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 مقدمة تعريفية

، و منذ 2001ية من جامعة نوتنجهام البريطانية عام وربالت صولاأل حصلت على درجة الدكتوراه الفلسفة في تخصصلقد 

ذلك الحين أعمل في التدريس الجامعي وخدمة المجتمع وإجراء ألبحوث العلمية في مجاالت أصول التربية والتربية والسالم 

معية على يس مقررات جاسنة قمت بتدروتكافؤ الفرص التعليمية وديمقراطية التعليم و القيادة التربوية. خالل الثمان عشرة 

كما نشرت اكثر  .مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، باإلضافة إلى اإلشراف على قرابة ثالثين أطروجة دكتوراه 

من خمسة وثالثون بحثا علميا في مجالت علمية عالمية ومحلية مرموقة. كما شاركت في العديد من المؤتمرات العالمية في 

 .ة المتحدة والواليات المتحد والمانيا واليونان واالمارات العربية المتحدة والمملكة المغربيةابان والمملكن الصين واليكل م

 

وحصلت على العديد من المنح و الجوائز العالمية أهمها  منحة برنامج التبادل العلمي األكاديمي االلماني وقضاء فترة ثالثة 

ل تربية السالم، كما حصلت على زمالة االكاديمية الملكية بحث علمي حو مانية وإجراءاشهر في جامعة هامبورج االل

البريطانية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية بالتعاون مع جامعة نوتجهام وإجراء بحث علمي تم نشره في مجلة عالمية مصنفة 

رالية. اضافة الى لحكومة األستإنديفور من احول تربية السالم في المدارس اإلردنية والبريطانية ، وحصلت على جائزة 

التميز في مجال التدريس بتقييم الطلبة طوال السنوات الماضية وحصولي على جائزة التميز في التدريس من جامعة ابوظبي 

 وجائزة رئيس رئيس جامعة ابوظبي للريادة واإلبداع وجائزة حسن الزمالة من نفس الجامعة. 

عميد لشؤون عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية و  ة ومنهارية األكاديميالمناصب اإلداكما خدمت في العديد من 

قائم  الطلبة في الجامعة األردنية كما عملت نائب لعميد كلية العلوم التربوية لإلعتماد الدولي وضمان الجودة كما عملت 
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ردنية ورئيس لقسم العلوم التربوية في الجامعة االبأعمال عميد كلية اآلداب والعلوم في جامعة أبوظبي ونائب عميد كلية 

التربية في جامعة ابو ظبي ورئيس لقسم االدارة التربوية واالصول في كلية العلوم التربوية في الجامعة االردنية ومساعد 

 للعميد لشؤون الطلبة في نفس الكلية. 

 

رية مكنتني من التميز في رية واألكاديمية خبرة ومعرفة ثلقد اكتسبت طوال السنوات الماضية ومن خالل مختلف المواقع اإلدا

على العمل الجماعي وروح الفريق وتقبل االخر ومراعاة الجوانب اإلنسانية والمهنية في  باالعتماد عملي األكاديمي واإلداري

 عالقاتي مع الطلبة والزمالء والمرؤوسين.  

 
 الخبرات العملية والرتب العلمية:

 ن. حتى اآل -4/9/2022 -في الجامعة األردنية تربويةم العميد كلية العلو  -
 . 25/8/2020 -25/8/2019 -عميد شؤون الطلبة في الجامعة األردنية -

 -الجامعة األردنية -في كلية العلوم التربويةوضمان الجودة الدولي نائب عميد كلية العلوم التربوية لشؤون االعتماد  -
1/9/2017- 24/8/2019. 

 حتى االن. -1/9/2017 -الجامعة األردنية -قسم اإلدارة التربوية واألصول في كلية العلوم التربوية رئيساستاذ و  -
الجامعة  -قسم اإلدارة التربوية واألصول في كلية العلوم التربويةذ مشارك في تخصص اصول التربية، استا -

 حتى االن.  -1/9/2015 -األردنية
 2014-2010لمتحدة، االمارات العربية ا -جامعة ابو ظبي -مكلية االداب والعلو  -رئيس قسم التربية . 
 االمارات العربية  -جامعة ابو ظبي -ربية، كلية االداب والعلومقسم الت -استاذ مشارك في تخصص أصول التربية

 . 2015-2008المتحدة، 
  14/8/2008-20/6/2008جامعة السلطان قابوس  -كلية التربية –أستاذ زائر: قسم األصول واإلدارة التربوية. 
 1/9/2008 -1/9/2007 -الجامعة األردنية -رئيس قسم اإلدارة التربوية واألصول في كلية العلوم التربوية . 

