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 1- يراً تقد – المملكة العربية الستعودية –كلية االفتصتاد واالدارة  – شههادة من جامعة المل  عبد العزيز

للمشتتتتاركة في الم تمر العلمي الخام  بورقة بحبية بعنوانر تجربة المملكة االردنية الياشتتتتمية في ج،ب 

 .م2021/ 10/ 25م(  بتاريخ 2015 -م1995وتشجيع االستبمارات في الفترة )

 

 2- ية  ية علمتدريب  دورةتقديراً للمشتتاركة ف   –المملكة العربية الستتعودية  – شهههادة من جامعة شههقراء

والتي نظمتيا كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات  جامعة شقراء بالمملكة  –الحوسبة الحسابية  ربعنوان

 م.4141/ 10/ 42 –العربية السعودية 

 

 

 

 3- تدريبية علمية  دورةتقديراً للمشتتاركة ف   –المملكة العربية الستتعودية  – شهههادة من جامعة شههقراء  

والتي نظمتيا كلية الحاستتتتب اآللي وتقنية المعلومات  جامعة شتتتتقراء  – ل الخام شتتتتبكات الجي ربعنوان

 م.4141/ 11/ 12 – وقدميا د. مفةل بن محمد اليماني بالمملكة العربية السعودية

 

 4-  عن لغة  -العراق  –شهادة من جامعة القادسيةR و- Python  م.2020 –ال،كاء اإلصطناع 
 

 5-  ومنصتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين  -العراق  –الشهههمالية شههههادة من جامعة التقنية– 

تقديراً للمشتتتاركة ف  ورشتتتة  تدريبية علمية  بعنوان ر خدمات منصتتتة أريد ودور ا  -جامعة مااليا ماليزيا

 .م2020/ 10/ 16 –ف  الحركة العلمية 
 

 6-  جامعة –ية للعلماء والخبراء والباحبيين ومنصتتتة أريد العلم -العراق  –شههههادة من الجامعة العراقية 

 –تقديراً للمشتتتتتتتاركة في ندوة علمية بعنوانر دور المج ت العالمية في النيةتتتتتتتة العالمية  -مااليا ماليزيا

 م.2020/ 11/ 12بتاريخ 

 7-  سات المستقبلية –شهادة من جامعة عين شمس ومركز رماح  -مركز بحوث الشرق األوسط والدرا

نمية الت بعنوانر -مصتتتر -تقديراً للمشتتتاركة ف  الم تمر الدولي المحكم  - الموارد األردنللبحوث وتطوير 

 م.2030المستدامة ف  العالم العربي ر ية 

 8-  ومنصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين  -شههههههههادة من جامعة المدينة العالمية ماليزيا– 

صتتتتتتتناعة منا ي التعليم  متقدمة بعنوانردورة تدريبية علمية  تقديراً للمشتتتتتتتاركة ف  -جامعة مااليا ماليزيا

  م.12/2020/ 19و 18اإللكتروني ــ 

 9-   ومنصتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين  –شهههادة من جامعة الكرل للعلوم العرا

 ية بعنوان ر ستتتبيل الباحثجامعة مااليا  تقديراً للمشتتتاركة  ف  محاةتتترة علم –ماليزيا  –باللغة العربية 

 م.12/2/2021العربي إل  التواصل العلمي واإلبراء المعرفي 

 شهادات من جامعات
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 11-  ت بعنوان ر التحوال –تقديراً للمشاركة ف  جلسة علمية تعليمية  - العرا  –شهادة من جامعة بغداد

 م.3/2021 / 9  -التوليدية للتشكيل العالمي المعاصر 

   11-  بعنوان ر  –تقديراً للمشتتاركة ف  جلستتة ورشتتة  علمية دولية  -ا  العر –شهههادة من جامعة ديالي

 م.5/2021/ 27  -بتاريخ  -فن كتابة المقال العلمي

 12-  تقديراً  للمشتتتتاركة في محاةتتتترة علمية بعنوان ر المجرم  –العرا   –شهههههادة من جامعة سههههومر

 م.06/2021/ -08تاريخ ب -العراق  –جامعة سومر  –والت  قدمتيا كلية العلوم   -األلكتروني  

   13-  تقديراً للمشتتتتتتتاركة في الورشتتتتتتتة التدريبية االلكترونية   – العرا  –شههههههههادة من جامعة النهرين

 –جتتتامعتتتة النيرين  -( SPSS -المعنونتتتة ر  )التحليتتتل االحصتتتتتتتتتتا ي ل ستتتتتتتتبيتتتان بتتت ستتتتتتتتختتتدام

 م.10/06/2021بتاريخ/

   14-  تقديراً للمشتتاركة في المحاةتترة  العلمية  –نادى االقتصتتاد االستت مي –شهههادة من جامعة الكويت

 –تقتتديم دكتور عبتتد البتتار  مشتتتتتتتعتتل  –التتدوليتتة  االلكترونيتتة  المعنونتتة ر  )التتتدقيق الشتتتتتتترعي( 

 م.11/06/2021بتاريخ/

 15-  تقديراً للمشتتاركة في المحاةتترة  العلمية  –نادى االقتصتتاد االستت مي –شهههادة من جامعة الكويت

 –تقتتديم دكتور عبتتد ن حستتتتتتتن الينيتتد   –معنونتتة ر  )ميتتارات اإللقتتاء( التتدوليتتة  االلكترونيتتة  ال

 م.13/06/2021بتاريخ/

 16- تقديراً للمشتتتاركة ف  ورشتتتة علمية الكترونية بعنوانر برامي  - العرا  – شههههادة من جامعة ديالى

ا   -بغتتداد مقتتدمتتة من التتدكتوره وفتتاء أحمتتد جتتامعتتة -البحوث من أجتتل الحيتتاة ر برنتتامي  ينتتار  أنمو،جتتً

 العراق. -والبرنامي مقدم ف  جامعة ديال  المكتبة المركزية 

 11- جميورية  – الشتتتمالية  التقنية  والجامعة  األردنية الهاشهههمية المملكة جدارا، جامعة من شههههادة

ايدتق ة يالعرب باللغة الناطقين   والباحبين   والخبراء للعلماء الدولية العلمية أريد   ومنصة العراق   مشاركةلل ر 

 يالرقم التحول عصر ف  يالعلم البحث أسبوع في 

 11-  ليزرال  شههههههادة  تحليل إحصهههههائي ( برنامجLISREL  )-   نم،جة تقديراً للمشتتتتتاركة في دورة

المعادلة البنا ية وتطبيقاتيا في العلوم اإلجتماعية والنفستتتتية والتربوية واإلقتصتتتتادية والزراعية باستتتتتخدام 

من الم ستتستتة القومية للبحوث واالستتتشتتارات والتدريب  -)المستتتوى األول(  LISRELبرنامي ليزرال 

NRCT  القا رة 11221)نرستتتت( م ستتتستتتة وطنية مصتتترية علمية بحبية هير ربحية مشتتتيرة برقم- 

 مصر. 

 19-   شتتتتيادة  تحليل إحصتتتتا ي  - ماليزيا – المركز األكاديمي للمؤتمرات والنشههههر العلميمن شهههههادة

يراً للمشتتتتتتتاركة في الورشتتتتتتتة  العلمية الدولية  المعنونة ر  مقدمة ف  التحليل تقد - (SPSSلبرنامي )

 م. 09/07/2021بتاريخ/ –االحصا ي
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 21- مقدمة عن التحليل االحصههائي برنامج  – شهههادة من اكاديمية ايداد ومنصههة ايدادSPSS-  ًتقديرا

لم ستتتستتتة الدولية للتطوير (  واIFADللمشتتتاركة في محاةتتترة علمية دولية والتي نظمتيا منصتتتة ايفاد )

ومجموعة   Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges للباحبين واالكاديمين 

 م.4141-11-01بتاريخ  –مصر  –تقديم د. إيياب اسماعيل  ترينغ التركية 

 

 

 

 

 1-Ascientific research paper entitled: The Impact of Migration of Sudanese 

University Professors on Economic Development in Sudan, an Analytical 

Study (2008-2012)- Publishing authority- magazine AL-HIKMAH – 

Malaysia- August 19,2020 

 
 2- A scientific research paper entitled: The experience of the Republic of 

Sudan in attracting and Encouraging investment - (1956 – 2015)- Publishing 

authority- Remah Economic Magazine. Issue 48. 
 

