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المنشورات العلمية:
_0المؤتمرات ن األنراق البحثية المنشورة:

أ_ المؤتمرات التي تم المشاركة فيهن :
 _2المؤتمر الددولي حدول مسدتقبل التربيدة فدي العدالم اإلسدممي  ,فدي شداه عدمم عدام
 3002ف تمددا المشدداركة بورقددة عمددل عنوانهددا االحتياجااات التدريبيااة قباال نأ نااا
الخدمة التعليمية .
_3المؤتمر الدولي حـــول مستقبل التعليم اإللكتروني بمــدينة بــوتراجــايا عدام 3020
ف تمــا المشاركـــة بورقـــــة عـدـمل عنـدـوانها (( تحدياد االحتياجاات التربوياة فاي
مجال التقنيات التعليمية ))
 _3المددؤتمر الدددولي عددن مسددتقبل التربيددة فددي العددالم اإلسددممي  ,فددي شدداه عددمم عددام
 3020ف تما المشاركة بورقة عمل بعندـوان " االحتياجاات التدريبياة أ ناا الخدماة
التعليمية في مهارات التفكير عند معلمي المرحلة االبتدائية بمدينة بنغاازي فاي ليبياا
".
_2مددؤتمر كليددة الدراسددات اإلسددممية  ,عددام  3020ف تمددا المشدداركة بورقددة عمددل
عنوانها " تدريب المعلم قبال نأ ناا الخدماة مان من اور إساالمي " كلياة الدراساات
الوطنية بالجامعة الماليزية الوطنية" .
_5المؤتمر اإلقليمي للتعلديم اإللكتروندي بدولدة الكويدا عدام  3022ف تمدا المشداركة
بورقددة عمددل عنوانهددا " االحتياجااات التدريبيااة أ نااا الخدمااة التعليميااة فااي التقنيااات
التعليمية للتعليم اإللكترنني لمعلمي المرحلة االبتدائية " .
 _6المؤتمر الدولي العربي لضمان جودة التعلديم بداألردن بجامعدة الزرقداء عدام3022
ف تمددا المشدداركة بورقددة عمددل عنوانهددا " اهميااة توفيااف التعلاايم اإللكترننااي فااي
تحقيق الجودة في التعليم اإللكترنني " .
 _2المؤتمر الدولي في التربية واللغة العربية بمنكاوي في ماليزيدا عدام 3022ف وقدد
تمدددا المشددداركة بورقدددة عمدددل بعندددوان " االحتياجاااات التدريبياااة أ ناااا الخدماااة
التعـــليمية في مجــــال التقويم ناالختبار لمعلمي المرحلة االبتدائية " .
 _8المدددددؤتمر الددددددولي حدددددول" التفكيدددددر اإلبدددددداعي واالبتكدددددار ألجدددددل التنميدددددة
المسددتدامة"بالجامعددة االسددممية العالميددة ,عددام  3022ف  ,تنظدديم :قسددم الدراسددات
العامدددة ,الجامعدددة اإلسدددممية العالميدددة ,ماليزيدددا بورقدددة عمدددل عنوانهدددا االحتياجاااات
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التدريبيااة أ نااا الخدمااة التعليميااة فااي المهااارات التفكيريااة لمعلمااي مرحلااة التعلاايم
االبتدائي بمدينة بنغازي في ليبيا”.
 _2المؤتمر الدولي للغة العربية بجامعة بكين في الصين بالتعاون مدع كليدة الدراسدات
اإلسممية بالجامعة الماليزية الوطنية  3022وتمدا المشداركة بورقدة عمدل عنوانهدا "
أهميااة تاادريب معلاام اللغااة العربيااة علااى التقنيااات نالوسااائل التعليميااة أ نااا الخدمااة
التعليمية " .
_20المؤتمر الدولي عن (التعليم بين تحديات الواقع ورؤى التطوير)  22- 25سدبتمبر
3023م مجمددددع اات العمدددداد -طددددرابلس وتمددددا المشدددداركة بورقددددة عمددددل عنوانهددددا ((
االحتياجات التدريبية أثناء الخدمة التعليمية في إدارة الفصل المدرسي لمعلمي مرحلدة
التعليم االبتدائي بمدينة بنغازي في ليبيا )) .
 _22المؤتمر السنوي الخامس للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم حول نظم
الجودة وتطبيقها باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة لضمان الجودة في التعليم
 23_22ديسمبر 3022م .تونس  .وتما المشاركة بورقة عمل عنوانها التنمية
المهنية لعضو هيئة التدريس الجامعي كمدخل لتحقيق الجودة التعليمية في التعليم
الجامعي .
 _23المشاركة في ورشة عمل تحا رعاية المنظمة العربية لضمان الجودة في
التعليم عن تعزيز الجودة من خمل ضمان الجودة الداخلية والخارجية _باللغة
االنجليزية _ بالتعاون مع مؤسسة االعتماد والترخيص وضمان الجودة في المانيا(
. ) ACQUIN
ب_ االنراق البحثية المنشورة :
 _2ورقة عمل باللغة االنجليزية بعنوان " أهمية االحتياجات التدريبية فى مجال
التقنيات التعليمية " نشرت فى مجلة .
_0_US-China Education Review B (Earlier title: Journal of US-China Education
Review, ISSN1548-6613) is published
Monthly in hard copy (ISSN2161-6248) by David Publishing Company located at
1840 Industrial Drive, Suite 160,
Libertyville, Illinois 60048, USA
""Training Needs for Teachers in the Field of Education
)Volume 1, Number 4, September 2011 (Serial Number 4

