلنجليزية .كما شارك طلبة
اللغة األنجليزية بمشروعين في فعاليات الدورة السادسة من "مسابقة بحوث طلبة الجامعات في دولة اإلمارات العربية
املتحدة" والتي تنظمها جامعة جامعة أبوظبي ,حيث تأهلوا الى املرحلة الثالثة والنهائية.
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 4.1.1.2االعتبارات األخالقية:
ً
يتوفر لدى كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية سياسة تتعلق بأخالقيات البحث حيث تؤكد على القضايا املتعلقة
باألمانة العلمية ،واملوضوعية ،والشرعية ،واحترام امللكية الفكرية .كما تؤكد هذه السياسة وتحث أعضاء هيئة التدريس
على مسألة الحصول على موافقة واضحة وجلية من كل املشاركين في البحث .وينبغي الحصول على هذه املوافقة بشكل
خطي (على الرغم من قبول بعض املوافقات الشفهية في بعض األحيان) حيث تتاح للمشاركين كامل الحرية لطرح أية أسئلة
ذات صلة بموضوع البحث وأية مخاطر أوفوائد يمكن أن تنتج من املشاركة فيها .وينبغي أن ُينظر إلى املوافقة كعملية
ً
ً
ً
مستمرة وليست حدثا خاصا أو مجرد إجر ٍاء شكلي .لذلك ،فإن الكلية تركز دائما على أهمية الخصوصية والسرية
للمشاركين في البحوث وضرورة مراعاة الجوانب األخالقية في التعامل معهم.

.4.2

دعم البحث العلمي

حصل في كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في عام ( )2014/2013توسع جذري  ،حيث تم إضافة ثالثة برامج جديدة.
في عام  2016قامت باإلعداد والتهيئة ألربعة برامج جديدة وتم املوافق من قبلة هيئة االعتماد األكاديمي على أثنين منها .فبدءا
من الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  ،2018-2017تقدم كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية برامج جديدة
للدراسات العليا على النحو التالي )1( :ماجستير في التربية-مناهج اللغة العربية وتعليمها و ( )2ماجستير التربية-مناهج التربية
ً
اإلسالمية وتعليمها .ولذلكَّ ،
فإن التطور والتقدم في البنية التحتية للبحوث التربوية ال يزال قائما من حيث استثمار جهود
ً
كبيرة للبحث عن فرص تمويل خارجية جديدة لبحوث أعضاء هيئة التدريس .وتسعى الكلية جاهدة لخلق بيئة داعمة لتقديم
التوجيه والدعم ألعضاء هيئة التدريس ملساعدتهم على تحقيق التميز في مجال البحث واإلنجازات اإلبداعية.
ولتحقيق هذا الهدف شجعت الكلية أعضاء هيئة التدريس على التعاون مع بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة التدريس في
أقسام وكليات أخرى في الجامعة لوضع استراتيجية لدعم األنشطة البحثية والعلميةَّ .
وإن الهدف الرئيس الستراتيجية البحث
العلمي في الكلية هو توفير جميع وسائل الدعم ألعضاء هيئة التدريس في الكلية إلنتاج البحوث عالية الجودة التي تؤدي إلى
التغيير املستمر نحو مجتمع أفضل ،وتحسين حياة األفراد في املجتمع .ويمكن أن يظهر هذا الدعم من خالل توفير الدعم
املالي ،وتأمين الوقت الكافي ألعضاء هيئة التدريس ،ودعم املنشورات العلمية ،ودعم املشاركة والعرض في املؤتمرات والحلقات
الدراسية ،وإنشاء قواعد بيانات إلنتاج البحوث ،ومكافأة اإلنتاجية البحثية ،وتوفير مصادر كافية للبحث.
ويدعم الكلية في مبادراتها البحثية مركز ضمان الجودة والدراسات املؤسسية؛ حيث إن أحد عناصر رسالة هذا املركز هو
تعزيز ودعم البحوث ،وتنمية أعضاء هيئة التدريس في مشروعاتهم البحثية .وتخطط الكلية إلنشاء مكتب للبحوث التربوية
من أجل دعم املبادرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة ،وتأمين التمويل الخارجي لها ،كما سيقوم هذا املكتب بتنسيق
جهود البحوث متعددة التخصصات بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية ،وأعضاء هيئة التدريس وأشخاص من جهات معنية
ً
أخرى على املستوى املحلي واإلقليمي والوطني ،وسوف يقوم هذا املكتب أيضا بتسهيل عملية التطوير املنهي ألعضاء هيئة
التدريس من خالل إدارة التدريب والبحوث في مجاالت متعددة مثل تصميم البحث ،واجراءات تحليل البحوث الكمية
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والكيفية ،وإدارة املشاريع .كما سيقوم املكتب بتقديم الدعم ألعضاء هيئة التدريس لنشر نتائج البحوث وإدارة منح أعضاء
هيئة التدريس ،وخاصة فيما يتصل بالحصول على التمويل الخارجي ألبحاثهم.
تقوم الكلية بتوفير أقص ى قدر من الدعم للبحوث واألنشطة العلمية ،حيث إن الدليل على هذا الدعم هو ما يقدمه مجلس
الكلية من دعم ورعاية للمشاريع البحثية ،وتشجيع ومساعدة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مشاريعهم البحثية .إن من
الوحدات األخرى املهمة في الجامعة الداعمة لألنشطة البحثية واألكاديمية في الكلية هي لجنة متخصصة تسمى"لجنةالبحوث
والندوات واملؤتمرات" .وتتمثل رسالة هذه اللجنة في تعزيز البحوث من خالل تشجيع ومساعدة أعضاء هيئة التدريس والطلبة
في سعيهم لتحقيق التميز في األنشطة العلمية .ومن مهام هذه اللجنة تجميع األنشطة العلمية التي قام بها جميع أعضاء هيئة
التدريس في الكلية في نهاية كل فصل دراس ي  ،وبناء على تقرير اللجنة تقوم الجامعة بصرف منح مالية لجميع البحوث املنشورة
أو املقبولة للنشر ،ولعدد غير محدود من البحوث في السنة الواحدة وفق تعليمات واضحة تسمى تعليمات صرف حوافز
البحث العلمي.
ً
وانسجاما مع سياسات وإجراءات الجامعة في البحوث واألنشطة العلمية ،تتبع الكلية التسلسل الهرمي الوظيفي لضمان
ً
مشاركة عادلة لكافة األعضاء في املناسبات واألنشطة البحثية ملساعدتهم على التقدم كباحثين في مجاالت تخصصهم .ووفقا
لسياسات وإجراءات جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق بصندوق التطوير املنهي ألعضاء هيئة التدريس ،فإن أي
عضو هيئة تدريس في الكلية مؤهل لتقديم اقتراح مشروع بحثي لعميد الكلية للموافقة عليه إذ البى هذا املشروع املقترح معايير
ً
وشروط معينة ،حيث يحصل الباحث نتيجة لذلك على منحة على أساس خطة امليزانية املقترحة في املشروع ،وليس املقصود
من صندوق البحوث الداخلية أن تكون بديلة للمنح البحثية املقدمة من مؤسسات التمويل الخارجي .إن الدعم املالي املقدم
ً
من صندوق البحث الداخلي يضع الباحثين على عتبة مشاريعهم ،ويوفر لهم فرصا أكبر ليكونوا ناجحين في املستقبل للفوز
ً
بتمويل خارجي بدال من الحصول على الدعم املالي من صندوق البحوث الداخلية.
تركز الكلية جهودها لتوفير أنواع مختلفة من املرافق واملعدات والوسائل لتسهيل البحث العلمي؛ حيث تعمل جاهدة على
تزويد مكتبة الجامعة باحتياجاتها من املصادر العلمية والتي تشمل املواد املطبوعة وغير املطبوعةمثل( :قواعدالبيانات،
واملجالت العلمية ،والكتب ،والتسجيالت املرئية والسمعية ،وبرامج الحاسوب ،وغيرها) وتقوم إدارة مكتبة الجامعة بالكثير
من الجهود لتوفير جميع املواد التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس في الكلية ألغراض البحث والتدريس.

 4.3التعاون في مجال البحث:
تسعى كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةإلنشاء وثيقة تعاون بحثي لتطوير وتحسينالبحث العلمي على مستوى الكلية
في الجامعة .و ً
بناء على تعليمات البحث العلمي في جامعةالعين للعلوموالتكنولوجيا  ،واملتبعة من قبل الكلية ،فإن التعاون
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البحثي في كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةينطوي علىتطوير العمل في مجال البحث العلمي مع ثالثة قطاعات مهمة،
هي الجامعات الوطنية واإلقليمية والدولية  ،الصناعة ،و القطاع العام.
وتعتمد وثيقة التعاون البحثي في الكلية على مبادئ الجامعة في االنفتاح والنشر الحر لألفكار البحثية .كما تؤكد الوثيقة على
أن الشركات التي تهدف للربح يجب أن تستخدم األفكار البحثية على أساس املبادىء املهنية واألخالقية .عالوة على ذلك ،تشجع
وثيقة التعاون البحثي في الكلية الباحثين من كليات أخرى على التواصل مع كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية إلجراء
مختلف أنواع البحوث واالستفادة منأساتذة ،موظفين ،طلبة ،ومرافق الكلية املتنوعة .
وفي هذا املجال ،تخطط كلية االتربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية لعقد مؤتمر تربوي في الجامعة ،األمر الذي سيتيح
ألعضاء هيئة التدريس الفرصة للتعاون البحثي مع بعضهم البعض ،وكذلك ستتاح الفرصة للكلية للتعاون مع كليات الجامعة
األخرى ومع بعض منظمات ومؤسسات املجتمع املحليمن أجل إنجاح هذه الفعالية البحثية والعلمية .في املقابل ،من املتوقع
أنت تواصل كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية مع الكليات األخرى في الجامعة للسماح ألعضاء هيئة التدريس
لالستفادة منالتسهيالت املتاحة واملوارد البشرية لديها.
ومن الجدير بالذكر أن الكلية ممثلة بلجنة البحث العلمي تشجع على إجراء البحوث مع األفراد و املنظمات الوطنية والدولية.
وكدليل على ذلك ،قام العديد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بنشر بحوث مشتركة مع باحثين من جامعات أخرى في
العالم العربي .وإتباعا الستراتيجية الجامعة في التعاون البحثي ،تخطط الكلية إلنجاز وإجراء املزيد من األنشطة البحثية
والعلمية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ،ووزارة التربية والتعليم ،واملؤسسات األخرى في القطاع الخاص والعام في
مواضيع مختلفة متعلقة بالتعليم.
على الرغم أن الكلية ال تتجاهل إمكانية وأهمية التمويل الخارجي ألنشطة البحث العلمي من الرعاة التجاريين ،إال أن ذلك
ً
يجب أن يكون
محكوما بقواعد ورؤية ورسالة الكلية والجامعة.

 4.4التوقعات البحثية:
يتناول الهدف السادس من الخطة االستراتيجية لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تحفيز اإلنجاز البحثي ،وتقديم الدعم
ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق النجاح في أنشطتهم البحثية والعلمية .ومن األمثلة على التشجيع املستمر على إنجاز البحوث
ً
ً
أن على كل عضو هيئة تدريس أن ينشر بحثا واحدا على األقل في مجلة علمية محكمة خالل العام األكاديمي .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن الكلية تشجع العمل التعاوني بين أعضاء هيئة التدريس في عمل البحوث واألنشطة العلمية ،بشرط أن يشارك
ويساهم كل مشترك بصورة فعالة في إنتاج البحث أوالنشاط العلمي املتفق عليه ،كما ينبغي أن يكون لكل عضو هيئة التدريس
أجندة بحثية خاصة به ،وتكون ذات عالقة بمجال تخصصه.
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ً
ويتم التأكيد على هذه التوقعات البحثية من قبل رئيس الجامعة لعمداء الكليات في جميع اجتماعات مجلس العمداء تقريبا.
ويقوم عميد الكلية بدوره بتبليغ تعليمات رئيس الجامعة املتعلقة باإلنتاج البحثي والعلمي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية من
خالل بريد الجامعة اإللكتروني ،وكذلك من خالل مجلس الكلية واجتماعات مجالس األقسام.
عالوة على ذلك ،فقد تم مراجعة جميع تخصصات أعضاء هيئة التدريس في الكلية ،والدرجات املمنوحة لهم من جامعات
ً
ً
ً
معترف بها دوليا وإقليميا ومحليا من قبل عمادة الكلية ،وذلك للتأكد من مدى توافقها مع أنشطتهم البحثية والعلمية ،ولكي
ً
أيضا تقييمهم ً
بناء عليها.
يتم
ً
ً
كما وضعت الكلية معاييرا لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاييرا لترقيتهم إلى الرتب العلمية املختلفة .ففي نهاية العام
الدراس ي ،يقوم كل رئيس قسم وعميد الكلية ونائبه بتقييم الخطة السنوية لعضو هيئة التدريس ،والتي تشمل أداءه التدريس ي
وأنشطته البحثية والعلمية ،والتفاعل مع املجتمع .ثم يتم تقديم تقرير التقويم النهائي إلى رئاسة الجامعة التخاذ القرارات
اإلدارية املناسبة.أما فيما يتعلق بعملية الترقية ،فإن قائمة الوثائق والتعليمات الخاصة بالترقية تم نشرها في دليل عضو هيئة
ً
التدريس وعلى موقع الجامعة اإللكتروني .وتقوم عمادة الكلية دوما بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم للحصول على
الترقية إذا كانوا مؤهلين وتتوفر لديهم الشروط لذلك .ويجدر بالذكر هنا ،تأكيدات رئيس الجامعة املتكررة على دعم إدارة
الجامعة وتشجيعها للمتقدمين للحصول على الترقية ،واملنح البحثية أو املشاركة في املؤتمرات العلمية .وفي نهاية كل فصل
دراس ي ،يقوم جميع أعضاء هيئة التدريس بتقديم إنتاجهم البحثي والعلمي في نماذج مختلفة ألغراض التقييم من قبل أعضاء
لجنة البحث العلمي بالجامعة.

