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 املؤهالت العلمية
 .م1994عام  مع مرتبة الشرف تقدير عام جيد جدا   –بكالوريوس العلوم والرتبية  -1
 .م1996عام  جدا  الرتبية بتقدير عام جيد  يف ةدبلوم خاص-2
تـدري   يفالكمبيـوتر  الرسـالة اسـتخداماتوكـان مووـو  بتقـدير عـام اتا . الرتبيـة يفماجستري  -3

عـــام  – (كليـــة الرتبيـــةلطـــالب    Computer in teaching probabilityاالحتمـــاالت 
 .م1999

 Computerالوسـاط  املتعــددمل املعـز مل بلكمبيــوتر  توظيــ وكـان مووــوع ا الرتبيــة  يف هدكتـورا-4

based Multimedia   عـام  -الثـاوو  األولواختـاذ القـرار لطـالب الصـ   التباعـد والتفكـري
 .م2003

 م. 2008 عام ىف أستاذ مشارك  -5
 م. 2014ذ ىف عام أستا -6
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 اجلواطز العلمية:

 -املركز األول ىف جمال البحوث والدارسات الرتبويـة -جاطزمل مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج -1
 .2011يوويو 

ـــدول اخللـــيج -2 ـــة العـــريب ل ـــة  -جـــاطزمل مكتـــب الرتبي  –املركـــز األول ىف جمـــال املـــدوانت اإللكرتووي
 .2011ديسمرب 

 هـ. 1431للعام اجلامعي  –لكرتوين من جامعة امللك خالد جاطزمل التعلم اإل -3
ـــر  –التميـــز ىف تصـــميم الـــدروس التعليميـــة  -جـــاطزمل مكتـــب الرتبيـــة العـــريب لـــدول اخللـــيج -4 فرباي

 م.2013
 املنشورمل :األوراق العلمية و البحوث 

سـتو  التشـاركية فعالية برانمج مقرتح ىف قـاطم علـا الـتعلم الشـبكي ىف االوقراطيـة اإللكرتوويـة وم -1

 .لد  الطالب املعلمني بكليات الرتبية

 2009.،  3اجلزء – 33 دالعد –كلية الرتبية   –منشور ىف جامعة عني مش   حبث 
علـــا تنميـــة أكـــا  الكتابـــة اإللكرتوويـــة  Web 2.0أثـــر اســـتخدام أدوات اجليـــل الثـــاين للويـــب  -2

 .بتداطي بكلية الرتبيةوتعديل التفضيالت املعرفية لد  طالب شعبة التعليم اال

 2011، مايو  2اجلزء – 76 دالعد –كلية الرتبية   –منشور ىف جامعة املنصورمل حبث 
أثــر اســتخدام الرتابطــات الربوــية وبعــ  اســرتا يات التــدري  البصــر  علــا مســتوبت   يــز  -3

ــــر الصــــ   ــــد  تالمي ــــة ل ــــة الربوــــية املكتوب ــــراة ألكــــا  املعرف األول املعلومــــات والتقــــوأل ال
 .اإلعداد 

 م 2012،  4اجلزء  –كلية الرتبية   –السلطان قابو  وشر ىف جامعة 
علـا م ـارات التفكـري التـ ملي والـتعلم   Web Questأثر استخدام اسرتاتيجية الويب كويست  -4

 السريع لد  طالب الص  األول الثاوو 
 جامعة البحرين  –كلية الرتبية جملة  

م اإللكــرتوين بســتخدام الربجميــات احلــرمل مفتوحــة املصــدر وأثــره ىف تنميــة بــرانمج مقــرتح ىف التعلــي -5
م ــارات تصــميم وجوتــاج دروس الربوــيات اإللكرتوويــة واال ــاه إلــو التعلــيم اإللكــرتوين لــد  

 الطالب املعلمني
 .2008يناير  -جامعة املنصورمل   -حبث منشور يف جملة كلية الرتبية     
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 اإللكرتوين هل هو املستقبل أم املخاطرمل؟ التعليم -6

 .2010، ابر  2اجلزء – 51 دالعد –جملة املعلوماتية منشور ىف ث حب
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showissue&issuenb=51 

