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Curriculum Vitae 
 Personal Information معلومات شخصية

 د. محمد داود المجاليأ. األسم
Prof. Mohammed 

Daoud Al-Majali 
Name 

 الرتبة األكاديميه
 أستاذ

 

Full Professor Academic Degree  

 تاريخ التعيين

كعضو هيئة 

 تدريس

 

18/08/1999 

 

 

Appointment Date 

الحلول في  تاريخ

رتبة  خرا

 أكاديميه

 

18/05/2010 

 

Last Academic 

Promotion Date 

 Educational Sciences College العلوم التربوية الكلية

 Mu'tah University University     جامعة مؤتة الجامعة

رقم الهاتف 

 الخلوي

+962-795654333 
Mobile Number 

 رقم هاتف 
+962-6-5713878  

Land Line Number 

 البريد االلكتروني
mdmajali@mutah.edu.jo 

mdmajali@yahoo.com 
E-Mail 

 

 Administrative Experiences ادارية خبرات

 حتى االن -9102                                عميد كلية العلوم التربويه )جامعة مؤته(                                   

Dean of Educational sciences College (Mutah university)   Karak, Jordan,2019 –

Present 
 )غير متفرغ(  2017-9102  )كلية ليمنوس الجامعيه التقنيه حاليا( الجامعية تقنيهال القدسرئيس مجلس امناء كلية 

Trustee Board Chairman of Al-Quds Technical and Vocational University College 

(Luminus University Technical College Currently) Amman, Jordan, 2014-2017 

 )غير متفرغ( 2018 -9102امناء جامعة البلقاء التطبيقية عضو مجلس 

Trustee Board Member of Ue sievi Udde lp A  qlaB lA. Ue aiiel, Jordan,  2014 - 1028 

 9102 -9109                                )كلية ليمنوس الجامعيه التقنيه حاليا(  الجامعية تقنيهال عميد كلية القدس

Dean of Al Quds University Technical College (Luminus University Technical College 

Currently)   Amman, Jordan,2012 –2014 

 9109 -9117 والمعلومات رانيا العبدهللا لتكنولوجيا التعليممركز الملكة عام مدير 

General Manager of Queen Rania Center for Technology in Education and Information 

Ministry of Education, Amman, Jordan, 2007-2012 

 )غير متفرغ( 9109-9118  االمم المتحدة(-الونرواا-)وكالة الغوث الدوليةالمهنية رئيس مجلس امناء كلية تدريب وادي السير 

Trustee Board Chairman of Wade El-Seer Technical and Vocational Training College 

(UNRWA-UNITED NATION) Amman, Jordan, 2008-2012 

 )غير متفرغ(  2018 9112مستشار وزارة التربية والتعليم لشؤون التعلم االلكتروني 

Consultant for the Ministry of Education for E-learning Ministry of Education Amman, 

Jordan, 2004- 2018 
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 Administrative Experiences خبرات ادارية
 9109 -9100 عضو مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

Board Member of the National Information Technology Center. Amman, Jordan,  2011 - 2012 

 9117 - 9112 جامعة مؤتة /مدير مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس 

Director of the Faculty Development Center at Mu’tah University / Mu’tah University. 

Karak, Jordan, 2004-2007 

 9112 -9112  جامعة مؤتة /التربويه رئيس قسم المناهج والتدريس/ كلية العلوم

Head Division of the Curriculum and Instruction Department at College of Ed. Sciences 

/Mu’tah University, Karak, Jordan, 2003-2004 

  9112 -9119 جامعة مؤتة /مساعد العميد لشؤون التربية العملية / كلية العلوم التربوية 

Assistant Dean for Practical Education at College of Ed Sciences. /Mu’tah University, Karak, 

Jordan  2002-2003 

  حتى االن -9102 جامعة مؤتة / رئيس مجلس ادارة المدرسه النموذجيه

Chairma Board Exemplary School. /Mu’tah University, Karak, Jordan  2019-Present 
 حتى االن -9102                                س عمداء )جامعة مؤته(                                   عضو مجل

Councils of Deans Member (Mutah university)   Karak, Jordan,2019 –Present 
 حتى االن -9102                                عضو لجنة تعيين وترقيه )جامعة مؤته(                                   

Committee of Promotion and Nomination Member  (Mutah university)   Karak, 

Jordan,2019 –Present 

 

 Teaching Experiences تدريسية خبرات
 حتى اآلن -0222  عضو هيئة تدريس / جامعة مؤتة

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

 0222 - 0222 مساعد بحث وتدريس/ جامعة مؤتة
Teaching Assistant.Mu’tah University/Karak, Jordan , 1993-1994 

  IBM/ 0222- 0222مهندس أنظمه/ شركة 
System Engineer/IBM Company.Amman, Jordan, 1993-1993 

 

 

 Scientific Qualifications المؤهالت العلمية

 0222-0221 -الواليات المتحدة األمريكية -جامعة أوهايو - (تعليم الكتروني)  حاسوب تعليمي - دكتوراه

 ممتاز -التقدير 
 Ph.D., Computer Education (e-learning) / Ohio University/OH, U.S.A., 1996-1999 

Rank          (Excellent) 

 0221-0222 -مريكيةالمتحدة األ الواليات -جامعة أوهايو - (رونيتعليم الكت) تعليميحاسوب  -ير تماجس

 ممتاز -التقدير 
 M.Ed., Computer Education (e-learning) /Ohio University  OH,.U.S.A., 1994-1996 

Rank         (Excellent) 

 0220-0291-االردن - جامعة مؤتة -حاسوب -بكالوريس

 جيد جدا –التقدير 
 B.Sc., Computer Science / Mu'tah University , Jordan, 1987-1991   

Rank           (Very Good) 

 0291-0291-االردن   - مدرسة الكرك الثانوية –الثانوية العامة األردنية

 ممتاز -التقدير 
 Jordanian General High School Certificate / Karak Secondary High School, Jordan,  

1986-1987 

Rank         (Excellent) 
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Computer Skills مهارات الحاسوب 

1) Ph.D. Degree in Computer Education 
(e-learning) 

علييم الت) درجة الدكتوراه في  الاسويوا التيمي ي  (1

 (كترونيلاال

2) Master Degree in Computer 
Education (e-learning) 

تعلييم ال) درجة ال سجوتير ف  الاسووا التيمي ي  (2

 (كترونيلاال

3) B.Sc. Degree in Computer science 3) درجة البكسلوريس ف  الاسووا 

4) International Computer Driving 
License (ICDL) 

 ICDLالرخصة الدولية لوواقة الاسووا  (4

5) Intel Education for Future Certificate 5) ل وتقبل ن اجل ا شهسدة برنس ج انتل التيميم 

6)   Data Analysis course, National 
Information Center (1994).  

 ركيييي  نظييييم ال يمو ييييس    دورة تاميييييل وتصيييي يم (6
   (1994الوطن  )تكنولوجيس ال يمو س  

7)   Basic Web Technology Skills For 
Courseware Development, 11-15 
Feb,2001 

دورة تن ييية ال هييسرا  ايوسوييية الييداد ال قييرا   (7
اللكترونية بسوتخدام شبكة االنترن   ن الدراوية ا

 .2001شبسط  11-15

 

English Language Skills مهارات اللغة االنجليزية 

1) Ph.D. Degree from the United 
States of America 

 خريج دكتوراه  ن الواليس  ال تاده اال يريكيه (1

2) Master Degree from the United 
States of America 

 ر  ن الواليس  ال تاده اال يريكيهخريج  سجوتي (2

3) Excellent Skills in Conversation, 
Reading , and Writing 

  هسرا  ال اسدثه والقراءه والكتسبه   تس ه (3
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Publication (Books and Research) 

 

Published Books and Research بحاث المنشورةاالالكتب و 

1) Evaluating The Effectiveness of 
Educational Computer Course Which Has 
Been offered By Faculty of Educational 
Sciences at Mu'tah University. Dirasat 
Journal. (University of Jordan) Volume (31) 
Issue (1) 

تقويم فاعلية مساق الحاسوب التعليمي في كليية ( 2

دراسييات  مجليية العلييوم التربوييية فييي جامعيية مؤتيية.

 .(2( العدد )12مجلد ) )الجامعة األردنية/األردن(

2) The Effectiveness of the Training 
Courses on the Use of the Computer 
Software (Action Pack) in Teaching 
English from the View of Trainees in Karak 
District. Umm Al-Qura University Journal. 
(Umm Al-Qura University-Saudi Arabia). 
Volume (16) Issue (2) 

  فعاليية اليدورات التدريبيية المتعلقية باسيتخدام( 1

في تدريس    (ActionPack)البرنامج الحاسوبي 

منهيياا اللغيية االنجليزييية ميين وجهيية ننيير المعلمييين 

مجلييية  والمعلميييات المتيييدربين فيييي محافنييية الكييير .

ييييية واالجتماعييييية القييييرع للعلييييوم التربو أمجامعيييية 

م القرع/المملكيييية العربيييييية أ)جامعيييية  .واإلنسييييانية

 ..(1( العدد )21مجلد ) السعودية(

3) The Effect of Using Computer in 
Teaching Civic Education Course on the 
Achievement of the Social Studies 
Program Students at Mu’tah University and 
its’ Effect on their Attitudes toward this 
Course. Mu’tah Lil-Buhuth wad-Dirasat 
Journal. (Mu’tah University– Jordan). 
Volume (20) Issue (2)  

ثيير اسييتخدام الحاسييوب فييي تحصيييم  لبيية معلييم أ( 1

جامعة مؤتية فيي ميادة التربيية  فيت اعيامجال اجتم

لبحيوث ل ة. مؤتيةو تلي  الميادواتجاهاتهم نحي لمدنيةا

( 10مجلييييد ) )جامعيييية مؤتيييية/األردن( .والدراسييييات

 ..(1العدد )

4) The Effect of using Multimedia 
Computer Software to Improve the (Strait 
Back Somersault) Skill. Dirasat Journal. 
(University of Jordan– Jordan) Volume (33) 
Issue (2) 

 أننميييةبتوظييييف  مقتييير عليميييي تآثييير برنيييامج ( 4

تعلييييم مهيييارة  الحاسيييوبية المتعيييددة فيييي الوسيييا  

مجلييييية  .“اليييييدورة الهوا يييييية الخلديييييية المديييييرودة“

( 11مجليييد ) )الجامعييية األردنيييية/األردن(دراسيييات. 