 4.5نتاج البحث العلمي
امللحق األول :البحوث املنشورة (مقبولة) باللغة العربية في املجالت العلمية املحكمة
امللحق الثاني :البحوث املنشورة (مقبولة) باللغة اإلنجليزية في املجالت العلمية املحكمة
امللحق الثالث :البحوث املنشورة باللغة العربية في أعمال املؤتمرات العلمية
امللحق الرابع :البحوث املنشورة باللغة اإلنكليزية في أعمال املؤتمرات العلمية
امللحق الخامس :الكتب منشورة باللغة العربية
امللحق السادس :الكتب املنشورة باللغة اإلنجليزية
امللحق السابع :اإلنجازالعلمي للطلبة أتناء دراستهم في الجامعة
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Introduction
The College of Education, Humanities and Social Sciences strives to fulfill its specific
goals and objectives regarding the conduct of research and scholarly activities. Such effort
is a manifestation of the College mission to prepare teachers, educational leaders, and to
upgrade the education profession through active learning also through research,
technology, clinical processes, and collaboration with local schools and educational
establishment in the UAE. In turn, such a mission reflects the vision of the College and the
University, where promoting research and supporting faculty members to secure the time,
the financial support and collaborations and to maximize their success in research is one of
the goals of the institutional strategic plan.
Research and Scholarly Activities were organized according to five dimensions as follows:
4.1.Research Strategy & Research Policy
4.2.Research Support
4.3.Collaborative Research
4.4.Research Expectations
4.5.Research Outputs
The following is a brief description of each dimension:

4.1.

Research Strategy & Policies

As a vital part of research strategic plan, AAU developed six goals to achieve its mission.
This strategy was clearly communicated to all colleges' Deans who consequently informed
all their faculty members of this strategy. As a result, each college at the University
established its own research strategy. Likewise, the College of Education, Humanities and
Social Sciences developed its own strategy which is documented in the departmental and
college council meetings. The Dean of the college and the departments heads discuss issues
related to this strategy or scientific research in the college or department council meetings.
The College of Education, Humanities and Social Sciences strongly emphasizes the
importance of research for faculty members and students, and thus research is becoming
the corner stone of the College. The College strategic plan in research helps to maintain
and enhance the vitality of the research mission at the College and to maintain our standing
among the leading research Colleges in education in the UAE. For this, we seek to retain
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and recruit faculty members with high distinction and potential to maximize the benefit of
research by advancing fundamental knowledge and contributing to better public policy in
education and social sciences. Through research, we aim to contribute to the development
of quality educational, social and psychological services in the UAE community.
One of the most important commitments in our College is to perform high quality
researches to be reflected in the national rankings and in the Research Excellence
Framework, and to publish in leading outlets and attract high levels of citations. Therefore,
the need is always there to increase the number of citations in our research, as papers with
international partners and collaboration with leading institutions at the national, regional
and international levels tend to be highly cited. Joining e-scholar entry by all faculty
members in the college will increase the citations of our research papers.
Raising motivation in conducting research at both individual and group levels among
faculty members in our College is part of our Research strategy.
Another important element of the College research strategy is related to the faculty
promotion to various academic ranks. One of the basic requirements for promotion to a
certain academic rank (Associate or Professor) is to have a sound record of research.
Furthermore, the Research Performance is a critical domain in the Faculty Member’s
Annual Report, which indicates the level of the faculty member’s performance. On a scale
of 1-5 (poor-excellent), each faculty member is annually assessed by the Dean, Deputy
Dean and Department Heads based on his research and scholarship performance.

4.1.1 Research Policy:
4.1.1.1 Policies and Procedures:
Conducting research is one of the fundamental activities in the university and its colleges.
Such research should be done following high standards, and the university members should
adhere to these standards in their research. Failure to meet acceptable standards damages
the researcher, his colleagues, and the reputation of the university.
Conducting research at the university level should not be carried out on haphazard bases
but rather following a set policy. The AAU has a policy for conducting research and such
this policy is found in the University Catalogue, and it is also reflected in the University
mission. The Scientific Research Council at the University is responsible for setting up the
research policy and procedures which are usually communicated to faculty members in the
colleges through the college Dean who is held responsible, together with the departments'
heads, to ensure that faculty members adhere to this policy.
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Like all the colleges at the University, the College of Education, Humanities and Social
Sciences has a research committee that is responsible for coordinating, leading and
supervising all carried-out research activities at the college. Further, it ensures that the
faculty members at the college adhere to the research guidelines, policy, and procedures
when conducting research. All research activities carried out by faculty members should
be approved by the research committee at the college, then by the College Council and
finally by the Scientific Research Deanship at the University.
The college has an active research policy that supports faculty members in conducting
research by securing time and funds. For example, the AAU funded many important
scholarly activity, i.e., financing the educational conference that was held at the University
during the academic year (2010/2011) and (2016/2017). Furthermore, the university
secures fund for the faculty members by covering their expenses to participate in
international conferences where the university furnishes the conference expenses for 4 to
6 faculty members each year. At the same time, the AAU secures time for faculty members
for participating in these conferences and for participating in national conferences and
other scholarly events as well.
As part of its research policy, the college encourages faculty members to conduct research
through other means. For example, it makes all the possible efforts to help and encourage
faculty members to get promoted. Such promotion requires working hard in conducting
research. As a result of this policy, five faculty members in the college have been promoted
during the last three academic years to different academic ranks.
Another research policy in place in the college takes the form of encouraging faculty
members to conduct research according to the research priority of the UAE Ministry of
Education and Abu Dhabi Education Council (ADEC). Also, during the first semester of
the academic year 2013/3014, a group of college faculty members attended the Open Day
that was run by P-12 Policy Sector at Abu Dhabi Education Council (ADEC), under the
title "New school Model", where they met with the educational leaders of ADEC and
discussed the collaborative work and the future research scheme. A number of faculty
members also attended the 1st Conference of Khalifa Award for Education (16-17 Sept.
2014) for the same purpose.
The college, through its Scientific Research Committee, suggests training faculty members
on various topics related to research activities. Such training may take the form of
workshops. Two workshops were suggested in this domain: the first one deals with
“writing an effective research proposal” to attract external funds, and the other about
“research analysis” as a workshop on how to use the SPSS to analyze data. The Scientific
Research Committee at the college is also planning to have a policy of presenting papers
by researchers to the rest of the faculty members at the college in a specific assigned date.
Furthermore, the Committee is planning to enforce a policy that encourages conducting
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research among the college students; such carried research should be presented in an
occasion suggested to be called “Students Research Initiative Day” in order to cultivate a
new generation of scholars in the UAE. During the academic years 2016-2017 and 20172018, five students, among others, have been successful in publishing four research papers
in the areas of (applied) linguistics and English language. Three studnets from English
Langauge Teacher Education department have participated with two scientific projects
which reached the final stage for the 6th UAE Undergraduate Research Competition on
30th April 2018.

4.1.1.2 Ethical Considerations:
The College of Education, Humanities and Social Sciences has also a policy related to
research ethics. It emphasizes the issues of honesty, objectivity, legality, and intellectual
property rights. The policy also urges faculty members to obtain formal consent from each
research participants. This should be in writing (although oral consents are sometimes
acceptable) where the participants are carefully directed to ask any pertinent questions and
to consider the risks and benefits of being involved in a research. Informed consent should
be seen as an ongoing process, not a singular event or a mere formality. The privacy and
confidentiality about the research participants is also emphasized by the college.

4.2.

Research Support

The College of Education, Humanities and Social Sciences is expanding rapidly as three
new programs have been added in the academic year (2013-2014). Moreover, in the
academic year (2015-2016) the College sought the accreditation approval for three other
programs: two programs at the Master level and one program at the Bachelor level. Starting
with the second semester of the academic year 2017-2018, the College of Education,
Humanities and Social Sciences offers new postgraduate programs as follows: (1) Masters
of Education, Arabic Language Curricula and Instruction; and (2) Masters of Education,
Islamic Education Curricula and Instruction. Clearly, the College continues to enhance its
educational research infrastructure by increasing efforts to pursue new external funding
opportunities for faculty research. The College strives to create a supportive environment
to provide guidance and support to faculty members to help them attain excellence in
research and creative accomplishments. To achieve such a goal, the college encouraged
faculty members to collaborate with each other and with members of other departments
and colleges to create a strategy to support the research and scholarly activities. The major
aim of the college research strategy is to provide all means of support for faculty members
at the college to produce high quality research that leads to a continuous change towards a
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better society and improvement of the human lives. Such support can be manifested in
providing financial support and securing time for faculty members, supporting scientific
publications, supporting participation and presentation in conferences and seminars,
establishing databases of research productivity, rewarding research productivity, and
providing research resources.
The College, in its research initiatives, is supported by the Quality Assurance and
Institutional Research Centre (QAIRC), and one of its mission statements is to promote
and support vibrant research and faculty development in the College in their research
projects. The college is planning to establish an Educational Research Office (ERO) which
will encourage research enterprise through attracting external funds as a mean of providing
support to faculty members. The ERO also coordinates interdisciplinary efforts among
College of Education faculty and other local, regional, and national stakeholders. The ERO
will facilitate faculty professional development by managing research- and instructionbased training in areas such as research design, quantitative and qualitative analyses
procedures, and project management. The office will also provide support for faculty to
disseminate research findings and manage the faculty award process, particularly those
related to acquiring seed money for external funding.
The college is dedicated to providing maximum support for research and scholarly
activities. An evidence of this support is The College Council. It supports, encourages and
assists faculty members and students in their research projects. Another important unit that
supports research and scholarly activities in the college is a specialized committee called
“Research, Seminars and Conferences Committee”. The mission of this committee is to
promote research through encouragement and assistance of faculty members and students
in their pursuit of excellence in scholarly activities. It also compiles the accomplished
research and scholarly activities done by all faculty members in the college at the end of
each academic semester. Based on the Committee’s report, the University provides annual
financial research rewards for unlimited number of published or accepted for publication
materials. These financial rewards are regulated based on specific criteria that are
announced to all faculty members, known as “Research Incentives Guidelines”.
In harmony with the AAU policies and procedures of Research and Scholarship activities,
the college follows a job hierarchy to ensure a fair participation of all members in research
events and activities to help them progress as researchers in their areas of specialization.
Furthermore, in accordance with the AAU policies and procedures of Faculty Development
Fund (FDF), any faculty member in the college is eligible to submit a proposal of his
projected research to the College Dean for approval. If the proposal meets the FDF criteria,
the researcher will receive a grant based on the researcher’s proposed budget of the project.
The internal research fund is not intended to serve as a substitute for major grants from
outside funding agencies. Rather, the money from the internal research fund is expected to
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put researchers on the threshold of their projects and provide greater opportunities for the
faculty member to be successful in future competitions on outside funding.
The college is devoted to providing various sorts of facilities and equipment to facilitate
scientific research. The college ensures that the AAU library holds the most updated
sources of knowledge including printed and non-printed materials (e.g., data bases;
journals, books, video/film/sound recordings; language labs, computer software, etc.). The
administration of the University library makes every attempt to provide all material needed
by the college users for research and teaching purposes.

4.3 Collaborative Research
The College of Education, Humanities and Social Sciences has sought to establish
a
cooperative arrangement statement to develop and improve scientific research at the
College level. According to the AAU research instructions and guidelines that have been
adopted by the College, the cooperative arrangement in scientific research entails the
development of cooperation with three bodies including the cooperation with other
national, regional and international universities; industry; and the public sector.
This cooperative arrangement statement is based on the University principles of openness
and free dissemination of research ideas. It also ensures that profit-oriented companies
should use University’s research ideas on professional and ethical basis. Furthermore, the
policy emphasizes and encourages researchers from other colleges to conduct research
utilizing the college facilities, staff and students.
In this regard, the College plans to hold an educational conference, which will make faculty
members cooperate with each other. In such a conference the college will also cooperate
with other university colleges and with some of the local organizations in order to have a
successful research focused event. In turn, other colleges are expected to cooperate with
the college by allowing faculty members to utilize their available facilities and human
resources.
The Scientific Research Committee at the college encourages conducting research with
other individuals and international organizations. As evidence of that, several faculty
members in the College have published joint research papers with researchers from other
universities in the Arab World.
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Following the university’s strategy in cooperative arrangement, the College also plans to
conduct research and other scholarship activities in collaboration with Abu Dhabi
Education Council (ADEC), Ministry of Education, and other public and private sectors on
various topics related to education, humanities and social sciences.
While the college should not ignore the potential availability of funds from business
sponsors, they must adhere to the norms and mission of the College and AAU.

