
                                                                                         

National Center for Educational 

Development (NCED) 
International Virtual Conference 2020 

COVID-19 A Game Changer in Education: 

Reconnecting Virtually 

بوي ي للتطوير التر
 المركز الوطن 

ي 
اض   2020المؤتمر الدولي االفتر

ي التعليم: إعادة التواصل  19-كوفيد
يغّير قواعد اللعبة ف 
 
 
اضيا  افير

 

 2020نوفمتر  14السبت 
Saturday, 14 November 2020 

MORNING SESSIONS الجلسات الصباحية 
 

Plenary Session 9:00-9:15 AM الجلسة االفتتاحية 
 

  راشد الدرهم بن حسنسعادة الدكتور  –رئيس جامعة قطر ورئيس مجلس الجامعة كلمة 

  بوي ي للتطوير الير
 أبو تينةعبدهللا محمد د. أ.  –كلمة مدير المركز الوطن 

 : ةلحضور الجلس

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

2. Event ID:  
121 563 8334 

3. Password:  

ncedconf 

 

Keynote Speakers 9:15 -10:30 AM    المتحدثون الرئيسيون 
 

 عكاري ريما كرامي د. 
بوية  ي اإلدارة والسياسة الير

 
 الجمهورية اللبنانية -الجامعة األمريكية ببّيوت  -أستاذة مشاركة ف

ي مواجهة جائحة كورونا: 
 
تجربة محطة مفصلية نحو قيادة مدرسية لعملية التطوير ف

ي المنطقة العربية
 
 المدارس ف

 

 حلمي الهمامي د. أ. 
 افرنس –كلية إدارة األعمال برين العميد األكاديمي ل

ي ظل 
 
ي أوروباكورونا: تجربة   جائحةإدارة التغيتر ف

 
 مؤسسات التعليم العالي ف

 

   Panel Discussion Session 10:30 -11:45 AM الجلسة النقاشية 
 

ي األزمات: ابتكار حماية التعليم 
 
اف للمستقبل ف  حلول آنّية أم استشر

 
 ضيوف الجلسة: 

  م  –منذر الضامن د. حسام
ّ
ي التعليم والتعل

 
 جامعة قطر –مدير مركز التمّي  ف

  بوي  –أ. حصة يوسف العالي دولة  –وزارة التعليم والتعليم العالي  –مدير مركز التدريب والتطوير الير
 قطر

   دولة قطر –وزارة التعليم والتعليم العالي  –مدير إدارة التعليم المبكر  –أ. مريم علي البوعينّي 

 بوي – المضاحكةعلي موزة  . أ   دولة قطر  –وزارة التعليم والتعليم العالي  – مدير إدارة التوجيه الير

  ي بوية  –د. نوف عبد هللا الكعن  وزارة التعليم والتعليم العالي  –مدير إدارة السياسات واألبحاث الير

 دولة قطر –

 بية الخاصة  – الخاطر  منصور  أ. هنادي وزارة التعليم والتعليم  – لموهوبّي  ورعاية امدير إدارة الير
 دولة قطر –العالي 

 
 

BREAK 11:45 – 12:15 PM     احة
ر
 است

 

Research Paper Sessions  12:15 -2:15 PM جلسات األوراق البحثية 

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e2dd2a2f5164e94a96269904bd976e49d


                                                                                         

(Concurrent) )امنة  
ر
 (جلسات مت

Research Paper Room 1 ي ظل كوفيد ال سياساتال
 
بوية ف

ر
1البحثية  غرفة األوراق   19ت  

12:15 – 12:30 
ي دول مجلس التعاون 

 
واقع وتحديات استجابة األنظمة التعليمية وسياساتها لجائحة كورونا ف

ي   الخليجر
ي  د. خلف العي 

 أيمن العمري د. أ. 