 ..(1العدد )

5) The Effect of Computer Assisted 
Instruction on Student Achievement in 
Mathematics: Experimental Research. 
Journal of Faculty of Education. (Assiut 
University-Egypt) Volume (20) Issue 2 

الحاسيييوب فيييي التيييدريس علييي   سيييتخداماتيييرثير ( 5

: دراسيية تجريبييية. الرياضييياتتحصيييم البلبيية فييي 

)جامعييية أسييييو / جمهوريييية  .كليييية التربيييية ـةليييمج

 ..(1( العدد )10مجلد ) العربية( مصر

6) Comparing the Effect of Teaching the 
Regulations of Recitation and Intonation 
using two Educational Techniques in the 
Learning of the Eight Primary Grade in the 
Schools of Southern Desert which Follow 
Ma’an Educational Directorate. Mu’tah Lil-
Buhuth Wal-Dirasat Journal. (Mu’tah 
University– Jordan) Volume (20) Issue (9) 

مقارنييية أثييير تيييدريس أوكيييام اليييتالوة والتجوييييد ( 1

باسيييتخدام تقنيتيييين تربيييويتين فيييي تحصييييم  البيييات 

الصف الثامن األساسي في مدارس البادية الجنوبية 

. مجليية مؤتيية للبحييوث التابعيية لمديرييية تربييية معييان

( 10مجلييييد ) )جامعيييية مؤتيييية/األردن( والدراسييييات.

 ..(9العدد )
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Published Books and Research بحاث المنشورةاالالكتب و 
 
7) A comparison Between Using Virtual 
Classroom Technology and Individualized 
Learning Via Computer as to Their Effect 
on Both students' Learning English 
Acquired by The Third Preparatory Grade 
in The Sultanate of Oman  and Attitude 
Toward Such Use. Dirasat Journal. 
(University of Jordan – Jordan) Volume 
(35) Issue (2) 

 

مقارنة أثير اسيتخدام تقنيية الدصيول االفتراضيية ( 7

بالتعلم الدردي بالحاسوب فيي تحصييم  لبية الصيف 

الثاليييإل اإلعيييدادي لمهيييارات اللغييية االنجليزيييية فيييي 

. مجليية دراسييات .اسييلبنة عامييان واتجهيياتهم نحوهميي

 ..(1( العدد )15مجلد ) )الجامعة األردنية/األردن(

8) Incorporating the Biometric Voice 
Technology into the E-Government 
Systems to Enhance the User 
Verification.)Wesas Transaction on 
Computer – U.S.A.) Volume (7) Issue (5) 

في لحيوية للصوت القياسات ا تكنولوجيا  ج( دم8

صييييالويات   لتركييييدلكترونييييية وميييية اإلكالح أننميييية

 Wesas Transaction on)م دالمسيييتخ

Computer–U.S.A.)                              

 .(5( العدد )7مجلد )

9) The Effectiveness of Training Courses 
on The Use of Computerized English 
Language Curriculum From teachers; 
(males & females) viewpoint in the 
Jordanian discovery schools. Mu’tah Lil-
Buhuth Wal-Dirasat Journal. (Mutah 
Unirersity - Jobdan) Volume (25) Issue (7) 

م خداـقة بسوييتمييفيسلييية الييدورا  التدريبييية ال تي( 9
جهة نظر ن وووبة  ال ااالنجمي ية   نسهج المغة

فيييي  ال ييييدارس  ال يم ييييين وال يم ييييس  ال تييييدربين
 مجلييية مؤتييية للبحيييوث والدراسيييات. .االوتكشيييسفية

 .(7( العدد )15مجلد ) ( االردن –جس ية  ؤته )

10) The Influence of Individualized 
Computerized Learning and Computerized 
Learning Within Groups on Developing 
Creative Thinking Skills for Seventh 
Graders in Geography in Jordan. 
Damascus University Journal for Ed. 
Sciences.  (Damascus University – Syria) 
Volume (28) Issue (4) 

لفيييييردت واليييييتيم م اأثييييير اليييييتيم م ال اوويييييا (  10
كيير ففي  تن يية  هيسرا  الت  ال اووا بسل ج ولس
ث ايييفييي   ب عمبييية الصيييب الويييسباابيييدال  ليييد  ط

 جمية جس يية د شيل لمبايوث  .ايردنفيس ف  االجغر
( 18مجلييد ) وييوريس ( ‒ د شييلييية  ) جسالتربوييية.

 .(4العدد )

 

11) The Effect of The e-content in the 
Achievement of the Discovery Schools 
Secondary Stage Students and Their 
Attitudes Towards it. Mu’tah Lil-Buhuth 
Wal-Dirasat Journal. ( Mutah University- 
Jordan ) Volume (26) Issue (2) 

 

أثر ال اتو  التيمي   ال اووا ف  تاصيل (  11
طمبيية ال ييدارس االوتكشييسفية ال راميية الثسنوييية فيي  

مجلييية مؤتييية للبحيييوث  .النايييو واتجسهيييستهم نايييوه

( 11د )مجلي ايردن( –)جس يية  ؤتيه   والدراسات.

 .(1العدد )
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Published Books and Research بحاث المنشورةاالالكتب و 

12) Comparing the use of the digitized Math, 
English and Arabic Languages on the Eduwave 
in the Discovery School in the Center Region 
Directorates. Dirasat Journal. (University of 
Jordan – Jordan) Volume (39) Issue (1) 

 
(  قسرنة اوتخدام  يم   الريسضيس  والمغة اليربية 12

ظو ييية نوالمغيية اانجمي ييية لم نيييسهج ال اووييبة لميي   
فييييييي  ال يييييييدارس  Eduwaveاليييييييتيمم االكترونييييييي  

  جمية دراويس . ااوتكشسفية ف   ديريس  اقميم الووط.
مجليييد  ايردن( –نيييية )الجس يييية ايرد .دراسييياتمجلييية 

 .(2( العدد )19)

13) The effect of using Intel Package in Teaching 
Math on the Ninth Graders Achievement in 
Amman forth Directorate. Dirasat Journal.  
(University of Jordan – Jordan) Volume (38) 
Issue (5) 

ريس الريسضيييس  ( أثيير توييتخدام اقيبيية تنتييل فيي  تييد13
لم  تاصيل طمبة الصب التسويع ايوسوي  في   ديريية 

 – جمييية دراويييس  )الجس يييية ايردنيييية  .ل يييسن الرابيييية
 .(5( العدد )18مجلد ) ايردن(

14) Evaluating of Twelvth Grade Computer Text 
Book According to Supervisors’ and Teachers’ 
Point of View in South of Jordan Education 
Directorates. Jordanian Educational Journal 
Volume (1) Issue (1) 

ن  الثييسنوت سا الاسوييوا لمصييب الثييستقييييم كتيي(  14
 يم ي   ال شرفين التربيويين و الشس ل  ن وجهة نظر
فيي   ييديريس  التربييية والتيميييم  الاسوييوا فيي   ييدارس

( 2)مجليييد  . ال جمييية التربوييية االردنييييةجنييوا االردن

 .(2العدد )

15) Assessing the Adequacy of Teaching Arabic 
Languages' Websites on Internet from the 
Perspective of the of Arabic language Teachers 
at the Directorate of Education in Al-Karak 
Governorate. International Educational 
Technology Conference, Indiana University, 
U.S.A. ,2018 

 

( تقييييم كفسييية بيييع  واقييع تييدريس المغييه الغربيييه 15
 ن خالل االنترن   ن وجهة نظر  يم   المغ اليربييه 

ال يييؤت ر اليييدول  فييي   ديريييية تربيييية  اسفظييية الكر .
لتكنولوجيييس التيميم..جس ييية انيييديسنست الوالييييس  ال تايييده 

 .2012اال يريكيهت

16) A Sustainable Procedural Method of Software 
design Process Improvement, Indonesian 
Journal of Electrical Engineering and Computer 
Science, June 2020 

( طريقه اجرائيه  وتدا ه لتاويين ل ميية تصي يم 16
البر جيييس . ال جمييه االندونيويييه لمهندوييه الكهربسئيييه 

 2020ولموم الاسووا . 

17) System Performance Requirements: A 
Standard Based Model for Early Measurement, e-
Informatics Software Engineering Journal, June 
2020 

(  تطمبيييس  اداء النظيييسمج ن يييولل قيسوييي  لمقييييسس 17
 جمييييية هندوييييية البر جييييييس  ال يمو سنييييييه ال بكييييير. 

 2020االلكترونيه. 
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Published Books and Research بحاث المنشورةاالالكتب و 

18) The Arabic Assistant in Intel Training for 

Education (2003).Published by:Ministry of 

Education (Jordan).Evaluated by The Scientific 

Research Deanship-Mutah University 

ل تنت برنس ج ل وسلد اليرب  ف  تدريا( 12 
. النسشرج و ارة التربية والتيميم )االردن( (2003).لمتيميم

 جس ية  ؤته- اكم  ن ل سدة الباث اليم  

19) Computer Assisted Instruction 

(2006).Published by:The Arab Open University. 

Evaluated by The Scientific Research 

Deanship-Mutah University 

. (2006.)لدة الاسوواب وس التدريس( 19
 )الكوي ( النسشرجالجس يه اليربية ال فتواه

20) Educational Software Design and Produce 

(2006) Published by:The Arab Open University. 

Evaluated by The Scientific Research 

Deanship-Mutah University 

 (2006.)تيمي يةالبر جيس  التص يم  ( 20
 اكم  )الكوي ( .النسشرجالجس يه اليربيه ال فتواهتسجهسوتن

 جس ية  ؤته- ن ل سدة الباث اليم  

21)  Instructional Multimedia (2009).Published 

by The Modern International Book (Jordan). 