4.4 Research Expectations:
Goal Six of Al Ain University of Science and Technology’s strategic plan deals with
fostering research and providing support for faculty members to succeed in their research
and scholarly activities. Examples of the continued encouragement include that each
faculty member is expected to have at least one refereed scholarly work per academic year.
In addition, faculty members are given credit for co-authored work. However, there is a
clear expectation that the co-authors should have participated and contributed significantly
to the production of a given research or scholarly activity. Each faculty member should
also have his/her own research agenda which is connected to his/her field of specialty.
These expectations have been articulated to the Deans of the colleges by the University
president in almost every Deans’ Council meetings. In turn, the Dean of the college has
communicated the University emphasis on research productivity to the college faculty
members through various university e-mail messages and in every College Council and
departments’ meetings.
Moreover, faculty member’s degrees and specialization received from internationally,
regionally, and locally recognized universities have been examined by the College
Administration. This process of verification was necessary to make sure that faculty
member’s degree and specialization match his/her research activities, and to evaluate
faculty members' performance accordingly.
The college has also established a process of faculty members’ performance evaluations
and criteria for promotion. At the end of the academic year, the heads of each department
at the college, Deputy Dean, and the Dean evaluate every faculty member’s annual
evaluation plan, which includes a faculty member’s performance in teaching, research and
scholarly activities, and community engagement. Final reports of evaluation are then
reported to the university administration for administrative decisions.
Concerning the promotion process, the list of required documents and guidelines for faculty
promotion are published in the faculty members’ catalog and on the university website. In
16

turn, the Dean of the college keeps encouraging faculty members to apply for promotion if
they qualify and meet the guidelines. Moreover, the University President has assured the
University’s support and encouragement for those candidates applying for promotion,
research grants or conference presentations.
At the end of each semester, faculty members report their research and scholarly
productivity in different forms for evaluation by the University Research Committee
Members.

4.5 Resaerch Output
This section presents the research publications produced by the faculty members of the
college of education, social sciences and humanities including the following appendices:
1. Appendix One: Papers published (Accepted) in Arabic in refereed scientific
journals
2. Appendix Two: Papers published (Accepted) in English in refereed scientific
journals
3. Appendix Three: Papers published in Arabic in proceedings of scientific
conferences
4. Appendix Four: Papers published in English in proceedings of scientific
conferences
5. Appendix Five: Books published in Arabic
6. Appendix Six: Books published in English
7. Appendix Seven: Scientific achievement for faculty members during their work at
AAU
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امللحق األول :البحوث املنشورة (مقبولة) باللغة العربية في املجالت العلمية املحكمة
جامعةالعين للعلوم والتكنولوجيا
الفرع :العين

Al Ain University of Science and Technology

كلية:التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

College: Education, Humanities & Social Sciences

اإلنجاز العلمي ألعضاء هيئة التدريس خالل عملهم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا Scientific publications of the faculty members through their work at Al Ain University of Science
and Technology
(A-1) Papers published (Accepted) in Arabic in refereed scientific journal
)أ )1-البحوث المنشورة(المقبولةللنشر ) في مجالت علمية محكمة باللغة العربية (تحمل اسم الجامعة(
م

االسم

اسم المجلة

عنوان البحث

سنة النشر أو
سنة قبول النشر

رقم المجلد والعدد

.1

مها حسن القصراوي

االلتزام في الرواية العربية

.2

ياسر عبدالحافظ

الفكر التربوي عند أحمد زويل

.3

سميح الكراسنة
علي جبران
وليد المساعدة

دور الجامعة في بناء الشخصية القادرة على تعظيم
االنتماء الوطني من خالل المدخل األخالقي ومدخل ثقافة
الحوار

مجلة التربية
جامعة اإلسكندرية

.4

مها حسن القصراوي

النص األدبي بين مصطلحي التداخل والتراسل

مجلة الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية

2010

.5

مها حسن القصراوي

النص االلكتروني في سياق الخطاب الثقافي العربي
المعاصر

المجلة األردنية للغة العربية
وآدابها
جامعة مؤتة
مجلة الطفولة والتربية -كلية
رياض األطفال
جامعة اإلسكندرية

2010

المجلد ()6
العدد ()4

2011

العدد ()8

.6

ياسر عبدالحافظ علي
عبد هللا سالم العازمي
د .سعد فهد

المجلة األردنية للغة العربية
وآدابها
جامعة مؤتة
مجلة رابطة التربية الحديثة

مدى إسهام األنشطة التربوية في تنمية قيم المواطنة لدى
طلبة كلية التربية األساسية بالكويت
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دولة النشر

2007

المجلد ()4
العدد ()1

األردن

2008

السنة الثانية
العدد ()4

مصر

2009

المجلد ()1
العدد ()91

مصر

المجلد ()18
العدد ( )2

فلسطين
األردن

مصر

)أ )1-البحوث المنشورة(المقبولةللنشر ) في مجالت علمية محكمة باللغة العربية (تحمل اسم الجامعة(
م
.7
.8

االسم

عنوان البحث

اسم المجلة

اتجاهات اإلداريات والمعلمات وأمنيات مراكز مصادر
التعليم والتالميذ نحو أهمية مراكز مصادر التعلم في
رياض األطفال بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

مجلة الباحث الجامعي
جامعة آب

2011

مجلة كلية التربية
جامعة اإلسكندرية

2011

المجلد ()21
العدد ()5

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

2011

العدد ()29

اإلمارات
العربية
المتحدة

مجلة جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

2012

المجلد ()28
العدد()2

مصر

مها حسين القصراوي

جدلية الحب والموت ...قراءة روايتين

مجلة كلية اآلداب
جامعة الملك سعود

2012

المجلد ()24
العدد ()2

السعودية

مصطفى عبدالحميد
عناني

متطلبات تفعيل دور مديرالمدرسة بمرحلة التعليم األساسي
في رعاية التالميذ الموهوبين(دراسة تحليلة ميدانية
بالمدراس الحكومية بمنطقة العين التعلمية)

مجلة كلية التربية
جامعة اإلسكندرية

2012

ياسين عبده المقطري
موزة السعيدي
ياسر عبدالحافظ علي

.9
سميح الكراسنة
.10
.11
.12

(A-1) Papers published (Accepted) in Arabic in refereed scientific journal

ياسين عبده المقطري
مسك اسماعيل العبسي

نموذج مقترح لتطوير التعليم في ضوء مدخل إدارة
المعرفة.
مستويات مهارات التفكير في أسئلة كتب التربية
االجتماعية والوطنية المطورة وفق مالمح “اقتصاد
المعرفة” للصفوف األساسية الثالثة األولى في األردن.
توافر تكنولوجيا التعليم والمعلومات في المدارس
الحكومية والخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومدى
استخدام المعلمين لها

سنة النشر أو
سنة قبول النشر

رقم المجلد والعدد

دولة النشر

العدد 27

اليمن
مصر

المجلد ()22
العدد ()1

.13

.14
.15

عبدهللا عبدالرحمن
السعدي

نون التوكيد بين النحويين والمفسرين

مجلة جامعة الشارقة -جامعة
الشارقة

عبدهللا عبدالرحمن
السعدي

نمو اللسان العربي في االستنباط

مجلة كلية المعارف الجامعة

عبدهللا الكوري

.16
ابتهال أبو رزق

تحليل الصعوبات الشائعة في القراءة الجهرية لدى تالميذ
الحلقة الثانية من التعليم األساسي باليمن
أثر استخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية في اكساب الطلبة
المعلمين مهارة التخطيط لتدريس مادة اللغة العربية
واتجاهاتهم نحوها كأداة تعليمية.
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مجلة كلية التربية – جامعة
أسيوط
المجلة الدولية لألبحاث
التربوية-كلية التربية
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

2012

2012

2012

2012

مصر

المجلد ()9
العدد ()3

جامعة
الشارقة
اإلمارات
العربية
المتحدة

العدد ()20

العراق

المجلد ()28
العدد ()3

مصر

العدد ()32

اإلمارات
العربية
المتحدة

)أ )1-البحوث المنشورة(المقبولةللنشر ) في مجالت علمية محكمة باللغة العربية (تحمل اسم الجامعة(
م

(A-1) Papers published (Accepted) in Arabic in refereed scientific journal

االسم

عنوان البحث

اسم المجلة

هيثم بني عيسى
طارق جوارنة

تقييم كتب المهارات الحياتية لصفوف الحلقة األولى من
مرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر
المعلمات

المجلة الدولية لألبحاث التربوية

2013

تقويم أداء معلم التعليم األساسي في ضوء معايير المجتمع
المدرسي والمحلي

المجلة التربوية – جامعة
الكويت
مجلس النشر العلمي

2013

المجلد ()27
العدد ()106
الجزء األول

المعرب في القرآن الكريم

مجلة كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية – جامعة قطر

2013

المجلد ()31
العدد ()1

قطر

تقويم برنامج التربية العملية في برنامج الدبلوم المهني من
وجهة نظر طلبة جامعة العين

المجلة التربوية الدولية
المتخصصة

2013

المجلد ()2
العدد ()5

عمان -
األردن

أثر التدريب على مهارات القراءة الناقدة في تحصيل
طالبات الصف العاشر األساسي واتجاهاتهن نحو القراءة

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
جامعة مؤتة

)6( 28

األردن

ـــــــــــــــــــــــــــ

ماليزيا

العدد 114
المجلد 29

الكويت
سلطنة
عمان

.17

.18
ياسر عبدالحافظ علي
عبدهللا سالم العازمي
.19
عبدهللا السعدي
.20

كوثر جبارة
.تميم أحمد جبارة

.21

ابتهال أبو رزق
سعاد الوائلي

سنة النشر أو
سنة قبول النشر

2013

رقم المجلد والعدد

العدد ()34

.22

عبدهللا السعدي

المنهج اللغوي عند الفقهاء

.23

ياسرعبدالحافظعلي
عبدهللا سالم العازمي

تطويراألنشطةالتربويةفيمرحلةرياضاألطفال في الوطن
العربي

مجلة المركز العالمي العربي
بماليزيا
المجلةالتربوية-
مجلسالنشرالعلمي.جامعةالكويت

مقبول للنشر
2014
2015

.24

غالب بنى عيسى
ايناس سعيد ابولبدة
هيثم بنى عيسى
خالد العمري

فعالية استخدام نموذجين تدريسيين قائمين على المنحى
البنائي في دافعية الطلبة نحو تعلم العلوم.