 3- A scientific research paper entitled: Artificial intelligence and its 

impact on the global economy- Publishing authority- Ramah Economic 

Magazine Issue 55. 

 4- A scientific research paper entitled: The impact of the efforts of the 

Kingdom of Jordan and the Republic of Egypt in attracting the savings of 

workers abroad and their results. 

 5- A scientific research paper entitled: Sudan's economic potential and 

investment opportunities it- Publishing authority- - Ibn Khaldoun Journal 

for Studies and Researches Issue 1. 

 6- A scientific research paper entitled: The Impact Sudan's Efforts to 

Attract Foregin Investment on Economic Development in Sudan –

Analytical Sutdy 1996-2013 -Publishing authority- - Ibn Khaldoun 

Journal for Studies and Researches Issue 2. 

 

 

 

 

 ة منشورة باللغة االنجليزية         أورا  علمية محكم
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 1-  : أبر  جرة الستتودانيين للخارج عل  التنمية االقتصتتادية ف  الستتودان نشههر ورقة بحةية علمية بعنوان

راستتتتتات ف  العلوم االنستتتتتانية م. جية النشتتتتتر مجلة د4111 –م 4111دراستتتتتي تحليلية ف  الفترة من  –

ستتتتتتتكاريا تركيا ومركز البحث وتطوير  جامعة - 5العدد  3مجلة علمية محكمة  المجلد  –واالجتماعية 

 الموارد البشربة رماح.

http://www.dirassatmagazine.com/ AC%D8%B2%D8%A11%20(28).pdf 

 

 2- المجلة  جهة النشر. أنواعه ومخاطرهنشر ورقة بحةية علمية بعنوان : أهداف ومجاالت االستةمار و

IJEPS  .-https://www.ijeps.org/wp-التتتتدولتتتتيتتتتة لتتتتلتتتتعتتتتلتتتتوم التتتتطتتتتبتتتتيتتتتة والتتتتعتتتتلتتتتوم التتتتعتتتتامتتتتة

Volumes3.pdf-3-3-content/uploads/2020/06/2020 

 

 3- جية  –دور االستتتبمار ف  تحقيق التنمية االقتصتتادية والنمو للدول لمية بعنوان : نشههر ورقة بحةية ع

 47.األردن  متخصصة ف  االقتصاد  والعلوم اإلدارية. العدد  –النشر مجلة رماح مجلة علمية محكمة 
es/pdfs/47.pdfhttps://remahresearch.com/imag 

 

 4-  أبر  إزدياد  جرة  العمالة السودانية للخارج عل  التنمية االقتصادية  :نشر ورقة بحةية علمية بعنوان

م. جية النشتتتتر مجلة أبحاث مجلة علمية 4112 –م 4111دراستتتتي تحليلية ف  الفترة من  –ف  الستتتتودان 

 7.العدد  1جامعة البصرة العراق. المجلد -محكمة 
 

 5- دراسة تحليلية إحصا ية  لدور التبقيف الصحي في الحد من انتشار ورقة بحةية علمية بعنوان :  نشر

المعيد العربي للتدريب  -مجلة علمية محكمة -مرض الكورونا . جية النشتتتتتتتر مجلة العلوم االحصتتتتتتتا ية 

 http://aitrs.org/sites/default/files/vol_11_res_7a.pdf  والبحوث اإلحصا ية. العدد الحاد  عشر
 

 6- أبر تحوي ت الستتودانيين العاملين بالخارج عل  التنمية االقتصتتادية علمية بعنوان :  نشههر ورقة بحةية

طبيعية مجلة علمية وال م( جية النشر مجلة العلوم اإلنسانية4112 –م 1111ف  السودان دراسة تحليلية )

 .م2021العدد الرابع المجلد الباني  الصادر في األول من أبريل  -السودان  –محكمة 

https://www.hnjournal.net/ 
 

 1- تجربة جميورية مصتتتر العربية في ج،ب وتشتتتجيع اإلستتتتبمارات علمية بعنوان :  نشهههر ورقة بحةية

 العدد -السودان  –م( جية النشر مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية مجلة علمية محكمة 4112 –م 1112)

 م.4141الخام  المجلد الباني  الصادر في األول من مايو 

https://www.hnjournal.net/ 
 

 1- لية إحصهههائية  المراجعة الخارجية فى تحقي  الجودة نشهههر ورقة بحةية علمية بعنوان : دراسهههة تحلي

المعيد العربي  -مجلة علمية محكمة -جية النشتتتر مجلة العلوم االحصتتتا ية الشهههاملة فى منتمات األعمال  

  للتدريب والبحوث اإلحصا ية. العدد البالث عشر.

 

  

 
 

 العربية :منشورة بالغة محكمة و أورا  علمية  

https://www.ijeps.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-3-3-Volumes3.pdf
https://www.ijeps.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-3-3-Volumes3.pdf
https://www.ijeps.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-3-3-Volumes3.pdf
https://remahresearch.com/images/pdfs/47.pdf
http://aitrs.org/sites/default/files/vol_11_res_7a.pdf
https://www.hnjournal.net/
https://www.hnjournal.net/
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أبر  جرة  -م ( ورقة بعنوان 4141أهسط   40-44)المؤتمر الدولي في اإلدرة والتعليم  - ماليزيا -1

 م(.4114 -م 4111أسات،ة الجامعات السودانيين عل  التنمية االقتصادية في السودان دراسة تحليلية )

  

 :مشاركة بورقة باللغة االنجليزية                                          
International conferences in which papers were presented in the English 

language: 

Malaysia - Kuala Lumpur -Conference entitled Education and Administration - (22-

23 August 2020) Paper entitled - The Impact of Migration of Sudanese 

University Professors on Economic Development in Sudan, an Analytical Study 

(2008-2012). 
 

 2- أبريل  –الستتعودية  - كلية االقتصههاد واالدارة –المؤتمر العلمي الخامس - جامعة المل  عبد العزيز(- 

   ورقة بحبية علمية بعنوان ر تجربة المملكة األردنية الياشمية ف  ج،ب وتشجيع االستبمارات.  - (م2020
 

 3-  نمية الموارد البشتتتتترية لدى االستتتتتتبمار الرياةتتتتتي وت بعنوان : –-المؤتمر الدولي المحكم  -األردن

ورقة بحبية علمية بعنوان ر دور االستبمار  –اسطنبول ومركز رماح األردن  -أكاديمية باشاك –الشباب 

 ف  تحقيق التنمية االقتصادية والنمو للدول.   
  

 4-  األول الدولي العلمي الم تمر -المركز األكاديمي للمؤتمرات والنشهههههههر العلمي ماليزيا  -ماليزيا 

الشتتتاملةر ورقة  التنمية منظور الرقمية من التقنيات عصتتتر ةتتتوء في ال،كية وإدارة األعمال ل قتصتتتاد

  بحبية علمية بعنوان ر ال،كاء اإلصطناعي وت بيره عل  االقتصاد العالمي.
 

 5- ومركز رماح للبحوث  -األوسط والدراسات المستقبلية الشرق مصر جامعة عين شمس مركز بحوث

بعنوان ر التنمية المستتتتتدامة ف  العالم العربي ر ية  -الم تمر الدولي المحكم  -األردن  -اردوتطوير المو

ورقتتة بحبيتتة علميتتة بعنوان ر أبر إزديتتاد  جرة العمتتالتتة الستتتتتتتودانيتتة للختتارج عل  التنميتتة  –م4101

  م(.2016 –م 2000دراسة تحليلية ) –االقتصادية ف  السودان 
 

 6- المؤتمر الدولي  الةاني للذكاء اإلصطناعي  –السابع   المحدل العلمي الدولي -جامعة مااليا  -ماليزيا

 ا. ماليزي –منصة أريد للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية  –والبيانات الضخمة 

 1-  ،مي لعلالجامعة االمريكية للعلوم االنستتتتتتتانية الم تمر الدول  ااتحاد االكاديمين والعلماء العرب لندن

جمعية  -( كورونا بين التحديات والتداعيات 11-عمان ر بعنوان ر " جا حة )كوفيد  –األردن  –البالث 

 أصدقاء البرلمان األردني وشركا يا   ومركز بن خلدون.
 