 املستودعات الرقمية للوحدات التعليمية ىف بيئة التعليم اإللكرتوين   -7

 –لد األول اجمل –م وحتدبت املستقبل القاهرمل التعلي –الدوىل األول  –منشور ىف املؤمتر العلما العريب الرابع 
 305 -280ص ص  –جامعة سوهاج(  –)مجعية الثقافة من أجل التنمية 2009

 تكنولوجيا املعلومات والتفكري البصر  -8

 م2011  -150العدد  -الربض  –منشور ىف جملة التدريب والتقنية 
 e-learning 2.0اجليل الثاين للتعليم اإللكرتوين  -9

جامعة قطر  –أسبو  التجمع الرتبو  اخلام   -كلية الرتبية   –مؤمتر "دور املعلم ىف عامل متغري"  -منشور ىف قطر
 2009أبريل  2مارس جىل  28

 

 Onlineأ مة اجلودمل ىف التعليم أون الين  -10

 -هـ  1431صفر  – 29العدد  –الربض  -منشور ىف جملة املعلوماتية 
ov.sa/section.php?id=33http://informatics.g 

 القيمة اإلحصاطية والعملية للبحوث الرتبوية -11
  2010أغسط   16 -عمان  –وزو  جملة قبول وشر ىف 

 املعتقدات الربوياتية -12
 م2009-7-1اإلمارات العربية املتحدمل  –منشور ىف جملة الرافد 

 النسبية ...والفروض ىف البحوث اإلوساوية -13
 م2012ديسمرب    –الكويت  جملة مقبول للنشر ىف

 لغة التعليم اإللكرتوين -14
 م2011 – 12عدد ش ر  –منشور ىف جملة الكويت  

 الكمبيوتر الركي -15
 م 2011-6-20ىف  –وشر  ىف جملة الكويت  

 وظرية االحتماالت واحليامل اجملتمعية -16
 م 2011ىف سبتمرب  –وشر  ىف جملة شؤون اجتماعية 

http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=51&id=988
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  U-learningاملنتشر  التعلم -17

 م2011أكتوبر  -153العدد  –منشور ىف جملة التدريب والتقنية 
http://altadreeb.net/index.php?issueNo=12  

 ود التعليم  -18
 م2010 -2السنة – 2العدد –و ارمل الرتبية والتعليم  –الربض  –منشور ىف جملة آفاق 

 ?Where is the learning in e-learning أين التعلم ىف التعلم اإللكرتوين؟ -19

 م2011يوليو  – 196العدد –و ارمل الرتبية والتعليم  –الربض  –منشور ىف جملة املعرفة 
 سيكولوجية اختاذ القرار -20

 م2011  –الربض  –قبول وشر  ىف جملة الفيصل 
 

 التواصل اإللكرتوين ىف أوظمة جدارمل التعلم -21
 م 2010 أغسط  –الربض  -والتقنية منشور ىف جملة التدريب 

 وظربت التعلم والتعليم اإللكرتوين -22
العام  -72اجمللد  -619العدد  –جملة ش رية لألداب والعلوم والثقافة  –الربض  –منشور ىف جملة املن ل 

 م 2010فرباير   –يناير  – 76
 حقيقة املعايري العاملية لتصني  اجلامعات -23

العام  -72اجمللد  -621العدد  –جملة ش رية لألداب والعلوم والثقافة  –الربض  –ن ل منشور ىف جملة امل
 م 2010أغسط    –يوليو  – 76

 أمن املعلومات ىف التعليم اإللكرتوين -24
 م2011ووفمرب  – 154العدد   –الربض  –منشور ىف جملة التدريب والتقنية 

http://altadreeb.net/index.php?issueNo=13 

 الكعبة املشرفة ىف فكر عبد القدوس األوصار   -25
العام  -73اجمللد  -627العدد  –جملة ش رية لألداب والعلوم والثقافة  –الربض  –منشور ىف جملة املن ل 

 م 2011سبتمرب   -أغسط    – 77
 .  SCORM"سكورم  املعايري العاملية للتعليم اإللكرتوين - 26

 .السعودية - جملة العامل -2011ش ر ديسمرب ىف وشر 
 الفروض ىف البحوث العلمية .......ورورمل أم لعبة ربوية؟ -27

 .السعودية -جملة الفيصل العلمية وشر ىف 
 ....ويب أكثر ذكاء   Semantic Webالويب الداللي  -28