ي 
ى الغين   أ. بشر

مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس 
ُ
 ع

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

2. Event ID:  
121 539 2107 

3. Password: 

ncedconf 

 

12:30 – 12:45 
عد

ُ
م عن ب

ُّ
َعل
َ
ي لسياقات الت ر التكنولوجر

ُّ
ك
َ
ف
َ
ي بدولة  معايتر الت

وفق كفايات المنهج التعليمي الوطن 

 قطر
 د. عماد عبد الهادي محمد صديق

 قطردولة  -وزارة التعليم والتعليم العالي 

12:45 – 1:00 
ي ظل جائحة الكورونا كوفيد 

 
اتيجية ف

ر
 19إدارة األزمات نظرة است

 أ. لطيفة العلي المعاضيد
بوية  إدارة السياسات واألبحاث الير

 دولة قطر -التعليم والتعليم العالي وزارة 

1:00 – 1:15 

ي ظل كوفيد إ
 
بوية ف

ر
 19ضاءة عىل السياسات الت

 د. إبراهيم الصوافطة
مانسلطنة  -مدرسة السلطان 

ُ
 ع

1:15 – 1:30 

ي سلطنة 
 
مانواقع استجابة السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي ف

ُ
وس كورونا ع ات فتر  لتأثتر

 راشد بن علي الهاديأ. بدرية بنت 
مانسلطنة  –جامعة السلطان قابوس   عُ

1:30 – 1:45 
ي سلطنة 

 
مانجاهزية المؤسسات التعليمية ف

ُ
ي مواجهة األزمات الطارئة ع

 
 ف

 أحمد محمد الخروصي أ. 
 محمود المياحي  أ. 

بية والتعليم مانسلطنة  -وزارة الير
ُ
 ع

1:45 – 2:15 

 أسئلة الحضور 
Research Paper Room 2 2غرفة األوراق البحثية  مشاركة أولياء األمور 

12:15 – 12:30 

ي العملية التعليمية بسلطنة 
 
اإلدارة الذاتية للمدرسة كمدخل لدعم مشاركة األرسة والمجتمع ف

مان
ُ
 ع

 د. حسام الدين السيد محمد إبراهيم

مانسلطنة  -جامعة نزوى  
ُ
  ع

 د. سعيد بن راشد بن علي الشهومي 
بية والتعليم مانسلطنة  -وزارة الير

ُ
 ع

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/onstage/g.php?MTID=ee47b60215f98dc328b02c70fe7b02a1c
https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=efd166b2bfa74371bd296e2a03b947c10


                                                                                         

12:30 – 12:45 

م عن بعد )إمكانيات 
ّ
 حلول( -تحديات  -أولياء األمور والتعل

 د. عفاف علي اللواتية
بية والتعليم ُعمانسلطنة  -وزارة الير  

1. Scan the code 

 

2. Event ID:  
121 865 1596 

3. Password:  

ncedconf 

 

12:45 – 1:00 
ل  
 
 مفهوم مسؤولية التعليم: التعليم عن بعد بير  المدرسة والمت

ّ
 جائحة كورونا تغتر

 د. فايزة الغيالنية
بية والتعليم  ُعمانسلطنة  -وزارة الير  

1:00 – 1:15 
ي ظل أزمة كورونا

 
عد ف

ُ
 (COVID 19) مستوى الجاهزية لدى أولياء األمور لتعلم أبنائهم عن ب

مانبسلطنة 
ُ
 : المطالب والتحدياتع

 أ. محمد بن سليمان بن خلفان الهطالي 
بية والتعليم مانسلطنة  -وزارة الير

ُ
ع  

 بن سعيد العمّييأ. منذر بن حمدان 

مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس
ُ
 ع

1:15 – 1:30 
اكة مع أولياء األمور ي المدارس لتفعيل الشر

 
 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 حليمة الذهليةأ. 

بية والتعليم مانسلطنة  -وزارة الير
ُ
 ع

 د. عائشة الحارثية
مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس

ُ
 ع

ي  د. أ.                                                
 وجيهه العان 

مان -جامعة السلطان قابوس                              
ُ
 سلطنة ع

1:30 – 1:45 
اتيجيات التكيف ألولياء األمور العمانيير  تجاه تحديات التعلم عن بعد خالل جائحة

ر
 است

COVID19  

 أ. صفية الهاشمي 
مان –التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار وزارة 

ُ
 سلطنة ع

 أ.د. سعيد الظفري

مان -جامعة السلطان قابوس والمرصد االجتماعي 
ُ
 سلطنة ع

 

1:45 – 2:00 
ي 
 
ون

ر
م اإللكت

ّ
 اتجاهات أولياء أمور التالميذ ذوي صعوبات التعلم نحو أساليب التعل

 أسماء أحمد الزدجالي أ. 