 : دوليةالعلمية المؤتمرات المشاركة العلمية فى ال
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 1-   ر  بعنوانالدولي األول  العلمي المشتتاركة ف  الم تمر -العراق  –الجامعة التقنية الشههمالية  -العرا

-14التعليمية ودور ا الفعال ف  إرستتاء مبادىء التعايا الستتلمي والستتلم المجتمعي بتاريخ  الم ستتستتات 

 م  13/03/2021

 9- الدولي  العلمي المشاركة ف  الم تمر –المركز األكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي ماليزيا  -ماليزيا

 –م  ماليزيا 9/04/2021-11ر البحث العلمي ودوره ف  خدمة المجتمعر بتاريخ بعنوانالباني 

 -01 The Refereed Fourth International Scientific Conference on Scientific and 

Human Sciences “Studies and Research in Scientific Issues”, University of Basra. 
 

 11-  مية ودور ا ف  الدراستتات االستت رالةالث بعنوان  الدولي العلمي المشههاركة فى المؤتمر –ماليزيا 

  -بتاريخ –التحديات المعاصتتتتتتترة وال،  نظمي المركز األكاديمي للم تمرات والنشتتتتتتتر العلمي ماليزيا 

 م.14-13- 2021-6

 12- لدولي -جامعة مااليا  -ماليزيا ةامن  المحدل العلمي ا ةامن  –  ال لدولي ال حضهههههههور المؤتمر ا

ف  المحفل العلمي الدولي البامن ف  منصتتتتة أريد وال،  عقد لالتجاهات الحديةة في التنمية المسههههتدامة 

 م.2021-20- 6-15بتاريخ  -ماليزيا –العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية 

 

 13- وال،  عقد ف  "التحول الرقمي والذكاء االصطناعي"حضور المؤتمر الدولي الةالث :   -ماليزيا  

من ف  منصة أريد العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية المحفل العلمي الدولي البا

 م.2021 -6-20-15بتاريخ  -ماليزيا -
 

 14- نظمتي منصة أريد الدوليي  ماليزيا  وال،  -حضور المؤتمر الدولي فى االقتصاد االسالمي  -ماليزيا

 م.08/08/2021-09- -عقد بتاريخ  ة العربيةالعلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغ

 15- قة المشاركة فى الحل -السعودية  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -المملكة العربية السعودية

10-09-بتاريخ    "دور وسائل االعالم والتواصل االجتماعي فى الحد من الجريمة" العلمية  بعنوان :

 م.08/06/2021

 16-  صهههههههناعة المعرفة والعالقات "مشهههههههاركة فى المؤتمر العلمي الدولي الةاني بعنوان : ال –ماليزيا

-14بتاريخ   -وال،  نظمي المركز األكاديمي للم تمرات والنشتتتتتتتر العلمي ماليزيا  -" العامة واإلعالم

 م.13/08/2021

 11- ن تحت وال،  كا المشهههاركة في اسهههبوب " البحث العلمي في عصهههر التحول الرقمي"، – ماليزيا

رعاية جامعة جدارا المملكة االردنية الياشتتمية  والجامعة التقنية الشتتمالية بالعراق  ومنصتتة أريد العلمية 
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ية  لدول جامعة م يا ا ية  بالعرب ناطقين  باحبين ال ماء والخبراء وال ياللعل /  11/ 11في الفترة من  -ماليز

 .م11/11/4141-م4141

 18 - وال،    -  علمي الدولي الخامس للدراسههات التربوية والندسههيةلمشههاركة فى المؤتمر الا  -لعرا  ا

 1311/30/10بتاريخ  -نظمتي الجامعة العراقية بالتعاون مع منصة أريد ماليزيا 

 19-  برعاية عدد من الجامعات االستتتتتتت مية  المشهههههههاركة في اسهههههههبوب " قياس المعلومات" –ماليزيا

 -والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية جامعة م يا ماليزيا ومنصة أريد العلمية الدولية للعلماءوالعربية  

 م.01/11/4141-م4141/ 11/ 42في الفترة من 

 21-  برعاية عدد من الجامعات االستتتتتت مية والعربية   المشههههههاركة في المحدل العلمي الدولي التاسهههههه

في الفترة  -ة جامعة م يا ماليزياومنصة أريد العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربي

 .م4141/ 11/ 11/ 12من 
 

 21-  جامعة ستتتيد  محمد بن عبد ن  برعاية ،المشهههاركة في المحدل العلمي الدولي العاشهههر -المغرب 

نستتخة الكترونية مصتتاحبة في و  المملكة المغربيةب مدينة مكنا   جامعة موال  استتماعيلو  مدينة فا 

في الفترة  -دولية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية جامعة م يا ماليزيامنصتتتتة أريد العلمية ال

  .م4144 -2- 40 -11من 
 

 22- اد وال،ى نظمتي منصة ايف -االبتكار في البحث العلمي بعنوان: المشاركة في الملتقي العلمي الدولي

(IFAD والم ستتستتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديمين  ) Academics & Researchers Platforms 

Acknowledges –(IFAD) ،ومجموعت تريينغ التركية بالتعاون مع جامعة بن وليد الجميورية الليبية  

 م15/11/1311بتاريخ 
 

 

 32-  ر الميارات  المعايير  واإلجراءات "األشراف على البحث العلمي"المشاركة في أسبوب  -ماليزيا

ريد وتحت رعاية جامعة الكرخ أوال،  نظمتي منصتة  -م1311 - 10/37 -11ن وال،  كان في الفترة م

سطين  بالعراق سطين  والجامعة االس مية بفل وقدم العديد من العلماء محاةرات   وجامعة االقصي بفل

 .خ ل أسبوع قيمة علمية دولية
 

 42- ال،  كان في الفترة   و"البحث العلمي في عصههر التحول الرقمي"في أسههبوب المشههاركة  -ماليزيا

  جامعة 63وتحت رعاية  جامعة م يا م يزيا  ريدأوال،  نظمتي منصتتتتة  -م1311 - 11/83 -14من 

 .خ ل أسبوع قيمة وقدم العديد من العلماء محاةرات علمية دولية
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 52-   م تمر علمي المشهههههاركة فى مؤتمر العالقات العامة واإلعالم في تل االتصهههههال الرقمي -العرا  

مجل  تحستتتتتين جودة التعليم لكليات االع م ف  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراق  نظميولي د

-10 –ونقابة الصتتتتتتتحفيين العراقيين بتاريخ  بالتعاون مع كلية العلوم االنستتتتتتتانية جامعة الستتتتتتتليمانية

 .العراقبجامعة السليمانية  -مكان انعقاد الم تمر  - م14/14/1311

 22-  االسههتةمار المالي والصههناعي في " المشههاركة في المؤتمر العلمي الدولي المحكم بعنوان:  -لبنان

مركز جيل العلمي  يوال،  نظم  " : التكنولوجيا المالية والةورة الصههناعية الرابعة الذكاء االصههطناعي

اجعتتة مقترح ألمكتتانيتتة تطوير مينتتة المر"  "العلميتتة بعنوانم. الورقتتة 31/34/1311بتتتاريخ بتتتاريخ 

 "االلكترونية عن طريق تكنولوجيا ال،كاء االصطناعي
 

 22-  االسهههههههتةمار المالي والصهههههههناعي في الذكاء " رئيس جلسهههههههة علمية بحةية في مؤتمر  -لبنان

مركز جيل العلمي بتاريخ  يوال،  نظم"،  االصهههطناعي: التكنولوجيا المالية والةورة الصهههناعية الرابعة

 م.31/34/1311بتاريخ 

 

 21- شههاركة في المؤتمر العلمي الدولي الراب  للدراسههات اإلسههالمية ودورها في مواجهة التحديات الم