Evaluated by The Scientific Research 

Deanship-Mutah University 

. النسشرج (2009.)ددة ف  التدريسالووسئط ال تي( 21
 اكم  ن ل سدة الباث  لسلم الكتا الاديث )االردن(

 جس ية  ؤته-اليم  

22) Using Computer in Educational 

Management (2010). Published by:Dar-Al-

Maseera for Publishing,Distribution, and 

Printing.(Jordan). Evaluated by The Scientific 

Research Deanship-Mutah University 

 (2010.)اوتخدام الاسووا ف  االدارة( 22
.النسشرجدار ال ويرة لمنشر والتو يع والطبسله ال دروية
 جس ية  ؤته- اكم  ن ل سدة الباث اليم   )االردن(
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Courses Taught  for Ph.D. and 

Master Stages 

 اه ولمرولتي الدكتور مساقات تم تدريسها

 الماجستير

1) Educational Software Development 1 )تطوير بر جيس  تيمي ية اسووبية 

2) Using of Computer in Instruction 2 )اوتخدام الاسووا ف  التدريس 

3) Distance Learning 3 )التيميم لن بيد 

4) Advanced Computer Education 4 )اسووا تيمي    تقدم 

5) Instructional Design in Modern Learning 
Environment 

 تص يم تدريس ف  بيئس  تيميم اديثه( 5

6) Contemporary Issues in Instruction 
Methods 

 قضسيس  يسصره ف  اوسليا التدريس( 6

7) Research Seminar in Instruction Methods 7 )امقة باث ف  اوسليا التدريس 

 

Courses Taught  for Higher 

Diploma Stage 
 لمرولة الدبلوم العام مساقات تم تدريسها

1) Educational Technology 1 )تكنولوجيس تيميم 

2) Using of Computer in Instruction 2 )اوتخدام الاسووا ف  التدريس 

3) Common Instructional Methods 3 )اوسليا تدريس لس ه 

 

 

Courses Taught  for Bachelor 

Stage 
 لمرولة البكالوريس مساقات تم تدريسها

1) Computer Skills I 1 )( 1 هسرا  اسووا) 

2) Special Topics in Computer  Science II 2 )( 2 وضولس  ف  لمم الاسووا) 

3) Logic Design 3 ) الجبر ال نطق 

4) Applications in Internet and World Wide 
Web 4 )ف  االنترن  والشبكة الينكبوتيةقسيتطب   

5) Programming Languages 5 )لغس  بر جة 

   6) Computer Education 6 )  اسووا تيمي 

   7) Multi-Media Systems 7 ) أنظ ة الووسئط ال تيددة 
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Committees Chairmanship 

Ministry of Education 

 الدنيه/ اللجانر اسة 

 تعليموزارة التربية وال

1) Chairman of follow–up & coordination 
committee of Jordan Education Initiative 
(JEI) Deployment Group  -World Economy 
Forum- (2005-2012) 

رئيس لجنة ال تسبية والتنويل لم بسدرة التيمي ية ( 1
 -2005) -ال نتد  االقتصسدت اليسل  - ايردنية
2012) 

2) Chairman of the Supervision & follow–up 
Committee for the implementation and 
teaching the e-content for all subjects at the 
Ministry of Education discovery schools 
(2006- 2012). 

رئيس المجنة ال تخصصة بساشراب وال تسبية ( 2
لم  تطبيل تدريس ج يع ال واد ال اووبة ف  

 (2012-2006ل دارس االوتكشسفية )ا

3) Chairman of the technical committee to 
produce the e-content for different 
subjects in the Management Information 
Systems stream at Secondary Stage. 
(2006- 2012). 

رئيس المجنة الفنية ال تخصصة لإلشراب لم  ( 3
ال يمو ستية لم رامة  اادارةاث  شروع اووبة  بس

 (2012 -2006) .الثسنوية

4) Chairman of technical committees to 
supervise on the production of the e-
content of English language, Arabic 
language, Civil education, Science, Math, 
and ICT. (2004-2012). 

تخصصة لإلشراب لم  الفنية ال  سنالمج رئيس( 4
 تاث المغة االنجمي يةستنتسل ال واد ال اووبة ل ب

المغة اليربيةت التربية ال دنيةت اليمومت الريسضيس ت 
 (2012 -2004)وتكنولوجيس ال يمو س  

5) Chairman of the technical committee to 
follow the two programs of ICTE diploma 
which Granted by University of Jordan and 
Yarmouk University (2006-2012).  

دبموم تكنولوجيس   برنس ج  تسبيةجنة رئيس ل( 5
ال يمو س  واالتصسال  ف  التربية ال  نوح  ن 

 (2012 -2006) الير و الجس ية ايردنية وجس ية 

6) Chairman of e- training committee in the 
Ministry of Education (2006-2012) 

( رئيس لجنة التدريا االلكترون  ف  و ارة التربية 6
 (2012 -2006والتيميم )

7) Chairman of “Activating the use of 
computer laboratories in schools” Committee 
(2007- 2012). 

( رئيس لجنة تفييل توتخدام  ختبرا  الاسووا  7
 (2012 -2007) ف  ال دارس

8) Chairman of development and updating the 
website of Queen Rania Al-Abdullah center 
Committee (2008) 

 االلكترونيي   وقييعالرئيييس لجنيية تطييوير و تاييديث ( 2
 (2002)دارة  رك  ال مكة رانيس اليبدهللا ا

9) Chairman of  a committee to conduct a 
research  entitled “Evaluating Study of  the 
results of King Abdullah II Award for Health 
Fitness” Committee(2009) 

"الدراوة  الداد دراوة بينوان  رئيس لجنة( 9
التقوي ية لنتسئج جسئ ة ال م  لبد هللا الثسن  لميسقة 

 . (2009) الصاية"

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

 (Cinema 4Dرئيس لجنة برنس ج )( 10
 ( 2002) التيمي  
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Professional Committees 

Chairmanship 

Ministry of Education 

 / الدنيه اللجانر اسة 

 وزارة التربية والتعليم

11) Chairman of the committee that  publishes 
the annual "e-learning and educational 
innovation magazine" in Queen Rania AL-
Abdullah Center (2008 - 2012) 

( رئيس لجنة اصدار  جمة "التيمم االلكترون  11
والتجديدا  التربوية" ف   رك  ال مكة رانيساليبدهللا 

(2002- 2012) 

12) Chairman of the committee  for the 
operation and activating the Moodle software 
for the Seed Project (2008 - 2012). 

رئيس لجنة "تشغيل و تفييل بر جية ( 12
Moodle غراع  شروع يSeed (2002-   ات

 اآلن(. 

13) Chairman of the Innovation Project in 
Ministry of Education. (2009-2012) 

ل وتقطبة  ن ( رئيس لجنة ال شسريع اابدالية ا13
 ات  اآلن( - 2009)  يدان و ارة التربية والتيميم 

14) Chairman of Scorm Committee   ( 2007-
2012) 

( رئيس لجنة  طسبقة  يسيير ال واد ال اووبة 14
 (2012-2007)  ع  نظو ة التيمم االكترون 

15) Chairman of the Core team to supervise 
on teaching the E- Content in the Discovery 
Schools (2008-2012) 

رئيس لجنة الفريل ال اورت لإلشراب لم  ( 15
توظيب ال نسهج ال اووبة ف  ال دارس ااوتكشسفية 

 (2002- 2012) 

16) Chairman of to utilize all the Function of 
Learning Management System ( EduWave) 
(2009-2012) 

تفييل وظسئب  نظو ة التيمم  رئيس لجنة( 16
(2009- 2012) 

17) Chairman of the ICT Policy Committee in 
the Ministry of Education )2010 -2012). 

( رئيس لجنة وضع ويسوس  تكنولوجيس 17
 (ال يمو س  واالتصسال  ف  و ارة التربية والتيميم 

2010 -2012 ( 

18) Chairman of the Advisory Committee of 
receiving and following-up the e-learning 
system EduWave ®. (2008-2012) 

( رئيس المجنة اليميس اوتالم و تسبية  نظو ة 12
 -EduWave ®(2002  التيمم االلكترون 

2012) 

19) Chairman of the committee for 
preparing the documentary film on the 
Ministry of Educationتs achievements 
during the reign of His Majesty King 
Abdullah II AL Hussein. )2010- 2012). 

سئق  اول انجس ا  ثمم الولفي( رئيس لجنة تلداد ا19
و ارة التربية والتيميم ف  لهد جاللة ال م  لبد هللا 

 2012 -2010( ن اليسمالثسن  ابن الاوين ال يظم 
(. 
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Professional Committees 

Chairmanship 

Ministry of Education 

 / الدنيه اللجانر اسة 

 وزارة التربية والتعليم

20) The Chairman of Expanding the Use of 
Technology in Schoolsت Project in 
collaboration with UNICEF and the Ministry 
of Planning (2010- 2012). 

الي ل ل شروع توويع آفسق  ( رئيس فريل20
بسلتيسون   ن اليسماوتخدام التكنولوجيس ف  ال دارس 
 .)2012- 2010(  ع اليونيوب وو ارة التخطيط

21) Coordinator for E-Twining project for the 
Mediterirnean Countries. (2006-2012) 21 ال نول اليسم ل شروع التوأ ة االلكترونية لدول )

 (2012 -2006) .ر ايبيع ال تووطاوع البا

22) Chairman of the e-content Authoring 
Training Material. (2010-2012) 

رئيس لجنة تلداد ال وارد التدريبية لم نسهج ( 22
 (2012 -2010) ال اووبة

23) Team leader of the MIS-Online e-curricula 
(2010-2012) 

وويييبة  بسايييث رئييييس فرييييل ل يييل برنيييس ج ا (23
 -MIS- Online . (2010االدارة ال يمو ستيييية 

2012). 

24) Chairman of the Oracle Think Quest 
Local Evaluation Committee. (2010-2012)  

 

رئيييس لجنيية تقييييم  شييسريع ال وييسبقة ال امييية ( 24
 -Oracle Think Quest  .(2010ل شيروع 
2012) 

 

25) chairman of producing the Interactive 
training material for self-learning on the e-
content. (2011-2012)  

( رئيييس لجنيية تنتييسل  ييسدة تدريبييية تفسلمييية لمييتيمم 25
 (2012 -2011) اللات  لم  ال نسهج ال اووبة

 

26) Chairman of ICT programs, including: ICDL, 
INTEL, World Links, e-content, distance 
education. (2011-2012). 

( رئيييييس لجنيييية بييييرا ج تكنولوجيييييس ال يمو ييييس  26
 ت تنتييلتICDLت وتشيي ل بييرا ج ICTواالتصييسال  

world Links ت ال نييسهج ال اووييبةت التيميييم ليين
 (2012 -2011) بيد وغيرهس.

 

27) Chairman of the selecting and sorting the 
difficult concepts for the development of MIS 
software over the Internet (2011 - 2012). 

ال فييييسهيم الصيييييبة اختيييييسر وفر ( رئيييييس لجنيييية 27
لبر اانترني   نظم ال يمو س  االداريةلتطوير برنس ج 

(2011- 2012.) 
 

28) Chairman of quality assurance criteria for 
computerized curricula (2007- 2012). 

نيييية  يييييسيير ضييييبط الجييييودة لم نييييسهج ( رئييييس لج22
 (2012 -2007ال اووبة )

 

29) Chairman of committee to follow-up the 
second stage of SEED (2011-2012) 

( رئيييس لجنيية  تسبييية ال راميية الثسنييية ل شييروع 29
SEED (2011- 2012) 
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Professional Committees 

Chairmanship 

Ministry of Education 

 /الدنيه اللجانر اسة 

 وزارة التربية والتعليم

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

( رئيييس لجنيية الدراويية التقيي ييية ل شييروع شييب  30
 (2012-2011الصفوب ايردنية البريطسنية )

 
31) Chairman of committee to follow-up the 
best educational website (2011- 2012) 

( رئيييييس لجنيييية  تسبييييية أفضييييل  وقييييع تيمي يييي  31
(2011 – 2012) 

32) Chairman of quality assurance  of tawjihi 
(2011-2012) 

( رئيس لجنة ضبط جودة ا تايسن الثسنويية اليس ية 32
(2011- 2012.) 
 

33) Chairman of committee of development the 
main frame of E-content (2011-2012) 

( رئيييييس لجنيييية تطييييوير ااطييييسر اليييييسم لم اتييييو  33
 (2012 -2011) االكترون 

 
34) Chairman oe the advisory committee of 
educational Television. 