مجلة الدراسات النفسية
والتربوية

مقبول للنشر
2015

ــــــــــــــــــــ

دراسة تحليلية لألهداف السلوكية الواردة في دفاتر
تحضير الدروس لمعلمي الصفوف الثالثة األولى
والعوامل المؤثرة في صياغتها من وجهة نظر المعلمين
في مدارس محافظة اربد

مجلة جامعة مؤتة للبحوث
والدراسات

مقبول للنشر

ــــــــــــــــــــ

.26

زياد كامل الالال

المشكالت التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في
منطقة القصيم من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في
ضوء عدد من المتغيرات

مجلة دراسات الخليج والجزيرة
العربية

.25

20

اإلمارات
العربية
المتحدة
الكويت

األردن

2015

2016

دولة النشر

العدد 162

)أ )1-البحوث المنشورة(المقبولةللنشر ) في مجالت علمية محكمة باللغة العربية (تحمل اسم الجامعة(

(A-1) Papers published (Accepted) in Arabic in refereed scientific journal

م

االسم

عنوان البحث

اسم المجلة

سنة النشر أو
سنة قبول النشر

رقم المجلد والعدد

.27

أ .تميم أحمد جبارة

مشكالت التدريس التي تواجهها معلمات الصفوف الثالثة
األولى في مدينة البريمي

مجلة البحوث التربوية والنفسية

2016

العدد ()51

بغداد –
العراق

.28

محمد عمايرة

تطبيقات محوسبة في اللغة العربية

مجلة جامعة البحرين

2016

72

البحرين

.29

محمد عمايرة

رؤى نحوية في أفعال من آي القرآن الكريم

مجلة جامعة الشارقة

2016

20

اإلمارات
العربية
المتحدة

.30

عبدهللا عبدالرحمن
السعدي
زياد كامل الالال

.32

محمد حسين أحمد فقيه

كوثر جبارة

دولة النشر

منهاج البحث النحوي قديما وحديثا

مجلة جهار

2016/12/1

م-6/عدد12

ماليزيا

فاعلية أسلوب التشكيل في اكتساب مهارة تناول الطعام
لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة لدى عينة أردنية
التوليد الداللي في ألفاظ أعضاء الحواس
دراسة بين الداللة المركزية والداللة الهامشية

مجلة العلوم التربوية والنفسية-
جامعة القصيم
دراسات العلوم اإلنسانية
واالجتماعية  /الجامعة األردنية

2016

المجلد ()10
العدد ()1
المجلد  ،44العدد 1

السعودية

.33

زياد كامل الالال

.34

محمد عيسى الحوراني

المعايير المهنية الالزمة لذوي اإلعاقة العقلية في منطقة
القصيم من وجهة نظرهم في ضوء عدد من المتغيرات
ابو تمام بين ابن المعتز والصولي

.35

محمد عيسى الحوراني

استدعاء القمر في شعر ابن خفاجة/دراسة تحليلية

المجلة التربوية الدولية
المتخصصة
مجلة جامعة الشارقه للعلوم
االنسانية
مجلة التواصل األدبي

2017

المجلد ()6
العدد()1

.36

خولة متعب التخاينة
أيمان علي زيتون

.37

عبدهللا عبدالرحمن
السعدي
ماجد زكي الجالد

.31

.38

دور السياسة االجتماعية في الحد من تفشي ظاهرة
األنومي في المجتمعات العربية :دولة األمارات العربية
المتحدة أنموذجا
مراحل المنهاج التعليمي عند علماء اللسان العربي
أثر استخدام إستراتيجية دورة التعلم السباعية في تحصيل
طلبة الصف الثامن األساسي في وحدة الفقه وتنمية
مهارات التفكير االستنباطي لديهم
21

2017

األردن

األردن

2017

اإلمارات

2017

الجزائر

Canadian International
Journal of Social
Science and Education

2017

13

كندا

مجلة كلية االمام مالك للشريعة
و القانون

2017

6

اإلمارات

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
 -جامعة اإلمارات

2018

)42(1

اإلمارات

)أ )1-البحوث المنشورة(المقبولةللنشر ) في مجالت علمية محكمة باللغة العربية (تحمل اسم الجامعة(
م
.39

راكان راضي الحراحشة

اسم المجلة

عنوان البحث

سنة النشر أو
سنة قبول النشر

دراسات العلوم اإلنسانية
واالجتماعية  -الجامعة األردنية

2018

العلوم االجتماعية

2019

االول

.41

محمد عيسي الحوراني

ثنائية الموت والحياة في مرثية ابن الرومي ألمه دراسة
أسلوبية

مجلة العلوم االنسانيه واالجتماعيه

2019

السعوديه

.42

محمد عيسي الحوراني

صولي
أبو ت ّمام بين ابن المعتز وأبي بكر ال ّ

مجلة جامعة الشارقه للعلوم
االنسانيه واالجتماعيه

2019

االمارات
العربية
المتحدة

.43

نهله شلبي

تمثيالت الصبر في النص القرآني :بحث في خطاب األمر

الدراسات القرآنية  -أدنبرة

2019

المملكه
المتحده

.44

رزان الخطيب

درجة امتالك المهارات العددية لدى عينة من األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد في األردن

المجله التربويه االردنيه

2019

االردن

.45

محمد الفقيه

ظاهرة الشذوذ المخالفه للقياس في الصيغ الميميه – دراسه
صرفيه

مجلة الدراسات

2020-

االردن

تصميم منهاج مستند إلى تدريس المهارات العددية
واستقصاء فعاليته في اكتساب المهارات الحسابية
واستخدامها لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب

مجلة دراسات  -الجامعة االردنية

سنة القبول 2019

د.خولة متعب التخاينة

رزان نعمان الخطيب

دور نظرية تشارلز تتل في تفسير انحراف األحداث في
األردن
”دارسة ميدانية“
توظيف التكنولوجيا في خدمة االرهاب (مواقع التواصل
االجتماعي أنموذجاً)

رقم المجلد والعدد

دولة النشر

)45(1

.40

47

االسم

(A-1) Papers published (Accepted) in Arabic in refereed scientific journal

طيف التوحد في األردن
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-

األردن

الكويت

األردن

)أ )1-البحوث المنشورة(المقبولةللنشر ) في مجالت علمية محكمة باللغة العربية (تحمل اسم الجامعة(
م

االسم

(A-1) Papers published (Accepted) in Arabic in refereed scientific journal
اسم المجلة

عنوان البحث

د.خولة متعب التخاينة

دور السياسة االجتماعية في الحد من تفشي آفة األنومي في المجتمعات
العربية ( دولة االمارات العربية المتحدة أنموذجاً)

1.

سنة النشر أو
سنة قبول النشر

مؤتمر دبي الثاني للعلوم اإلجتماعية التابع
لمجلة أنتاريو الكندية للعلوم
اإلجتماعية2017

رقم المجلد والعدد

دولة النشر
دبي

2017

نشر البحث بلغته األصلية /العربية

46.

د.خولة متعب التخاينة

توظيف التكنولوجيا في خدمة االرهاب ( مواقع التواصل
االجتماعي أنموذجاً)

مجلة العلوم االجتماعية  /الكويت

2019

47.

د.خولة متعب التخاينة

أثر ساعات العمل الطويلة لألم العاملةعلى
الجانبين األكاديمي واإلرشادي السلوكي لألبناء"من وجهة نظر
األمهات العامالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة (منطقة
"العين)

كتاب جائزة البحوث والدراسات
 /2018الدورة /15مراكز التنمية
األسرية  /الشارقة /يعمم على جميع
مراكز الدراسات والجامعات المعنية
والمؤسسات ذات الصلة بالدولة

2019

)47(1

الكويت

15

اإلمارات
العربية المتحدة

امللحق الثاني :البحوث املنشورة (مقبولة) باللغة اإلنجليزية في املجالت العلمية املحكمة
Country

& Volume
Number

Year of
Publicati
on

Impact
Factor

Journal Name

Index

USA

Vol. 4. No.
7

2007

N/A

N/A

USA

100

2007

N/A

N/A

International
Journal of
Instructional
Technology
and Distance
Learning.
Psychological
Report

23

Title

Name

N

Development of an
Ongoing Assessment
System for Academic
Programs

Zuhrieh Shana

1.

Congruence of Holland's
Theory of vocational
&Work
Environments with GPA
of
College students in the
UAE

Saleh Al-Khatib

2.

N

Name

Title

3.

Zuhrieh Shana

E portfolios: Using
Technology to Enhance
and Assess Educational
Technology Outcomes.

4.

Zuhrieh Shana

5.

Zuhrieh Shana

A Pilot Study to
Investigate the
Effectiveness of
Multimedia CD-Room
Vis-a-vis Traditional
Print Based Technology
in Teaching Fourth
Grade
Learning with
Technology: Using
Discussion Forums to
Augment a TraditionalStyle Class.
Asynchronous
Discussion Board in the
Program of Professional
Diploma in Teaching:
Perceptions of PreService

6.
Fawzi Ishtaiwa

7.

Saleh AL-Khatib

8.
Fawzi Ishtaiwa

Technology Teachers.
Meta-cognitive selfregulated
learning and motivational
beliefs as predictors of
college
students performance
Faculty Attitudes and
Use of Moodle Course
Management System as a
Supplement to Face-to-

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

Learning and
Teaching in
Higher
Education:
Gulf
Perspectives
International
Journal on Elearning

N/A

N/A

2008

5 (1)

N/A

N/A

2009

8 (3), 403423

USA

Educational
Technology &
Society

N/A

N/A

2009

12 (3),
214-228

USA

International
Journal of Arts
and Sciences

N/A

N/A

2010
3 (17)

USA

International
Journalfor
Research
in Education

N/A

N/A

2010

27

UAE

Journal of
Educational
and

N/A

N/A

2011

12 (1)

Bahrain

24

Zayed
University/
UAE

N

Name

Title

Face Instruction: A
Jordan Case Study.
9.

Mahir Abu. Hilal
Saleh Al -khatib

10.

Abdoulaye Kaba

11.

Fawzi Ishtaiwa
Ibtehal Aburezeq
Khaled Abu Sheirah
ThaerGhbari

12.

Enas Abulibdeh
Sharefah Syed

13.

Mohammad Muflih
Tariq Jawarneh

Structural Relation
among
Goal Orientations, selfEfficacy , Metacognition
and
Achievement :
Invariance
Across Gender
Markiting information
resources &services on
the web : current status
of academic Libraries in
the UAE
Faculty’s Perceptions of
Moodle (LMS) Training
Program and its Impact
on their Levels of eLearning
Implementation: A
Qualitative Look
Investigating e-learning
interaction Activities, ITself efficacy and student
achievement
An Examination of ICT
Skills Possession and
Adoption amongst
Faculty Members at
Jordan University of
Science and Technology
in Relation to Rogers’

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

Psychological
Sciences
Journalof
Educational
and
Psychological
Studies
(Sultan Qaboos
University)

N/A

N/A

2011

5 (1)

Oman

Information
Development

N/A

N/A

2011

27 (1)

UK

Journal of Al –
Quds Open
University for
Research and
Studies

N/A

N/A

2011
24 (1)

Palestine

Australasian
Journal of
Educational
Technology
AJET

N/A

N/A

2011
27 (4)

International
Journal for
research in
Education(IJR
E)
(UAEU)

N/A

N/A

2011
30

25

Australia
http://ww
w.ascilite.
org.au/ajet
/ajet.html

UAE

N

Name

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

Diffusion of Innovation
Model
14.

Fawzi Ishtaiwa
Zuhrieh Shana

15.

Fawzi Ishtaiwa
Enas Abulibdeh

The Use of Interactive
Whiteboard (IWB) by
pre-service Teachers to
Enhance Arabic
Language Teaching and
Learning
The Impact of
Asynchronous eLearning Tools on
Interaction and Learning
in a Blended course
Exploring the
relationship among
loneliness ,self –esteem –
efficacy and gender in
united Arab Emirates
college students

Learning and
Teaching in
Higher
Education:
Gulf
Perspectives
International
Journal of
Instructional
Media

N/A

N/A

2011

8 (2)

Zayed
University
UAE

N/A

N/A

2011

39 (2)

Europe’s
Journal of
Psychology

N/A

N/A

2012

8 (1)

UK

USA

16.

Saleh Al Khatib

17.

Nisreen Anati

Arab young adult
Literature in English

Arab World
English
Journal

N/A

N/A

2012

3 (2)

Malaysia

18.

Nisreen Anati

Including Students With
Disabilities in UAE
School

The
International
Journal of
Special
Education

N/A

N/A

2012

27 (2)

Canada

19.

Abdelghani Remache

Relecture de Timimoun
de RachidBoudjedra

La TortueVerte

N/A

N/A

2012

4 (4)

France

26

N

Name

20.

Nisreen Anati

A Critique of the
Cultural Authenticity of
Arabic Young Adult
Literature

Journal of
Human
Sciences

N/A

21.

Abdoulaye Kaba

Towards an Information
Society: The State of the
Arab Countries

International
Journal of
Information
Science

Raed Said

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

N/A

2012

-----------

Algeria

N/A

N/A

2012

2(6)

UAE

22.

Abdoulaye Kaba

Usage of Electronic
Books: A Study of ebrary
Database in The United
Arab Emirates

DESIDOC
Journal of
Library &
Information
Technology

N/A

N/A

2012

32(2)

UAE

23.

Ahmed AlSamawi

The changing Perception
of Literacy

Sana’a
University
Journal of
Educational
and
Psychological
Sciences

N/A

N/A

2012

9 (2)

Yemen

Family Functioning
Social Opportunities and
Health as Predictors of
Stress in Families of
Children with
Developmental Disability
in the UAE

Journal of
International
Special Needs
Education

N/A

N/A

2013

15 (2)

USA

24.

Samir Dukmak
Ibtehal Aburezeq

27

N

25.

Name

Suad Al Waely
Ibtehal Aburezeq

26.

Fawzi Ishtaiwa
Samir J. Dukmak

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

Using Blogs to Facilitate
Interactive and Effective
Learning :Perceptions of
Pre-service Arabic
Teachers

Journal of
Language
Teaching and
Research

N/A

N/A

2013

4 (5)

USA

Do Web 2.0 Applications
Enhance Learning in
Teacher Education in the
UAE? An Exploratory
Study

International
Journal for
research in
Education
(IJRE)

N/A

N/A

2013

33

UAE

Scopus
EBSCO, SSRN,
DOAJ, Ulrich,
Cabell's
SHERPA/RoMEO
EBSCO

0.436

2013

40 (4)

UK

N/A

2013

14(4)

Turkey

27.

Ahmed Al-Samawi

Analysis of Language
Errors in Promotional
Circulars and their
Possible Causes

European
Journal of
Social
Sciences

28.

Enas Abulibdeh

“USING SOCIAL
MEDIA (BLOG) IN
THE CLASSROOM:
Reflecting Lecturer’s
Pedagogical Approach
and Student (In-Service
Teachers) Intrinsic
Motivation, pp. 83-98,

The Turkish
Online Journal
of Distance
Education
(TOJDE)

29.