 ( لشؤون الطلبة )(.1/9/2007 -2003 /9 /21مساعد عميد كلية العلوم التربوية )الجامعة األردنية 

  17/10/2001الجامعة األردنية ) -العلوم التربوية كلية -محاضر متفرغ في قسم اإلدارة التربوية واألصول- 
1/4/2002.) 

 1/4/2001الجامعة األردنية  ) -كلية العلوم التربوية -ألصول أستاذ مساعد في قسم اإلدارة التربوية وا- 
 حتى أالن(.

 م كلية العلو -قسم المناهج والتدريس -برنامج التربية العملية -مشرف تربية عملية لتخصص معلم الصف
 (.28/9/1998 -1996 /7/12الجامعة األردنية ) -التربوية

  )(28/9/2001 -28/9/1998)-نياجامعة نوتنجهام/ بريطا -طالب دكتوراه )موفد 

 (.  1996 /7/12-24/8/1995) –وزارة التربية والتعليم  -معلم في المرحلة االبتدائية 

 

 : الجوائز العلمية
 2013/2014بو ظبي للعام الدراسي جائزة التميز في التدريس في جامعة أ . 

  2011/2012جائزة التميز في الزمالة في جامعة ابوظبي للعام الدراسي.  

 2013/2014للعام الدراسي في االبداع والريادة  جائزة رئيس جامعة أبو ظبي 
 اشهر في  3ء الحصول على جائزة زمالة االكاديمية البريطانية للعلوم االنسانية واالجتماعية والمتمثلة بقضا

 . 20/9/2007-14/6/2007مدينة نوتجهام واجراء بحث مشترك مع مركز اليونسكو لبحوث التربية المقارنة: 

 ( الحصول على بعثة برنامج الداد األلمانيDAAD)Research Stay Visit to Germany   والتي
 .Peace educationل األلمانية لمدة شهرين  والتعاون في مجا Hamburgتضمنت زيارة إلى  جامعة 



 ( الحصول على بعثة الحكومة االستراليةEndeavour Executive Award لقضاء شهرين في ) مدينة
عام خالل  Real Justiceوالذي تنظمه منظمة  Peace educationسدني لحضور دورة تدريبية في مجال 

2007 . 

 
 :الدكتوراه عنوان رسالة

(،  2001في الجامعات األردنية الرسمية )الجامعي  سياسة القبولوالعدالة في  امعةواستقاللية الج الحرية األكاديمية -
 شورة، جامعة نوتنجهام، نوتنجهام، بريطانيا.غير منأطروحة دكتوراه 
 :لماجستيرا عنوان رسالة

األردن تربوي في عملية التطوير ال هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية لدور برامجها التربوية في أعضاءرات تصو  -
 (، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن. 1998)
 

 

 :المنشور  اإلنتاج العلمي

o ( دور األسرة األردنية في التربية األخالقية 2022) ، عالءالخصاونة، محمد، الزيود

 (3) 49ألبنائها من وجهة نظر الوالدين ، دراسات: العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، 

o ( أثر انتشار فيروس كورونا 2022)ورتي، يزيد الش  ، ، محمدالزيود،  ، عبدهللاعويدات

( 2) 12على طالب الجامعات األردنية من وجهة نظر الطالب. مجلة دراسات في التربية 

 ،1-23 

o ( واقع مخرجات مدارس العلوم التربوية 2022) ، مالكموشالع،  ، محمدالزيود

ي الجامعات األردنية ، المجلة العلمية لمدرسة جات سوق العمل فومواءمتها مع احتيا

 157-133( ، 2جزء  4) 38التربية 

o ( مستوى فاعلية التربية األخالقية في المدارس 2020الزيود محمد. إسراء ، عبدهللا .)