 لمتمف يون التربوت س( رئيس المجنة اليمي34
 

35) Chairman of technical committee of renewal 
fund. 

 ئيس المجنة الفنية لصندوق التجديدا .( ر35
 

36) Chiarman of the supervisory committee on 
the Archiving System of Ministry of Education 

( رئيييس لجنيية االشييراب لميي  نظييسم ارشييفة و ارة 36
 التربية ةالتيميم
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Professional Committees 

Membership 

Ministry of Education 

 الدنيه/ اللجانعضوية 

 وزارة التربية والتعليم

1) Member of Ministry of Education higher 
committee to suprvise on prepearing  e-
content (2005-2012)  

( لضو المجنة اليميس لو ارة التربية والتيميم 1
 -2005لإلشراب لم  تلداد واووبة ال نسهج    )

2012) 

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

لضو لجنة و ارة التربية والتيميم لتقييم ( 2
ال شسريع التربوية لصندوق التجديدا  التربوية 

(2005-2007) 

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

لضو المجنة ال كمفة بإلداد هيكل تنظي   ادارة ( 3
تكنولوجيس التيميم وال يمو س  و رك  ال مكة رانيس 

وجيس ال يمو س  ف  و ارة التربية لتكنول اليبد هللا
 (2005والتيميم  )

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

لضو المجنة ال كمفة ب راجية هيكمية و  هسم ( 4
 ديرية اووبة ال نسهج ف  ادراة ال نسهج و الكتا 
ال دروية و  ديرية التيمم االلكترون  ف   رك  

 (2009ال مكة رانيس لتكنولوجيس التيميم )

5) Member of the technical committee to 
prepare class  teacher education program  
in all public universities  of Jordan (2004-
2005)   

لضو المجنة ال تخصصة بإلداد خطة  يمم صب ( 5
لم   وتو  الجس يس  ايردنية  ن خالل و ارة 

 (2005-2004التربية والتيميم )

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

( لضو لجنة و ارة التربية والتيميم اجراء 6
التيديال  لم  برنس ج تنتل التيميم لم وتقبل   

(2004-2005) 

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

 اليميس لالول بيسد اليرب  لم يمو ستية( لضو المجنة 7
 (2002)لميسم 

 
8) A member of the advisory committe to 
establish the national training center for 
teachers and school leaders (2008-2012) 

( لضو المجنة اليميس لتسويس  رك  التدريا 2
 -2002)  م يم ين والقيسدا  ال درويةلالوطن  
2012) 

9) A member in  the higher Consultative 
Committee of the Department of " Queen 
Rania Al-Abdullah Center for Technology in 
Education" (2008-2012) 

المجنيية ااوتشييسرية اليميييس ادارة  ركيي  لضييو ( 9
 -2002) ال مكيية رانيييس اليبييد هللا لتكنولوجيييس التيميييم

2012) 

10) A member in the Committee of planning 
"the strategic Plan for Information 
Technology and Telecommunications" of the 
Ministry of Education (2009-2012) 

الخطييييية سليييييداد لضيييييو المجنييييية الخسصييييية ب( 10
ااويييتراتيجية لتكنولوجييييس ال يمو يييس  وااتصيييسال  

 (2012 -2009) ملو ارة التربية والتيمي
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Professional Committees 

Membership 

Ministry of Education 

 الدنيه/ اللجانعضوية 

 وزارة التربية والتعليم

11) Member of the advisory committee for 
the Jordan Education Initiative JEI (2006-
2012) 

عضيييو اللجنييية االستشيييارية للمبيييادرة التعليميييية ( 22

 (1021 -1001ردنية )األ

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

عضيييو اللجنييية التوجيهيييية العلييييا لمشيييرو    ( 21

توسيييآ آفيياق اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات فييي 

 (1021 -1009) س رالمدا

13) A member in the Advisory Committee of 
the development project based on the 

school and the Directorate (2009-2012) 

التبييوير القييا م  اللجنيية العليييا لمشييرو عضييو ( 21

 (1021 -1009) عل  المدرسة والمديرية

14) A member in the Committee of online 
training courses examinations (2008-2012) 

في لإلمتحانات اإللكترونية عضو اللجنة العليا ( 24

 (1021 -1008وزارة التربية و التعليم )

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

 عضيو لجنيية وصييف مهييام مراكييز مصييادر الييتعلم( 25

 (1008يم )في وزارة التربية و التعل

16) A member in different tenders  
committees (2007-2012) 

 (1021 -1007)  عضو في لجان العباءات( 21

17) A member in them committee of the 
Study in the Shift Secondary streams and 
its requiriments  )2010 -2012). 

   ( عضييييو لجنيييية دراسيييية التحييييول فييييي مسييييارات 27

 (1021 -1020) التعليم الثانوي ومتبلباته

18) A member in the committee of Studying 
the family role in the Students’ behaviour 
)2010 -2012).  

( عضيييو لجنييية دراسييية دور األسيييرة فيييي السيييلو  28

 (1021 -1021) البالبي وآليات التعامم معها

19) A member of the Higher Committee of 
the  Connected Classrooms Program with 
British Council  (2010- 2012). 

( عضيييو اللجنييية العلييييا لبرنيييامج ربييي  الصيييدو  29

 -1020بالتعيياون مييآ المجلييس الثقييافي البريبيياني )

1021) 

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

( عضيو اللجنيية العلييا لمشييرو  التبيوير التربييوي 10

ERfKE I (1004-1007) 

21) A member in the Advisory Committee 
of the Educational Development Program 
ERfKE II (2008- 2012). 

( عضيو اللجنيية العلييا لمشييرو  التبيوير التربييوي 12

ERfKE II (1008- 1021) 

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

( عضييو لجنيية النشييا ات والدنييون الالزميية لجعييم 11

  (1021 -1020) المدرسة جاذبة للبالب
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Professional Committees 

Membership 

Ministry of Education 

 الدنيه/ اللجانوية عض

 وزارة التربية والتعليم

23) A member in the committee of setting 
Knowledge centres for the service of public jobs 
& production )2010 -2012). 

عضييو لجنيية تصييور عمييم محبييات المعرفيية فييي  (23

 (1021 -1020) خدمة العمم والمهن واإلنتاا

24) Member of the Higher Committee of the 
Educational Innovation Fund (2010-2012) 

لضييييو المجنيييية اليميييييس لصييييندوق اابييييدالس  (24
 (1021 -1020)التربوية 

25) Member of the higher Committee of 
Educational Rehabilitation )2010 -2012). 

لضييييو المجنيييية اليميييييس لمت هيييييل التربييييوت  (25
(1020- 1021). 

26) Member of the Higher Committee for 
implementing, managing and supervising the 
Ministry of Education donorsت projects )2010 -
2012). 

(لضييو المجنيية اليميييس لتنفيييل وتدارة واالشييراب 26
لم  ال شسريع  ن الجهس  ال سناة لو ارة التربيية 

 .(1021 -1020) ن اليسم والتيميم 

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

( لضيييو المجنييية االوتشيييسرية ال شيييتركة بيييين 27
و ارة التربية والتيميم وال ركي  الثقيسف  البريطيسن  

 .(2012 -2010) ن اليسم 

28) Member Committee of the British Council 
Projects   (2010- 2012)   

( لضو لجنة ال شسريع الت  تنفيل  يع ال جميس 22
 .(2012 -2010)الثقسف  البريطسن   ن اليسم 

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

ميس ل تسبيية اليربط االلكتروني  ( لضو المجنة الي29
 (2010)لالنتخسبس  النيسبية 

30) Member of the educational publication 
)2010 -2012). 

 -2010)( لضييو لجنيية ال طبولييس  التربوييية 30
2012)   

31) Member of technical Committee of e-
package( 2012).  

 يييية( لضيييو المجنييية الفنيييية لماقيبييية االكترون 31
(2012) 

31) Member of a technical Committee of 
Ministry of Education and Ministry of 
Informational Technology and 
Communication to evaluate the Learning 
Management System Eduwave (2016) 

( لضييو لجنيية و ارة التربييية والتيميييم وو ارة 32
تصييسال  لتقييييم  نظو يية تكنولوجيييس ال يمو ييس  واال

 Eduwave (2016)التيمم االلكترون  
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Professional Committees 

Ministry of Higher Education 

 الدنيه/ اللجانعضوية 

 وزارة التعليم االعالي

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

( رئيييس لجنيية الت ييسد كمييية القسدويييةاهيئة الت ييسد 1
 (2012 ؤووس  التيميم اليسل  . )

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

تدريا ل سناهيئة الت سد ( رئيس لجنة الت سد كمية 2
 (2012 ؤووس  التيميم اليسل  . )

3) A member of a committee for the sector of 
Economical, Socialism, Humanistic Sciences / The 
Scientific Research Support Fund. (2016 – now) 
 

لضو لجنة قطسع اليموم اانوسنية و ااجت سلية و ( 3
 - 2016 )ا صندوق دلم الباث اليم  .  ااقتصسدية
 (ات  اين

4 ) A member of a committee for Grant 
Scholarships of Superior Graduate Students at 
Jordanian Universities / The Scientific Research 
Support Fund. (2016 – 2017) 

 نح طمبة الدراوس  اليميس ال تفوقين لضو لجنة ( 4
ا صندوق دلم الباث  كسدي يس ف  الجس يس  االردنيةا

 (2017- 2016 )اليم  . 

5) A referee for many of Ph.D. Thesis/Certificates 
Equivalent Committee. Ministry of Higher 
Education (2015-present) 

( لضييو تاكيييم لميديييد  يين روييسئل الدكتوراهالجنيية 5
اتي  -2015تيميم الييسل  )و ارة ال  يسدلة الشهسدا .

 (االن

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

و ارة المتيمييم االلكتروني  التوجيهية جنةملالضو ( 6
 (2007-2006التيميم اليسل  )

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

شيراب لمي  بيرا ج اليدبموم إل( لضو المجنة اليمييس ل7
وال سجوييتير بسلتيييسون  ييع الجس ييية ايردنييية وجس ييية 

 ات  اآلن( -2007أوهسيو )

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

تكنولوجييس   الت يسد برنيس ج بكيسلوريس جنيةللضو ( 2
 (2009)التيميم ف  جس ية الشرق ايووط 

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

الت سد برنس ج بكسلوريس تربية خسصة  جنةللضو ( 9
 (2011) ف  الجس ية اليربية ال فتواة

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

الت سد برنيس ج  سجويتير تكنولوجييس  نةجللضو ( 10
 (2011) التيميم ف  الجس ية اليربية ال فتواة

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

 ييسيير  لضو لجنة و ارة التيمييم الييسل  لوضيع( 11
االلت ييسد الخييسخ لتخصييخ الاسوييوا التيمي يي  فيي  

 ( 2004الجس يس  ايردنية )

12) Member a committee for the evaluation of e-
exams and students evaluation at the Jordanian 
universities/ Ministry of  Higher Education (2020) 

تقيييييييم للضيييييو لجنييييية و ارة التيمييييييم الييييييسل  ( 12
فيي  الجس يييس   االختبييسرا  االلكترونيييه وتقييييم الطمبييه

 ( 2020ايردنية )
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Professional Committees 

Mu'tah University 

 الدنيه/ المجسنلضوية 
 جس ية  ؤتة

1) Chairman of the committee  to set up a 
strategy for using Information and 
Communication in Education for years 
2020-2025). 

