
 الذاتية  السرية  
(cv ) 

 االسم : حسين حسين زيدان .

  

 1984المواليد: 
 

  / الشهادة : دكتوراه

 

 التخصص العام: العلوم التربوية والنفسية 
 

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي التخصص الدقيق:
 

 دكتور  مساعد ذاستااللقب العلمي : 

 

سنوات في وزارة التعليم العالي/ محاضر في   4سنة في وزارة التربية و  12  سنوات الخبرة /

 الجامعة تدريسي 

 / فايبر / واتس اب / فيس بوك / تويتر/ ماسنجر 009647736378970الهاتف : 

 

 https://www.facebook.com/hussain.zadan رابط صفحة الفيس بوك :

 

 جميع النشاطات موثقة على صفحة الفيس وبالصور 

 

 Hzma_zadan@yahoo.comااليميل: 

 

 البحوث المنشورة :  

التربوية   -1 المرشدين  لدى  الحياة  وجودة  االجتماعية  المكانة  بين  مجلة   –العالقة  في  منشور 

 دراسات تربوية. 

   

المتوسطة   -2 المرحلة  الناضجة لدى طالب  ديالى / جامعة  –قياس الشخصية  منشور في مجلة 

 ديالى 

 

 -االعداديةالصالبة النفسية وعالقتها بالصحة النفسية والتكيف الدراسي لدى طالب الدراسة   -3

 مجلة دراسات تربوية. 

 

الثانوي -4 المدارس  في  الصفوف  مرشدي  مهام  اخذ  عن  المدرسين  عزوف  مجلة    -أسباب 

 االستاذ/ كلية التربية ابن رشد. 

 

mailto:Hzma_zadan@yahoo.com


المتغيرات  -5 ببعض  وعالقته  االجتماعي  قضاء  طلبة  لدى القلق  مدارس  في  االعدادي  الرابع 

بالعراق المركز  التربوية    -بعقوبة  العلوم  السودان  –مجلة  والتكنولوجيا   جامعة    -للعلوم 

 السودان.

 

 النفسية لدى المرشدين التربويين، مجلة سلوك الجزائرية المحكمة. قياس مستوى الصحة -6

 

الشباب تأثير -7 فئة  لدى  التطوعي  العمل  ثقافة  مستوى  لرفع  معرفي  ارشادي  مجلة اسلوب   ،

 اشراقات تنموية المحكمة، العراق.

 

النوع   -8 بمتغير  وعالقته  التربويين  المرشديّن  لدى  والخارجي  الداخلي  الضبط  مستوى  تحديد 

الممارسين لالنشطة الرياضية، مجلة النشاط الرياضي المجتمع التربية المجتمع،   ذكور، اناث 

 جامعة حسيبة بنت ابو علي الشلف، الجزائر. 

 

 

 .مجلة مفاهيم الجزائرية المحكمة /االرشاد التربوي في المدرسة بين المعوقات والمعالجات  -9

 

  –سي في تعزيز ثقافة التعايش السلمي ، مجلة العلوم التربوية والنفسية  دور االرشاد النف -10

 . المركز الديمقراطي العرابي في المانيا

 

مجلة كلية االداب جامعة   ،التوجه نحو االلتزام الديني وعالقته بأزمة الهوية االجتماعية -11

 بغداد. 

 

ال -12 ثقافة  تعزيز  في  المدرسي  النفسي  االرشاد  االعدادية، دور  طلبة  لدى  المعتدل  خطاب 

 جامعة االنبار.  -مجلة العلوم االنسانية

 

تح -13 وصفية  دراسة  والمعالجات  المعوقات  بين  المدرسة  في  التربوي  ليليةمجلة االرشاد 

 تنوير المحكمة الجزائرية. 

 

 

المدرسين عن اخذ مهام مر -14 االثانوية/ مجلة اسباب عزوف  المدارس  شدي الصفوف في 

 جامعة بغداد. –االستاذ 

 

ا -15 ذوي  للطفال  المجتمعي  االندماج  تحقيق  في  االسري  االرشاد  الخاصة دور  الحتياجات 

 فئة المعاقين جسميا. 

 

 

المتوسطة. -16 المرحلة  طالب  لدى  التنمر  سلوك  خفض  في  االستبصار  اسلوب  مجلة   اثر 

 دراسات تربوية المحكمة. 