 (.2) 28األردنية الخاصة ، مجلة جامعة آي يو جي لعلوم التربية وعلم النفس ، 

o (. درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 2018)حمد موالزيود ،  ،هاد السيد ، ج

( ، 4) 12العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين في األردن. العلوم التطبيقية الحديثة ، 

178. 

o (. ظاهرة التسول في األردن: دور األسرة 2018الزيود ، محمد )،  تغريد ،المحارب

 .178( ، 4) 12 الحديثة ،وأسبابها. العلوم التطبيقية 

o درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية ( 2018حمد، الزيود محمد طه )الزيود ، م .

 العامة لمبادئ ديمقراطية التعليم من وجهة نظر الطالب. دراسات: علوم تربوية.

o  الرقمية لدى مخدرات (. مستوى الوعي بظاهرة ال2018) طارقويليام. ، الزيود ، محمد

 ت: علوم تربوية.امعة األردنية. دراساطلبة الج

o  ( ، العنف ضد المعلمين في المدارس األردنية ، 2016، العلي ، علي ، )الزيود، محمد

 ، 1، العدد.  13المجلة العلمية األوروبية ، المجلد 

o ( ، الوظائف والتحليل اللغوي لالستعارة في القرآن 2016الزيود ، محمد ، العلي ، علي .)

 ، 10. ، العدد 12لمجلة العلمية األوروبية ، المجلد الكريم ، ا

o ( ، مراجعة البحث العلمي في مؤسسات التعليم 2016الزيود ، محمد ، طريف ، عاطف .)

 ، 4، العدد.  12العالي األردنية: تقييم متابعة ، المجلة العلمية األوروبية ، المجلد 

o ة التخصصات بشكل ريس المواد متعدد(. فوائد تد2015)حمد ، الزيود ، م، ، منعمايدةالسع

( ، 20) 10عاوني في التعليم قبل المهني األردني. البحوث التربوية والمراجعات ، ت

2702-2712. 

 



o ( القيم الديمقراطية لدى األكاديميين في الجامعة األردنية ، مجلة 2014الزيود ، محمد .)

 .2، العدد ،  36دراسات الدولية التربوية ، المجلد 

o (. تعليم السالم في المدارس 2013محمد. مورغان ، جون ؛ براون ، إليانور ) يودالز

 .40ة مقارنة ، البحوث التربوية ووجهات النظر ، المجلد. اإلنجليزية واألردنية: دراس

o ( منظور طالب جامعة أبوظبي نحو التعلم النشط ، المجلة الدولية 2013الزيود ، محمد .)

-ISSN 2320( 2013) 4، العدد  1( ، المجلد IJHMSرية )للعلوم اإلنسانية واإلدا

 .EISSN 2320-4044؛  4036

o (. العقبات التي تواجه احترام حقوق الطفل 2010)وش ، ميسون الزيود ، محمد ، العكر

في رياض األطفال األردنية من وجهة نظر مديرات المدارس والمعلمين ، المجلة الدولية 

 ؛ شهر نوفمبر. 2رقم  1، المجلد.  لألعمال والعلوم االجتماعية

o ( منظور المواطنين العرب حول تأثي2010الزيود ، محمد .) ر ودوافع مبادرات الدول

الغربية لتعزيز الديمقراطية في العالم العربي ، وقائع المؤتمر ، مؤتمر آسيا الدولي للتعليم 

 ، أوساكا ، اليابان.

o ( القيادة التربوية ف2009الزيود ، محمد .)ر ي القرن الحادي والعشرين وتحدياتها ، مؤتم

 ن ، المملكة المتحدة.لندن الدولي للتعليم ، وقائع المؤتمر ، لند

o ( أثر العولمة على المجتمع األردني ، مجلة دراسات الدولية 2009الزيود ، محمد .)

 .1، العدد  36التربوية ، المجلد ، 

o  في األردن ، مجلة  ت التنشئة االجتماعية(. اتجاها2008محمد ) ، الزيود، صالح، الرجب

 .1العدد ،  ، 35دراسات الدولية التعليمية ، المجلد ، 

o  (. الرضا الوظيفي لدى معلمي 2007خوالدة ، تيسير )ال، الزيود ، محمد ، الزبون ، محمد

ة ، جامع 1المرحلة الثانوية وعالقته باستمراريتهم في الوظيفة ، مجلة كلية التربية ، العدد 

 عين شمس ، مصر.