لوضع اوتراتيجيه لتفييل اوتخدام ( رئيس لجنة 1
تكنولوجيس ال يمو س  واالتصسال  ف  التيميم 

 2025-2020لاللوام 

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

 ية  ؤتة لقيسدة ( رئيس لجنة ا تاسنس  رخصة جس2
 MUCDL (2004-2007)الاسووا 

3) Chairman of Graduate Studies Curriculum 
and Instruction Department Committee 
(2003-2004) 

( رئيس لجنة الدراوس  اليميس ف  قوم ال نسهج 3
والتدريس كمية اليموم التربوية ف  جس ية  ؤتة 

(2003-2004) 

4) Member of  Technical Committee to 
prepare  official guidelines  for information 
center at Mu'tah University (2006)  

( لضو المجنة الفنية لوضع التيمي س  ل رك  4
 (2006تكنولوجيس ال يمو س  ف  جس ية  ؤتة )

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

( لضو لجنه لإلشراب لم  تنشيسء كميية الاسويوا 5
 ( 2002وتكنولوجيس ال يمو س  ف  جس ية  ؤتة )

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

نيية تييدريا ألضييسء هيئيية التييدريس لميي  ( لضييو لج6
 (2003-2002اوتخدام الاسووا ف  التيميم )

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

( لضيييو لجنييية اليييتيمم لييين بييييد فييي  جس يييية  ؤتييية 7
(2004) 

8) Member of a committee to establish a 
computer teachers’ preparation program 
at Mu’tah University (2001)  

لضييو لجنييه تلييداد تنشييسء تخصييخ  يمييم  جييسل ( 2
جس يييه  ؤتيية  ا اسوييوا فيي  كمييية اليمييوم التربوييية

(2001  ) 

9) Member of the technical committee for 
education and higher education / The 
higher council for science and technology 
(2009-present) 

( لضييييييييو المجنيييييييية الفنييييييييية لمتيميييييييييم والتيميييييييييم 9
-2009ال جمس االلم  لميموم والتكنولوجييس )االيسل 

 ات  اآلن(
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International, Arabic, and Local 

Projects 
 مشاريآ دولية وعربية ومحلية

1) A project was funded by the Deanship 
of Academic Research at Mutah 
University, entitled "Quality Assurance 
Standards at Mutah University in 
accordance with the Jordanian 
Accreditation Board," 2014-2015 

 ييدلوم  يين ل ييسدة الباييث اليم يي  فيي    شييروع (1
 يييسيير ضييبط الجييودة فيي  بينييوان  جس ييية  ؤتيية

جس يييية  ؤتييية طبقيييس ل ييييسيير الت يييسد  ؤوويييس  
 (2015-2014م اليسل  )التيمي

2) TEMPUS Project funded by the 

European Union, entitled    

"Enhancement of Quality Assurance 

Management in Jordanian Universities –

EQUAM."   

 

 ييييين   يييييدلوم TEMPUS  شيييييروع تي بيييييوس (2
تفييييييل ادارة ضييييبط بينييييوان االتاييييسد االوروبيييي  

 يةالجوده ف  الجس يس  االردن

3) A project of  Qualification Framework 

which is funded by the European Union 

(2016-present) 

 شييروع اطييسر ال ييؤهال  الوطنييية وال ييدلوم  يين  (3
 ات  االن(-2016االتاسد االوروب  )

4) Supervising on the process to reach an 

agreement between Al-Amaan Fund and 

al-Quds College to save grants for 

fatherless students 

اتفسقييية  ييس بييين صييندوق االيتيييسم  االشييراب لميي  (4
)ا ييسن( وكمييية القييدس لتييوفير  يينح لمطمبيية االيتييسم 

 ف  كمية القدس

5) Supervising on the process to reach an 

agreement between Women Fund and a-

Quds College to save grants for in need 

students and fatherless students 

اتفسقييية  ييس بييين صييندوق ال ييرأه االشييراب لميي   (5
وكمية القدس لتوفير  نح وقروع  يويرة لمطمبية 

 االيتسم وال اتسجين ف  كمية القدس

6) Supervising on the process to reach an 

agreement between USAID, Ministry of 

Planning and al-Quds College to train 

more than 1000 syrian refugee in al-

Zaatare Camp 

وو ارة  USAIDاتفسقييية  ييس بييين االشييراب لميي   (6
وكمية القيدس لتيدريا  يس ي ييد لين اليب التخطيط 

 طسلا وورت  ن الالجئين ف   خيم ال لترت

7) Collecting fund of 3 million dollar 
from Cisco Company  to Jordan 
Education Initiative JEI and the 
Ministry of Education to digitize more 
the 2000 e-lesson for the Math 

تاصيل دليم  يسل  يقيدر بيثالث  الييين دوالر  ين  (7
ل بسدرة التيميم االردنية وو ارة    Ciscoشركة 

التربية والتيميم لاووبة  يس ي ييد لين الفي  درس 
 ف  الريسضيس 

8) Collecting fund of 2 million dollar 
from Zain Company to Jordan 
Education Initiative JEI and the 
Ministry of Education to digitize more 
the 2000 e-lesson for the Science 

تاصيل دلم  سل  يقدر ب ميونين دوالر  ن شركة  (2
ل بييسدرة التيميييم االردنييية وو ارة   ييين لالتصييسال 
درس   لاووبة  يس ي ييد لين الفي التربية والتيميم

 ف  اليموم
9) Collecting fund of 1 million dollar 

from Cisco to Jordan Education 
Initiative JEI and the Ministry of 
Education to digitize more the 1000 e-
lesson for the English 

تاصيل دلم  سل  يقيدر ب مييون دوالر  ين شيركة  (9
Cisco   رة التيميييييم االردنييييية وو ارة ل بييييسد

التربية والتيميم لاوويبة  يس ي ييد لين اليب درس 
 ف  المغة االنجمي ية
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International, Arabic, and Local 

Projects 
 مشاريآ دولية وعربية ومحلية

10) One of the team who helped in 
Collecting fund of 1 million dollar 
from Microsoft Company to Jordan 
Education Initiative JEI and the 
Ministry of Education to digitize more 
the 1000 e-lesson for the ICT 
curricula 

تاصيل دلم  سل  يقيدر ب مييون دوالر  ين شيركة  (10
Microsoft   ل بييسدرة التيميييم االردنييية وو ارة

التربية والتيميم لاوويبة  يس ي ييد لين اليب درس 
 اف  الاسوو

11) One of the team who helped in 
Collecting fund of 5 hundred 
thousand dollar from Orange 
Telecommunication Company to 
Jordan Education Initiative JEI and 
the Ministry of Education to digitize 
more the 1000 e-lesson for the Arabic 

سئة الب دوالر  ين تاصيل دلم  سل  يقدر بخ و  (11
شركة اورانج لالتصسال  ل بيسدرة التيمييم االردنيية 
وو ارة التربية والتيميم لاووبة  س ي يد لن الب 

 درس ف  المغة اليربية

12) Collecting fund of 1 million dollar 
from USAID to the Ministry of 
Education to digitize more the  e-
content for the Educational 
Management Stream  

تاصيييييل دلييييم  ييييسل  يقييييدر ب ميييييون دوالر  يييين  (12
USAID  لو ارة التربية والتيميم لاووبة  نسهج

 االدارة ال يمو ستية

13) Collecting funds from USAID to 
establish 50 Multi Seat Computer lab 
in Public Schools of Jordan 

 لتجهي  خ وين  USAIDدلم  سل   ن  تاصيل (13
 ختبييير اسويييوا  تيييييد الشسشيييس  فييي  ال يييدارس 

 الاكو ية االردنية

14) Collecting funds from Unicef to 
establish 25 Multi Purpose Rooms in 
Public Schools of Jordan 

لتجهيي  خ يس   Unicefدلم  يسل   ين  تاصيل (14
ولشييرين غرفيية  تيييددة االغييراع فيي  ال ييدارس 

 الاكو ية االردنية
15) Supervising a project to provide 

teaching and training qualifications for 
NRC Norwegian Refugee Council 
development Centre staff in Za’atari 
Camp to build capacity so they can 
deliver internationally accredited 
qualifications.  Coach and mentor the 
staff during the initial roll out phase and 
provide quality assurance to enable 
certification.  . which is funded by 
Norwegian Refugee Council with a 
mount of 100, 600 JD JD 
 

االشرا  عل  مشرو  يهد  ال  تبوير المهلرات  (25

التعليمية والتدريبية لمركز التبوير القنصلي النرويجي 

نازوين في مخيم الزعتري لبناء قدرات العاملين لل

وتبوير مهرات دولية معتمدة لديهم،تدريبهم عل  

معرفة معايير ضب  الجوده. المشرو  مدعوم من 

دينار  200.100المجلس النرويجي لالجئين بقيمة 

 اردني

 

16) Supervising a project is titled “Hands-
On / Technical Skills & Knowledge 
Exchange between Jordanians & Syrian 
refugees” which is supported by UNDP 
United Nation Development Program 
with amount of 389,743JD 
 

االشرا  عل  مشرو  تبادل المعرفة والمهارات ( 21

التقنية بين االردنيين والالجئين السويين، المشرو  

بمبلغ  UNDPلمتحدة مدعوم من برنام تبوير االمم ا

 دينار اردني 189.741

 

 

 

 

 

 

 



 20 

International, Arabic, and Local 

Projects 
 مشاريآ دولية وعربية ومحلية

17) Supervising a three years project to 
provide high quality business 
development services including 
entrepreneurship awareness, capacity 
building, incubation services, 
mentorship and seed funding to 90 new 
businesses and 60 existing businesses 
in Irbid and Mafraq. which is supported 
EU Delegation-Jordan through their 
program “ Support to Jordan Response 
to the Syrian Crisis” with amount of 5 
million EUR 

 

ته ثالث سنوات لتقديم داالشرا  عل  مشرو  م( 27

خدمات متميزه لتبوير االعمال متضمنه التوعية 

بمشاريآ رسادة االعمال ،بناء القدرات،خدمات وواضن 

االعمال،االستشارات،تحصيم المنح لتسهين مشرو  

جديد وستون مشرو  قا م في منا ق اربد 

تحاد االوروبي في والمدرق.المشرو  مدوعم بعثة اال

 االردن بقيمة خمسة ماليين يورو.