مان - مدرسة السعد العالمية
ُ
 سلطنة ع
ي   د. سهيل محمود الزعن 

مان -جامعة السلطان قابوس
ُ
 سلطنة ع

2:00 – 2:15 

  الحضور أسئلة 
Research Paper Room 3  

ّ
م عن بعدم التعل

ّ
 3غرفة األوراق البحثية  المدمج والتعل

12:15 – 12:30 

ي مدارس سلطنة 
 
مانتجربة تطبيق التعليم المدمج ف

ُ
ي ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد  ع

 
 19ف

 لحضور الجلسات: 



                                                                                         

 د. حمدة بنت حمد بن هالل السعدية

مانسلطنة  -جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 
ُ
 ع

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

2. Event ID:  
121 152 7320 

3. Password:  
ncedconf 

 

12:30 – 12:45 
 إي

ّ
ي ظل جائحة كورونا كوفيدجابيات وسلبيات التعل

 
ي دولة  19-م عن بعد ف

 
وأثرها عىل التعليم ف

 قطر
ي  أ. نادية العني 

بوية   إدارة السياسات واألبحاث الير

 دولة قطر -التعليم والتعليم العالي وزارة 

12:45 – 1:00 
ي سلطنة 

 
ي للتعليم ف اتيجر

ر
مانالتعليم المدمج: الخيار االست

ُ
ة كوفيد ع

ر
 وما بعدها 19-خالل فت

 أ.د. عبد القادر السيد
 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية

مانسلطنة  -جامعة ظفار
ُ
 ع

1:00 – 1:15 
حةنماط التعلم أآلية تطبيق 

ر
ي المؤسسات التعليمية: رؤية مقت

 
 المدمج ف

 أ. د. حيدر حاتم فالح العجرش

بية األساسية   كلية الير
 الجمهورية العراقية -جامعة بابل

1:15 – 1:30 
ي سلطنة 

 
مانالتعلم المدمج ف

ُ
 جهود واقعية وتطلعات مستقبلية 19: كوفيد ع

 الغتامي د. 
 سليمان بن سيف بن سالمّي 

مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس
ُ
 ع
 أ. مريم فايل خميس البدرية

 أ. شمسة بنت سعيد بن سالم الجرادية

بية والتعليم مان -وزارة الير
ُ
 سلطنة ع

1:30 – 1:45 
ات: سلطنة  مانالتعليم عن بعد وعالقته ببعض المتغتر
ُ
ي ظل جائحة كورونا ع

 
 ف

 د. سالم بن نارص بن سعيد الكحالي 

مانسلطنة  -جامعة صحار
ُ
 ع

1:45 – 2:15 
 أسئلة الحضور 

Research Paper Room 4  
ّ
 4غرفة األوراق البحثية  االحتياجات الخاصة يم ذو تعل

12:15 – 12:30 
ي تعليم مهارات الحياة اليومية لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية 

 
ي ف

 
ون

ر
مستوى إسهام التعلم اإللكت

 أثناء جائحة كورونا

ي د.  عن 
ُ
 سهيل محمود أحمد الز

 د. خــولـة بنت هـالل المعـمـــري
 د. بكار سليمان بكار المعمري

مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس
ُ
 ع

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 12:30 – 12:45 
ي تطوير عادات العقل لدى طلبتهم

 
 دور معلمي صعوبات التعلم ف

 محمد جالل الفواعّي  د. أحمد

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e4707a033705d62b6842bba2d34a7b188
https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=ede97c68d51df6d3310e9177e882e3b52


                                                                                         

مانسلطنة  -جامعة نزوى
ُ
 ع

 

2. Event ID:  
121 040 1564 

3. Password: 
ncedconf 

 

12:45 – 1:00 
واقع ومعوقات التعليم المدمج لذوي اإلعاقة البرصية من وجهة نظر معلمي معهد عمر بن 