 

الطالب  -17 امور  اولياء  لدى  الفعالة  الشخصية  لتنمية  معرفي  ارشادي  اسلوب  مجلة   /تأثير 

 . رية المحكمةالجزائ تنوير

 

 



ماعية على شخصيته، مجلة العنف االلكتروني الموجه ضد االطفال واثاره النفسية واالجت -18

 كلية االمام االعظم المحكمة. 

 

 

التمكين   -19 مجلة  المجتمع،  السلميفي  التعايش  ثقافة  بناء  في  للشباب  المجتمعي  الدور 

 االجتماعي المحكمة، الجزائر.

 

االدمان -20 سلوك  خفض  في  ارشادي  نفسي  اسلوب  دراسة   تأثير  الطلبة  لدى  االلكتروني 

 االردن. -تجربية، المجلة الدولية للدراسات النفسية والتربوية

 

المدرسية  -21 البيئة  في  المجتمعي  الحوار  ثقافة  النفسية  تعزيز  للدراسات  الحكمة  مجلة   ،

 والتربوية الجزائرية. 

 

تثر جلسات ارشادية تحفيزية لرفع مستوى الدتفعية لدى العبي كرة الطائرة في مدارس  -22

 رعاية المواهب الرياضية/ مجلة سلوك الجزائرية المحكمة.

 

، مجلة جودة االرشاد النفسي المقدم لطلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ديالى -23

 المحكمة ، جامعة ديالى. التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

( 6-4)دور رياض االطفال في تنمية القيم االجتماعية لدى ااالطفال الرياض من عمر  -24

، مجلة الباحث للعلوم الرياضية واالجتماعية الجزائرية  من وجهة نظر معلمين الرياض 

 المحكمة.

 

والتخصص   -25 الجنس  بمتغير  وعالقتها  التأجيل  نحو  النفسية  الرغبة  مستوى  لدى قياس 

العربية  المؤسسة  والنفسية،  التربوية  للعلوم  العربية  المجلة  االعدادي،  الرابع  الصف  طالب 

 مصر. -والعلوم واالداب   للتربية

 

الفعالة   -26 الشخصية  تنمية  في  المعرفي  االرشادي  ألتكاملي  التبادلي  التفاعل  اسلوب  تأثير 

 المحكمة. ، مجلة العلوم االنسانية الجزائرية  لدى اولياء امور الطالب 

 

االلتزام نحو القيم الدينية وعالقته بازمة الهوية ، مجلة افاق للبحوث المحكمة عن المركز  -27

 الجامعي ايليزي.الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العلمية  والملتقيات  مشاركة المؤتمراتال بحوث ال

 



  البحث الموسومالمؤتمر العلمي الثاني لوزارة التربية العراقية وتحت شعار نلتقي لنرتقي عن  -1

،  لصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانوية واالبتدائية وسبل حلهاا

28-29 /3/2018 . 
 

عن البحث  مركز البحوث والدراسات التربوية - المؤتمر العلمي لوزارة التربية العراقية -2

، سلوك التنمر لدى طالب المرحلة المتوسطة االستبصار في خفض حدةاسلوب  الموسوم

2019. 

 

دور رياض  مركز البحوث والدراسات التربوية - المؤتمر العلمي لوزارة التربية العراقية -3

من وجهة نظر  ( 6-4) االطفال في تنمية القيم االجتماعية لدى ااالطفال الرياض من عمر 

 مركز البحوث والدراسات التربوية.  -معلمين الرياض

 

 لمؤتمر العلمي الدولي لمركز التدريب والتطوير والبورد االلماني للدراسات واالستشارات ا -4

اسباب عزوف السباب عن المشاركة في االنتخابات البرلمانية للعام   عن البحث الموسوم

 .2018، رؤية نفسية 2018

 

االطفال عن البحث مؤتمر جامعة بغداد كلية التربية للبنات تحت شعار سبل النهوض بواقع   -5

( في  دور االرشاد التربوي في نبذ ثقافة االرهاب الفكري وتوجهاته نحو االطفالالموسوم )

23-24 /11 /2019 . 