 

18) Supervising  a project is titled 
“Provision of accredited skills 
development programs, students 
mentoring and life skills programs for 
Syrian Refugees and Jordanians youth 
in the Hashemite Kingdom of Jordan” 
which is supported by UNESCO with 
amount of 1.5 million Pound 

 

االشرا  عل  مشرو  لتوفير برامج تبوير ( 28

المهرات المعتمدة، وبرامج مهارات الحياه للشباب 

االردني والالجئيين السوريين. المشرو  مدعوم من 

 مليون جنيه استرليني 2.5اليونسكو بقيمة 

 

19) Supervising  a project is titled “Higher 
Education for Young Syrians and 
Jordanians - A Scholarships Program” 
which is supported by EU delegation-
Jordan with amount of 580000 EUR 
 

عليم العالي تاالشرا  عل  المشرو  المعنون بال( 29

للشباب االردني واللجئين السوريين :برنامج منح 

دراسيه.المشرو  مدعوم من بعثة االتحاد االوروبي في 

 يورو 580000االردن بقيمة 

 

20) Supervising a project is titled “Job 
Creation for Orphaned Youth in Jordan” 
which is funded by MEPI with amount of 
158.200 USD 

 

االشرا  عل  مشرو  ايجاد فرص عمم للشباب ( 10

مبادرة الشراكة ي االردن. المشرو  مدعوم من االيتام ف

دوالر  258.100بقيمة  األميركية الشرق أوسبية

  امريكي
 

21) Supervising  a 4 years project is titled 
“Access to Higher Education for Syrian 
Refugees and IDPs to prepare for post-
conflict reconstruction of Syria and 
integration in host communities”. which 
is supported by Government of 
Netherlands with amount of 2.5 million 
EUR 
 

االشرا  عل  مشرو  مدته الزمنية اربآ سنوات ( 12

لتوفير الدراسة الجامعية لالجئين السوريين وترهيلهم 

لسوق العمم في الدول المضيدة. المشرو  مدعوم من 

 مليون يورو 1.5هولند بقيمة وكومة 

 

22) Supervising  a project is titled 
“Entrepreneurship Curricula 
Development at 5 Jordanian 
Universities” which is supported by 
USAID with amount of 130 thousand 
USD 
 

االشرا  عل  مشرو  تبوير مناهج ريادة ( 11

دنية. المشرو  مدعوم من االعمال في خمس جامعات ار

 الف دوالر امريكي 210وكالة االنماء االميريكية بقيمة 
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Awards, Scholarships, and Letters 

of Gratitude 
 جوا ز ومنح ورسا م تقدير

1) Ph.D. Scholarship from Mutah 
University to study Computer 
Education at Ohio University (1996-
1999) 

جس يييية  ؤتييية لماصيييول لمييي  درجييية  ناييية  (1
الييدكتوراه  يين جس ييية اوهييسيو فيي  الواليييس  

 (1999-1996ال تاده اال يريكيه )

2) Master Scholarship from Mutah 
University to study Computer 
Education at Ohio University (1994-
1996) 

 ناييية جس يييية  ؤتييية لماصيييول لمييي  درجييية  (2
  الواليييس  ال سجوييتير  يين جس ييية اوهييسيو فيي

 (1996-1994ال تاده اال يريكيه )

3) B.Sc. from Ministry of Education to 
study Computer Science at Mutah 
University (1987-1991) 

 نايية و ارة التربييية والتيميييم لماصييول لميي   (3
درجة البكيسلوريس في  الاسويوا  ين جس يية 

 (1991-1927 ؤته )

4) Too  many gratitude and thanks 
letters from international and local 
agencies 

د  يييين روييييسئل التقييييدير والشييييكر  يييين اليدييييي (4
 ووس  دولية و امية ؤ

 

 

 

 

Community Services Activities نشا ات لخدمة المجتمآ المحلي 

1) Supervising a project that aims at 
training new IT graduates from the 
surrounding community in 
cooperation with the Ministry of 
Telecommunication (2014-present)  

االشراب لم   شروع ت هيل خريج  تكنولوجييس  (1
ال يمو ييييس  فيييي   نييييسطل  تييييييددة فيييي  االردن 
بسلتييييييسون  يييييع و ارة تكنولوجييييييس ال يمو يييييس  

 ات  االن(-2014)واالتصسال 
2) Providing consultation and field 

visits for both public and private 
schools for issues of using e-
learning methodology 

القيييييسم بسليديييييد  يييين ال يييييسرا  واالوتشيييييسرا   (2
ل ييدارس اكو ييية وخسصيية في ييس يخييخ اوييتخدام 

 اوتراتيجيس  التيميم االلكترون 

3) Establishing cooperation between 
Al-Quds College and the  local 
community members to assist low-
income students and families 

ت وييييس فرييييل لمتييييسون  يييس بيييين كميييية القيييدس  (3
وال جت ييع ال اميي  ل وييسلدة االويير لا  الييدخل 

 ال ا دو

4) Organizing and supervising annual 
workshops for the academic 
supervisors of the Computer 
teachers at public and private 
schools in different governorates in 
Jordan 

االشييراب لميي  ورشييس  ل ييل ويينوية لم شييرفين  (4
التربييييويين و يم يييي  الاسوييييوا فيييي  ال ييييدارس 

 الاكو ية والخسصة ف  االردن

5) Supervising on a preparation of a 
forum between al-Quds College and 
the Youth Higher Council to qualify 
the young people to enroll in the 
market labor 

االشيييراب لمييي  اليييداد  نتيييد  ت هييييل الشيييبسا  (5
لميدخول اليي  وييوق الي ييل بسلتييسون  ييس بييين كمييية 

 القدس وال جمس االلم  لمشبسا
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Online Courses Experiences خبرات في المساقات االلكترونيه 

1) Chairman of the Committee that 
supervise on development of the e-
content for the Math- Ministry of 
Education-Jordan 

رئيييس المجنيية ال شييرفه لميي  تطييوير  نهييسل  (1
 و ارة التربية والتيميم-الريسضيس  ال اووا

2) Chairman of the Committee that 
supervise on development of the e-
content for the Science- Ministry of 
Education-Jordan 

رئيييس المجنيية ال شييرفه لميي  تطييوير  نهييسل  (2
 و ارة التربية والتيميم-اليموم ال اووا

3) Chairman of the Committee that 
supervise on development of the e-
content for the English language- 
Ministry of Education-Jordan 

رئيييس المجنيية ال شييرفه لميي  تطييوير  يينهج  (3
و ارة التربيييية -لمغييية االنجمي يييية ال اووييياا

 والتيميم
4) Chairman of the Committee that 

supervise on development of the e-
content for the Arabic language- 
Ministry of Education-Jordan 

رئيييس المجنيية ال شييرفه لميي  تطييوير  نهييسل  (4
و ارة التربيييييية -المغيييييه اليربيييييية ال اوويييييا

 والتيميم
5) Chairman of the Committee that 

supervise on development of the e-
content for the ICT curricula- Ministry 
of Education-Jordan 

رئيييس المجنيية ال شييرفه لميي  تطييوير  نهييسل  (5
 و ارة التربية والتيميم-الاسووا ال اووا

6) Chairman of the Committee that 
supervise on development of the e-
content for the Civic Education- 
Ministry of Education-Jordan 

رئيييس المجنيية ال شييرفه لميي  تطييوير  نهييسل  (6
و ارة التربييييية -التربيييية ال دنيييية ال اوويييا

 والتيميم
7) Chairman of the Committee that 

supervise on development of the e-
content for Management Information 
Stream- Ministry of Education-Jordan 

رئيييس المجنيية ال شييرفه لميي  تطييوير  نييسهج  (7
و ارة التربيية -االدارة ال يمو ستية ال اووبه

 والتيميم

8) Supervising on digitizing the the 
university compulsory courses in 
Mutah University 

االشييييراب لمييييي  اوويييييبة  يييييواد  تطمبيييييس   (2
 رية ف  جس ية  ؤتهالجس ية االجبس

 

 

 

Quality Assurance and 

Accreditation Experiences 
 الخبرات في ضب  الجوده واالعتماد

1) Head of the committee for the 
accreditation of the AlQadisiyah College 
in accordance with the Jordanian 
Accreditation Board. Higher Education 
Accreditation Commission (2012) 

رئيييس لجنيية الت ييسد كمييية القسدويييةاهيئة الت ييسد  (1
 (2012 ؤووس  التيميم اليسل  . )

2) Head of the committee for the 
accreditation of the Amman Training 
College in accordance with the 
Jordanian Accreditation Board. 
Higher Education Accreditation 
Commission (2012) 

رئييييس لجنييية الت يييسد كميييية تيييدريا ل سناهيئييية  (2
 (2012الت سد  ؤووس  التيميم اليسل  . )

3) Member of the committee for the 
accreditation of the Educational 
Technology Major in the Middle East 
University in accordance with the 
Jordanian Accreditation Board. 
Higher Education Accreditation 
Commission (2009) 

الت سد برنس ج بكسلوريس تكنولوجييس   جنةللضو  (3
 (2009)التيميم ف  جس ية الشرق ايووط 
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Quality Assurance and 

Accreditation Experiences 
 الخبرات في ضب  الجوده واالعتماد

4) Member of the committee for the 
accreditation of the Special 
Education Major in the Open Arab 
University in accordance with the 
Jordanian Accreditation Board. 
Higher Education Accreditation 
Commission (2011) 

الت يييسد برنيييس ج بكيييسلوريس تربيييية  جنيييةللضيييو  (4
 (2011) خسصة ف  الجس ية اليربية ال فتواة

5) Member of the committee for the 
accreditation of the Educational 
Technology Master in the Open Arab 
University in accordance with the 
Jordanian Accreditation Board. 
Higher Education Accreditation 
Commission (2011) 

الت يسد برنيس ج  سجويتير تكنولوجييس  جنةللضو  (5
 (2011)   الجس ية اليربية ال فتواةالتيميم ف

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

لضييو لجنيية و ارة التيميييم اليييسل  لوضييع  يييسيير  (6
االلت ييسد الخييسخ لتخصييخ الاسوييوا التيمي يي  فيي  

 ( 2004س يس  ايردنية )الج

7) Supervising the actuarial study to 
determine the actual needs of Al-
Quds College for faculty members in 
accordance with the standards of the 
Jordanian Accreditation Board 

االشييراب لميي  دراويية اكتوارييية لتاديييد الاسجيية  (7
ة التيييدريس فييي  كميييية الفيميييية  ييين الضيييسء هيئييي

القيييدس طبقيييس ل ييييسيير هيئييية الت يييسد  ؤوويييس  
 التيميم اليسل 

8) Supervising and following on the 
accreditation of the academic 
programs at Al-Quds College in 
coordination with the Accreditation 
Board for Educational Institutions 

د الييسم والخيسخ لمبييرا ج االشيراب لمي  االلت يس (2
االكسدي ييية فيي  كمييية القييدس طبقييس ل يييسيير هيئيية 

 الت سد  ؤووس  التيميم اليسل 

9) Supervising and following on 
increasing the capacity of Al-Quds 
College from 2000 students to 3000 
students in coordination with the 
Accreditation Board for Educational 
Institutions 

االشييراب وال تسبييية لميي  تاقيييل  يييسيير هيئيية  (9
الت يييسد  ؤوويييس  التيمييييم الييييسل  وللمييي  لرفيييع 

 2000الطسقييية االويييتييسبية لكميييية القيييدس  ييين 
 طسلا 3000طسلا ال  

10) Supervising and following on 
obtaining the accreditation from 
Edexcel (United Kingdom)  for Al-
Quds College  

االشييييراب وال تسبييييية لماصييييول لميييي  االلت ييييسد  (10
اليييييييدول   ييييييين هيئييييييية االلت يييييييسد البريطسنيييييييية 

Edexcel 

11) Chairman of quality assurance  of 
tawjihi (2011-2012) 

رئيس لجنة ضبط جيودة ا تايسن الثسنويية اليس ية  (11
(2011- 2012.) 