ي سلطنة 
 
مانالخطاب للمكفوفير  ف

ُ
 ع

 أ. سلم العلوي
بية والتعليم  مانسلطنة  –وزارة الير

ُ
 ع

1:00 – 1:15 
ي سلطنة 

 
مانتكيف الطلبة ذوي اإلعاقة مع نظام التعليم عن بعد ف

ُ
 ع

 المياحي  أ. محمود
 أ. أحمد الخروصي 

بية والتعليم مانسلطنة  -وزارة الير
ُ
 ع

1:15 – 1:30 
ي تعزيز المعرفة بفئة الموهوبير  ذوي صعوبات 

 
ي ف

 
ون

ر
ي قائم عىل التعلم اإللكت أثر برنامج تدرينر

 التعلم
 المعمري سليمانسمية بنت أ. 

بية والتعليم  مانسلطنة  –وزارة الير
ُ
 ع

ي د. سهيل محمود   الزعن 
 سليمان بكار  د. بكار  

مانسلطنة  –جامعة السلطان قابوس
ُ
 ع

1:30 – 1:45 

ي سلطنة 
 
ي ظل جائحة كورونا عند الطلبة ذوي صعوبات التعلم ف

 
عد ف

ُ
تحديات توظيف التعلم عن ب

مان
ُ
 ع

 سعيد العدويفاطمة بنت علي بن أ. 
بية والتعليم مانسلطنة  -وزارة الير

ُ
 ع

1:45 – 2:15 

 أسئلة الحضور 

Research Paper Room 5  ي اتحديات
 
ون

ر
 5غرفة األوراق البحثية  لتعلم اإللكت

12:15 – 12:30 
ي سلطنة 

 
ي كمدخل لتطوير تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ف

 
ون

ر
مانالتعليم اإللكت

ُ
 ع

ي ظل جائحة كورونا(
 
 )دراسة حالة لمحافظة ظفار ف

 عادل علي  د. 
 مستورة بادزيسد . أ. 

يا –الجامعة االسالمية العالمية   مالّي 

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

12:30 – 12:45 
ي ضوء تصورات معلمات رياض 

 
ي مرحلة الطفولة المبكرة: التحديات والفرص ف

 
عد ف

ُ
م عن ب

ّ
التعل

 األطفال وممارساتهن التعليمية
 احميدة د. فتحي 

 األردنية الهاشمية المملكة -الجامعة الهاشمية

12:45 – 1:00 

 تأثتر نظام التعليم عن بعد عىل الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
 طارق عبد المجيد كامل أحمد. د

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e16de1689724ceb552d918a7e03276c13


                                                                                         

 مدرسة جاسم بن حمد الثانوية

 دولة قطر -وزارة التعليم والتعليم العالي 

2. Event ID:  
121 044 4454 

3. Password:  

ncedconf 

 

1:00 – 1:15 
 بقلق المستقبل  19-عالقة جودة الحياة األكاديمية والخوف من كوفيد

 لدى الطلبة الجامعيير  
 فهيمة السعيديأ. 

بية والتعليم مان -وزارة الير
ُ
 سلطنة ع

 سعيد الظفري د. أ. 

مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس
ُ
 ع

1:15 – 1:30 
 : ي

اض 
ر
 الواقع والتحديات، مركز رعاية التعليم المبكر االفت

 
 الطفل نموذجا

 العيشي د. عامر بن محمد بن عامر 

بية  كلية الير
مان -جامعة السلطان قابوس

ُ
 سلطنة ع

1:30 – 1:45 
ي يعانيها طالب المرحلة الثانوية بسبب جائحة كورونا

 الضغوطات النر

 . نور الهدروسي د
 مدرسة ابن تيمية الثانوية للبنّي  

 دولة قطر -وزارة التعليم والتعليم العالي 

1:45 – 2:00 
ي تعليمتحديات التعليم عن 

 
ي قطاع غزة اللغة العربية بعد ف

 
ي زمن الكورونا للصف للعارسر ف

 
 ف

 الكردي خض  مجدي . د
 فلسطّي  دولة  – جامعة القدس المفتوحة

ي  أ. 
 إنعام هالل البطريح 

بية   فلسطّي  دولة  -ةالفلسطينيوزارة الير

 أ. أرواح نعمان كرم
 فلسطّي  دولة  -كلية فلسطّي  التقنية

2:00– 2:15 

 ئلة الحضور أس

Research Paper Room 6  اتيجيات
ر
ي تقو است

 
 6غرفة األوراق البحثية  الطلبة عن بعد تعلم يممتنوعة ف

12:15 – 12:30 

اتيجيات التقويم عن بعد وتوقع األداء التفاضىلي لمفردات االختبار
ر
 درجة تفضيل الطلبة الست

 عمارة د. إيهاب محمد نجيب
 راشد بن سيف المحرزيأ. 