 

المؤتمر العلمي االول لشعبة البحوث في االمانة العامة للعتبة الكاظمية تحت شعار المخدرات   -6

االسري   )–والتفكك  الموسوم  البحث  برنتحديات ورؤى عن  في  تأثير  معرفي  ارشادي  امج 

 2019/ 4/ 28-27( في خفض سلوك االدمان االلكتروني لدى الطلبة

 

عن   -7 االنسان  في  استثمتر  المعرفة  شعار  تحت  الجامعة  دجلة  لكلية  الثاني  العلمي  المؤتمر 

( الموسوم  طلبة  البحث  لدى  المعرفية  القيم  ترسيخ  في  االلكترونية  االعالم  وسائل  دور 

 . 4/2019/ 28-27( في الجامعة

 

اضطراب طيف التوحد بين المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة الجزائرالثانية وتحت شعار   -8

 . 2019/ 28/11-27-26في  تشخيص عالج ارشاد  -الواقع والمأمول

 

وبالتعاون مع مركز دراسات الشرق   المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة انقرة حاجي بيروم  -9

شعار   وتحت  عام  االوسط  بعد  والسياسية   2011العراق  واالقتصاد  الخارجية  العالقات 

 .19/11/2019-18في   والثقافة والديناميات االجتماعية

التربية -10 لوزارة  الثامن  العلمي  البحث   -المؤتمر  الثانية عن  الكرخ  لتربية  العامة  المديرية 

( االطفال  ادور  الموسوم  لدى  االجتماعي  االندماج  تحقيق  في  االسري  النفسي  الرشاد 

 . 2019/ 19/12-18( في  المصابون بطيف التوحد

 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  لكلية االمام الكاظم الجامعة تحت شعار المبعث وتجليات  -11

وسائل االعالم االلكترونية واثارها في المنظومة القيمية وفق الرساله عن البحث الموسوم )

 . 2019/ 4/ 25-24( في دراسة ميدانية  -رؤية التحوالت المجتمعية

 



لكل -12 العاشر  الدولي  العلمي  االنسانيةالمؤتمر  العلوم  شعار    -ية  تحت  ديالى  جودة جامعة 

تأثير برنامج ارشادي معرفي في  عن البحث الموسوم )  النظرية والتطبيق  –البحث العلمي  

 . 2019/ 4/ 11-10( خفض ظاهرة االدمان االلكتروني لدى طلبة الدراسة االعدادية

 

لجامع -13 االنسانية  العلوم  لكلية  التاسع  الدولي  العلمي  الهوية  المؤتمر  تحت شعار  تكريت  ة 

( في    القيم االجتمتعية وعالقتها بأزمة الهويةفي الدراسات االنسانية عن البحث الموسوم )

 ؟ 2019/ 4/  3-4

 

التحوالت واالفاق في العراق بعد عام  المؤتمر العلمي الثاني لجامعة ميسان تحت شعار   -14

 . 2019/ 12/ 15في  2003

 

لجامع -15 الثالث  الدولي  العلمي  السويدية  المؤتمر  لوند  جامعة  مع  وبالتعاون  الكتاب  ة 

البحث  عن  االوسط  الشرق  في  السالم  وصناعة  والحرب  المرأة  شعار  تحت  الحكومية 

دور  وسائل اإلعالم االلكترونية في إبراز دور المرأة لتحقيق السلم المجتمعي  ))الموسوم  

 . 2019/ 10/ 2-1في   دراسة ميدانية(( وفق رؤية مجتمعية 

 

ا -16 العلوم  المؤتمر  شعار  وتحت  الليبية  الجمهورية  في  المرقب  لكلية  الثالث  الدولي  لعلمي 

العنف الرقمي  االجتماعية والنفسية وقضايا المجتمع في عصر العولمة عن البحث الموسوم )

 . 2019/ 9/ 19-18( في  واثاره النفسي

الفساد   -17 لمكافحة  العراقية  لألكاديمية  الثاني  السنوي  العلمي  النزاهة هيـأة    –المؤتمر 

لمواجهة  أساسيتان  ركيزتان  والتدريب  العلمي  البحث  شعار  وتحت  العراق  في  الحكومية 

المعوقات التي تواجه البحوث العلمية في معالجة الفساد والوقاية منه عن البحث الموسوم )

 . 11/2019/ 26( في   ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية دراسة ميدانية

 

الجامعة العرقية تحت شعار الواقع القيمي لتدريسي   -المؤتمر العلمي لكلية التربية للبنات  -18

( الموسوم  البحث  عن  وطموحات  افاق  وطلبتها  في  الجامعات  التواصل  مواقع  تأثير  درجة 

 . 2018/ 12/ -26-25( في   المنظومة القيميه لطلبة الجامعة

 

لكلية االداب   -19 العلمي االول  السنوي  والعلوم    –المؤتمر  الفلسفة  جامعة بغداد تحت شعار 

(  التوجه نحو االلتزام الديني وعالقته بأزمة الهوية االنسانية نرتقي عن البحث الموسوم )  