 _3ورقددة عمددل باللغددة العربيددة بعنددوان " تحديااد االحتياجااات التدريبيااة أ نااا الخدمااة
التعليمية لمعلماي مرحلاة التعلايم االبتـاـدائي فاى طــاـرائق التادريس " نـــدـشرت فدى
مجــــــلة التربيـــــة اإلسمميـــة وتعليـــم العربيــدـة  , 3022 ,العددد (  , ) 2المجلدد (
.) 3
http://www.ukm.my/jiae/Current.aspx
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 _2ورقة عمل عنوانها " اهمياة توفياف التعلايم اإللكترنناي فاي تحقياق الجاودة فاي
التعليم اإللكترنني " نشرت في كتدا المدؤتمر الددولي العربدي لضدمان جدودة التعلديم
باألردن بجامعة الزرقاء عام 3022ف .
 _2االهتمامات البحثية:

 _2المشاركة بورقة عمل عن ( هرو الطم من المدارس ) برعاية بيوت الشبا
بمدينة بنغازي عام  3003ف
 _3المشاركة بورقة عمل عن ( تدني مستوى التحصيل الدراسي ) بنقابة المعلمين
بمدينة بنغازي عام  3002ف .
 _5المشاركة بورقة عمل عن ( السلوك اإلنساني والبيئة ) بكلية المعلمين ببنغازي
عام  3006ف.
 _6المشاركة بورقة عمل عن ( أهمية المراهقة في حياة األنسان ) بكلية المعلمين
ببنغازي عام  3002ف.
 _ 2المشاركة بأوراق علمية عن ( دور السلوك اإلنساني في المحافظة على البيئة )
بجريدة أخبار بنغازي عامي  3008 _3002ف.
 _8المشاركة بورقة عمل عن ( لغة الحب عند الطفل ) بكلية المعلمين بنغازي عام
 3008ف.
 _2تنظيم ندوة عن ( مشاكل الفتاة الجامعية ) بكلية المعلمين ببنغازي عام 3008ف.
 _20األشراف على التربية العملي لطم كلية المعلمين عام 3008 _ 3002ف.
 _22المشاركة بدورات رفع كفاءة المعلمين تحا إشراف المركز العالي لرفع كفاءة
المعلمين ببنغازي خمل عامي  3005ف حتى  3008ف.
 _23القيام بدورة تدريبية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي المدرسة الليبية بالعاصمة
الماليزية ( كواللمبور ) عام  3023ف.
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