مان -جامعة السلطان قابوس
ُ
 سلطنة ع

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

12:30 – 12:45 
ي ظل جائحة كوفيد 

 
من وجهة نظر طلبة  19واقع استخدام األساتذة ألدوات التقويم البديل ف
 الجامعة

 علي خلف
 د. مصطف 

  د. ايهاب نجيب عمارة
 د. منال خصيب الفزارية

مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس
ُ
 ع

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=ef07cfb3f8dcd4d36da4755bd3412deda


                                                                                         

12:45 – 1:00 

ي االنتقال من تقويم التعلم إل التقويم ألجل التعلم: دراسة مقارنة التقويم 
 
متعدد األطراف ودوره ف

ي ظل جائحة كوفيد 
 
بية والتمريض بجامعة السلطان قابوس ف

ر
ي الت

 19بير  كلينر
 د. يوسف أبوشندي

 عمر الرواجفة د. 
مان -جامعة السلطان قابوس

ُ
 سلطنة ع

 

2. Event ID:  
121 700 9568 

3. Password:  
ncedconf 

 

1:00 – 1:15 
بية بالرستاق واقع استخدام التعليم 

ر
ي المدمج لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الت

 
ون

ر
اإللكت

ي ظل جائحة كورونا
 
 وعالقته بتقدير نواتج التعلم ف

 أحمد إسماعيل السيدميمي د. 
مان -جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق 

ُ
 سلطنة ع

 د. عادل العادل

مان -جامعة السلطان قابوس 
ُ
 سلطنة ع

1:15 – 1:30 
ونية عىل تحصيل الطالب ودافعيتهم نحو التعلم

ر
 تأثتر ملفات اإلنجاز اإللكت
 فاطمة علي الوشاحي  أ. 

بية والتعليم  مان –وزارة الير
ُ
 سلطنة ع

1:30 – 2:15 

 أسئلة الحضور

Research Paper Room 7 اتيجيات تدريس وإدارة صفية
ر
 7غرفة األوراق البحثية  است

12:15 – 12:30 
ي تنمية تحصيل طالبات الصف العارسر األساسي بفقه فاعلية 

 
التدريس باستخدام القصة الرقمية ف

بية اإلسالمية
ر
ي مادة الت

 
 القضايا المعارصة ف

ي عرابةأ. 
 وفاء بنت علي بن سعيد بن 

بية والتعليم مانسلطنة  -وزارة الير
ُ
 ع

 . محسن بن نارص السالمي د

مانسلطنة  -جامعة السلطان قابوس
ُ
 ع

 الجلسات: لحضور 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

2. Event ID:  
121 801 5126 

3. Password: 
ncedconf 

 

12:30 – 12:45 

ي التعلم عن بعد: اإللعاب األ
 
ونية ف

ر
 يجابيات وسلبياتإلكت

 نوار حامدةأأ. 
بية والتعليم الفلسطينية   دولة فلسطّي   –وزارة الير

12:45 – 1:00 

اتيجيات الفعالة لتحفتر  طلبة الصفوف )
ر
( للتعلم عن بعد وعالقتها بدافعية التعلم من 10-5االست

مانوجهة نظر المعلمير  بسلطنة 
ُ
 ع

اشديةحفيظة  د.   الي 

بية والتعليم مانسلطنة  - وزارة الير
ُ
 ع

1:00 – 1:15 

بية اإلسالمية بسلطنة 
ر
ي مادة الت

 
ي التعلم المدمج عىل التحصيل ف

 
أثر اختالف مستويات الدمج ف

مان
ُ
 ع

 د. رابعة الصقرية

مانسلطنة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 
ُ
 ع

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e081d323126f5781c62794c7366ba9150


                                                                                         

1:15 – 1:30 

ي إدارة البيئة الصفية تحديات 
 
اضيةتواجه المعلمير  ف

ر
 وسبل الحد منها االفت

 رندة عزام أ. 
 ياسمّي  أبو شيحة أ. 