 . 2018/ 4/ 26في 

 

التوجه  المؤتمر العلمي االول لكلية االمام االعظم اقسا م كركوك عن البحث الموسوم )   -20

 .2019في   لشبابنحو االلحاد وعالقته بضطراب اللهوية لدى ا

 

مركز البحوث والدراسات التربوية  تحت   -المؤتمر العلمي االول لوزارة التربية العراقية -21

الموسوم ) البحث  المدارس عن  في  التنمر  االستبصار في خفض حدة شعار ظاهرة  اسلوب 

 . 4/2018/ 30( في  سلوك التنمر لدى طالب المرحلة المتوسطة

 

الجامعة العراقية وتحت شعار الوطن والمواطنة   –السالمية المؤتمر العلمي لكلية العلوم ا -22

( الموسوم  البحث  عن  االسالمية  الشريعة  منظومة  واالتصال في  االعالم  وسائل  دور 

 .4/2019/ 17-16(   االلكترونية في ترسيخ قيم المواطنة

 



كرميان -23 لجامة  السابع  العلمي  شعار   المؤتمر  تحت  العراق  كردستان  اقليم  في  الحكومية 

الكردستاني   للمجامع  االسرية  )  –المشاكل  الموسوم  البحث  عن  والمعالجات  تأثير  االسباب 

وسائل اإلعالم االلكترونية ألحديثه في مشكالت المنظومة القيميه لألسرة الكردستانية وفق  

 . 2019/ 10/ 31-30( في رؤية التحوالت المجتمعية

 

البحث المؤت -24 الكوفة وتحت شعار الزهراء اسوة وقدوة عن  الفقه جامعة  لكلية  العلمي  مر 

  ( لالسرةالموسوم  القيمي  البناء  منظومة  في  االجتماعي  التوتصل  شبكات  دراسة  -دور 

 . 2019/ 3/ 7( في ميدانية

 

قسم اصول الدين بنات بغداد وتحت   -المؤتمر العلمي االول لكلية االمام االعظم الجامعة -25

البحث    شعار عن  المجتمعي  السلم  تحقيق  في  ودوره  الفكري  في  االمن  الموسوم 

10 /4 /2019 . 

 

جامعة الموصل تحت شعار   –المؤتمر العلمي الدولي الفكر الثاني لكلية العلوم االسالمية   -26

(  دور المؤسسة التربوية في نبذ ثقافة الفكر المتطرفظاهر التطرف عن البحث الموسوم )  

 . 2019/ 6/ 30في 

 

والسلم الم -27 االعالم  شعار  وتحت  بغداد  جامعة  االعالم  لكلية  عشر  الثاني  العلمي  ؤتمر 

( الموسوم  البحث  عن  التعايش االهلي  ثقافة  تعزيز  في  االلكتروني  االعالم  وستئل  دور 

 . 2019/ 7/11-6( في السلمي االهلي

 

العرب  في مصر -28 والمفكرين  للعلماء  العليا  للهيئة  االول  الدولي  العلمي  وتحت   المؤتمر 

 . 8/2019/ 26-16 نحو نهضة علمية عربية واعدة -شعار علماؤنا ثروتنا

 

الفساد   -29 لمكافحة  العراقية  لألكاديمية  الثالث  السنوي  العلمي  النزاهة   –المؤتمر  هيـأة 

البحث   عن  والطموح  الواقع  بين  الفساد  مكافحة  جهود  شعار  وتحت  العراق  في  الحكومية 

 كترونية الحديثة في تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساددور وسائل االعالم االلالموسوم )

 . 11/2019/ 26( في 

 

السادس   -30 العلمي  والحضارية المؤتمر  التاريخية  للدراسات  االيوبي  الدين   -مركز صالح 

الموسوم البحث  عن  تكريت  الفكرية  )  جامعة  التوجهات  معالجة  في  النفسي  االرشاد  دور 

 .19/11/2019-18في  ( االعداديةالمتطرفة لدى طلبة الدراسة 

 

 

المؤتمر الدولي الثالثون للبورد االلماني لتدريب واالستشارات وكركز التنمية للدراسات  -31

جودة التعليم  والتدريب تحت شعار مستمرون من اجل مستقبل ابنائنا عن البحث الموسوم )  

والم االهدتف  تحقيق  مشكالت  ظل  في  العراقية  التربوية  المنظومة  في عالجاتداخل   )

15 /12/2018 . 