Ahmed Khaled

Teacher-Centered Vs.
Learner-Centered
Teaching Style

The Journal of
Global
Business
Management

ABI/ ProQuest
CABELL’S &
EBSCO &
ULRICH’S

N/A

2013

9(1)

USA

30.

Maram Jaradat

Students’ Motivation and
Instructors’ Technology
Use in Higher Education:
A Case Study in the Gulf
Region

Journal of
Education and
Practice

EBSCO (U.S)

7.15

2013

4(19)

USA

28

N

Name

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

31.

Samir J. Dukmak

Regular Classroom
Teachers’ Attitudes
towards Including
Students with Disabilities
in the Regular Classroom
in the United Arab
Emirates

The Journal of
Human
Resource and
Adult
Learning,

ABI/ ProQuest
CABELL’S &
EBSCO &
ULRICH’S

N/A

2013

9(1)

USA

32.

Shadia Ghoshah

Perceptual Learning style
Preferences in Relation
to Gender, Academic
Achievement and Fields
of Study among a
Sample of UAE College
Student

Scholars
Journal of
Arts,
Humanities
and Social
Sciences

N/A

N/A

2013

1 (2)

India

Saleh A. AlKhatib

33.

Mohammad Mustafa

“Web-assisted
Instruction (WAI) as
Promising Solution in
Developing Countries in
Higher Education: A
Case Study in an Omani
Governmental College”

Journal of
Education &
Practice

EBSCO (U.S)

7.15

2013

4(23)

USA

34.

Abdelghani Remache

The Universality of
Scientific Discourse

International
Journal of
English
Language
Teaching

EBSCO

6.75

2013

1(2)

UK

Can syllabicating
transliterated Arabic road
signs improve their
pronunciation by nonnative speakers of
Arabic?

(First author)
Journal of
Academic and
Applied
Studies

N/A

N/A

2013

3 (4)

Canada

35.

Ahmed AlSamawi
Husam Sulaim

29

N

36.

Name

Ibtehal Aburezeq
Fawzi Ishtaiwa

37.

Zuhrieh Shana
Fawzi Ishtaiwa

38.

39.

40.

Zuhrieh Shana

Nisreen Anati

Zuhrieh Shana
SAK Abdullah

Title

Journal Name

Index

The Impact of WahtsApp
on Interaction in an
Arabic Language
Teaching Course

International
Journal of Arts
and Sciences.

WorldCat, Ulrich's
Cabell's
ProQuest, the Exc
ellence in Research
for Australia
EBSCO
Google Scholar

Information Literacy
Skills:PromotingUniversi
ty Access and Success in
the United Arab Emirates

Journal of
Education and
Learning

Information Literacy: Is
it necessary for student’s
learning success in
higher education?

INTERNATIO
NAL
JOURNAL OF
INSTRUCTIO
NAL
TECHNOLOG
Y AND
DISTANCE
LEARNING.

EBSCOhost
Gale's Academic
Databases
Google Scholar
PKP Open Archives
Harvester
ProQuest
Standard Periodical
Directory
N/A

The Pros and Cons of
Inclusive Education from
the Perceptions of
Teachers in the United
Arab Emirates

International
Journal of
Research
Studies in
Education

SAAS: Creation of an eadvising tool to augment
traditional advising
methods

Computer and
Information
Science

N/A

N/A

30

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

N/A

2013

6 (3)

USA

N/A

2013

2(2)

Canada

N/A

2013

10(10)

USA

N/A

2013

N/A

2014

2 (1)

7 (1), 41

Philippine
s

Canada

N

41.

Name

Ibtehal Aburezeq

42.

Omar Khasawneh
Ruba Migdadi
Adbulhakeem Hijazi

43.

Abdelghani Remache

44.

Maram Jaradat

45.

Ahmed Al-Samawi

Title

Journal Name

Factors Influencing the
Use of Leaning
Management Systems as
a tool for Teaching
Arabic Language

Journal of
Human
Sciences
(Uni.
Mohamed Khi
derBiskra)
Journal of
International
Education
Research

N/A

Implementing
Pragmatism And John
Dewey’s Educational
Philosophy In Jordanian
Public Schools
The Impact of Authentic
Materials on the Quality
of Education
Students’ Engagement
and Interaction in Higher
Education: Middle
Eastern Students’
Motivation and
Technology
Language Errors in
Machine Translation of
encyclopedic texts from
English into Arabic: the
case of Google Translate

Index

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

N/A

2014

36

N/A

N/A

2014

(10) 1

USA

Global
Business &
Economics
Anthology

N/A

N/A

2014

1

USA

Academia
ArenaMarsland Press

N/A

N/A

2014

6 (4)

USA

Arab World
English
Journal

- Directory of
Open Access
Journals –DOAJ
EBSCOhost , USA
- The Linguist List
- Google Scholar
- open Access

NA

2014

3

31

Impact
Factor

Country

Algeria

USA &
Malaysia

N

Name

Title

Journal Name

46.

Ream Odetallah

The Implementation Of
Assessments On Young
Esl Learners In Uae

Internation-Al
Journal Of
Research In
Applied,
Natural And
Social
Sciences

47.

Fawzi Ishtaiwa

Mobile Technology as a
Learning Tool: Use and
Effects

48.

Fawzi Ishtaiwa

Integrating Mobile
Learning in an
Undergraduate Course:
An Exploration of
Affordances and
Challenges for Learners
in UAE

International
Journal of
Communicatio
n and
Information
Technology
Education
International
Journal of
Mobile and
Blended
Learning

49.

Ahmad Al-Samawi

Vowelizing English
consonant clusters with
Arabic vowel points
(Harakaat): Does it help
Arab learners improve
their pronunciation?

Index

- OAJI
- Google scholar
- Academia.e-du
- Directory of
research journals
- Social Science
Research Network
SCOPUS
- Cabell’s
Directories
CSA Illumina
- Ulrich’s
Elsevier Engineering
Index
SCOPUS
ACM Digital Library
Applied Social
Sciences Index
Cabell’s Directories
Science Abstracts
(LISA)
Ulrich’s
ISI, DOAJ,
EBSCOhost
Ulrich’s
Google Scholar

International
Journal of
English and
Education
(IJEE)

32

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

1.4507

2014

2(4)

INDIA

-

2014

10(4)

USA

2014

6(3)

2014

3 (3)

0.613

Country

USA

India

N

Name

Title

Journal Name

Index

50.

Ream Odetallah

The Resolutions of the
Post Millennium
Structuralism Teaching
Strategies for the
Prerequisite TOEFL
Course within the
University Settings

International
Journal of
English and
Education

51.

Abdelghani Remache

Ecriture de l’Errance et
de la Memoire dans Le
Nez sur la
vitred’AbdelkaderDjemai

Synergies
Algerie

52.

Samir Dukmak

Factors influencing the
achievement of students
in the preparatory and
secondary schools of the
United Arab Emirates

European
Journal of
Social
Sciences

Scopus
EBSCO, SSRN,
DOAJ, Ulrich,
Cabell’s
SHERPA/RoMEO.

Post-Traumatic Stress
Disorder of Syrian
Refugees in Jordan

International
Journal of
Liberal Arts
and Social
Science

Engaging Students
throughBlogs: Using
Blogs to Boost aCourse
Experience

InternationalJo
urnal of
Emerging
Technologies
in Learning

WZB, Google
Scholar, Mlibrary,
Contemporary
Science
Association,
Scribed., OCLC
World Cat,
ProQuest
IET Inspec
Dblp
Scopus
EdITLib
EBSCO
ULRICHSWEB

Fawzi Ishtaiwa

53.

Hanan Al-Shagran,
Omar Khasawneh,
Ahmed Khaled
Adeeb Jarrah

54.

Zuhrieh Shanaa
Enas Abulibdeh

ISI, DOAJ,
EBSCOhost
Ulrich’s
Google Scholar

33

Impact
Factor
0.613

0.173,
0.267
and
0.436,

-

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

2014

3 (3)

India

2014

21

Algeria

2015

46 (2)

United
Kingdom

2015

3(3)

U.K.

2015

10(1)
Pages
30-38

VIENNA
Austria

N

Name

Title

Journal Name

Index

55.

Maram S. Jaradat

What’s Really Matter
When Choosing a
College Major!

International
Journal of Arts
and Commerce

56.

Zuhrieh Shana,
Shubair Abdulla

Educational Data
Mining: an Intelligent
System to Predict
Student Graduation
AGPA

International
Review
on
Computers and
Software
(I.RE.CO.S.).

57.

Eisa Rabeeh Ahmad

SELF-MONITORING
OFWORKPLACE
FROM
THEADMINISTRATIO
N AND THEISLAMIC
RELIGIONPERSPECTI
VESCOMPARATIVE S
TUDY
The Use of Euphemistic
Expressions by Arab
EFL Learners: Evidence
from Al Ain University
of Science and
Technology

Amani Mlhem

58.

Abdel Rahman
Altakhaineh
Hanan Rahrouh

DOAJ
Google Scholar
Academic Search
- Google Scholar
Beta
- Scirus
- WorldCat
- DRJI
N/A

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

-

2015

4(2)

UK

N/A

2015

10 (6)
Pages
1828-6003

U. K.

2016

Vol. 11,

USA

International
Journal of
Economics and
Business
Research
(IJEBR

Cabells, Ebsco,
Google Scholar,
Swest

-

International
Journal of
English
Linguistics

Emerging Sources
Citation Index
(Thomson Reuters
Web of Science)
Linguistic
Bibliography
Linguistics
Abstracts Online
Linguistics and
Language
Behavior Abstracts

-

34

No. 2

2015

5(1)

Canada

N

Name

59.

Fawzi Ishtaiwa
Ibtehal Aburezeq

60.

Fawzi Ishtaiwa
Ahmed Khaled
Samir Dukmak

61.

Mohammad Mustafa

62.

Mohammad Mustafa

63.

Maram Jaradat

64.

6 Ahmed Khaled, Omar
5 Khasawneh&
Mohammed Al
Momani

Title

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

1.069

2015

7

UK

Canadian
Education Index
Ulrich’s
ERIC
Cabell’s Directory
EBSCO
Google Scholar
ProQuest
Google Scholar
Beta, WorldCat,

-

2015

30(2)

Canada

3.869

2015

(13) 2

Australia

International
Journal of Arts
and Commerce

Google Scholar
Beta, WorldCat,

0.65

2015

(4) 3

College Majors that Lead
to Jobs

Global
Business &
Economics
Anthology
Journal

- Cabells
- EBSCO
- Google Scholar
- Swets

-

2015

2 (2)

The implications of
Naturalism as an
Educational Philosophy in
Jordan from the
Perspectives of Childhood
Education Teachers

Journal of
Education and
Practice

The Impact of Google
Docs on Student
Collaboration: A UAE
Case Study
Faculty Members’
Perceptions of Mobile
Learning Integration,
Affordances, and
Challenges.

One Size Does Not Fit
All: Students’
Perceptions about
Edmodo at Al Ain
University of Science &
Technology
The Impact of Campus
Life on Student
Retention

Journal Name

Index

Learning, Culture
and Social
Interaction
The International
Journal of ELearning &
Distance
Education

Journal of
Studies in
Social Sciences

Elsevier SCOPUS

EBSCO
Index Copernicus
(Poland)
Ulrich's Periodicals
Directory
(ProQuest, U.S.)
Google Scholar
35

Impact
Factor

-

2016

Vo.7,
No.11

United
kingdom
USA

United
States of
America

N

Name

65.

6 Abdelghani Remache
7

66.

6 Eisa Rabeeh Ahmad &
8 Amani Mlhem

67.

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

Developing Students’
Communicative
Competence in University
English Language
Programs
IDEOLOGICAL
PRINCIPLES AND
BASES IN FINANCIAL
TRANSACTIONS

International
Journal of Arts
and Sciences
(IJAS)

EBSCO, Genamics,
Google Scholar, IC
Journals Master
List, Worldcat

April
2016

9 (1)

USA

International
Journal of Arts
and Sciences
(IJAS)

EBSCO, Genamics,
Google Scholar, IC
Journals Master
List, Worldcat

2016

Accepted
for
publication
2016/5/6

USA

7 Fawzi Dweikat &
0 Ibtehal Aburezeq

The Use of Google Apps to
Support
Teaching and Learning:
A UAE Case Study

Published
October
2016

Volume 11
Issue 4
P. 1-21

USA

7 Mona Kamal Ibrahim
1

A Practical Style-Matching
Guide for Interactive
Learning

Scopus,
Thomson Reuters,
Compendex
(Elsevier
Engineering Index)
Directory Of
Research Journals
Indexing, Directory
of Abstract
Indexing for
Journals,

0.35

68.

International
Journal of WebBased Learning
and Teaching
Technologies
International
Journal of Recent
Research and
Applied Studies

-

2016

Vol. 03,
Issue 7

India

69.

