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 التاريخ مكان االنعقاد الجهة المنظمة الدورةعنوان  

القيادة في الموارد التعليمية المفتوحة  2

 )عضو معتمد بمنصة شمس(

 وزارة التعليم

المركز الوطني للتعلم 

 االلكتروني

العربية المملكة 

 السعودية
 2018مايو 

خطوات معلم المستقبل في الموارد التعلمية  3

 المفتوحة )عضو شمس(

 وزارة التعليم

المركز الوطني للتعلم 

 االلكتروني

المملكة العربية 

 السعودية
 2018مارس 

مهارات النشر في المجالت العربية  4

 واالجنبية

 المكتبة الرقمية السعودية
On line 16/4/2018 

استخدام قاعدة معرفة للمراجعات العربية  5

 لألطروحات العلمية

 المكتبة الرقمية السعودية
On line 1/11/2017م 

تصميم األنشطة التفاعلية باستخدام  6

 البالكبورد

 عمادة التعلم االلكتروني
 جامعة بيشة

23-24/3/1439 

 هـ

الفصول االفتراضية )الترا( باستخدام  7

 البالكبورد

 عمادة التعلم االلكتروني
 جامعة بيشة

2/3/1439 

 هـ

 هـ4/2/1439 جامعة بيشة عمادة التعلم االلكتروني مركز التقديرات بنظام بالكبورد 8

 االختبارات االلكترونية بنظام بالكبورد 9
 عمادة التعلم االلكتروني

 جامعة بيشة
26-27/1 /

1439 

 16/2/1439 جامعة بيشة التطوير والجودةعمادة  نواتج التعلم 10

 18/2/1439 جامعة بيشة عمادة التطوير والجودة بناء الخطط الدراسية 11

 24/2/1439 جامعة بيشة عمادة التطوير والجودة توصيف البرامج الدراسية 12

 23/2/1439 جامعة بيشة عمادة التطوير والجودة توصيف المقررات والخبرة الميدانية 13

خطوات تطوير البرامج والمقارنات  14

 المرجعية

 عمادة التطوير والجودة
 1/11/2017 جامعة بيشة

 25/2/1439 جامعة بيشة عمادة التطوير والجودة مراجعة الخطط الدراسية واعتمادها 15

 16/8/2017-15 جامعة سوهاج مركز تنمية القدرات نظم االمتحانات وتقويم الطالب 16

 20/8/2017-19 جامعة سوهاج مركز تنمية القدرات الوقت واالجتماعاتإدارة  17

 23/8/2017-22 جامعة سوهاج مركز تنمية القدرات إدارة الفريق البحثي 18

 27/8/2017-26 جامعة سوهاج مركز تنمية القدرات مهارات االتصال في أنماط التعليم 19

دورة تدريبية حول استخدام البالك بورد  20

 التعلمفي 

 عمادة التعلم االلكتروني
 2016مارس  جامعة بيشة

دورة تدريبية حول اساسيات استخدام  21

 البالك بورد في التعلم

 جامعة بيشة
 2014نوفمبر  جامعة بيشة

ورشة عمل حول التوثيق العلمي  22

 االلكتروني

 مركز التقويم واالختبارات
 م2013ابريل  جامعة سوهاج
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 التاريخ مكان االنعقاد الجهة المنظمة الدورةعنوان  

 م2011يونيو  جامعة سوهاج مركز التقويم واالختبارات إعداد بنوك األسئلةورشة عمل حول  23

ورشة عمل حول النشر العلمي وأسسه  24

 وتطبيقاته

 مركز تنمية القدرات
 2011يناير  جامعة سوهاج

 المشاركة في المؤتمرات وحضورها: (4)

 

 اإلنتاج العلمي والفكري: (5)

 البحوث العلمية:.أ

 م عنوان البحث تاريخ النشر ومكانه

مجلة كلية التربية بقنا. جامعة 

 2019جنوب الوادي. يونيو 

في تدريس الجغرافيا على  WIKIفاعلية استخدام الويكي 

التحصيل المعرفي والحل اإلبداعي للمشكالت المائية لدى طالبات 

 قسم الجغرافيا بجامعة بيشة.
1 

مجلة كلية التربية بقنا. جامعة 

 2018جنوب الوادي. ديسمبر 

 أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب عبر نظام بالكبورد

Blackboard على تنمية التحصيل  في تدريس جغرافية البيئة

المعرفي والمخاوف البيئية وبعض مهارات التفكير المستقبلي لدى 

 طالب جامعة بيشة.