12) Helping Al-Quds to reach the first 
position in an evaluation done by 
AlBlqa Applied University as the best 
private college among all private 
colleges of Jordan in terms of the 
quality of its educational programs 
that returns benefits to the society 

الوصيييول بكميييية القيييدس لماصيييول لمييي  ال ركييي   (12
قبل جس ية البمقسء التطبيقيية  االول ف  التقييم  ن

بين كميس  ال جت ع الخسصة كسفضيل كميية خسصية 
تقيييدم بيييرا ج لا  جيييودة وقي ييية تيمي يييية لسليييية 

 تيود بسلنفية لم  ال جت ع

13) Helping Al-Quds College to gain the 
Gold Reward in Business Leadership 
from the Jordanian Company for 
funding micro projects 

الوصييول بكمييية القييدس لماصييول لميي  الجييسئ ة  (13
اللهبية ف   جسل ريسدة االل سل  ن قبيل الشيركة 

 االردنية لت ويل ال شسريع الصغيرة )ت ويمكم(
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Research Experiences خبرات بحثية 

1) Editor Chairman Committee for 
Renewal Education and e-learning 
Journal. Ministry of Education (2009-
2012) 

رئيس هيئة تاريير  جمية التيمييم االلكتروني   (1
و ارة التربية والتيمييم. -والتجديدا  التربوية

(2009-2012) 

2) Editorial Board Member of 
International journal of Educational 
Technology (2018-now) 

لضو هيئة تارير ال جمة الدوليه لتكنولوجيس  (2
 الن(ا-2012التيميم )

3) Member of Editorial Committee for 
Educational Jordanian  Journal 
(2016-present) 

لضو هيئة تاريير ال جمية التربويية االردنيية  (3
 االن(-2016)

4) Reviewing more than one hundred 
research studies in the field of 
computer education to be 
published by International and local 
Journals. 

تقيم  س ي ييد لين  سئية بايث ل جيال  لم يية  (4
- امييييييية ودولييييييية  ثييييييل  جميييييية دراوييييييس 

الجس يةاالردنيةت جميييييييية  ؤتيييييييية لمباييييييييوث 
جس يييييية  ؤتةت جمييييية اليميييييوم -والدراويييييس 

-جس يييية الير يييو ت  جمييية ال نيييسره-التربويييية
جس ييييية -جس ييييية ال البي تال جميييية التربوييييية

-ث التربويييةالكوييي ت ال جميية الدولييية لالباييس
 جس ية اال سرا  اليربية ال تاده

5) Examiner for more than ten 
academic promotions in various 
universities 

تقييييم  ييس ي يييد ليين لشيير ترقيييس  اللضييسء  (5
هيئة تدريس  ن جس ييس  لربيية لترقيية الي  

 رتية اوتسل واوتسل  شسر 

6) Supervising more than twenty Ph.D. 
and Master thesis 

االشييراب لميي   ييس ي يييد ليين لشييرين روييسلة  (6
  سجوتير ودكتوراه

7) Participating in discussions in 
more than fifty Ph.D. and Master 
thesis 

 نسقشة  س ي يد لين خ ويين  نسقشية رويسلة  (7
  سجوتير ودكتوراه

 

 

 

External Relationship Experiences خبرات في العالقات الدولية 

1) Establishing strong relations between 
Ohio University and some of the local 
universities (including University of 
Jordan , Mutah University, Applied 
Balga University, Al Albeet 
University), in terms of establishing a 
higher diploma in ICTE (Information 
and Communication Technology in 
Education) 

ت ويييس لالقيية تيييسون قوييية  ييس بييين جس ييية  (1
اوهسيو اال يريكية والجس ية االردنية وجس ية 
 ؤتيية وجس ييية البمقييسء التطبيقييية وجس ييية ال 
البييي  بخصييوخ اوييتاداث دبمييوم تكنولوجيييس 

 ال يمو س  واالتصسال  ف  التيميم

2) Administering and supervising the 

projects that are funded to the 

Ministry of Education by the USAID, 

CIDA, JICA, CISCO, and 

MICROSOFT 

 

االشييراب لميي  ال شييسريع ال دلو يية لييو ارة  (2
 ,USAID,JICAالتربية والتيميم  ين قبيل 

CISCO, and Microsoft 



 25 

 

External Relationship Experiences وليةخبرات في العالقات الد 

3) Securing funds for some projects 
from international institutions to the 
Ministry of Education 

ال وييسلدة فيي  تاصيييل دلييم  ييسل   يين  نظ ييس   (3
 دولية لو ارة التربية والتيميم

4) Establishing strong relations 
between Al-Quds College and some 
of the American community colleges 
in terms of scientific cooperation, 
exchange services, contract 
agreements and getting grants  

ت ويس لالقية قويية  يس بيين كميية القيدس وبييع  (4
الكميييس  التقنييية اال يريكييية في ييس يخييخ التيييسون 
اليم يييييييييييييي ت تبييييييييييييييسدل الخبرا تاالتفسقيييييييييييييييس  

 اليم يةتوالاصول لم   نح

5) Establishing an international 
diploma program between Al-Quds 
College and Edexcel in 12 majors 

اوتاداث برنس ج دول  ف  اثنس لشر تخصيخ  يس  (5
 Edexcelببين كمية القدس و 

6) Establishing a strong relationship 
with the International Youth 
Foundation which funded by USAID 
in enrolling a life skills course in the 
study plan for all students in Al-
Quds College 

ت وييييس لالقييية  يييس بيييين كميييية القيييدس و نظ ييية  (6
لطيرح   USAIDالشبسا الدولية وال دلو ة  ن 

 وييسق  هييسرا  الايييسة فيي  الخطييط الدراوييية فيي  
 كمية القدس

7) Establishing a strong relationship 
with Microsoft in enrolling a Build 
Your Business course in the study 
plan for all students in Al-Quds 
College 

ت وييييس لالقييية  يييس بيييين كميييية القيييدس وشيييركة  (7
Microsoft    لطيرح  وييسق رييسدة االل يسل فيي

 الخطط الدراوية ف  كمية القدس

8) Establishing a partnership between 
Al-Quds College and Spark 
Organization to provide 240 
scholarship for Syrian students in 
Al-Quds College 

ت ويييس شييراكة  ييع  نظ يية وييبسر  وكمييية القييدس ( 2
 نايية دراوييية فيي  كمييية القييدس لمطمبيية  240لتييوفير 

 الووريين ف  االردن

9) The Chairman of Expanding the Use of 
Technology in Schoolsت Project in 
collaboration with UNICEF and the 
Ministry of Planning (2010- 2012). 

رئيس فريل الي ل ل شروع توويع آفسق اوتخدام ( 9
بسلتيسون  ع  التكنولوجيس ف  ال دارس  ن اليسم

 .)2012- 2010(اليونيوب وو ارة التخطيط 

10) Coordinator for E-Twining project for the 
Mediterirnean Countries. (2006-2012) 

ال نول اليسم ل شروع التوأ ة االلكترونية لدول ( 10
 (2012 -2006اوع البار ايبيع ال تووط. )

11) Chairman of committee to follow-up the 
second stage of SEED which is funded 
by JICA (2011-2012) 

وع رئييييس لجنييية  تسبيييية ال رامييية الثسنيييية ل شييير( 11
SEED (2012 -2011ال دلوم  ن جسيكس) 
 

12) Chairman of assessment study of 
connecting classrooms (2011-2012) 

رئيس لجنة الدراوة التقيي ية ل شروع شب  ( 12
 (2012-2011الصفوب ايردنية البريطسنية )

 

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

ضو المجنة اليميس لالول بيسد اليرب  لم يمو ستية ل( 13
 (2002لميسم )

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

لضو المجنة التوجيهيية اليمييس ل شيروع " تووييع ( 14
كنولوجييييس ال يمو يييس  فييي  ال يييدارس" آفيييسق تويييتخدام ت

(2009- 2012) 
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External Relationship 

Experiences 
 خبرات في العالقات الدولية

15) A member of the Higher Committee of 
the  Connected Classrooms Program 
with British Council  (2010- 2012). 

لتييسون لضو المجنة اليميس لبرنس ج ربط الصيفوب بس( 15
 (2012 -2010 ع ال جمس الثقسف  البريطسن  )

16) Member of the Higher Committee for 
implementing, managing and 
supervising the Ministry of Education 
donorsت projects )2010 -2012). 