بتتتتاريخ  - نظمتتتي المركز االكتتتاديمي للم تمرات والنشتتتتتتتر العلمي بمتتتاليزيتتتا ، والتتت -المعهههاصهههههههرة 

 م.11/12/4144
 

 29-  ة والطدلاالتجاهات الحديةة في دراسات المرأالبحث العلمي بعنوان: " المشاركة في اسبوب " ، 

 جامعةن الكريم وت صتتتتيل العلوم بالستتتتودان  ووجامعة القرآبرعاية و  ريد العلميةأوال،  نظمتي منصتتتتة 

 م.4144-41-12والمقام في الفترة من العراق   سامراء
 

 31- بشتتتتتتتراكة مشههههههههاركة في مؤتمر الترجمة العلمية لتنمية المهارات البحةية وتبسهههههههيط العلوم، ال

إيفاد وبشتتراكة إع مية من م ستتستتة استتتبمر وقتك وبرعاية أشتتير الم ستتستتات  استتتراتيجية من منصتتة

 .م4144يوليو/  – 2-2-0في الفترة  .والمنصات في العالم العربي في مجاالت التدريب
 

 31- وال،  كان  لمشههاركة في أسههبوب األشههراف على البحث العلمي: المهارات، المعايير، واإلجراءاتا

العلميتة للعلمتاء والخبراء والبتاحبين  ريتد أوالت،  نظمتتي منصتتتتتتتتة  -م4144 -40 -11في الفترة من 

وتحت رعاية جامعة الكرخ بالعراق والجامعة االستتتتتتت مية بفلستتتتتتتطين وجامعة الناطقين باللغة العربية  

 .االقصي بفلسطين. وقدم العديد من العلماء محاةرات علمية دولية خ ل أسبوع
 



 
13 

 32 -  وال،  نظمتي  -)مدير لألسههبوب(  علمي في عصههر التحول الرقميسههبوب البحث الفي االمشههاركة

جامعة شريكة  21وتحت رعاية العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية   ريدأمنصة 

 .م4144/ أهسط  /41/ الي 42الفترة من للمنصة ويعد من أ م أسابيع المنصة في 

 

 

  م2019جامعة أالنيا  –تركيا  –باير للعلوم االنسانية  المؤتمر العلمي الدولي الةالث 

  م  2020 -أ،ربيجان  -باكو  –المؤتمر العلمي الدولي الةاني التوجهات المعاصههرة فى العلوم االنسههانية

 الراعية جامعة شجيجين البولندية.

 

 

  

 1-  عن طريق البرنامي اإلحصتتتتتتتتا ي م2019مراجعة وتحليل بحث دكتوراه (SPSS)-  نوان أبر بع

 االنتاج واالنتاجية عل  االقتصاد السوداني.

 2-  عن طريق البرنامي اإلحصتتتتتتتا ي – م2017تحليل بحث دكتوراه (SPSS)  بعنوان ر فاعلية آليات

لمدخرات السودانيين العاملين   تقويمية ج،ب االستبمارات وأبر ا عل  االقتصاد السوداني دراسة تحليلية

 م(.2015 -م 1995بالخارج للفترة )
 

 3-  جرة الكفاءات للخارج وأبر ا عل  التنمية االقتصتتتادية ر  بعنوان  – م2013تحليل بحث ماجسهههتير 

 م(2012-م 2005في السودان دراسة تحليلية  في الفترة )
 

 4-  عن طريق البرنامي اإلحصا ي  -م 2013تحليل بحث ماجستير(SPSS) - : تقييم برامي  بعنوان

 حة في ةوء معايير الجودة.المو وبين بمنطقة البا

 5- عن طريق البرنامي اإلحصتتتتا ي  - مراجعة وتحليل بحث ماجسههههتير(SPSS) – : النشتتتتاط  بعنوان

 م 2020 -البقافي ال صفي ودوره في تحقيق أ داف منيي اللغة العربية في مرحلة األسا   
 

 6-  عن طريق البرنتتامي اإلحصتتتتتتتتتا ي  - م2015تحليههل بحههث بكالريوس(SPSS)- دور  نوان :بع

 أخ قيات العمل للحد من الفساد اإلدار .

 رمؤتمرات دولية تم قبول أبحاث بها ولم يتم التمكن من حضورها

( (SPSSالخبره العملية فى التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

: 
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 1-  عن طريق البرنتتامي اإلحصتتتتتتتتا ي -م 2018تحليههل ورقههة بحةيههة (SPSS)- عن طريق البرنتتامي

 ت بير الصحافة االلكترونية  عل  قراءة الشباب السعود   للصحف الورقية.بعنوان  - اإلحصا ي

 1-  مي اإلحصا يعن طريق البرنا – م2018تحليل ورقة بحةية (SPSS) - : المشك ت  بعنوان

 اإلدارية التي تواجي جامعة راف وكلية الس م بم و .

 9-  عن طريق البرنامي اإلحصتتتتتتتا ي – م2019تحليل ورقة بحةية طبية (SPSS) - : عيادة  بعنوان

  تبقيف مرةي السكرى

 11-  عن طريق البرنامي اإلحصتتتتتتتا ي  –م 2019تحليل ورقة بحةية(SPSS) -  : الكفايات بعنوان

ة دراستتة ميداني –االلكترونية ال زمة لقا د مدرستتة المستتتقبل في ةتتوء ميارات القرن الواحد والعشتترين 

 بوالية الجزيرة" –لقادة مرحلة األسا  

 11-  عن طريق البرنامي اإلحصا ي  – م2020تحليل ورقة بحةية(SPSS) - : دراسة تحليلية  بعنوان

 الصحي ف  الحد من إنتشار. مرض الكورونا.إحصا ية لدور التبقيف 

 12-   عن طريق البرنامي اإلحصتتتتا ي ) – م2020تحليل ورقة بحةية(SPSS – : أبر ال،كاء  بعنوان

  العاطفي عل  القا د الفعال

 13-   عن طريق البرنامي  – جامعة طيبة المملكة العربية السههههههعودية -م2021تحليل بحث ماجسههههههتير

درجة تطبيق ستتياستتات التنمية المستتتدامة في مدار  محافظة ينبع من  نوان :بع - (SPSS)اإلحصتتا ي 

 .جامعة طيبةوجية نظر قادة المدار  فييا. 

 14-  عن طريق البرنامي اإلحصا ي  – م2021تحليل ورقة بحةية(SPSS) - : دراسة تحليلية  بعنوان

 مات األعمال.إحصا ية لدور المراجعة  الخارجية ف  تحقيق الجودة الشاملة ف  منظ
 

 15-  عن طريق البرنامي اإلحصا ي  – م2021تحليل ورقة بحةية(SPSS) - : دراسة تحليلية  بعنوان

 االسرة في عملية التبقيف الصحي للحد من انتشار مرض الكوروناإحصا ية لدور 
 

 16- ة المملك –كلية الطب  –جامعة الملك عبد العزيز  – م2121المشهههههههاركة في تحليل ورقة بحةية

 خط األطباء واشكالية قراءته  بعنوان : - (SPSS)عن طريق البرنامي اإلحصا ي العربية السعودية  
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 1- صيغة مقترحة لمعايير الحوكمة التشاركية " ر بعنوان  تحكيم بحث علمى من ناحية التحليل االحصائي

من جامعة بيشههة المملكة  – " مريكيةاألكاديمية بالجامعات الستتعودية بما يتوافق مع تجارب الجامعات اال

 م 2021العربية السعودية 

 2- العوامل الم برة في جودة حياة العمل "  بعنوان : تحكيم بحث  علمى من ناحية تحليل إحصهههههههائي

جامعة بيشهههههههة المملكة  البحث مقدم من -"  بجامعة حفر الباطن من وجية نظر أعةتتتتتتتاء  ي ة التدري 

 .العربية السعودية

 3- سعودية في تنمية المواطنة "  بعنوان : من ناحية تحليل إحصائي بحث علمي  تحكيم دور الجامعات ال

  جامعة بيشة المملكة العربية السعودية  منمقدم  – "الرقمية

 4- : دور التكوين الجتتامعي في ترستتتتتتتيخ التفكير المقتتاوالتي لتتدى ط ب "  تحكيم بحههث علمي بعنوان