7 Mona Kamal Ibrahim
2

Communicate, Reach and
Teach: A New Model for
Inclusive Teaching

International
Journal of
Development
Research (IJDR)

Researcher ID,
Thomson Reuters
Indexing,
Academia.edu,
Thomson Reuters,
Research Gate,
Directory of Open
Access Journals &
others

-

2016

Vol. 6, Issue
8

India

36

N

Name

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

70.

7 Mona Kamal Ibrahim
3 & Omar M.
Khasawneh

The Extent of
Implementing ‘Flexibility
and Responsiveness’ By
pre-Service Teachers

Journal of
Teaching and
Education (JTE)

WorldCat, Ulrich’s
serials directory,
Cabell’s directories
of Educational
Curriculum &
Methods and
Educational
Psychology and
Administration,
Proquest, EBSCO,
Genamics,

N/A

2016

Vol. 05 ,
Issue (2)

USA

71.

7 Abdel Rahman Mitib
5 Altakhaineh &
Murdhy Radad
Alshamari

A Re-examination of AlHlaal in Arabic: An
Autosegmental Approach

Advances in
Language and
Literary Studies

N/A

2016

Vol.7,
No. 6

Australia

72.

7 Abdel Rahman Mitib
7 Altakhaineh

Headedness in Arabic
Compounds within the
Synthetic Genitive
Construction

SAGE Open

DOAJ
Index Copernicus
iThenticate
Journal Seek
Linguistics
Abstracts Online
& others
Elsevier – SCOPUS

0.330

2016

Vol. 6
No. 4

USA

Vol. 9
Issue (1)

USA

73.

74.

7 Eisa Rabeeh Ahmad
8 & Amani Mlhem

IDEOLOGICAL
PRINCIPLES AND
BASES IN FINANCIAL
TRANSACTIONS

7 Eisa Rabeeh Ahmad
9 & Amani Mlhem

SELF-MONITORING
OF WORKPLACE
FROM THE
ADMINISTRATION
AND THE ISLAMIC
RELIGION

International
Journal of Arts
and Sciences
(IJAS)

EBSCO, Genamics,
Google Scholar, IC
Journals Master
List, Worldcat
& others

International
Journal of
Economics and
Business

37

Scopus (Elsevier)
EconLit (American
Economic
Association)
Environmental
Sciences
and

N/A

2016

N/A

2016

Vol. 11
USA
No. 2

N

Name

Title

Journal Name

PERSPECTIVES
COMPARATIVE
STUDY

Research
(IJEBR)

Explorations in
English
Language and
Linguistics

75.

8 Abdel Rahman Mitib
8 Altakhaineh

What is a compound?
The main criteria
for compoundhood

76.

8 Jo Bennet, William
4 Anderson, Maram
Jaradat, Mary Lieble,
Mohammad Mustafa,
Linda Bakken &
William Venderburg

The Importance of Social
Capital in the 1st Year of
College

77.

8 Omar M. Khasawneh
0&
Mohammad A. AlJamal

Dealing with People in
Light of the Quranic
Chapter of AL-Hujurat
(The Chambers): A
Social Perspective

International
Journal of
Humanities
and Social
Science

78.

8 Eisa Rabeeh Ahmad &
1 Amani Mlhem

REWARD AND
PUNISHMENT
BETWEEN JOB
PERFORMANCE AND
ETHICAL BEHAVIOR

Global
Business &
Economics
Anthology

Index



Journal of Arts,
Science &
Commerce

Pollution
Management (CSA)
Expanded
Academic 72ASAP
(Gale)
Scopus
ERIH PLUS
(European
Reference Index
for the Humanities
and Social
Sciences)
Linguistic
Bibliography
Online
Linguistics
Abstracts Online
Google Scholar,
AGRO, Cambridge
Scientific
Abstracts Central
and Eastern
European Online
Library (CEEOL),
and others
DRJI

EBSCO
DRJI
Cabell’s

38

Impact
Factor

0.01

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

2016

4(1)

Croatia

0.765

2016

7 (4)

India

-

2017

7 (2)

Louisville
, KY
United
States of
America

-

2017

United
States of
America

N

Name

79.

8 Maram Jaradat
2

80.

8 Abdel Rahman Mitib
3 Altakhaineh

81.

6 Ahmed Khaled, Samir
6 Dukmak & Fawzi F.
Ishtaiwa

Title

INSIDE THE
WORKPLACE
AN ANALYTICAL
AND COMPARATIVE
STUDY FROM TWO
PERSPECTIVES:
MANAGEMENT AND
THE ISLAMIC
RELIGION
Reasons Influence
Students’ Decisions to
Change College Majors

Stress assignment in N +
N combinations in
Arabic

Pre-service Teachers’
Perception of their
Educational Preparation.

Journal Name

Index

International
Journal of
Humanities
and Social
Science

EBSCO, DRJI
Cabell’s Directories
UlRich’s
Periodicals
DOAJ Directory
IndexCopernieus
Gale Cengage
Learning
ERA (Excellence for
Research in
Australia)
ERIH PLUS-Norway
Directory of Open
Access Journals
(DOAJ)
Google Scholar
Linguistics Abstracts
Online
Linguistic
Bibliography-Brill

International
Journal of
Applied
Linguistics and
English
Literature

-

The
International
Journal for
Research in
Education
39

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

0.981

2017

7 (3)

India

0.737

2017

6 (6)

Australia

2017

41(1)

-

UAE

N

82.

Name

Maram Jaradat &
Mohammad B.
Mustafa

Title

Journal Name

Academic Advising and
Maintaining Major: Is
There a Relation?

Social Sciences

83.

8 Ibtehal Aburezeq &
5
Fawzi Ishtaiwa

Could Applications in
Language Teaching
Examining Pre-Service
Teachers’ Expertise,
Perceptions and
Integration

International
Journal of
Distance
Education
Technologies

84.

8 Mona Kamal Ibrahim
6 & Yehia A. Ibrahim

85.

8 Abdel Rahman Mitib
7 Altakhaineh & Hanan
Rahrouh

Communicative English
Language Teaching in
Egypt: Classroom
Practice and Challenges
Language attitudes:
Emirati perspectives on
the Emirati dialect of
Arabic according to age
and gender.

Issues in
Educational
Research
(IIER)
The Social
Sciences

86.

8 Zuhrieh Shana &
9 Enas Abulebda

Cloud Computing for
Higher Education:
Theory of Acceptance
Model

87.

9 Abdel Rahman
2 Altakhaineh

Identifying Adj + N
compounds in Modern
Standard Arabic

International
Journal of
Emerging
Technologies
in Learning
(iJET)
Language
Typology and
Universals

Index

Scopus
DOAJ - Directory of
Open
Access
Journals
ERIH
Plus
(European
Reference Index for
the Humanities
Scopus

40

Impact
Factor
-

0.157

Year of
Publicati
on
2017

2017

Volume &
Number
6(4)

Country

Switzerlan
d

15(4)

USA

Scopus

0.895

2017

27(2)

Australia

Google
Scholar
EBSCO, DRJI
Cabell’s
Directories
UlRich’s
Periodicals
DOAJ Directory
Scopus

0.018

2017

12(8)

Pakistan

0.067

2017

12(12)

Austria

Scopus and ISI

0.274

70(4)

Germany

2017

N

Name

88.

9 Abdel Rahman
3 Altakhaineh

89.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh & Aseel
Zibin

90.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh
Samir Dukmak, Ibtehal
Mahmoud Aburezeq &
Ahmed Khaled Ahmed

91.

92.

9 Mona Kamal Ibrahim
1 & Yehia A. Ibrahim

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

2017

16(1)

Italy

Arabic compounds
within the crosslinguistic compound
taxonomy of Scalise and
Bisetto (2009).
The effect of incidental
learning on the
comprehension of
English affixes by
Arabic-speaking EFL
learners: acquisition and
application

Lingue e
Linguaggio

Scopus and ISI

0.709

Research in
Language

0.453

2017

15(4)

Germany

The Linguistic Features
of Acronyms in Arabic

Sage Open

Scopus
ERIH
PLUS
(European
Reference Index
for the Humanities
and
Social
Sciences)
Linguistic
Bibliography
Linguistics
Abstracts Online
MLA International
Bibliography
SCImago (SJR)
Scopus
ISI

0.59

2017

7(4)

USA

Public School Teachers’
Perceived Sense of SelfEfficacy in Teaching
Students with Disabilities
in the United Arab
Emirates

International
Journal of
Economics and
Business
Research

0.07

2018

A Diamond- Quality
Teaching (D-QTM) in
Higher Education: An
AAU Perspective

International
Journal of
Economics and

Scopus
Academic OneFile
(Gale)
cnpLINKer
(CNPIEC)
EconLit (American
Economic
Association)
Expanded
Academic
ASAP
(Gale)
Scopus
Academic OneFile
(Gale)

0.07

2018
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Switzerla
nd

15(1)

Switzerla
nd

N

Name

Title

Journal Name

Index

Business
Research

93.

9 Hani Yousef Jarrah
4

The Degree of applying
the electronic
Administration in
Department of the
Jordanian Educational
Ministry

International
Journal of
Economics and
Business
Research

94.

9 Samir Dukmak
0 Bihan Qaimari
Hamza Doudeen

Developing and
Validation Scales to
Measure University
Students’ Attitudes,
Academic and Social
Integration and Social
Identity in Multicultural
Classrooms

International
Journal of
Economics and
Business
Research

95.

Khawlah ALTkhayneh

The problem of Arabic
language retreat as a
result of the symbols of
cultural globalization

Medwell
Journals - The
Social
Sciences

cnpLINKer
(CNPIEC)
EconLit (American
Economic
Association)
Expanded
Academic
ASAP
(Gale)
Scopus
Academic OneFile
(Gale)
cnpLINKer
(CNPIEC)
EconLit (American
Economic
Association)
Expanded
Academic
ASAP
(Gale)
Scopus
Academic OneFile
(Gale)
cnpLINKer
(CNPIEC)
EconLit (American
Economic
Association)
Expanded
Academic
ASAP
(Gale)
Google Scholar
EBSCO, DRJI
Cabell’s Directories
42

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

0.07

2018

Switzerla
nd

0.07

2018

Switzerla
nd

0.12

2018

13(6)

Pakistan

N

Name

Title

96.

2 Hani Yousef Jarrah

97.

3 Hani Yousef Jarrah

Moral intelligence and its
relation to both selfesteem and motivation of
achievement among
students of Al Ain
University for Science
and Technology

University of
Sharjah Journal
for Humanities
and social
Sciences

98.

Abdul Salam
Mohamad Alnamer
and Sulafah Abdul
Salam Alnamer

The Use of Loanwords in
Emirati Arabic according
to Speakers' Gender,
Educational Level, and
Age

International
Journal of
Applied
Linguistics and
English
Literature

99.

Dr. Abdelghani
Remache

Deconstructing Nostalgia
for a Fairy-tale Algerian
Past in Rachid Boudejdra's
Literature

International
Journal of
Francophone
Studies

100.

Aseel Zibin and Abdel
Rahman Mitib
Altakhaineh

Smart cities and their
impact on human
civilization behavior Abu
Dhabi city Model

Journal Name

The Effect of Blended
Learning on the
Development of ClauseCombining as an Aspect
of the Acquisition of

Index

UlRich’s
Periodicals
DOAJ Directory
Scopus

Journal of
engineering
and applied
sciences

DExcellence
for
Research
in
Australia (ERA)
Index Copernicus
ISC Master Journals
List
Linguistics
Abstracts Online
Linguistic
Bibliography-Brill
Scopus

Journal of
Computer
Assisted
Learning

Wiley-Blackwell
ISI and Scopus
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Impact
Factor
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Publicati
on

Volume &
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2018

Country

Pakistan

-

2018

-

U.A.E

0.151

2018

7(4)

Australia

0.16

2018

21/1-2

UK

3.12

2018

35

UK

N

101.

102.

Name

Abdelghani Remache
and Mona Kamal
Ibrahim

Suad Abdelkareem
Alwa'ely

Title

Written Discourse by
Jordanian EFL Learners.
Business English
Syllabus Design: Putting
Students’ Needs First

Argumentative Writing
Skills among Arabic
Language Teachers of
the Seventh Grade in
Jordan (Evaluative
Study)

Journal Name

Index

International
Journal of
English
Language and
Literature
Studies

Google Scholar

An Analysis of Arabic
Metaphorical and/or
Metonymical
Compounds: A Cognitive
Linguistic Approach

Metaphor and
the Social
World

104. 9 Abdel Rahman
4 Altakhaineh and Aseel
Zibin

Verb + verb compound
and serial verb
construction in Jordanian
Arabic (JA) and English

Lingua

Volume &
Number

Country

Google Scholar

John Benjamins
Publishing

Year of
Publicati
on

Pakistan

2018

Vol. 7,
No. 4, 8193

0.045

2018

34

Romania

1.455

2018

8(1)

Holland

1.273

2018

200

Holland

0.012

Microsoft Academic
Search
RePEc (Germany)
Acdemic Resource
Index
Journal Index
Net Cite Factor

Transylvanian
review

103. 8 Aseel Zibin and Abdel
6 Rahman Mitib
Altakhaineh

Impact
Factor

Scopus
Elsevier, ISI and
Scopus
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N

Name

Title

105.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh and
Sulafah Abdul Salam
Alnamer

The Impact of
Facebookers’ Posts on
Other Users’ Attitudes
According to Their Age
and Gender: Evidence
from Al Ain University
of Science and
Technology

106.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh

The Semantic Change of
Positive vs. Negative
Adjectives in Modern
English
"K-12 teachers’
perceptions of Web 2.0
applications in the United
Arab Emirates"

107.