لضو المجنة اليميس لتنفيل وتدارة واالشراب لمي  ( 16
لو ارة التربيية والتيمييم ال شسريع  ن الجهس  ال سناة 

 .(2012 -2010) ن اليسم 

17) Member Committee of the British 
Council Projects   (2010- 2012)   

لضييو لجنيية ال شييسريع التيي  تنفييل  ييع ال جمييس ( 17
 .(2012 -2010)الثقسف  البريطسن   ن اليسم 

18) Establishing strong relations between 
Mutah University and some Spanish 
Universities (University of Barcelona, 
Valencia University and University of 
Cadiz), German Universities 
(University of Chemnitz), and other 
Australian, Turkish, Thai, Malaysian 
and Romanian in terms of scientific 
cooperation, exchange services, 
contract agreements and getting 
grants 

 االويبسنيةجس يس  ال ع  لالقة تيسونت ويس  (19
 كيسدي  وجس ييس  ال سنييةوجس يية  برشمونة ثل جس ية 

وجس ييييييس   مي يييييية وتركيييييية   ثيييييل جس يييييية شيييييي نت 
التييسون  في   جيسل وجس ية  ؤتيةوتسيالندية ورو سنية 

 ةتبسدل الخبرا  وتوفير  نح دراوي اليم   و

20) Establishing strong relations between 
Mutah University and some UK 
Universities (including Bath 
University, Bradford University, 
Southampton University, and Queens 
of Belfast University), in terms of 
scientific cooperation, exchange 
services, contract agreements and 
getting grants and tuition reduction 
offers to Mutah University sponsored 
students 

 يع جس ييس  بريطسنيية  ثيل  لالقة تيسونت ويس ( 20
وجس ييية وييسوث بتون جس ييية برادفييورد وجس ييية بييسث 

فييي   جيييسل  وجس يييية  ؤتيييةوجس يييية كيييويين بمفوييي  
 توفير  نح دراويةالتيسون اليم   و تبسدل الخبرا  و

21) Establishing strong relations between 
Mutah University and some American 
Universities (including Michigan State 
University, Colorado State University, 
Auburn University, Franklin 
University, and Florida Institute of 
Technology), in terms of scientific 
cooperation, exchange services, 
contract agreements and getting 
grants and tuition reduction offers to 
Mutah University sponsored students 

 يع جس ييس  ا ريكيية  ثيل  لالقية تييسونت ويس ( 21
فمورييدا  جس ية  يتشييغسن و جس يية كيوالرادو و يهيد 

وجس ييية  وجس ييية اوهييسيو وجس ييية ابييورنلمتكنولوجيييس 
فييي   جيييسل التييييسون اليم ييي  و تبيييسدل الخبيييرا    ؤتييية

 وتوفير  نح دراوية
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Training Sessions and Workshops الدورات التدريبية وورش العمم 

1) Data Analysis course, National 
Information Center (1994).  

 ركييي   يمو يييس   نظيييم ال دورة تامييييل وتصييي يم( 1
 (1994)الوطن  تكنولوجيس ال يمو س  

 

2) Basic Web Technology Skills For 
Courseware Development, 11-15 
Feb,2001 

دورة تن ية ال هسرا  ايوسويية اليداد ال قيرا  ( 2
الدراوية االلكترونيية بسويتخدام شيبكة االنترني   ين 

 .2001شبسط  11-15

3) A workshop concerned in the Sixth 
Core for the National Conference entitled " 
E-Learning , Distance Learning & Open 
Learning – Applied Science 
University:12/3/2005    

ورشيية ل ييل  تيمقيية بييسل اور الوييسدس لم ييؤت ر ( 3
الوطن  بينوان "التيميم االلكترون  والتيميم لن بيد 

جس ييييية  2005ا3ا12ح" بتييييسري  والييييتيمم ال فتييييو
 اليموم التطبيقية .

 

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

ورشيية عمييم لمييدراء مراكييز تبييوير أداء أعضيياء ( 4

يخ هيئيييية التييييدريس فييييي الجامعييييات األردنييييية بتييييار

 جامعة الحسين. 10/21/1005

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

ورشيية عمييم وييول اإلبييدا  فييي العمييم الجييامعي ( 5

 جامعة مؤتة. 18/1/1005بتاريخ 

 

 

International and local 

Conferences 
 يهمحليه ودول مؤتمرات

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

 ييييؤت ر التيميييييم ليييين بيييييد ودور تكنولوجيييييس ( 1
جس ييييييييية القييييييييدس   تال يمو ييييييييس  واالتصييييييييسال 

 نيويييييييسن 14- 10ت ايردن-ل يييييييسنت ال فتواييييييية
1999. 

2) The First Educational Conference 
"Education and the Challenges of the 
Twenty First Century " Mu'tah University 29-
31 October 2000  

ال ييييؤت ر التربييييوت ايول "التيميييييم وتاييييديس  ( 2
ت ايردنت جس ية  ؤتة تالقرن الاسدت واليشرون"

 .2000تشرين أول  29-31

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

ال ييييؤت ر التربييييوت الويييينوت التسوييييع لشييييرت ( 3
 يييدارس ال ويييتقبلت اويييتجسبة الاسضييير لتايييوال  

و ارة التربييييية  ال وييييتقبل )لم راميييية الثسنوييييية(.
 .2005نيوسن  20-19دولة البارين ت والتيميمج

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

التكنولوجيييييييس ت نتييييييد  اابييييييداع فيييييي  التيميم( 4
-1والت كين والتيميمت  ؤووة قطيرت دولية قطيرت 

 .2006أيسر  3
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International and local 

Conferences 
 ودوليهمحليه  مؤتمرات

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

 البرنس ج ال نهج  لتطوير ايداء ال ؤوو  (5
 ل ديريس  التربية والتيميم وال دارس ف  االردن

   2002ا كسنون الثسن  ا  22
 

6) The First Educational Conference for 
Change Well in the Educational 
Institutions Amman – Jordan 15-16/2/2008 
 

ال ؤت ر التربوت ايول ترادة التغيير ف   (6
-15ايردن  –ال ؤووس  التربويةت ل سن 

 .2002ا2ا16
 

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

 2002ا7ا3-1االول بييييسد اليربييي  لم يمو ستيييية ( 7
 االردن –ل سن 

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

ال ييييؤت ر الرابييييع لمباييييث اليم يييي  فيييي  ايردنا (2 
 2009تشرين ايول ا 

9) The Educational Distinction Conference 
among Theory and Practice. Association 
Award of Queen Rania for Educational 
Distinction Aqaba – Jordan 17-18/12/2009 
 

 – ؤت ر الت ي  التربوت بين الرؤية و التطبيل ( 9
 –ج يية جسئ ة ال مكة رانيس لمت ي  التربوت اليقبة 

 2009ا12ا12-17ايردن 
 

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

- 2009 نتيييد  ال يم ييييين ال بيييدلين اليييييرا( 10
2010- 2011 

11) INTED 2011- International Technology, 
Education, and Development Conference 
Valancia – Spain 7-9/3/2011 

ال ؤت ر الدول  لتطوير التيميم والتكنولوجيس ( 11
 2011ا3ا9-7 اوبسنيس -فسلنيويس

12) BMENA Regional Higher Education 
Partners Meeting : A Focus on Results – 
Based Management Oct 29 – Nov 1, 2012 
Istanbul – Turkey 

االجت ييسع االقمي يي  لشييركسء التيميييم اليييسل  فيي  ( 12
 نطقيية الشييرق ايوويييط وشيي سل افريقيييس ج التركيييي  

 – 10ا29النتيييييسئج )  لمييييي  اادارة القسئ ييييية لمييييي 
 تركيس –اوطنبول 2012 -( 11ا1

13) Distinguished Change in Education : 
Strategic Approaches to the Effective Use 
of ICT in Schools 

االنتقسل النول  ف  التيميم ج ال نهجية ( 13
االوتراتيجية لالوتخدام الفيسل لتكنولوجيس االتصسال  

 ل دارسوال يمو س  ف  ا

14) Education Technology Conference & 
Fair Amman, Jordan 2014 

مؤتمر و معرض تكنولوجيا التعليم، عمان ( 14

 1024األردن 
15) The Third Educational Conference for 
the Schools of Islamic Scientific College 
2014/2015. 

ية العلمية المؤتمر التربوي الثالإل لمدارس الكل( 25

 1024/1025اإلسالمية، 

16) Distinguished Change in Education: 
Strategy Approaches to the effective use of 
IT in Schools 

اإلنتقال النوعي في التعليم: المنهجية (21

اإلستراتيجية لإلستخدام الدعال لتكنولوجيا اإلتصاالت 

 و المعلومات في المدارس
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International and local 

Conferences 
 محليه ودوليه مؤتمرات

17) The third Scientific Conference for 
College of Educational Sciences at Jarash 
University (The Arab Teaches 
Rehabilitations: Contemporary Visions) 
Jerash-Jordan 6-8/4/2010 

 –العلوم التربوية  المؤتمر العلمي الثالإل لكلية( 27

جامعة جرش ) تربية المعلم العربي و ترهيله : رؤع 

 8/4/1020-1معاصرة( ، جرش األردن 

18) An Educational Forum for Visions and 
Lighting on hot Issues on Higher Education, 
The Jordanian Associations for Educational 
Sciences Dead Sea – Jordan 2016. 

منتدع اضاءات و رؤع لقضايا ساخنة في ( 28

التعليم العالي، الجمعية األردنية للعلوم التربوية البحر 

 1021األردن  –الميت 

19) Innovations in Education Conference: 
Technology, Empowerment & Education. 

مؤتمر اإلبدا  في التعليم: التكنولوجيا والتمكين ( 29

 والتعليم

20) Innovation Teaches Forum Arabia, 
Masqat – Oman 29-30/9/2009 

 –مؤتمر المعلمين المبدعين العربي ، مسق  ( 10

 10/9/1009-19عمان 

21) Microsoft Partners in Learning: Middle 
East and Africa Forum. Aqaba – Jordan 
7-9/9/2011 

يم: منتدع فت في التعلومؤتمر شركاء مايكروس( 12

-7األردن  –الشرق األوس  و افريقيا، العقبة 

9/9/1022 

22) Educational Development Conference  
Ministry of Education. Amman – Jordan 
2015  

رة التربية و امؤتمر التبوير التربوي  وز( 11

 1025التعليم، عمان األردن 

23) International, Technology, Education 
and Development Conference. Valencia – 
Spain 7-9/3/2011. 

المؤتمر العالمي للتكنولوجيا و التعليم و ( 11

 9/1/1022-7اسبانيا  –التبوير، فالنسيا 

24) 4th policy Dialogue on higher Education 
with Southern Mediterranean Countries 
(2018) 

ت التعليم سياسا للحوار وولالرابآ المؤتمر (15

ووض البحر االبيض المتوس  جنوب العالي لدول 

(1028) 

 

Councils 

Mu'tah University 

 المجالس

 جامعة مؤتة

1) Mu’tah University Council Member 1 )لضو  جمس الجس ية 

2) College of Educational Sciences 
Council Member 2 )لضو  جمس كمية اليموم التربوية 

3) Mu’tah University Computer and E-
Learning Council Member 

لضيييو  جميييس تكنولوجييييس ال يمو يييس  ( 3
 والتيمم االلكترون 

4) Faculty Development Center Council 
Member 

لضييو  جمييس ادارة  ركيي  تطييوير أداء ألضيييسء ( 4
 هيئة التدريس
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International and Local Academic 

Associations 
 الدولية والمحلية الجمعيات األكاديمية

1) Association of Jordanian Academics 1) ج يية ايكسدي يين ايردنيين 

2) Jordanian Educational Association. 2) ايردنية الج يية التربوية 

3) International Society for Technology 
in Education, U.S.A. 

يميم.الوالييييييس  الج ييييييية الدوليييييية لتكنولوجييييييس الت (3
 ال تاده اال ريكية

4) Texas Computer Education 
Association, U.S.A. 

ج ييييية تكويييسس لماسويييوا التيمي ييي . الوالييييس   (4
 ال تاده اال ريكية

 