 م 2012سمرب دي –الربض  -منشور ىف جملة التدريب والتقنية 
 جودمل التعليم خارج اإلطار  -29

 .السعودية -أرامكو   –وشر ىف جملة القافلة 
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 "شبكات التعلم اإللكرتووية وبيئة املعرفة" -30

 .السعودية -الربض   -جملة التدريب والتقنية منشور ىف 
 التعليم االفرتاوي ومستقبل وظم جدارمل التعلم اإللكرتوين -31

 م2012مارس  – .السعودية -الربض   -التدريب والتقنية منشور ىف جملة 
=18http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=513&issueNo 

 

 U-learning التعلم املنتشر -32

 م2011أكتوبر  –153العدد  – .السعودية -الربض   -منشور ىف جملة التدريب والتقنية 
http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=319&issueNo=12 

 حضور املؤمترات والدورات التدريبية:
مـــايو  Applying the QM Rubric(APPQMR) – 3تـــدريب دوىل علـــا حضـــور  -1

2011. 
ــــــــــــة املفتوحــــــــــــة ىف التعلــــــــــــيم اإللكــــــــــــرتوين حضــــــــــــور  -2  –دورمل اســــــــــــتخدام املصــــــــــــادر التعليمي

22/5/2011. 
 – Blackboard Academic in suite وظــام جدارمل التعلم)الــبالك بــورد( تــدريب علــاال -3

learning system  – 11-12/5/2009. 
– Question mark perceptionداد االختبــــارات اإللكرتوويــــة  تــــدريب علــــا جعــــال -4

learning system  – 20-21/4/2009. 
 Tegrity –learning system  – 18- 19 وظـام التسـجيل اإللكـرتوين التـدريب علـا  -5

/4/2009. 
فربايـر  – Blended Learning Situations and solutions  حضـور ورشـة عمـل عـن  -6

2009. 
 .Picture manger   - 15/4/2009ن معاجلة الصور ر دورمل تدريبية عحضو  -7
 Learning World is open :now we all learn form theحضور ورشة عمل عـن    -8

web  – 31  2009يناير. 
 –  Best of the best of online pedagogical practicesحضـور ورشـة عمـل عـن    -9

 .2009فرباير 
املركـز الـوطل للـتعلم  –ىف الـتعلم اإللكـرتوين  2.0ا اسـتخدام تقنيـات الويـب التدريب علـ -10

 هـ. 26/4/1431 –اإللكرتوين والتعليم عن بعد 
 Blackboard Academic suite –learningورشــة عمــل عــن وظــام الــبالك بــورد  -11

system  - 7/1/2009. 

http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=513&issueNo=18
http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=513&issueNo=18


 7 

 
 

 generational learning Styles. Digital Literacy, and ورشــة عمــل عــن  -12

Scholarship in the web 2.0  -  2009يناير. 
املركـز الـوطل للـتعلم اإللكـرتوين والتعلـيم عـن  –التدريب علا تصميم البودكاست التعليمي  -13

 هـ. 22/5/1432 –بعد 
 –  Illuminate –learning systemالتــــدريب علــــا الفصــــول االفرتاوــــية   -14

20/4/2009. 
 Course Delivery Essentials – Content management ورشــة عمــل عــن  -15

Essentials   - 29/6 – 1/7 /2009. 
-Movie Maker    - 23ن معاجلـــــة الفيـــــديو عـــــحضـــــور دورمل تدريبيـــــة  -16

26/5/2009. 
ــــــة  -17 ــــــت حضــــــور دورمل تدريبي ــــــة عــــــن عــــــرب اإلورتو ــــــارات اإللكرتووي ــــــديومعاجلــــــة االختب  -الفي

14/5/2011. 
 Front Page 2003حضور دورمل تدريبيـة عـن تصـميم املواقـع التعليميـة بسـتخدام بـرانمج  -18

– 6-9/6/2009. 
ــــتعلم  -19 ــــت عــــن وظــــام جدارمل ال ــــة عــــرب اإلورتو  – Blackboard 9.1حضــــور دورمل تدريبي

4/3/2011. 
ـــــدريب  -20 ـــــل  دويلت ـــــة عـــــرب املوبي ـــــا تصـــــميم املقـــــررات التعليمي  وـــــوفمرب -M-learningعل

2011. 
عــن "صــناعة الــتعلم  2009مــارس  18-16حضــور املــؤمتر الــدويل األول خــالل الفــرتمل  -21

املركــز الــوطل للــتعلم اإللكــرتوين والتعلــيم عــن  -و ارمل التعلــيم العــايل –للمستقبل".الســعودية 
 بعد.