2 

مجلة كلية التربية. جامعة اسيوط.  تصميم مقرر الكتروني للتربية البيئية في ضوء معايير  3 

 
 التاريخ مكان االنعقاد مسمى المؤتمر

 جامعة سوهاج أدوار المعلم في العصر الرقمي 1
27-

29/11/2020 

 المؤتمر القرآني الدولي األول بجامعة الملك خالد. 2
أبها. كلية الشريعة واصول 

 الدين. السعودية

17-

18/10/2016 

3 
المؤتمر الدولي الثالث للدراسات البيئية بجامعة 

 م(2016اغسطس  18-16جنوب الوادي )
 2016اغسطس  الغردقة. مصر

4 

ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الملتقى القومي 

بالجامعات والمعاهد المصرية "أدوار ورؤى جديدة 

 الستشراق المستقبل"

 مصر -اإلسكندرية
4/7/2014 

 م9/7/2014

 التعليم وثقافة التواصل االجتماعي 5
جمعية الثقافة  -جامعة سوهاج

 من اجل التنمية.
 م2013ابريل 

6 
الصعيد الواقع المشكلة السكانية بإقليم جنوب 

 والمأمول

قطاع خدمة  -جامعة سوهاج 

 المجتمع وتنمية البيئة.
 2011فبراير 

 
مؤتمـر الخليـج التاسع للميـاه)استدامة المياه في دول 

 مجلس التعاون( بحث مشترك
 سلطنة عمان

مارس،  22-25

 م2010

 2004ابريل  جامعة جنوب الوادي  التربية الوقائية بين الواقع والمأمول 
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 م عنوان البحث تاريخ النشر ومكانه

وأثره في التحصيل المعرفي وتنمية  (QM)كواليتي ماترز  2018مارس 

المهارات واألخالقيات البيئية لدى طالب كلية التربية بجامعة 

 الملك خالد

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

االجتماعية. جامعة عين شمس 

 م2018مارس 

أثر استخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية في تدريس 

المفاهيم الجغرافية وبعض  الدراسات االجتماعية على اكتساب

مهارات التفكير المنظومي لدى تالميذ الصف السادس 

 االبتدائي

4 

مجلة كلية التربية بقنا. جامعة 

 2018جنوب الوادي. ابريل 

أثر التدريب على بنوك االسئلة في تنمية  االعماق المعرفية 

وخفض قلق االختبار وبقاء أثر التعلم  لدى الطالبات منخفضي 

 التحصيل بقسم الجغرافيا جامعة بيشة.

5 

مجلة كلية التربية بسوهاج 

 2017يناير

فاعلية برنامج مقترح باستخدام الموديوالت التعليمية في تنمية 

مهارات التقييم االلكتروني واالتجاه نحوه لدى الطالب 

 المعلمين بكلية التربية بسوهاج

6 

مؤتمر المشكلة السكانية بإقليم 

الصعيد الواقع والمأمول جنوب 

 2011جامعة سوهاج. فبراير 

 7 التداعيات البيئية للمشكلة السكانية في إقليم جنوب الصعيد. 

)مؤتمـر الخليـج التاسع للميـاه( 

استدامة المياه في دول مجلس 

مارس  22سلطنة ُعمان   "التعاون

2010 

دور المرأة في ترشيد استهالك المياه المنزلية )تصور "

لبرنامج تدريبي مقترح لدعم دور المرأة في التنمية المستدامة 

 لموارد المياه بالمملكة العربية السعودية.

8 

 الكتب والمراجع والمقاالت العلمية: .ب

  العنوان دار النشر تاريخ النشر

 1 كتاب: التربية المائية أسس وتطبيقات تم االعداد وجاري التنسيق للنشر

2009 
. واإليماندار العلم 

 مصر

كتاب: التربية المائية ومناهج الدراسات 

 االجتماعية

2 

 3 مقال: الوعي المائي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 2006نوفمبر  مجلة المياه 

 4 مقال: التربية المائية واجب ومسئولية 2006نوفمبر  مجلة المياه 

 