ولـي العلمي الـمـوسـوم بـ ر -المانيا  -لديمقراطي العربي مقدم من المركز ا – " الجامعات  الـم تمـر الـدَّ

"واقع اقتصتتتتاد المعرفة في منظومة التعليم والبحث العلمي في ةتتتتوء استتتتتراتيجيات التنمية المستتتتتدامة 

 .بالدول العربية "

 5- الغ،ا ية الصناعات ورتط لقيا  الزمنية الس سل نما،ج باستخدام التنب "  : تحكيم بحث علمي بعنوان  
 Ibn Khaldoun Journal for Studies and -مجلة بن خلدون للدراستتات واألبحاث  -الجزا ر"  في

Researches -  فلسطين. -مركز ابن العربي للبقافة والنشر“تصدر المجلة عن 
 

 6- رة ستتتتتتتي للفتتحليل الحيز المالي في االقتصتتتتتتتاد العراقي وامكانات قيا"  : تحكيم بحث علمي بعنوان
 Ibn Khaldoun Journal for -بن خلدون للدراستتتتتتتات واألبحاث  مجلة -م(" 4111 –م 4112)

Studies and Researches -  فلسطين. -مركز ابن العربي للبقافة والنشر“تصدر المجلة عن 
 

 1- ام للعأبر المناخ التنظيمي عل  معدل دوران العمل فب جامعة كردفان "  : تحكيم بحث علمي بعنوان
 Ibn Khaldoun Journal for Studies and -مجلة بن خلدون للدراستتتتتات واألبحاث  -م " 4141

Researches -  فلسطين. -مركز ابن العربي للبقافة والنشر“تصدر المجلة عن 
 

 

 1- الرقمنة وتستتتتتتتريع عجلة تحول الجزا ر ال  دولة رقمية خ ل أزمة "  : تحكيم بحث علمي بعنوان
 Journal of Human -ماليزيا –التنمية البشتتتتترية والتعليم ل بحاث التخصتتتتتصتتتتتية  مجلة -كورونا "  

Development and Education for Specialized Research -  تصتتتتتتتتتدر المجلتتة عن المعيتتد
 The Magazine is pubished by the Malaysian Institute ماليزيا. –الماليز  للعلوم والتنمية 

of Science and Development 
 

 9- ر عل   مصتتت بيرات الصتتراعات الداخلية االبيوبية وأزمة ستتد النيةتتة "  : تحكيم بحث علمي بعنوان

المحكم  الملتق  الدولي -مركز جيل للبحث العلمي  -"  م4144-م 2020قراءة ف  واقع التنمية  والسودان

 م4144-11-01تحت عنوان تداعيات األزمات الدولية الرا نة عل  الوطن العربي 
 

 العلمية : البحوثتحكيم 



 
10 

 

  كلفورنيا - التدريس فى جامعة الشهههعب األمريكيةعضهههو هيئة   University of the People-USA- 

California -  م30-07-2021من تاريخ.  

  11-11 من تاريخ  - الريادة العالمية للعلوم االسههالمية واالنسههانية التدريس فى جامعةعضههو هيئة-

 .م4144

 حصههههاء والرياضههههيات لطالب جامعات المملكة العربية السههههعوديةتدريس مقررات اإلقتصههههاد واإل  -  

جامعة الملك  -جامعة أم القر  -) جامعة الملك عبد العزيز - بكالريوس، وماجسهههههههتير، ودكتوراه،

  ـ. 1222 – ـ 1202كلية الغد الدولية( في الفتره من  –كلية ادارة األعمال -جامعة جدة  -فيصل 

 جدة -الستتتتتعودية – مؤسهههههسهههههة عبد ه سهههههالم النهدي – العالقات العامةمدير للشهههههئون اإلدارية و– 

تنظيم وترتيب العمل اإلدار  بالم سسة  كتابي التقارير من زيارة   المهام والمسئوليات : ـتتتتت. 1202

الم تمرات العالمية الميمة للم ستتتتستتتتة   متابعة مناديب الم ستتتتستتتتة وتحصتتتتيل بيعيم  عمل المعاينات 

بالم ستتتستتتة  متابعة ستتتير عمل بالم ستتتستتتة والعمل عل  تطوير ا  التواصتتتل مع  للمتقدمين للوظا ف

 الشركات والمصانع األجنبية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

  ـ.1202 –جدة  –المملكة العربية السعودية  – مؤسسة سحاب األمان –مدير الشئون اإلدارية  

دار  بالم ستتستتة العمل كمحاستتب ف  حالة عدم وجود تنظيم وترتيب العمل اإل المهام والمسههئوليات :

المحاستتتتتب  تنظيم وترتيب العمل المحاستتتتتبي في الشتتتتتركة  كتابة التقارير المالية واالدارية الت  تخدم 

مصتتتتتلحة العمل متابعة العم ء والموردين  رفع ةتتتتتريبة القيمة المةتتتتتافة للجيات المختصتتتتتة  عمل 

لعمل كمحاسب للم سسة في حالة هياب المحاسب الر يسي  المعاينات للمتقدمين للوظا ف بالم سسة ا

 كتابة العقودات للم سسة.

 المكتب الخاص لصههاحبة السههمو  –األميرة مضههاوي بنت عبد العزيز  - اداري محاسههب عام وسههكرتير

تنظيم وترتيب ومراجعة العمل المحاسبي للمكتب  المهام والمسئوليات :   -جدة  –السعودية  –الملكي

 الرسا ل االلكترونية والفاكسات. لصاحبة  السمو الملكي   إرسال واست م خطابات كتابة ال

  المهام  ـتتتتتتتت. 1224 - ـتتتتتتتت 1221 –رابغ  – السههعودية –محاسههب عام لشههركة بترونجد للصههناعة

  مستتت ول عن أعداد القوا م المالية للشتتتركة  ومستتت ول عن الخزينة )الصتتتندوق( في   والمسهههئوليات :

العمل المحاستتتتتتتبي في الشتتتتتتتركة  كتابة التقارير المالية واالدارية الت  تخدم  تيبالشتتتتتتتركة  تنظيم وتر

 مصلحة العمل  العمل كمدير للشركة ف  عدم وجود المدير.

  ـتتت 1201جدة ) – السعودية –محاسب عام مجموعة روابي الطبيعة مجلة أسرار الحمية والجمال - 

ل المحاسبي في الشركة  كتابة التقارير المالية تنظيم وترتيب العم المهام والمسئوليات : ـتتتتتت(. 1221

واالدارية الت  تخدم مصتتتلحة العمل متابعة العم ء والموردين  رفع ةتتتريبة القيمة المةتتتافة للجيات 

 المختصة  متابعة سير عمل والعمل عل  التطوير.

  آلتية  ـتتتتتتتت  تدري  المواد ا1201 - ـتتتتتتتت 1202جدة  – السعودية –معلم في مدرسة اليسر الةانوية

 للبانو  ر الجغرافيا  الدراسات االس مية  التاريخ.

 ة :الخبرة العملي
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  ـ. تدري  المواد اآلتية ر الرياةيات  1202 – جدة -السعودية  –معلم في مدرسة النبراس الةانوية 

 الجغرافيا  دراسات اس مية.

  ـ.1202 -الخبر –السعودية  – مؤسسة حمد علي هادي آل كليب –محاسب عام  

مستتتتت ول عن التخليم الجمركي للعم ء في جستتتتتر الملك فيد مدينة الخبر   يات :المهام والمسهههههئول

 مس ول عن التخليم الجمركي للعم ء في مدينة جدة .

  مس ول  هـههههههه  المهام والمسئوليات :1433 –الخرطوم  –السودان  –شركة كلتوس  –محاسب عام

 ون الشركة من العم ء.عن تنظيم وترتيب العمل المحاسبي في الشركة  مس ول عن تحصيل دي

 

 

 

 1-  دورة تدريبيه في مهارات الحاسوبالمشاركة في  Computer skills -  جامعة الخرطوم

م وتم فييا دراسة اآلتي ر مفا يم ومعلومات  أساسية 2011/ 15/9/ الي 26/6في الفترة من  –

روسوفت أوف    مايك2003  مايكروسوفت  أوف  ويرد  xpتكنولوجية  مايكروسوفت ويندوز 

  انترنت 2003  مايكروسوفت أوف  بوربوينت2003  مايكروسوفت اكس 2003أكسل

 )معلومات واتصال(.