ـــة -22 ـــة الرتبي  –أســـبو  التجمـــع اخلـــام   -حضـــور مـــؤمتر "دور املعلـــم ىف عـــامل متغري".قطر.كلي
28/3- 2/4/2009. 

مجعيــة التنميـــة  -Internet Education-learningحضــور املــؤمتر الــدويل الثــامن عــن   -23
 .2009يوليو  16-14 -القاهرمل –التكنولوجية والبشرية 
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 األوشطة اليت قام هبا:

 .مقرر استخدامات احلاسب ىف التعليمتدري   -1
لطـالب blackboard، وبـرانمج  atutorوبرانمج  Moodleوبرانمج  SPSSتدري  مقرر  -2

 .وأعضاء هيئة التدري  الدبلوم واملاجستري والدكتوراه
 الشريعة وأصول الدين .مقرر احلاسب اآليل لطالب  -3
 .الرتبو الدبلوم مقرر احلاسب اآليل لطالب  -4
 ة ىف تقنيات التعليم لطالب املاجستري.ا اهات حديث -5
 .تدري  مقرر تكنولوجيا التعليم-6
 تدري  اجلزء النظر  والعملي ملقرر الوساطل التعليمية لطالب كلية الرتبية. -7
 لطالب كلية الرتبية والدراسات العليا.احلاسب ىف التعليم تدري  اجلزء النظر  والعملي ملقرر  -8
 تدري  مقرر طرق تدري  احلاسب. -9

 اجلامعة:الكلية و املسئوليات املوكلة جلية من قبل 
 .م اإللكرتوينجلامعة امللك خالد ىف التعل مستشار -1
 رطي  جلنة االختبارات بلكلية. -2
 عضو ىف جلنة املعيدين واملبتعثني بلكلية. -3
 قام بملشاركة ىف ووع الطحة التعلم اإللكرتوين بجلامعة. -4
 مدير مشرو  تدريب املعلمني علا م ارات تكنولوجيا املعلومات. -5

 :نية امل نية ألعضاء هيئة التدري يب والتمالقيام بعملية التدر 
القيـــام بتـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدري  بكليـــة الطـــب جامعـــة ســـوهاج علـــا بنـــاء املعـــارف عـــرب  -1

 3/9/2009جىل  29/8/2009ن الفرتمل اإلورتوت ملدمل ش ر تقريبا  م
وء معـــايري تـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدري  بكليـــة الرتبيـــة علـــا بنـــاء املقـــررات اإللكرتوويـــة ىف وـــ -2

 هـ. 28/5/1431-24ىف الفرتمل  –كلية الرتبية جامعة امللك خالد   –اجلودمل 
كليــة الرتبيــة   –تــدريب أعضــاء هيئــة التــدري  بكليــة الرتبيــة علــا أدوات اجليــل الثــا  للويــب  -3

 .23/2/2010 –جامعة امللك خالد 
 M-learningرب اجلـوال تدريب أعضـاء هيئـة التـدري  بكليـة الرتبيـة علـا تصـميم املقـررات عـ -4

 هـ.5/1/1433 –كلية الرتبية جامعة امللك خالد   –
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 خدمة اجملتمع:

 م.2011تدريب القوات الربية امللكية السعودية علا أساليب التدري  احلديثة ىف يوويو  -1
تــدريب أخصــاطي مصــادر الــتعلم ملــدمل فصــل دراســي كامــل علــا "اســتخدام اإلورتوــت ىف مراكــز  -2

هـــ مــع قيــام الباحــث يعــداد حقيبــة تدريبيــة كاملــة ىف هــرا  31/1432 –لم" مصــادر الــتع
 اجملال.