ثورة   -32 شعار  وتحت  قار  ذي  أقسام  الكاظم  اإلمام  لكلية  األول  الدولي  العلمي  المؤتمر 

الموسوم   البحث  عن  االجتماعي  والواقع  األكاديمية  الدراسات  على  وانعكاساتها  المعلومات 

واالجتماعي) النفسية  وانعكاساتها  الطفل  سلوك  على  الحديث  االلكتروني  التوجه  ة  اثار 

 . 19/3/2019-18( في لشخصيته دراسة ميدانية

  



دور وسائل اإلعالم )  المؤتمر العلمي األول للهيئة العليا لمحو األمية عن البحث الموسوم -33

 .7/11/2019( في التكنولوجية الحديثة في تعزيز ثقافة محو األمية بين افراد المجتمع

 

البحث  -34 عن  الجزائر  في  الجلفة  عاشور  زيان  لجامعة  الدولي  الثالث  العلمي  المؤتمر 

 2019في  ( ادوات العولمة االلكترونية ودورها في ترسيخ قيم المواطنةالموسوم )

 

  -عضو تحكيم المجالت المحكمة العلمية الدولية وعضو اللجان العلمية التالية:

 

 االمريكية. محكم في مجلة كودي  -1

 محكم في مجلة العلوم التربوية والصحة النفسية.  -2

 جامعة الجلفة الجزائرية  -المحكمة -محكم في مجلة مقاربات الجزائرية -3

 اكاديمية القاسم العلمية الفلسطينية.  -محكم في  مجلة الجامعة -4

 الجامعة العراقية. –محكم في  مجلة الدراسات االسالمية   -5

 الجزائرية.   -جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي -ربوية والنفسيةمحكم في  مجلة العلوم الت -6

 جامعة البليدة الثانية الجزائرية.  –محكم في مجلة دراسات النفسية وتربوية  -7

 المركز القومي للبحوث الفلسطيني القاهرة.  -لمجلة العربية للعلوم و نشر األبحاث محكم في  -8

 .ة العامة لتربية الكرخ الثانيةعضو في اللجنة العلمية الدائمة ومحكم للمديري -9

 محكم في مجلة التمكين االجتماعي، جامعة عمار اثليجي االغواط، الجزائر.   -10

 جامعة الجلفة.–محكم في مجلة افاق علمية   -11

 محكم علمي في مجلة اكتدبمبة شمال اوربا المحكمة في الدنمارك. -12

 االردن. محكم في المجلة الدولية للدراسات النفسية والتربوية المحكمة، -13

 جامعة وهران الجزائرية.  –محكم في مجلة الحضارة االسالمية المحكمة  -14

 جامعة الجلفة الجزائرية.  -محكم في مجلة العلوم القانونية واالجتماعية -15

جامعة حسيبة بوعلي الشلف  -مجلة النشاط البدني والرياضي المجتمع والتربية والصحة -16

 الجزائرية. 

 جامعة عمار ثليجي باالعواط الجزائر. -محكم في مجلة العدد االقتصادي  -17

 جامعة الجلفة الجزائرية.  –محكم في مجلة سوسيولوجيا المحكمة  -18

 جامعة الجلفة الجزائرية.  -محكم في مجلة دفاتر اقتصادية المحكمة  -19

 جامعة الجلفة الجزائرية.  -محكم في مجلة افاق للعلوم المحكمة -20

 الجزائرية. جامعة إبن باديس مستغانم -ة الموروث العلمية المحكمة محكم في مجل  -21



جامعة محمد بو  -المحكمة مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربويةمحكم في   -22

 ضياف المسيلة الجزائر. 

 الثانية الجزائرية. جامعة باتنة –  المجلة الجزائرية لألمن اإلنسانيمحكم في   -23

 جامعة الجلفة الجزائرية..  –محكم في مجلة المحترف علمية دولية    -24

  – يالنفس  القياس واالرشاد مخبر  –محكم في مجلة المرشد علمية نفسية تربوية محكمة   -25

 الجامعى الجزائرية الثانية. 