Dr Enas Said
Abulibdeh
Abdurrahman G.
Almekhlafi,

Journal Name

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

Scopus

0.60

2018

7(8)

Switzerla
nd

Lingua
Posnaniensis

Scopus

0.06

2018

-

Poland

SCImago (SJR)
Interactive
Technology and
Smart Education

Scopus

CiteScore
2017 :
0.54

2018

Volume
15, Issue 3

-

Journal
of Educational
Studies,

Non scopus

-

(2018)

5( 1 )

-

0.729

2019

73(1)

USA

-

2019

19

Lebanon

Nordin, M., Halim, L.,
Ibrahim, M. B., & Abu
Libdeh, E.

The Relationship
between Mastery
Experience and Teacher
Self-Efficacy: A MetaAnalytic Review.

109.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh

Identifying N+N
compounding in Modern
Standard Arabic and
Jordanian Arabic

Studia
Linguistica

The Effect of the Gender
and Culture of the IELTS
Examiner on the
Examinees’ Performance
on the IELTS Speaking
Test

International
Journal of
Arabic-English
Studies

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh, Khawlah
AL-Tkhayneh and
Hanan Rahrouh

Impact
Factor

Social
Sciences

108.

110.

Index

Wiley-Blackwell
ISI and Scopus
Scopus

45

N

Name
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Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

111.

Eman Ali Zaitoun and
Ziayd Kamel Ellala

Behavioural
characteristics of gifted
students in Grades 6–9 in
Al Ain City

Int. J.
Education
Economics and
Development

Scopus

0.19

2019

NA

Switzerla
nd

112.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh

A cross-linguistics
perspective on the RightHand Head Rule: The
rule and the exceptions

Linguistics
Vanguard

Scopus

0.77

2019

5(1)

Germany

(2019).

14(1)

-

113.

Dr Enas Said
Abulibdeh

114.

Aseel Zibin and
Khawlah ALTkhayneh

115.

Sanaa Ashour

116.

Sanaa Ashour

UAE Undergraduate
Student Digital
Etiquette and BeliefOriented Technology
USE: An Exploratory
Survey

A Sociolinguistic
Analysis of the Use of
English Loanwords
Inflected with Arabic
Morphemes as Slang in
Urban Jordanian Arabic
How technology has
shaped university
students’ perceptions and
expectations around
higher education: an
exploratory study of the
United Arab Emirates
Analysis of the attrition
phenomenon through the
lens of university

SCImago (SJR)

International
Journal of WebBased Learning
and Teaching
Technologies
(IJWLTT),
doi:10.4018/IJ
WLTT.20190
10106

Scopus

CiteScore
2017:
0.86

International
Journal of the
Sociology of
Language

Scopus

1.1

2019

2019 (256)

Germany

Studies in
Higher
Education

Scopus

CiteSco
re 2018

2019

(2019): 113

UK

Journal of
Applied
Research in

Scopus

2019
Issue (4)

UK

3.45

46

CiteSco
re 2018

N

Name

Title

dropouts in the United
Arab Emirates

Higher
Education
International
Journal of
Learning,
Teaching and
Educational
Research
Sage Open

117.

Wafa’ Hazaymeh,
Abdel Rahman M
Altakhaineh

The Effect of Flipped
Classroom Instruction on
Developing Emirati EFL
Learners’ Pragmatic
Competence

118.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh & Mona
Kamal

The Incidental
Acquisition of English
Prepositions by ArabicSpeaking EFL Learners:
Evidence From Al Ain
University of Science
and Technology
EMIRATI WOMEN’S
PERCEPTIONS OF
POLYGAMY
ACCORDING TO AGE,
EMPLOYMENT, AND
EDUCATIONAL
LEVEL
The acquisition of the
Arabic construct state
(CS) constructions by
Arabic-speaking children
with ASD
On the appreciation of
English punny jokes by
Arabic-speaking EFL
learners
Measuring the Total
Knowledge of English
Sports Terminology by

119.

Khawlah ALTkhayneh & Khaled
Nser

120.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh & Razan
Alkhatib

121.

Abdul salam Alnamer,
Abdel Rahman
Altakhaineh, Sulafah
Alnamer
Majed Saleem ElSaleh, Abdel Rahman
Mitib Altakhaineh,

122.

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

0.64
Scopus

Scopus

Republic of
Mauritius

N/A

2019

2019
Vol 18
Issue 10

0.96

2019

9 (3)

USA

ISI

Humanities &
Social
Sciences
Reviews

Scopus

N/A

2019

7 (5)

India

Advances in
Autism

Scopus

0.53

2019

5 (4)

UK

The Asian
Journal of
Applied
Linguistics
Annals of
Applied Sport
Science

Scopus

N/A

2019

6 (1)

Hong
Kong

Scopus

0.22

2019

7 (3)

Iran

47

N

Name

Maher Madani
Masoudi
123.

Abdel Rahman Mitib
Altakhaineh

124.

Marwan Jarrah, Abdel
Rahman Mitib
Altakhaineh & Eisa
Alrasheedi
Hussein Salem AlSrehan

125.

126.

Bilal Obeidat,
Alkhaza’leh, M.S.

127.

Mohamed Al Hourani

128.

Hani Youssed Al
Jarrah

Title

the Physical Education
Students at Saudi
Universities
An Intertextuality
Perspective on Noah’s
Story in the Quran

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

5 (1)

Germany

2020

73(1)

Germany

2019

18(3)

Ankara,
Turkey

The Journal of
Social
Sciences
Research
STUF

Scopus

N/A

Scopus

0.42

The role of principals
and teachers of
Kindergartens in
devolopment of ethical
behavior among childern
in the UAE
Educational experiences
and perceptions of
American students
toward Arab students in
the US: A qualitative
study

Elemantary
Education
Online

Scopus

Journal of

Scopus

0.12

May,
2019

Volume
17, Issue
1,

Australia

The image of the creator
in ibn Rashiq’s book “Al
Omda” | [La imagen del
creador en el libro de ibn
Rashiq "Al Omda"]
Six Thinking Hats: An
analysis of the skill level
of Jordanian vocational
education teachers and
the extent of skill
application

Opcion

Scopus

0.19

2019

35(89)

Venezuel
a

Space and
Culture, India

Scopus

0.28

2019

7(1), 185

India

Agreement within
Construct State in
Jordanian Arabic

Institutional
Research
South East
Asia

48

N

Name

Title

Journal Name

Index

Impact
Factor

Year of
Publicati
on

Volume &
Number

Country

129.

Hani Youssef Al
Jarrah

The impact of using
drama in education on
life skills and reflective
thinking

International
Journal of
Emerging
Technologies
in Learning

Scopus

0.97

2019

14(9)

Germany

130.

Hani Youssef Jarrah

The practice of primary
school teachers in the
city of Abu Dhabi for
some educationallearning strategies

Education 313

Scopus

0.97

2019

In press

United
States

131.

Hani Jarrah,
Al Majali, S.

Opcion

Scopus

0.19

2019

35(Specia
l Issue 21

Venezuel
a

132. 1
3
2 Abdelghani Remache

Creative skills acquired
by university students
through curricula |
[Competencias creativas
adquiridas por estudiantes
universitarios a través de
currículos]
Changing the University
Governance Paradigm in
MENA: The UAE
Example.

TEM JOURNAL
- Technology,
Education,
Management,
Informatics

Adapting ICT in higher
education in the developing
world: influencing
dynamics.

International
Journal of
Economic Policy
in Emerging
Economies.

133.
Abdelghani Remache,
Abdelhafid Belarbi

49

Scopus
0.52

Scopus

0.35

2019

2019

Vol.8, No. 3
Serbia

Vol. 12, No.
3.

Switzerland

N

Name

Title

Journal Name

Index

134.
The digital world for
children and its
Salwa Al majali
relationship with
personality disorders

135.

Tunku Badariah
Tunku Ahmad
Mohd Burhan
Ibrahim

Drivers of Secondary
School Students
intention to Enroll in
Science Studies.

Impact
Factor

Clarivate Analytics
ESCI, EI
Compendex, IET
Inspec, Scopus, dblp,

International
Journal of
Emerging
Technologies in
Learning

Year of
Publicati
on

Accepted
letter

LearnTechLib,
EBSCO, MS
Academic, and
DOAJ.

Scopus

Country

2020

0.97

Universal
Journal of
Educational
Research

Volume &
Number

Scopus

2019

7(10A)

Germany

USA

JCS=0.
1

Mohamad Sahari
Nordin
Enas Abulibdeh
136.

Mohamad Sahari
Nordin, Tunku
Badariah Tunku
Ahmad, Mohd
Burhan Ibrahim,
Enas Abu Libdeh

Implementing
Assessment Policy:
Considering the Bifactor
Teachers' Satisfaction
Criterion

Universal
Journal of
Educational
Research

Scopus

50

JCS=0.1

2019

Vol 7 (10A)

USA*

N

137.

138.

Name

Enas Said
Abulibdeh

Gabriel El Khili
Enas S. Abulibdeh

Title

AE Undergraduate
Student Digital
Etiquette and BeliefOriented Technology
USE: An Exploratory
Survey
Promoting Inclusive
Quality Education
through Training
Curriculum in
Morocco

Journal Name

International
Journal of WebBased Learning
and Teaching
Technologies
(IJWLTT)

Index

Impact
Factor

Scopus

JCS=0.18
9

Year of
Publicati
on

2019

2018

International
Journal of
Excellence in
Education
ISSN: 19938675

51

Volume &
Number

Vol 14 (1)

Vol 8(2)
Special
Issue
UNESCOIA1

Country

US

UAE

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
الفرع :العين

Al Ain University of Science and Technology
Branch: Al Ain

كلية:التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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اإلنجاز العلمي ألعضاء هيئة التدريس خالل عملهم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا Scientific publications of the faculty members through their work at Al Ain University of Science
and Technology
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Al Ain University of Science and Technology
Branch: Al Ain

كلية:التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

College: Education, Humanities and Social Sciences

اإلنجاز العلمي ألعضاء هيئة التدريس خالل عملهم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا Scientific publications of the faculty members through their work at Al Ain
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(ب )1-البحوث املنشورة يف وقائع املؤمترات العلمية ابللغة العربية(حتمل اسم اجلامعة) ( B-1) Papers published in Arabic in proceedings of scientific conferences

االسم

عنوان البحث

عنوان املؤمتر

سنة انعقاد
املؤمتر

2.

عبدهللا عبد الرحمن السعدي

اسهامات الفقهاء في اسالمية اللغة
العربية

المؤتمر العالمي الثاني للغة العربية وآدابها

2009

3.

عبدهللا عبدالرحمن السعدي

اللغة اإلجتماعية الشرعية

4.

مها حسن القصراوي

ت

واقع اللغة العربية بين التفكير
والتعبير واثرة في الهوية

مكان انعقاد املؤمتر

ماليزيا – الجامعة اإلسالمية العالمية

المؤتمر الدولي الرابع
علم اللغة التطبيقي وقضايا العربية
المعاصرة

2012

جامعة القاهرة – كلية دار العلوم
جمهورية مصر العربية

العربية لغة عالمية  :مسؤولية الفرد
والمجتمع والدولة

2012

بيروت

52

ت

االسم

5.

عيسى ربيح أمين أحمد

6.

ياسر عبدالحافظ علي

7.

أحمد محمد السماوي

8.

عيسى ربيح أحمد

11.

إعداد المعلم في العالم اإلسالمي 2013

2013

كوااللمبور  -ماليزيا

المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية

2013

دبي – اإلمارات العربية المتحدة

الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين
مقاصد القرآن والسنة واألنظمة
والمؤسسات المالية من منظور القرآن
والسنة

2015

عبدهللا عبدالرحمن السعدي

إسهامات اللغة العربية وأهميتها في
مجال القانون والحقوق

عبد هللا عبد الرحمن السعدي

أهمية اللسان العربي في نمو القدرة
المنهية واالبداعية عند اإلنسان
منهج النحويين أصالة ومعاصرة

مؤتمر تدريس اللغة العربية في مؤسسات
التعليم العالي -الواقع والمأمول
مؤتمر المخطوطات العربية األول

201/3/9
6
20/4/27
16

عبد هللا عبد الرحمن السعدي

واقع الزكاه في برامج التعليم
الجامعي

عبد هللا عبد الرحمن السعدي

واقع الزكاه في برامج ومقررات
التعليم الجامعي

شيرين صالح العدوان

تعليم وتدريس ذوي االعاقة

البحرين /المؤتمر الدولي :الزكاة والتنمية
الشاملة نحو تفعيل الدور الحضاري
لفريضة الزكاة في واقع المجتمعات
”المعاصرة
المؤتمر الدولي الزكاة والتنمية الشاملة نحو
تفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في
واقع المجتمعات المعاصرة البحرين
المؤتمر العلمي الدولي الخامس لرعاية
وتاهيل المعاقين

9/17/20
19

عبد هللا عبد الرحمن السعدي

12.