تــدريب أخصــاطي مصــادر الــتعلم ملــدمل فصــل دراســي كامــل علــا "اال اهــات احلديثــة ىف جمــال  -3
هـ مـع قيـام الباحـث يعـداد حقيبـة تدريبيـة كاملـة ىف هـرا  31/1432 –التعليم والتعلم " 

 اجملال.
ــتعلم ملــدمل فصــل دراســي كامــل علــا "م ــارات الرتبيــة العمليــة " تــدريب أخصــاط -4  –ي مصــادر ال

 هـ . 31/1432
اســتخدام احلاســب اآليل ىف ملــدمل فصــل دراســي كامــل علــا "املــدارس االبتداطيــة  مــدير تــدريب  -5

 هـ مع قيام الباحث يعداد حقيبة تدريبية كاملة ىف هرا اجملال. 31/1432 –"  التعليم
 –  املدارس االبتداطية ملدمل فصل دراسي كامل علا "الوسـاطل وتقنيـات التعلـيم " تدريب مدير  -6

 هـ مع قيام الباحث يعداد حقيبة تدريبية كاملة ىف هرا اجملال. 31/1432
تــدريب مــدير  املــدارس املتوســطة ملــدمل فصــل دراســي كامــل علــا "اســتخدام احلاســب اآليل ىف  -7

 باحث يعداد حقيبة تدريبية كاملة ىف هرا اجملال.هـ مع قيام ال 31/1432 –التعليم " 
الوسـاطل وتقنيـات التعلــيم "  تـدريب مـدير  املـدارس املتوسـطة ملـدمل فصـل دراسـي كامـل علـا " -8

 هـ مع قيام الباحث يعداد حقيبة تدريبية كاملة ىف هرا اجملال. 31/1432 –
"اســتخدام احلاســـب اآليل ىف  تــدريب مــدير  املــدارس الثاوويــة ملــدمل فصـــل دراســي كامــل علــا -9

 هـ مع قيام الباحث يعداد حقيبة تدريبية كاملة ىف هرا اجملال. 31/1432 –التعليم " 
 –الوساطل وتقنيات التعلـيم"  تدريب مدير  املدارس الثاووية ملدمل فصل دراسي كامل علا " -10

 ال.هـ مع قيام الباحث يعداد حقيبة تدريبية كاملة ىف هرا اجمل 31/1432
 العلمية: اجلواطز

 -املركز األول ىف جمال البحوث والدارسات الرتبويـة -ول اخلليجدجاطزمل مكتب الرتبية العريب ل -1
 .2011يوويو 

ـــدول اخللـــيج -2 ـــة العـــريب ل ـــة  -جـــاطزمل مكتـــب الرتبي  –املركـــز األول ىف جمـــال املـــدوانت اإللكرتووي
 .2011ديسمرب 

 هـ. 1431للعام اجلامعي  –ة امللك خالد جاطزمل التعلم اإللكرتوين من جامع -3
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ـــر  –تصـــميم الـــدروس التعليميـــة التميـــز ىف  -جـــاطزمل مكتـــب الرتبيـــة العـــريب لـــدول اخللـــيج -4 فرباي

 م.2013
 اإلشراف علا الرساطل العلمية ومناقشت ا:

 علا رسالة ماجسـتري بعنـوان"برانمج مقـرتح بسـتخدام الوسـاط  املتعـددمل الكمبيوتريـة ىفأشرف  -1
تـــدري  الـــدوال اآلســـية واللوغارتيميـــة وأثـــره علـــا التحصـــيل وتنميـــة م ـــارات التواصـــل لـــد  

 – .)متــت املناقشـــة2010طالبــات الصــ  األول الثــاوو  عنطقـــة عسري".رســالة ماجســتري.
 (.جامعة امللك خالد

ل االختبارات اإللكرتووية لـد  طـالب الصـ  األو تصميم وجوتاج برانمج مقرتح لتنمية م ارات  -2
 م2007. عام عنطقة عسري التعليمية الثاوو 

رســالة ماجســتري بعنــوان"برانمج مقــرتح قــاطم علــا االحتياجــات التدريبيــة ألمنــاء مراكــز مصــادر  -3
الــــتعلم ىف توظيــــ  تقنيــــة احلاســــب واإلورتوــــت عــــدارس التعلــــيم العــــام عنطقــــة عســــري .رســــالة 

 جامعة امللك خالد(. –.)متت املناقشة 2009ماجستري.
ىف تـدري  انندسـة  التبـاديلالتـدري   اسـرتاتيجي أثر اسـتخدام مناقش لرسالة ماجسـتري بعنـوان" -4

علــــــا التحصــــــيل ومســــــتوبت فــــــان هيــــــل لــــــد  طــــــالب الصــــــ  األول املتوســــــ  .رســــــالة 
 (.الطاط جامعة  –.)متت املناقشة 2011ماجستري.