 2-  دورة تدريبيه في التحليل اإلحصائيالمشاركة في (SPSS )- في الفترة  من  – جامعة الخرطوم

 ات االستتتتبيان م. وتم فييا دراستتتة ر تصتتتميم االستتتتبيان  تحليل بيان19/3/2011م ال  22/2/2011

أستتتتخدم بعض الطرق اإلحصتتتا ية في التحليل اإلحصتتتا ي مبل كا  استتتكوير وتحليل التباين األحاد   

 وتحليل التباين البنا ي.

 3-  م وتم 2012 –الصتتندوق القومي الستتوداني  –مشههروعاتالدورة تدريبيه في إدارة المشههاركة في

 تدير مشروعك بكفاءة عالية.  كيف عمل دراسة جدوى لمشروع ما  . كيف :فييا اآلتي 

 4-  المشهههاركة في(دورة تدريبيه في المسهههتوي األول لشههههادة المحاسهههب اإلداري المحترفCMA) 

مفا يم في المحاسبة المالية  موازنات تقديرية  كيفية تراكم  :وتم فييا دراسة  م:2016 -لمدة شهرين 

 ت الخطي  انترنت كنترول.التكلفة  التكلفة المبنية عل  النشاط  التحليل المنحنيا

 5-  المشههههاركة في( دورة تدريب المدربينTOT)-  الخرطوم  –السههههودان  -مركز بافلوف للتدريب- 

ر اإلطار النظر  للتدريب )مفا يم التدريب(  المدرب )صتتتتتتتفاتي  وتم فيها دراسهههههههة األتي . م2017

حتياجات التدريبية  مرحلة مياراتي  أنماطي  أدواره(  ميارات العرض األستتتتتتاستتتتتتية  مرحلة تحديد اال

تصتتتميم البرامي التدريبية  مرحلة اإلعداد والتطوير للبرامي التدريبية  مرحلة التطبيق والتنفي، للبرامي 

 التدريبية  مرحلة تقييم التدريب.

 الدورات التدريبية
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 6-  م. والت  2020/ 11/ 11ـتتتتتـتتتتت  : النشر العلمي والعالم العربيبعنوان دورة تدريبيةالمشاركة في

لدول  الستتتتتتتتابع. منصتتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء عقدت عل   ام يات المحفل العلمي ا ا فعال

 ماليزيا. –والباحبيين 

 1-  براءة االختراب من الدكرة الى التسهههوي ، التحديات وسهههبل بعنوان دورة تدريبيةالمشهههاركة في :

الستتابع. منصتتة  م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول 2020/ 11/ 11 - النجاح

 . جامعة مااليام 2020ماليزيا.  -أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 

 1-  19-18 - : صهناعة مناهج التعليم اإللكترونيبعنوان متقدمة دورة تدريبية علميةالمشهاركة في  /

ومنصتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء  - والتى نتمتها جامعة المدينة العالمية ماليزيام. 12/2020

  جامعة مااليا م 2020ماليزيا.  -والباحبيين الناطقين باللغة العربية 

 9-  مهارات البحث العلمي األساسية من الكتابة الى النشر بعنوان دورة تدريبية علميةالمشاركة في :

ةمن فعاليات  – ماليزيا -علميوالتى نتمها المركز األكاديمي للمؤتمرات والنشر الم. 2021/ 09/4

 م تمر البحث العلمي ودوره ف  خدمة المجتمع. 

 11-  تنمية المهارات اللغوية واإلرتقاء بلغة الخطاب بعنوان دورة تدريبية علميةالمشهههههههاركة في :

 -والتى نتمههها المركز األكههاديمي للمؤتمرات والنشهههههههر العلميم. 2021/ 10/4 -المجتمعي بتههاري 

 فعاليات م تمر البحث العلمي ودوره ف  خدمة المجتمع. ةمن – ماليزيا

 11-  المنهج التربوي للدرد والمجتم  من خالل سههههورة  :بعنوان علميةدورة تدريبية المشههههاركة في

ف   - إدارة الةقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويتوالت  نظمتيا  الكهف

 م. 23/2/2021م إل  2/2/2o21الفترة من 

 12-  إدارة (  والت  نظمتيا ضهوابطه –الخالف ) أصهوله  :بعنوان دورة تدريبية علميةالمشهاركة في

م 6/2/2o21ف  الفترة من  - الةقافة اإلسهههالمية بوزارة األوقاف والشهههئون اإلسهههالمية بدولة الكويت

 م.27/2/2021إل  

 13-  ت  وال إلبتداء وأةرهما فى فهم أي القرآن، الوقف وا :بعنواندورة تدريبية علمية المشاركة في
ف  الفترة من  - إدارة الةقافة اإلسههههالمية بوزارة األوقاف والشههههئون اإلسههههالمية بدولة الكويتنظمتيا 

3/2/2o21  م. 24/2/2021م إل 

 14 -  والت  أسههههاسههههيات إعداد كشههههف التدف  النقدي وأهميتها  :دورة تدريبية بعنوانالمشههههاركة في
 . م30/4/2021  بتاريخ - العراق –التطوير االستراتيجي األكاديمي مركز نظميا 

 15-  نمذجة المعادلة البنائية وتطبيقاتها في العلوم : بعنوان دورة تدريبية علميةالمشهههههههاركة في
  LISRELاإلجتماعية والندسهههههههية والتربوية واإلقتصهههههههادية والزراعية باسهههههههتخدام برنامج ليزرال 

)نرستتت( م ستتستتة  NRCTستتة القومية للبحوث واالستتتشتتارات والتدريب الم ستت  -)المسههتوا األول(
مصر. األستـــــا، الدكتـــــور  -القا رة 11221وطنية مصرية علمية بحبية هير ربحية مشيرة برقم 

/ عبــــــدالنـاصـــر السيــــد عامــــــــرأستا، القيا  والتقويم واإلحصاء النفسي والتربو  ر ي  قسم 
 -08ال   -م05/2021/ -05بتتتاريخ  -  التربو  كليتتة التربيتتة جتتامعتتة قنتتاة الستتتتتتتوي علم النف

 -م05/2021/
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 16-  طر  وأسرار الربح  كيف تحق  دخل مالي عبر االنترنت  دورة تدريبية بعنوان:المشاركة في /
 . م07/6/2021  بتاريخ - ماليزيا  –شركة القدسي  المدرب أحمد القدسيوالت  نظميا من اإلنترنت 

 11-  والت  قدمت   - الخط العةماني وإعجاز النص القرآني :دورة علمية دولية بعنوانالمشههاركة في
  -عل   اما م تمر العلمي الدولي البالث الدراستتتتتتات االستتتتتت مية ودور ا ف  التحديات المعاصتتتتتترة 

ر محمد الطا ر والتي قدميا ستتتتتتتعادة الدكتو -ماليزيا  -المركز االكاديمي للم تمرات والنشتتتتتتتر العلمي 
 .م12/6/2021بتاريخ   -مصر  –أحمد محمود المحاةر بجامعة عين شم  كلية التربية 

 11-  الوساطة االتداقية لحل النزاعات االجتماعية وأصالتها ر دورة علمية دولية بعنوانالمشاركة في
استتات االستت مية والت  قدمت عل   اما م تمر العلمي الدولي البالث الدر  - فى الشههريعة االسههالمية

والتي  -ماليزيا  -المركز االكاديمي للم تمرات والنشتتتتتتر العلمي   -ودور ا ف  التحديات المعاصتتتتتترة 
 .م13/6/2021قدميا سعادة الدكتور سعيد اجديرا  المحاةر بجامعة الحسن الباني المغرب  بتاريخ 

 19-  تقديم د. عماد بتاريخ  -عن مقدمة عن التحليل اإلحصههههههائيعلمية  دورة تدريبيةالمشههههههاركة في
فاد 31/07/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين  (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول   والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