o (. درجة ممارسة المعلمين 2007خوالدة ، تيسير )ال، محمد ، الزبون ، محمد، الزيود

لمبادئ التربية الحديثة في األردن من وجهة نظر الطالب ، مجلة كلية التربية ، المجلد ، 

 ، جامعة عين شمس ، مصر. 2، العدد  37

o سؤولية التربوية معاملة األطفال والم(. إساءة 2007كروش )عميسون ، ،  الزيود ، محمد

 .2، العدد ،  34لألسرة األردنية ، مجلة دراسات الدولية التربوية ، المجلد ،  واألخالقية

o  (. تصور وممارسة التربية السياسية بين المعلمين األردنيين في 2006)الزيود ، محمد

 22-20ربية ، أثينا ، اليونان )مديريات التربية والتعليم بعمان ، المؤتمر الدولي السابع للت

 ائع المؤتمر )منشور(.مايو( ، وق

o (. الحرية األكاديمية لدى األكاديميين في الجامعات 006 2الزيود محمد )، الشبول ، محمد

 ، جامعة الكويت. 28األردنية الحكومية والخاصة ، المجلة التربوية ، المجلد ، 

o  لجامعات رية األكاديمية في ااقع ممارسة الح(. و2006محمد )، ، والزيودالشبول ، محمد

 ، جامعة قطر. 31األردنية من وجهة نظر الطالب ، مجلة العلوم التربوية ، المجلد ، 

o  (. القيم التربوية لدى طالب المرحلة الثانوية في 2007محمد )، الزيود، مريم، أبو زيد

ية التربوية ، المجلد ، محافظة عمان من وجهة نظرهم في األردن ، مجلة دراسات العالم

34. 

o (. دور معلمي "التربية اإلسالمية" و "التربية 2005، )اصرن ، ، الخوالدةود ، محمدالزي

، ةالمنار االجتماعية والوطنية" في التربية المدنية لطالبهم من وجهة نظر المعلم ، مجلة

 ، جامعة البيت. 34المجلد ، 

o يم العالي من درجة تحقيق أهداف التعل (.2005العمري ، بسام ، )، الزيود ، محمد

األكاديميين بكلية العلوم التربوية اإلدراكية ، المجلة التربوية ، العدد األول ، جامعة 

  القاهرة



 

 المهارات واللغات:

 (.word office, Excel, power point, internetاستخدام الكمبيوتر ) -1
 والعربية إجادة اللغة اإلنجليزية -2
 منصات التعلم االلكتروني. الذكية و  التطبيقات اللوح الذكي و  في التدريس:يات التربوية استخدام التقن -3

التعلم المعتمد على  دمج والتعلم المعكوس والتعلم االلكترونيمن مثل التعلم الم لحديثاستخدام اساليب التعلم ا -4
 . المشروعات

 

 المواد التي درستها:

 الدكتوراه:الماجستير و * مواد 
التربية والتنمية                            -3             ألخالقية  التربية ا -2      التربوية المعاصرة         ظرياتالن-1
   بحث في أصول التربية                 -6                         التربية المقارنة -5السالم                 التربية و  -4
أساسيات اإلدارة المدرسية                -9                   إدارة الموارد البشرية  -8          راطية  التربية والديمق -7

نظريات القيادة التربوية                 -12الفكر التربوي المعاصر               -11            تكنولوجيا التعليم.  -10
 ربوية معاصرة قضايا ت -15فلسفة التربية                         -14التطوير المهني للمعلمين       -13

 * مواد البكالوريوس:
 الطفل والمجتمع -2التربية المدنية             -1
 التربية المدنية والوطنية وأساليب تدريسها -4المدخل إلى التربية        -3
 لتعليميةتصميم واستخدام المواد ا -6أسس التربية              -5
 ربية والتعليم في األردننظام الت -8تكنولوجيا التعليم          -7
 

 : بوية في الجامعة االردنيةفي كلية العلوم التر الدكتوراه التالية اإلشراف على رسائل 
(، دالل الرشيدي، 2023) ةافسيأنموذج اداري مقترح لليقظة االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي الكويتية استنادا لمعايير الميزة التن -

 توراة(. )دك

( 2023) دارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن استنادًا إلدارة السلوك التنظيميي تربوي إلدليل إدار -

 وداد  الحراسيس )دكتوراة(. 