 فلسطّي   دولة

1:30 – 1:45 

عد باستخدام منصة 
ُ
حات تطوير تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن ب

ر
 تحديات ومقت

وس كورونا المستجد" كوفيد (Moodle)موودل  ي ظل جائحة فتر
 
 19-ف

 د. محمد عل أحمد شحات

 محمد بن حمود العامريأ. 
مان -جامعة السلطان قابوس

ُ
 سلطنة ع

1:45 – 2:15 
 أسئلة الحضور

Research Paper Room 8 
Presented in English 

COVID-19: Practices & Expectations  8غرفة األوراق البحثية 
ية  تقدم باللغة اإلنجلّي 

12:15 – 12:30 

COVID19-Induced Confinement is Associated with Changes in Reading 

Habits 

Prof. Mahmoud Alomari 
Qatar University- State of Qatar 

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

2. Event ID: 
121 700 5263 

3. Password:  
ncedconf 

 

12:30 – 12:45 

COVID-19 Expedites the Turning over to Technology-Embedded Remote 

Teaching 

Dr. Yousef Alshaboul 
Qatar University- State of Qatar 

12:45 – 1:00 

Student Teachers’ Agency in the Transition to Emergency Online Learning  
Dr. Saba  Qadhi 

Prof. Xiangyun Du 

Qatar University- State of Qatar 
Dr. Youmen Chaaban 

AZM University- Lebanon 

1:00 – 1:15 

Private School Teachers and COVID-19 Pandemic: What Lesson Do We 

Learn? 
Dr. Saheed Adebayo 
Khadijah Adebayo 

 Nigeria 

1:15 – 1:30 

Omani Students’ Online Academic Efficacy Beliefs in Relation to Study 

Anxiety during COVID19 
Dr. Said Aldhafri 

Sultan Qaboos University & Ministry of HESRI 
Salma Alalawi 

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e6d2d5bfad8f4fb72e57bb1967ae4a124


                                                                                         

Ministry of Education - Sultanate of Oman 

1:30 – 1:45 

Dramatically Improving Reading Through Metacognition  and Conscious 

Use 
Dr. Gwen Lavert 

Feuerstein Cognitive Early Childhood Trainer- USA 

 1:45 – 2:00 

Using Mobile Technology to Enhance Student Problem Solving Skill 

Prof. Ahmad I. Ayesh 
College of Arts and Sciences 

Qatar University- State of Qatar  

2:00 – 2:15 

Questions & Answers 
 

AFTERNOON SESSIONS  المسائيةالجلسات  
 

2:45 -3:30 PM    

Keynote Speaker (English) 

 
Dr. Bryan Goodwin 

 President & CEO of McREL International  - USA 

 

Confronting COVID-19 in the U.S.A, Australia and Pacific: Seizing the 

Moment to Create a “Better Normal” 

 

 لحضور الجلسة: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

2. Event ID:  

121 818 6700 
3. Password:  

ncedconf 

 

BREAK 3:30 – 4:00 PM     احة
ر
 است

 

Research Paper Room 9 
4:00-6:00 PM 

ي ظل جائحة كورونا مهنيةالتنمية ال
 
 ف

9غرفة األوراق البحثية   

4:00 – 4:15 

ي البيئة التعليمية الجديدة
 
 التنمية المهنية للمعلمير  ف
 مرتضوي أ. خولة
 دولة قطر -جامعة قطر

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  
4:15 – 4:30 
 التعلم المدمج

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=ebf1bf359ee0c8e9707ac6e364d4540f0
https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=eabb5b95a9486fc8a89d6dcfa1506231a


                                                                                         

ي  أ. عائشة
 الوحشر

بية والتعليم مان -وزارة الير
ُ
 سلطنة ع
 د. أسماء عبد الرحمن

ية  جامعة يا -العلوم اإلسالمية المالّي   مالّي 

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 
2. Enter the Event ID: 

