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 21العدد  -مجلة عربية إقليمية
 

2012 

تقويم األداء التدريسي لطالب كلية التربية بجامعة طيبة  7
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 المنورة"
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  الذاكرة ونشاط الخاليا الدماغية بالفصوص الصدغية 
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 بسوهاج

 بكالوريوس
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 دبلوم عالي دبلوم أخصائي تخطيط المناهج وتطويرها 5
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Hochschule- Germany  
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 Hamburger Volks ألمانيا

Hochschule- Germany 

3 MS-Windows 95 und dessen praktische 
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 Hamburger Volks ألمانيا

Hochschule- Germany  
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 Hamburger Volks ألمانيا
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 Hamburger Volks ألمانيا
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Bundeswehr Hamburg 

7 Deutsh als Fremdsprache \ 
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 جامعة طيبة السعودية

 محركات البحث وكيفية استخدامها 12

 

 جامعة طيبة السعودية

 التصميم األمةل لشرائح العرض 13

 

 جامعة طيبة السعودية

 نتام إدارة التعلم اإللكتروني 14
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النشر العلمي في المجالت ذات معامل التأثير  22

 )الكليات العلمية(

 جامعة الملك فيصل السعودية

 جامعة الملك فيصل السعودية تصميم اإلختبارات اإللكترونية 23

 جامعة الملك فيصل السعودية في التحليل اإلحصائي  SPSSاستخدام برنامج  24



 Funرية المتعة  وتطبيقاتها  التعليم والتعلم )تن 25

Theo 

 جامعة الملك فيصل السعودية

تصميم ونشر البحث العلمي في المجالت ذات معامل  26

 التأثير المرتفع

 جامعة الملك فيصل السعودية

 جامعة الملك فيصل السعودية لفكرية وتسجيل براءة االختراعالملكية ا 27

  فيداماتها خو المفاهيمية واست الذهنية الخرائط 28

 ةميالتفكير والكتابة األكادي

 جامعة الملك فيصل السعودية

 جامعة الملك فيصل السعودية إعداد ملف الترقية 29
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 جامعة الملك فيصل السعودية
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دارة المشرعات الصغيرة في مؤتمر  1 مشكالت تمويل وا 

 اميةالدول الن
Goettingen University-
Germany 

2000 

مؤتمر عن تفعيل لدور الطالب الدارسين بألمانيا  2
والعائدين إلي بالدهم بالمساهمة في حل مشكالت 

 التنمية بها

Goettingen University-
Germany 

2000 

-Hamburg University المؤتمر العلمي لتطوير التعليم الفني بألمانيا   3
Germany 

2001 

مؤتمر تدريب مدربي ميسرات المدارس الصديقة  4
 للفتيات

كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب 
 الوادى

2003 

مؤتمر تصميم وتنفيذ مشروعات تطوير التعليم العالي  5
(HEEPF) 

 2003 الهندسة جامعة القاهرةكلية 

دارة مشروعات تطوير التعليم العالي  6 مؤتمر تصميم وا 
معات ومؤسسات دول االتحاد بالتعاون مع جا

   (TEMPUS)األوروبي 

 2004 الهندسة جامعة القاهرةكلية 

كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب  مؤتمر الوالدية الراشدة 7
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2004 

مؤتمر عن اإلحصاءات والنتائج لمشروعات تطوير  8
 (HEEPF)التعليم العالي 

 2005 دار الضيافة جامعة حلوان

لختامي لبرنامج إعداد معلمي الرياضيات المؤتمر ا 9
 بكلية التربية بسوهاج 

كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب 
 الوادي

2005 

ندوة التحصيل العلمي للطالب الجامعي الواقع  10
 والمأمول

 2007 كلية التربية جامعة طيبة

التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية: مؤتمر  11
 تركخطوات عملية لنجاح مش

المركز الوطني للتعلم اإللكتروني 
 والتعليم عن بعد

2008 

 2008 كلية التربية جامعة عين شمس المناهج الدراسية والهوية الثقافية 12
 2008 كلية التربية جامعة طيبة الملتقى العلمي الثاني ألبحاث المدينة المنورة 13
عن  المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم 14

 : صناعة المستقبلبعد
 -المركز الوطني للتعليم اإللكتروني

 الرياض
2009 

مؤتمر اإلعتماد األكاديمي لكليات التربية بالوطن  15
 العربي: رؤى وتجاري 

 2009 كلية التربية جامعة طيبة

 
16 

 2010 كلية التربية جامعة طيبة ندوة التعليم العالي للفتاة: األبعاد والتطلعات

التطلعات  – التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية "  17
 ،"والتحديات

كلية التربية والعلوم اإلنسانية جامعة 
 طيبة

2011 

 2012 كلية التربية جامعة طيبة مؤتمر التعليم المستمر وتحديات مجتمع المعرفة 18



 2015 كلية التربية جامعة حلوان التعليم ودعم اشخصية المصرية 19
 2016 جامعة بورسعيد السنوي اثاني للكمبيوتر التعليميالمؤتمر  20
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 والمجتمع
 2016 كلية التربية جامعة بنها
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 الخطط والمشاريع المستقبلية:

 طط والمشاريعالخ م

 مقترح مشروع إنشاء معامل الحاسوب الذكية 1
نتاج المقررات اإللكترونية في ضوء اإلتجاهات الحديثة لنظريات التعلم 2  مقترح مشروع تصميم وا 
 مقترح مشروع برامج أكاديمية في المناهج والتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 3
 Multimediaالتجاهات الحديثة في استخدام الوسائط المتعددة مقترح مشروع لتدريب المعلمين في ا 4

 في التدريس
للطالب في   Performance Competencies)مشروع مركز متابعة وتقويم وتطوير األداء)مقترح  5

 مجال التخصص
 مقترح توظيف برامج الموهوبين في مجال التعليم الفني 6
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