برغوثي، ، كيان ال(2023) ةاًء على متطلبات التنمية المستدامتصور مقترح للجامعات األردنية الرسمية لتعليم كبار العمر الثالث بن -
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رونية لدى قادة المدارس العامة في دولة الكويت استنادا لتطبيقات اإلدارة التكنولوجية برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارات اإلدارة االلكت -
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 .)دكتوراه(، المحارب

( جابر جزاع زبن 2006تطوير إستراتيجية لواقع تكافؤ الفرص التعليمية في مدارس التربية الخاصة في دولة الكويت) -
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 : ورش العمل
 30/4/2018بل االخر التي عقدت في رئاسة الجامعة االردنية، بتاريخ ثقافة الحوار وتق وةمتحدث رئيسي في ند . 

  ،تقديم دورة تدريبية العضاء هيئة التدريس في الجامعة حول االشراف على الرسائل الجامعية

23/5/2018 . 
  لطلبةل احترام الذات والسالم الداخلي وتقبل االخرتقديم محاضرة في المدارس العمرية حول 
 بتاريخ يات العولمةالتربية القيمية وتحدة علمية لطلبة كلية العلوم التربوية حول تقديم محاضر ،

31/10/2017 . 

  متحدث رئيسي ومدير ندوة سبل تعزيز دور ومكانة المعلم االردني التي اقامتها كلية العلوم التربوية

 18/2/2018، وجماعة عمان لحوارات المستقبل

  ية ز دور ومكانة المعلم االردني التي اقامتها كلية العلوم التربودير ندوة سبل تعزيوممتحدث رئيسي

 .وجماعة عمان لحوارات المستقبل

  متحدث رئيسي ومدير ندوة تمكاسنا االجتماعي في مواجهة خطاب الكراهية التي عقدت في رئاسة الجامعة

 االردنية

  ة التي عقدت في رئاسة جامعة اجهة خطاب الكراهيمومتحدث رئيسي ومدير ندوة تمكاسنا االجتماعي في

 .14/11/2017، بتاريخ اليرموك

 م ورشة لجائزة خليفة التربويةتقدي 

  متحدث رئيسي ومدير ندوة تمكاسنا االجتماعي في مواجهة خطاب الكراهية التي عقدت في رئاسة جامعة

 . ال البيت

  القيم الذي عقد في عمان لبناء الرواد السعودية  ةلشرك التعريفي للكتاب النقاشية الجلسةالمشاركة في. 

  مج ايراسموس بلس االوروبي في جامعة كولن االلمانيةورش عمل ضمن برنا 3تقديم ورشة 

23/4/2017 . 
  :ورشة عمل عن تقييم األطر العامة لمناهج التربية الوطنية والمدنية في األردن، وزارة التربية والتعليم، بتاريخ

9/10/2004 
  عمان. 5/1/2006وق اإلنسان في األردن، فندق الراديسون ساس، ة عمل عن تعليم حقرشو ، 
 1/2/2007 -اربد -جامعة اليرموك -ورشة عمل حول تعليم مادة التربية الوطنية في الجامعات األردنية. 

 
 :العلمية واالدارية رئاسة وعضوية اللجان

 

كلية العلوم التربوية في الجامعة لعربي الذي نظمته ا عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر التعليم في الوطن -

 2018االردنية 

 18/3/2017ق في قضايا اعضاء هيئة التدريس في الجامعة االردنية، عضو لجنة تحقي -

ضابط ارتباط الجودة والتطوير لقسم االدارة التربوية واالصول في كلية العلوم التربوية  -

 2016/2017للعام 

 2016/2017والعام  2015/2016التربوية للعام الدراسي  ية في كلية العلوماسعضو لجنة الخطة الدر -

 2015/2016االعتماد الخارجي لكلية العلوم التربوية للعام  عضو لجنة 
  2017/2018عضو لجنة الدراسات العليا كلية العلوم التربوية 

  2017/2018رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم االدارة التربوية واالصول 

 2017/2018لوم التربوية عضو مجلس كلية الع 

 2016/2017في الجامعة االردنية  يئة التدريسمقرر لجنة تحقيق في شكاوي بعض اعضاء ه 

  2017/2018عضو لجنة االشراف على انتخابات اتحاد طلبة الجامعة االردنية   

 2017/2018ستير اجرئيس لجان امتحانات الكفاءة لطلبة الدكتوراه وطلبة امتحان الشامل للم 