لكرتوويــة وأثــرمل علــا التحصــيل بــرانمج مقــرتح ىف احلاســب اآليل قــاطم علــا اخلــراط  الرهنيــة اإل -5
قيـــد  -م2014وتنميـــ  م ـــارات معاجلـــة املعلومـــات لـــد  طـــالب الصـــ  الثالـــث الثـــاوو .)

 .اإلشراف(
ىف التحصـــيل  Web Questفعاليــة تـــدري  الكيميـــاء بســتخدام جســـرتاتيجية الويـــب كويســـت  -6

رك ىف املناقشـة وتنمية اال ـاه إلـول العمـل التعـاوين لـد  طالبـات الصـ  األول الثـاوو . مشـا
 م.2014عام 

بــــرانمج تــــدريت مقــــرتح لتنميــــة م ــــارات تصــــميم مقــــررات الفيــــزبء جلكرتوويــــا  ىف وــــوء معــــايري  -7
Quality Matters جامعـة  –م 2014عـام  لد  معلمات املرحلة الثاوويـة. )متـت املناقشـة

 (.امللك خالد
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 التحكيم اخلارجي:

جامعــة  –يــة ىف جملــة دراســات اخللــيج واجلزيــرمل العربيــة كثــري مــن البحــوث الرتبو حمكــم خــارجي ل -1
 الكويت.

 السعودية.  -جامعة طيبة  –حمكم خارجي ىف جملة البحوث الرتبوية  -2
 جامعة البحرين  –كم خارجي ىف جملة العلوم الرتبوية والنفسية حم -3
 السعودية. –جامعة الطاط   –كم خارجي ىف جملة الرتبية حم -4

 وير مؤسسات التعليم العايل:املشروعات وتط
ــاء املقــررات اإللكرتوويــة ىف وــوء معــايري  -1 ــة التــدري  لبن مشــرو  تطــوير م ــارات أعضــاء هيئ

 هـ.1431 –اجلودمل 
ـــــتعلم اإللكـــــرتوين  مـــــدير مشـــــرو  "  -2 ـــــدريب  (Blackboard)اســـــتخدام وظـــــام جدارمل ال يف ت

م ـــارات التواصـــل اإللكـــرتوين الطـــالب املعلمـــني بكليـــة الرتبيـــة جامعـــة امللـــك خالـــد لتنميـــة 
 ". وجوتاج املواد التعليمية الرقمية

 لكتب املؤلفة:ا
 م.2011سنة النشر  –اجليل الثاين للتعليم اإللكرتوين ومعايري سكورم  -1

 عناوين املرجعيات األكادميية:
امعــة اجلانطــب رطــي   –عميــد كليــة الرتبيــة بســوهاج ســابقا   –نني حممــد الكامــل أ.د.حســ -1

 0020123971299ا .حممول سابق

قســـــــــــم  –كليـــــــــــة العلـــــــــــوم   –جامعـــــــــــة البحـــــــــــرين  –أ.د . حممـــــــــــود عبـــــــــــد العـــــــــــاطا  -2
 (0097339839285)الربويات.

ـــــة الرتبيـــــة  هبـــــا السعودية –أ.د. حممـــــد ســـــعيد الشـــــ را   -3 ـــــد كلي )جوال: .)ســـــابقا (عمي
00966505754020) 

 –ك خالــــــــــــد جامعــــــــــــة امللــــــــــــعميــــــــــــد كليــــــــــــة الرتبيــــــــــــة  – د.عبــــــــــــد   آل كاســــــــــــي -4
 (0554542414)جوال

ــــــــــــد كليــــــــــــة الرتبيــــــــــــة بســــــــــــوهاج  –أ.د.فيصــــــــــــل الــــــــــــراو  طــــــــــــايع  -5 جامعــــــــــــة  –عمي
 (0020111263683)جوال:سوهاج.

كليـــة -رطـــي  قســـم املنـــاهج وطـــرق التـــدري   – خضـــراو أ.د. يـــن العابـــدين شـــحات   -6
 (0020111962543)جوال: جامعة سوهاج. –الرتبية بسوهاج 