121 801 9314 
3. Password:  

ncedconf 

4:30 – 4:45 
ي ظل الظروف االستثنائية

 
 متطلبات التنمية المهنية للمعلمير  ف

 أ. شيماء بنت عبد العزيز عبدا هلل الشنفرية
بية والتعليم مان -وزارة الير

ُ
 سلطنة ع

4:45 – 5:00 
ي حاالت الطوارئ واألزمات: تجربة معلمي شبكة التعلم من تنمية 

 
المعلمير  وتأهيلهم عن بعد ف

ي المملكة األردنية الهاشمية
 
 الدراسات االجتماعية ف

ي و ع. إبراهيم الد
 ص 
 المملكة األردنية الهاشمية-أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمّي  

5:00 – 5:15 

ي 
حة لتطوير أداء المعلمير  المهن 

ر
ي ظل جائحة كورونارؤية مقت

 
 ف
 د. محمد خض  شبّي 
 دولة فلسطّي   - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

5:15 – 5:30 
ي فلسطير  

 
ي األول ف

 
ون

ر
التدريب عن بعد بير  الوقع والمأمول: تجربة ملتقر معلمي العلوم اإللكت

 م2020
 إياد الياس حسّي  ربيعأ. 

بية والتعليم الفلسطينية   فلسطّي   دولة –وزارة الير

5:30 – 5:45 

ي تكوين مجتمعات التعلم الشبكية وتهيئة المتعلم لالستفادة منها مدى الحياة
 
 دور المعلم ف

حم نارص أحمد أ. خالد
َ
 الق
 دولة قطر -وزارة التعليم والتعليم العالي 

5:45 – 6:00 
 أسئلة الحضور

   Workshop Sessions  

(Concurrent) 
4:00-6:00 PM 

 ورش العملجلسات 

امنة(  
ر
 )جلسات مت

Workshop Room 1 اتيجيات ت
ر
لمعلمي الرياضيات دريساست 1غرفة ورش العمل    

4:00-5:00 PM 
ي التعليم وفق منهجية الكايزن

 
 التحسير  الرقمي المستمر ف

 د. رانيا البكور
 دولة قطر -وزارة التعليم والتعليم العالي 

 
      

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/onstage/g.php?MTID=e22af23d587f4f840df2e30f7c9d8bb35


                                                                                         

5:00-6:00 PM 

ي تدريب معلمي 
 
الرياضيات عن بعد: تجربة من المملكة األردنية  تطبيقات عملية متقدمة ف

 الهاشمية
ين السلمان  أ. صي 

 المملكة األردنية الهاشمية -أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمّي  

1. Scan the code 

 

2. Event ID: 
121 954 1125 

3. Password:  

ncedconf 

Workshop Room 2  ي
2غرفة ورش العمل  التفاعل الصق   

4:00-5:00 PM 

اضية: 
ر
ي الصفوف االفت

 
كاديمية ف  اإلجراءات والدمج والتغذية الراجعةبناء ثقافة سلوكية وأ

 جمانة جي  أ. 
      المملكة األردنية الهاشمية -كاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمّي  أ

 
      

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 
1. Scan the code 

 
2. Event ID: 

121 124 3858 
3. Password:  

ncedconf 

5:00-6:00 PM 
 التعلم عن بعد بير  تفاعل الطالب وإبداع المعلم

 أ. آسية البوعينّي  
 دولة قطر –وزارة التعليم والتعليم العالي 

 

 
 

 

Workshop Room 3 3غرفة ورش العمل  تطبيقات تعليمية تفاعلية  

4:00-5:00 PM 
 ((Teamsباستخدام منصة تيمز  الممارسات المهنية وفق المنج التأمىلي      

يتح  أ. إيمان شر

 دولة قطر -وزارة التعليم والتعليم العالي 

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e6faf18890d177af4ee3119385008eab7
https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e93f614baa3eeff81da01916bf0a41712


                                                                                         