13.
14.

المقاصد العقدية في القرآن :اإليمان
باليوم اآلخر وانعكاساته على حياة
األمة المحمدية نموذجا

علوم الحديث وعالقتها بالعلوم األخرى
(الوقائع والتطلعات).

2013

الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة

المؤتمر الدولي في اللغة العربية
والدراسات البينية

9.
10.

عنوان البحث

علم مصطلح الحديث وأثره في الفكر
العقدي اإلسالمي
العلة القادحة في اإلسناد والتن
نموذجا  /دراسة نظرية تطبيقية
إسهامات العلماء المسلمين في غرس
قيم االنتماء لدى الشباب في الوطن
العربي
تحليل األخطاء اللغوية في
المنشورات الترويجية

عنوان املؤمتر

سنة انعقاد
املؤمتر

مكان انعقاد املؤمتر
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2015

2016

الجامعة اإلسالمية العالمية  /ماليزيا
الناشر :دار الجامعة اإلسالمية
العالمية للنشر IIUM Press
الرقم الدولي:
ISBN:978-967-418-395-0
جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية
الرياض – السعودية
جامعة زايد  -دبي
دولة االمارات العربية المتحدة
السعودية  -جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية
البحرين

صندوق الزكاة والصدقات بمملكة
البحرين بالتعاون مع مركزي لندن
وكمبريدج للبحوث والتدريب
دولة االمارات العربية المتحدة
مجلس الشارقة

ت

15.
16.

االسم

عنوان البحث

عنوان املؤمتر

محمد عيسى الحوراني

الصحيفة الهندية في ضوء النقد
البالغي عند العرب

مؤتمر اللغة العربية السادس

19.

2017

االمارات العربية المتحدة

اياد عبد المجيد

السيميائية في األمثال العربية –
الخرافة الحيوانية

مؤتمر اللغة العربية السادس

2017

اإلمارات العربية المتحدة

عيسى ربيح أحمد

هل العقيدة اإلسالمية تعتمد على اللغة
العربية أم اللغة العربية تعتمد على
العقيدة اإلسالمية؟

المؤتمر الدولي السابع للغة العربية

2018

اإلمارات العربية المتحدة

17.
18.

سنة انعقاد
املؤمتر

مكان انعقاد املؤمتر

محمد أحمد الجمل

سالم خليل األقطش
زياد كامل الالال

سها عبد الستار السطوحي
20.
عبد هللا عبد الرحمن السعدي

أهمية علم المعاني في فهم النص
القرآني

المؤتمر الدولي السابع للغة العربية

2018

اإلمارات العربية المتحدة

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارة
الكتابة اإلبداعية لدى طلبة الكليات
العلمية واإلنسانية في جامعة العين
للعلوم والتكنولوجيا
المالمح الفنية في شعر أحمد شوقي
لألطفال

المؤتمر الدولي السابع للغة العربية

2018

اإلمارات العربية المتحدة

أهمية النفي في المعتقد

المؤتمر الدولي السابع للغة العربية
المؤتمر الدولي السابع للغة العربية

21.

54

2018
2018

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
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 العين:الفرع

Branch: Al Ain

College: Education, Humanities & Social Sciences
التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية:كلية
Scientific publications of the faculty members through their work at Al Ain University of اإلنجاز العلمي ألعضاء هيئة التدريس خالل عملهم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
Science and Technology
( B-2) Papers published in English in proceedings of scientific conferences) البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات العلمية باللغة اإلنجليزية2-(ب
No

Name(s)

Title

Conference Name

Year

Place & country

In A Abas, Z.W. and Idrus, N.
(Eds.) Transforming Higher
Education for the Knowledge
Society, SEAAIR,
EDULEARN10, the annual
International Conference on
Education and New Learning
Technologies.
International Association of
Scientific Knowledge (IASK),
Teaching and Learning Conference

2006

Langkawi, Malasia
conference

1.

Koymen, U.,
Shanaa, Z.,

Using intentional information search
tools as mind tools for meaningful
learning.

2.

Dabbage, A.,
Shana, Z.

Information Literacy: A Step towards
Moving College Students to the ELearning Environment.

3.

Ibtehal Aburezeq
Fawzi Ishtaiwa

Effects of Technology Integration on
Classroom Instruction: Perspectives of
Pre-Service Teachers.

Shana, Z.
& Asan A.

Types of E-Learning and their Role in
Developing Women Teachers and
Students” this paper was presented at a
conference on "Women '&' E-Learning:
Potentials and Challenges".
Factors narrowing digital divide : a
comparison of GCC with ASEAN &
other Arab countries.

4.

5.

AbdoulayeKaba
Raed Said

2007, July

2010
Seville, Spain

Ajman University of Science and
Technology (AUST) in
collaboration with the Umm Al
Mumineen Association

2010

17th Annual conference of Special
Library Association, Arabian Gulf
Chapter,

2011
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Barcelona (Spain)
conference

UAE
conference

Muscat, Oman

No

Name(s)

Title

Conference Name

Year

Place & country

6.

Raed Said
AbdoulayeKaba

Exploring Research Skills among
undergraduate students of private
universities in UAE.

The Annual IEEE EEUCON
conference,

2011

Amman, Jordan

7.

Ream Odetallah

HOW CAN PORTFOLIO
ASSESSMENT DEVELOP ENGLISH
LANGUAGE TEACHING?

INTERNATIONAL
CONFERENCE FOR ACADEMIC
DISCIPLINES

2011

8.

Ream Odetallah

THE NOVEL REVENUE OF
ASSESSMENT AND EVALUATION.

RESEARCH AND PRACTICE IN
EDUCATION CONFERENCE

2011

9.

Fawzi Ishtaiwa

The use of web 2.0 Applications in
Teacher Education: Blogs and wikis as
Learning Tools.
A Foucauldian Reading of Steinbeck’s
Marginalised

Society For Information Technology
and Teacher Education International
Conference (SITE)
International Journal of Arts and
Sciences Conference for Academic
Disciplines
20th Annual Conference of Special
Library Association (SLA), Arabian
Gulf Chapter

2012

ANGLOAMERICAN
UNIVERSITY,
CZECH REPUBLIC
Al Ain University of
Science &
Technology , Al Ain,
UAE
Austin, Texas, USA

2012

Vienna, Austria

2014

Doha, Qatar

10. Lima Sabri
11. Abdoulaye Kaba
C. K. Ramaiah
CK.

Digital Resources and Services: An
Investigation of GCC Academic
Libraries
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العين للعلوم والتكنولوجيا جامعة

Al Ain University of Science and Technology

الفرع :العين

Branch: Al Ain

كلية :التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

College: Education
اإلنجاز العلمي ألعضاء هيئة التدريس خالل عملهم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
Al Ain University of Science and Technology

Scientific publications of the faculty members through their work at
( ( C-2) Books published in Arabicتحمل اسم الجامعة)
ت

االسم (األسماء)

(ج )1-الكتب المنشورة باللغة العربية
عنوان الكتاب

الناشر (الدولة)

السنة

1.

د.صالح أحمد الخطيب

مبادئ علم النفس العام

2011

األفاق المشرقة  /األردن

2.

أ .تميم أحمد جبارة
د .محمد فاتح زغل
د .هيثم محمد بني عيسى
د .ياسر عبدالحافظ علي
د .مصطفى عبدالحميد عناني
د .مها حسن القصراوي
أ.منال صالح جبريل
د .نديم محمد الشرعي

المجتمع العربي المعاصر

2011

دار الكتاب الجامعي  -العين

اإلدارة المدرسية والصفية

2012

األردن
ISBN:978-9957-8677

مهارات اللغة العربية وتطبيقاتها

2013

اآلفاق المشرقة  /األردن

سيكولوجية النمو والتعلم مدى الحياة

2013

دار البيروني للنشر والتوزيع

6.

د .عيسى ربيح أحمد

فصل في كتاب (إسماعيل الفاروقي وإسهاماته

2014

 /مكتب األردن USA +المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
دار الفتح للدراسات والنشر  /األردن

7.

د .عيسى ربيح أحمد

الثقافة اإلسالمية  /مدخل وأساسيا

2016

مكتبة الفالح/اإلمارات – الكويت  -األردن

8.

د.إياد عبد المجيد

الصوت المشترك في السرد اإلماراتي

ابريل 2017

اإلمارات العربية المتحدة

3.

4.
5.

ISBN: 978-9957-568-40-5

في اإلصالح الفكري اإلسالمي المعاصر)

57

ت

االسم (األسماء)

عنوان الكتاب

د .سلوى عبدهللا المجالي

9.
10.

السنة

2017

الناشر (الدولة)

دار الكتاب الجامعي  -العين  -اإلمارات العربية المتحدة

التربية االخالقية
د .هاني الجراح
أ .تميم أحمد جبارة

2017

مهارات التفكير
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دار الكتاب الجامعي  -العين  -اإلمارات العربية المتحدة
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 التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية:كلية

College: Education

اإلنجاز العلمي ألعضاء هيئة التدريس خالل عملهم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

Scientific publications of the faculty members through their work at Al Ain
University of Science and Technology
( C-2) Books published in English

)) الكتب المنشورة باللغة اإلنجليزية (تحمل اسم الجامعة2-(ج

Name(s)

Book Title

Year

Publisher / Country

1.

Dr. Saleh Al-Khatib

General Psychology

2011

Bright Horizon Public - Amman

2.

Dr.Zuhrieh Shana

Shelly, G.B., T.J. Cashman, R.E. Gunter, and
G.A. Gunter (2002), Teachers Discovering
Computers: Integrating Technology in the
Classroom, 2nd Edition.

(2004)

U. S. A.

No
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 االبحاث التي شارك بها طلبه:امللحق السابع
Al Ain University of Science and Technology
College of Education, Humanities and Social Sciences
Published scientific papers for students during their study at AAU (carrying AAU name)
1.

Khan, S. S., & Al-Namer, L. A. S. (2017). The Comprehension of English Relative Clauses by Arabic-Speaking EFL Learners.
International Journal of Education, 9(1), 192-207.

2.

Alnamer, S. A. S. (2017). On the Awareness of English Polysemous Words by Arabic-Speaking EFL Learners. Advances in Language
and Literary Studies, 8(2), 112-121.

3.

De Lima Zanella, M. (2017). Investigating Responses to Compliments by Brazilian Portuguese Speaking EFL Learners: A Contrastive
Analysis. Advances in Language and Literary Studies, 8(1), 215-220.

4. Hassan, H. M. (2017). The Palatalisation of/ʤ/into/j/in Emirati Arabic (EA): A Rule-Governed or Random Alternation?. International
Journal of Linguistics, 9(5), 173-183.
5.

Altarawneh, S and Hajjo, M. (2018) The Acquisition of the English Plural Morphemes by Arabic-Speaking EFL Learners.
International Journal of Education and Literacy Studies, 6(2).

Al Ain University of Science and Technology
College of Education, Humanities and Social Sciences
Scientific projects reached the final stage for the 6th UAE Undergraduate Research Competition, 2018
(carrying AAU name)
 Sulafah Alnamer, 2018, “The Negative Impact of Facebook Posts on Users’ Attitudes towards each other”.

 Hodan Hassan and Alaa Abu khater, 2018, “The effectiveness of using colors in teaching vocabularies to students with autism”.
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التخاينة ،خولة و أريام النيادي ( " .)2019أثر ساعات العمل الطويلة لألم العاملة على الجانبين األكاديمي واإلرشادي السلوكي لألبناء"من وجهة نظراألمهات
العامالت في دولة اإلمارات العربية املتحدة (منطقة العين)" ،املركز األول (جائزة البحوث والدراسات) الورة الخامسة عشر  ،2018مراكز التنمية األسرية ،الشارقة.
التخاينة ،خولة ،البديوي ،عبدالعزيز ،الشامس ي  ،مريم ".)2019( ،مستوى التنمرااللكتروني لدى عينة من طلبة الحلقة الثانية في ضوء متغيري :الجنس واأليكولوجيا
االجتماعية)" ،مشارك في جائزة أقدر لتمكين الشباب  ،جائزة خليفة للتمكين  ،ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة.
التخاينة ،خولة ،العامري ،محمد ،والكعبي ،فالح  " .)2019(.مدى وعي الطلبة بمفهوم حاضنات األعمال و دورها في دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية" ،بحث
مشارك في جائزة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبحث العلمي  ،الهيئة االتحادية للموارد البشرية،األمارات العربية املتحدة.
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