 .  Acknowledges –Academics & Researchers Platforms (IFAD) -واالكاديميين

 21-   تدريبية علمية عن مقدمة عن التحليل اإلحصائي دورةالمشاركة في SPSS - ادتقديم د. عم- 

(  والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين IFADوالت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد ) م07/08/2021بتاريخ 

   Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين
 

 21-  تقديم د. عماد - أنواب التوزيعات اإلحصائيةتدريبية علمية عن مقدمة عن  دورةالمشاركة في- 

(  والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين IFADوالت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد ) م14/08/2021يخ بتار

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين
 

 22-  الحوستتبة الستتحابية  جامعة شتتقراء  كلية الحاستتب ر  بعنوانعلمية  دورة تدريبية المشههاركة في
 .م42/11/2021 بتاريخ معلومات المملكة العربية السعودية اآللي وتقنية ال

 23-  ب كلية الحاس -جامعة شقراء -م  بكات الجيل الخاش بعنوان:علمية دورة تدريبية المشاركة في
وقدميا ستتتتعادة الدكتور/  .م42/11/2021 بتاريخ اآللي وتقنية المعلومات المملكة العربية الستتتتعودية 

 مفةل بن محمد اليماني.

 24-  كاديميون الدولي للتدريبأمعيد   االلقاء الم برر  بعنوانعلمية  دورة تدريبيةالمشهههههههاركة في 
مشرفة ف  كليات الريان  -تقديم أ. فاطمة السراج   م42/11/2021 بتاريخ المملكة العربية السعودية 

  .المدينة المنورة

 52-  لمراجعة ليالعم التطبيقبعنوان :  دورة تدريبية علميةالمشاركة في Systematic-Biblio في 

منصة أريد العلمية والتى نتمتها   البحبية الورقة وصناعة األدبيات مراجعة فصل وتطوير كتابة

 .  م11/4141/ 15  بتاريخماليزيا –للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 

 62-  نوعيةر ميارات استتتتتتتتخدام االستتتتتتتتبانة ر البحوث البعنوان علميةتدريبية  دورةالمشهههههههاركة في
كلية  -الستتتعودية جامعة جدة المملكة العربية  –تحليل إحصتتتا ي "  -ترميز -بناء -االلكترونيةر تصتتتميم
  مروة. يسوربروفالتربية تقديم سعادة 
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 12-  تدريبية علميةالمشههههههههاركة في نات المر ي التمبيلبعنوان :  دورة  يا   برنامي باستتتتتتتتخدام للب
EXCEL 41 /11/4141ومنصتتتتتتتة أريد العلمية  - والتى نتمتها جامعة المدينة العالمية ماليزيا. م

 ماليزيا.  -للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 

 21- ين عبر اإلنترنت ب قل كيف تحترف اإلستتتتتتتتيراد من الصتتتتتتتدورة بعنوان :  دورة تدريبية علمية
 .  م01/4142/ 02بتاريخ .الحرير تنظيم رنا أكاديمية طريق  - التكاليف

 22-  خ ل خمستتتتتة ايام من  - "مباد  الترجمة الدينية" : بعنوان تدريبية علميةدورة المشهههههاركة في

منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين  -م15/31/1311ال    م11/31/1311 تاريخ

 .. محمد الويشي جميورية مصر العربيةتقديم د جامعة مااليا  ماليزيا –باللغة العربية 

 03-  إعداد النصتتوم التعليمية في ةتتوء المستتتويات "  : بعنوان تدريبية علميةدورة المشههاركة في

يةأتنظيم منصتتتتتتتتة  " المعيارية غة العرب بالل ناطقين  باحبن والخبراء ال ماء وال تاريخ . بريد العلمية للعل

 م.15/31/1311

 03-  أدوات المعلم الرقمي في الفصتتتتول التعليمية " بعنوان: علمية تدريبيةدورة المشههههاركة في  " - 

 م.16/31/1311بتاريخ   ريد العلمية للعلماء والباحبن والخبراء الناطقين باللغة العربيةأتنظيم منصة 

 32-  ريد أتنظيم منصتتتتتتتة   - "ميارات التفكير النقد "ر علمية بعنوانتدريبية دورة المشهههههههاركة في
جامعة  -وبرعاية الجامعة العراقية العراق   اء والباحبن والخبراء الناطقين باللغة العربيةالعلمية للعلم

 م.11/31/1311بتاريخ   -تقديم أ. معد الحاكم استا، في الجامعة االس مية ماليزيا -حةرموت اليمن 

 33-  يطة رات الوستتلمعالجات اإلحصتتا ية المتقدمة للمتغيا "علمية بعنوانتدريبية دورة المشههاركة في

(  والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير IFADوالت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد )  تطبيق عملي -العلميفي البحث 

  بتاريخ – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -للباحبين واالكاديميين

 م.01/10/0100
 

 34-  برنامج حصههائي باسههتخدام التحليل اال" : علمية بعنوان دورة تدريبيةالمشههاركة في SPSS  "

ة ريد العلميأتنظيم منصتتتتتتتة  - الستتتتتتتعوديةالمملكة العربية امينة جامعة حفر الباطن  كتوره /تقديم د - 

 م.11/12/4144  بتاريخ للعلماء والباحبن والخبراء الناطقين باللغة العربية
 

 35-  كاديمي لألستاذ الجامعياري واألتطوير األداء اإلد"  :علمية بعنوان دورة تدريبيةالمشاركة في 

 م. 11/12/4144بتاريخ   السودان  -مدينة شند  ا –جامعة شند   تنظيم -"
 

 36- تقديم  - "تنمية التدكير إسههتراتيجية األبعاد السههداسههية و" دورة تدريبية بعنوان:  المشههاركة في

  يةإيفاد العلم-اديمييننظمتيا منصتتتتتتة الباحبين واألكوالتي  بروفيستتتتتتور علي جميورية مصتتتتتتر العربية

(IFADوالم ستتتستتتة ) الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين- Academics & Researchers 

Platforms (IFAD) – Acknowledges - م.4144/ 12/ 14  بتاريخ 
 

 31-  استتتتراتيجية /١.-"أسهههتراتيجيات تنمية التدكير"القيمة بعنوان:  الدورة التدريبية فيالمشهههاركة 

pdeode ٢  -جامعة الزقازيق مصتتر-/ علي عبد المنعم حستتين يستتورتقديم بروف-األبعاد الستتداستتية/ 

تقديم بروف/  -العصتتتتف ال، ني/ ٣-ة جامعة الكوف-تقديم بروف/عدنان الخفاجي -استتتتتراتيجية الكورت

تقديم بروف/ستتامية محمد عبد  -الدراما اإلبداعية /٤ -ناليم-جامعة صتتنعاء-عبد الرحمن زيد الحبيشتتي

ة جامع-تقديم بروف/عبد القادر محمد الستتتيد-استتتتراتيجية األبراء الوستتتيلي /٥-رمصتتت-جامعة الفيوم-ن 



 
18 

جامعة العلوم والتكنولوجيا/ -تحت رعاية جامعة الموصتتتتل/ العراق - مصتتتتر جامعة ظفار ستتتتلطنة-بنيا

 .م12/12/4144بتاريخ  -   ومنصة أريد العلمية جامعة م يا بماليزيا.اليمن
 

  -38 تقديم "  دورة تدريبية بعنوان: برنامج المهارات اإلبداعية لتحديد األهداف مشهههههههاركة فيال  

 كاديمية كينجستتتتتتون إلدارة محمد الويشتتتتتي مدير ناد  المترجمين الشتتتتتباب ب /المدرب المعتمد الدكتور

يخ تارب - ببريطانيابرعاية كلية كنغستتتتتتتتون البريطانية للدراستتتتتتتات العليا وإدارة األعمال  -ل األعما

 م10/12/4144
 

 39 – والتي قدميا ستتتعادة / ، " وقدات تدريبية م  الترجمة"  دورة تدريبية بعنوان : المشهههاركة في