5:00-6:00 PM 

م عن بعد 
ّ
 فاعليةبرامج ومواقع تفاعلية للتعل

ر
 أكت

ي 
 أ. رحاب الجناين 
 دولة قطر -وزارة التعليم والتعليم العالي 

 
2. Enter the Event ID: 

121 414 1457 
3. Password:  

ncedconf 

Workshop Room 4 

Presented in English 
Students’ Engagement in Online 

Learning 

 4غرفة ورش العمل 
ية  تقدم باللغة اإلنجلّي 

4:00-5:00 PM 

     The Art of Engaging Students in Online Learning 

Khaled Al-Naimat 
Queen Rania Teacher Academy – Hashemite Kingdom of Jordan 

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 
1. Scan the code 

 
2. Enter the Event ID: 

121 694 7294 
3. Password:  

ncedconf 

5:00-6:00 PM 

COVID-19 A Game Changer in Education: Reconnecting Virtually 
Hilal AL-Riyami 

Iman AL-Maskari 

Salikon for Knowledge Company – Sultanate of Oman 

 

Workshop Room 5 5غرفة ورش العمل  عن بعدالمدمج و التقييم يم يتقال  

4:00-5:00 PM 

اضّية
ر
ي الصفوف االفت

 
ي مهمات التعلم عن بعد، رؤية جديدة للتقييم ف

 
 التقييم المدمج ف

ي أ. 
 لبن  الدرين 
ة الملكة رانيا لتدريب المعلمّي    المملكة األردنية الهاشمية  -أكاديمير

 

 الجلسات: لحضور 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e4cad8df54fef96871bf591944f589d13
https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=e963ed9bbd95808563666cb62ddd798c2


                                                                                         

5:00-6:00 PM 

اتيجيات تقييم 
ر
ي التعليم عن بعداست

 
 الطلبة ف

ي أ. 
 فاطمة الهنان 

 أمل الباديأ. 

مان -مؤسسة أكاديمية
ُ
 سلطنة ع

 

1. Scan the code 

 

2. Event ID: 
121 200 4265 

3. Password:  
Ncedconf 

Workshop Room 6 ونية
ر
 6غرفة ورش العمل  ملفات اإلنجاز و االختبارات اإللكت

4:00-5:00 PM 

ونية     
ر
 ملفات اإلنجاز اإللكت

 أمل الباديأ. 
ي أ. 

 فاطمة الهنان 
مان سلطنة -مؤسسة أكاديمية

ُ
ع  

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

 

2. Event ID: 
121 919 2448 

3. Password:  

ncedconf 

5:00-6:00 PM 
ي باستخدام برنامج 

 
ون

ر
 Active Presenterتصميم اختبار إلكت

ي أ. 
 أسماء الكلبان 

بية والتعليم مان -وزارة الير
ُ
 سلطنة ع

 

 
 

 Active Presenterمتطلب الورشة: تحميل برنامج   

Workshop Room 7 ي تقويم تعلم الطلبة عن بعد
 
اتيجيات متنوعة ف

ر
7غرفة ورش العمل  است  

4:00-5:00 PM 

ة كوفيد
ر
مان فت

ُ
 19-تقويم تعلم التالميذ بسلطنة ع

 
 : مواد المجال األول نموذجا

 د. محفوظ بن سليمان بن مبارك الشيادي
بية والتعليم مان -وزارة الير

ُ
 سلطنة ع

 لحضور الجلسات: 

To join the session: 

 Computers: 

Click here  

 Mobile devices: 

1. Scan the code 

Presented in English 5:00-6:00 PM ية  تقدم باللغة اإلنجلّي 

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=ed307034f4cb52a0c7105876b51adfa7e
https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=ee6768988c0de8efb75ecd1b2edc52b55


                                                                                         

Assessing Students Effectively in an Online Learning Environment 

Audai Ababneh 
Queen Rania Teacher Academy – Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 

2. Event ID: 
121 534 9841 

3. Password:  
ncedconf 

 

END OF CONFERENCE ختام المؤتمر 
 

* For further information, please refer to research 

papers and workshops abstracts  subpage  through 

the link below. 

يمكنكم االطالع عىل ملخصات األوراق  لمزيد من التفاصيل *

 ، عتر الرابط أدناه. عىل الصفحة الخاصة بها البحثية وورش العمل

conference/abstracts-virtual-http://www.qu.edu.qa/education/centers/nced/international 
 

http://www.qu.edu.qa/education/centers/nced/international-virtual-conference/abstracts