 

 ( 2017-2012بين عامي )العملية األكاديمية الخبرة 

 جامعة ديالى  -محاضر في قسم العلوم التربوية والنفسية كلية العلوم االنسانية -1

   -محاضر في قسم اللغة االنكليزية كلية العلوم االنسانية -2

 جامعة ديالى  –محاضر في قسم التاريخ في كلية العلوم التربوية والنفسية  -3

 جامعة ديالى   –محاضر في قسم االرشاد في ملية التربية االساسية   -4

 جامعة ديالى  –تربوية والنفسية المواد –محاضر في كلية العلوم االسالمية    - -5

 ديالى  –تدريسي في كلية التربية المفتوحة  -6

 تدريسي في معهد اعداد المعلمات في بغداد -7

 

    كنت بها مدرب او محاضرالتي  الدورات
 

 )تدريبية وتطويرية (    ة( دور 20في ) ومدرب محاضر

 

 :العلمية التخصصية التي قدمهاالندوات 

 ( ندوة تدريبية 30محاضر في )

 

 :والحلقات النقاشيةالدروس التدريبية 

 ( درس تدريبي 20بـ) اقامة

 

   -العلمي االشراف

 الشراف على ثالث طالب بحوث في دراسات االولية. ا -1    

 ( مطبق ومطبقة. 33زيارة اشرافية للمطبقين ل) -2

 

 اللجان:عضوية اللجان العلمية والعملية 

 . الثانوي في محافظة ديالى لجنة العلمية االختصاص االرشاد التربويالعضو 

 جنة القطاعية لالرشاد التربوي في المحافظة.لعضو ال

   -لجنة مناقشة بحوث في المديرية العامة لتربيةالعضو 

 مركز البحوث والدراسات التربوية .  –علمي   التنمر عضو اللجنة تحضيرية لمؤتمر

المديرية العامة  –عضو اللجنة العلمية لمؤتمر البحوث العلمية والمجتمع وزارة التربية  

 . لتربية ديالى 

 

 



 جمعيات/ و منظمات  عضو في

 رابطة التدريسيين التربويين . -1

 ن. يمركز دعم المرشدين التربوي  -2

 العراقية.الجمعية العراقية للعالج النفسي  -3

 الجمعية العراقية لعلم النفس.  -4

 . نالعراقيينقابة المعلمين  -5

 . في العراق يباحث ميداني مع المجلس الثقافي البريطان -6

 عضو جمعية الباحث العلمي الدولي في االمارات العربية المتحدة. -7

 عضو في منصة اريدو العلمية.  -8

 

 /  المشارك بها الدولية( التطويرية والتأهيلية )الدورات التدريبية 

 

 اساسيات لغة الجسد  -1

 TOT - الدوليين دورة اعداد المدربين -2

 دورة التعايش السلمي  -3

 دورة في التمكين النفسي المجتمعي  -4

 لمكتب االمم المتحدة االقليمي.  دورة اعداد القادة الشباب  -5

 دورة بناء المواطن الفاعل  -6

 دورة العالج النفسي   -7

 دورة صحة نفسية   -8

 الجودة التربوية   معاييردورة في  -9

 العنف االسري   التوعية والعالج من  دورة -10

 دورة لنبذ العنف ضد المرأة والطفل   -11

 دورة لتوعية من مخاطر المخدرات -12

 ميدورة كوكل سكولر للباحث العل -13

 . دورة فن االتكيت  -14

 . ضمن برنامج بناء القدرات في التعليم يالبريطان دورة التقييم الخارجي للمجلس الثقافي  -15

 . يالبريطان المجلس الثقافي في دورة المواطن الفاعل  -16
 

 العلمية المحلية والدولية   واألكاديمياتعضوية المؤتمرات 
 

 ماليزية.  المعهد الدولي للبحوث والدراسات األكاديميةعضو في  -1
 

الدولي عضو   -2 العربي  المؤتمر  في  والتحكيم  علمية  التعليم   السادس  لجنة  في  الجودة  لضمان 

العربي   مؤتمر لللجامعة اللبنانية الدولية جمهورية اللبنان بالتعاون مع االمانة العامة     العالي

عن المنبثق  العالي  التعليم  جودة  لضمان  العربية الدولي  الجامعات  في  اتحاد  الدائم  ومقره 

 . 2018-2019 ، األردنجامعة الزرقاء رحاب 
 

الدولي -3 العربي  المؤتمر  في  والتحكيم  علمية  لجنة  التعليم    السابع  عضو  في  الجودة  لضمان 

العربي   مؤتمر للاالمانة العامة     العالي لجامعة اللبنانية الدولية جمهورية اللبنان بالتعاون مع

عن المنبثق  العالي  التعليم  جودة  لضمان  العربية الدولي  الجامعات  في  اتحاد  الدائم  ومقره 

 .019 2-2020 ، األردنجامعة الزرقاء رحاب 
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