 يس لجنة مؤتمر بحوث طلبة البكالوريوس في جامعة ابو ظبيرئ 

 2010/2014لس البحث العلمي في جامعة ابوظبي عضو مج 



  2009/2014عضو مجلس برامج البكالوريوس في جامعة ابو ظبي 

  2009/2014عضو مجلس برامج الدراسات العليا في جامعة ابوظبي 

 . 2008/2013 في جامعة ابو ظبي ميعضو لجنة االعتماد االكادي -

 عة ابوظبي.رئيس لحنة الخطة الدراسية في قسم التربية في جام -

 رئيس لجنة التسويق للبرامج االكاديمية التي تطرحها جامعة ابوظبي.  -

 2010/2014مدير برامج الدراسات العليا التي تطرحها كلية االداب والعلوم في جامعة ابوظبي  -

 جامعة ابوظبي. داب والعلوم في راتيجية لكلية االستعضو لجنة الخطة اال -

   . داب والعلوم في جامعة ابوظبيعضو لجنة اختيار عميد كلية اال -

 :المؤتمرات
اتجاهات طلبة جامعة أبوظبي ) مشاركة بورقة علمية بعنوانالدولي حول التعليم والرياضة: مؤتمر لندن  -

 .مملكة المتحدةال -، لندن8/2013/ 18-17( ، /نحو التعلم النشط

عنوان )مدارس دولة اإلمارات العربية مؤتمر الدولي للتربية و الفنون والعلوم: مشاركة بورقة علمية بال -

 رد ، الواليات المتحدة األمريكية.ا، جامعة هارف 5/2012/  31-27( ، المتحدة كمجتمعات تعلم

علمية بعنوان )الثقافة  بي ، مشاركة بورقةعرالمؤتمر الدولي للتنمية الثقافية بين الصين و دول الخليج ال -

-9لدول الخليج العربية(  جامعة الصين للدراسات الدولية ، العربية وتحديات العولمة: دراسة حالة 

 ، بكين ، الصين.2012 /13/11

المؤتمر الدولي اآلسيوي للتعليم ، مشاركة بورقة علمية بعنوان ) مبررات الدول الغربية لنقل تجاربها  -

 أوساكا ، اليابان.  12/2010/  5-2العالم العربي ، يمقراطية الى دول لدا

الدولي للتعليم ، مشاركة بورقة علمية بعنوان: القيادة التعليمية في القرن الحادي والعشرين  مؤتمر لندن -

 لندن ، المملكة المتحدة. 11/2009/  12-9وتحدياتها ، 

ت حقوق اإلنسان )مشاركة بتقديم بحث مركز عمان لدراسا -يمؤتمر الحريات األكاديمية في الوطن العرب -

 16/11/2004-15األردن،  -في الجامعات األردنية(، عمان بعنوان: الحرية األكاديمية

) تصورات وممارسات المعلمين للتربية  )المشاركة بتقديم بحث بعنوان-المؤتمر الدولي السابع للتربية -

 .   22/5/2005 -20 -أثينا–يونان ال -تربية والبحوثللمعهد أثينا  السياسية في االردن(، 

المشاركة بتقديم ورقة عن معايير القبول الجامعي  -في الجامعات السورية مؤتمر سياسات القبول الجامعي -

 .19/3/2007-18في األردن،  وزارة التعليم العالي، حمص، سوريا 

 . 14/7/2007-13، بريطانيا: دفمؤتمر اللجنة الوطنية البريطانية لليونسكو، مدينة كار -

حتمالية النجاح والمخاطر: المشاركة بتقديم بحث مؤتمر مبادرات نقل الديمقراطية إلى الوطن العربي: ا -

 . 1/12/2007-29/11/2007برلين، ألمانيا: مبادرات نقل الديمقراطية الى الدول العربية(  بعنوان:

يم بحث بعنوان تأثير العولمة في الثقافة مة: المشاركة بتقدولمؤتمر التربية والتعليم في الوطن العربي والع -

 4/4/2008-29/3/2008العربي، الرباط، المملكة المغربية:  العربية، مؤسسة الفكر