محمد الويشتتتي  ونظمتيا م ستتتستتتة ترجمان العرب للترجمة والتعريب والتدريب بالتعاون مع  الدكتور/

 .م44/12/4144بتاريخ  -م سسة عالمي البقافية
 

 41 - د.فاطمة عبدن الزين تقديم ستتتتعادة/ "  كالس بوينتبعنوان: " تدريبية ورة د المشههههاركة في 

يا العالمية الخرطوم الستتتتتتتودان  بة الميزاب الرقمية –جامعة أفريق تدريب والوعي تنظيم مكت   ادارة ال

 .م4144/ 11/ 12-12-12بتاريخ  -المعلوماتي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1- ب ث  -ربعاء )حوار األفي االقتصههاد االسههالمي  ناقشتتاتم"   بعنوان: المشههاركة فى ورع علمية

 م. 2017 –معهد االقتصاد االسالمي -جامعة المل  عبد العزيز -"  حوارات(
 

 2- عن لغة مشاركة فى ورشه علمية دولية الR  ولغةPython العراق.   –  جامعة القادسية 

 م.  2020-يونيو -8 - 13
 

 3- واآلةار المحتمله على مراجعة القوائم  19كوفيد "  :بعنواناركة فى ورشههههة علمية دولية مشههههال

 م SOCPA- – 2020 المحاسبين القانونين السعودية  المراجعين هيئةتنتيم  –"  المالية
 

 4-  التحليل اإلحصههههائي وف  منهجية المعادالت الهيكلية " : بعنوانمشتتتتاركة ف  ورشتتتتة علمية دولية

أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة  منصة  Smart PLS3.“برنامج باستخدام 

 . جامعة مااليام 2020ماليزيا.  -العربية 

 5- منصة أريد  -"  مهارات التعامل م  وسائل اإلعالم" : بعنوان مشاركة فى ورشة علمية دوليةال

ديم االعالمي الكبير محمد تقم. 2020 –ماليزيا  جامعة مااليا -العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 

 كريشان قناة الجزيرة القطرية 

 6- منصتتة أريد تنظيم  –"  مقدمة فى قياس المعلومات"  مشههاركة فى ورشههة علمية دولية بعنوان:ال

 .ماليزيا - جامعة مااليام 2020. -العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 

 الورع العلمية الدولية:
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 1- الجامعات البحةية ودورها فى تطوير البحث العلمي  " ية دولية بعنوان :مشاركة فى ورشة علمال

ماليزيا.  -منصتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية   -"  ماليزيا نموذجا  

 .جامعة مااليام 2020

 1- ة المعادلة البنائيةالمداهيم األساسية في نمذج"  مشاركة فى ورشة علمية دولية بعنوان :ال " - 

)نرستتت( م ستتستتة وطنية مصتترية  NRCTالم ستتستتة القومية للبحوث واالستتتشتتارات والتدريب  تنظيم

مصر. األستـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتا، الدكتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتور /  -القا رة 11221علمية بحبية هير ربحية مشيرة برقم 

صاء النفسي والتربو  ر ي  قسم عبــــــدالنـاصـــر السيــــد عامــــــــر  أستا، القيا  والتقويم واإلح

 م.25/3/2021بتاريخ  -علم النف  التربو  كلية التربية جامعة قناة السوي 

 9- المقومات  المنهجية والسههيكومترية واإلحصههائية " :  مشههاركة فى ورشههة علمية دولية بعنوانال

حوث ستتستتة القومية للبالم  تنظيم -"  للمقاييس واألدوات فى البحوث الندسههية والتربوية واإلجتماعية

)نرستتت( م ستتستتة وطنية مصتترية علمية بحبية هير ربحية مشتتيرة  NRCTواالستتتشتتارات والتدريب 

مصر. تقديم الورشة البروفيسور/  األستـــــا، الدكتـــــور / عبد العاطي أحمد  -القا رة 11221برقم 

 -03بتاريخ  -الستتتتعودية ستتتتابقاً  -الصتتتتياد عميد الدراستتتتات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 م.04/2021/

 11- دور البحث العلمي التربوي فى تطوير النتم " بعنوان:  المشهههههاركة في ورشهههههة علمية تدريبية

والت  نظميا  م11/04/2021 بتاري  " الواق  والمأمول التعليمية وخدمة المؤسهههههسهههههات المجتمعية

م ةتتتتتتمن فعاليات الم تمر الباني 2021-ماليزيا  –المركز االكاديمي للم تمرات والنشتتتتتتر االكاديمي 

 للبحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.
 

 11- قضههههايا حديةة في صههههد  وةبات أدوات القياس " : لمشههههاركة فى ورشههههة علمية دولية بعنوانا

 نظيمت  -"  المداهيم والتطبيقات - وبيانات االرشهههههيف فى البحوث التربوية والندسهههههية واالجتماعية

)نرستت( م ستستة وطنية مصترية علمية  NRCTالقومية للبحوث واالستتشتارات والتدريب  الم ستستة

مصر. تقديم الورشة البروفيسور/  األستـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتا،  -القا رة 11221بحبية هير ربحية مشيرة برقم 

 -الدكتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتور / عبد العاطي أحمد الصياد عميد الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 م.04/2021/ -24بتاريخ  -لسعودية سابقاً ا

 12- بعنوان: تجارب دولية ناجحة في التعليم عن بعد وتحدياته في تل  المشاركة في ورشة تدريبية

 م2021-ماليزيا  –والت  نظميا المركز االكاديمي للم تمرات والنشر االكاديمي  جائحة كورونا

 13- المقدمة  –"  مهنة المحاسبة والمراجعة الجديدنتام "  المشاركة فى ورشة عمل تعريدية عن

 م 2021مار   21  -بتاريخ  - SOCPAمن  ي ة المحاسبين والمراجعين القانونيين السعودية 
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 14- والت   ،"  المعايير المعاصههههرة لجودة البحث العلمي" : المشههههاركة في ورشههههة تدريبية بعنوان

نصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين جامعة الكويت وم –نظمتيا كلية الدراستتتتتتتات العليا 

 م.05/2021/ 01 - 08–ماليزيا.جامعة مااليا. بتاريخ  –الناطقين بالعربية 

 15- الدراسههات اإلسههالمية ودورها في ضههبط عمليات " بعنوان:  المشههاركة في ورشههة علمية دولية

والت   ،2021/ 11/05بتاري   -"  التحول نحو الحياة الرقمية في تل األزمات الصههههههحية العالمية

 م.2021- ماليزيا –نظميا المركز االكاديمي للم تمرات والنشر االكاديمي 

 16-  بتاريخ  "البحث العلمي بين فلسدة العلم وتاريخه  " بعنوان : دوليةالمشاركة في ورشة علمية.

بتتاحبين والم ستتتتتتتستتتتتتتتة التتدوليتتة للتطوير لل (IFAD)م والت  نظمتيتتا منصتتتتتتتتة ايفتتاد 21/05/2021

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 11- تيا جامعة والت  نظم -"  فن كتابة المقال العلمي " :بعنوان المشههاركة في ورشههة علمية دولية

 م.2021/ 27/05بتاريخ  - العرا   –ديالي  

 11-  بتتتتاريخ  -. "ألداء اإلداري جودة ا " :بعنوان دوليهههةالمشههههههههههاركهههة في ورشههههههههههة علميهههة

فاد   م30/05/2021 باحبين   (IFAD)والت  نظمتيا منصتتتتتتتتة اي ية للتطوير لل لدول والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

   Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 19- ليم إدارة الجودة الشههههاملة فى مؤسههههسههههات التع" بعنوان :  المشههههاركة فى ورشههههة علمية دولية

جامعة  –منصتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية تنظيم   - " العالي

  م.2020/ 31/05  بتاريخ ر –ماليزيا  .مااليا

 21- تقديم د. شتتيماء جميورية   - " االندماج الرقمي" :  المشههاركة فى ورشههة علمية دولية بعنوان

 .جمهورية مصر العربية -م  2020 -06-06 -بتاريخ  -مصر العربية  

 21-  المعيد العربي للتخطيط    - "اليوم العالمي للبيئة " : بعنوانالمشههاركة فى ورشههة علمية دولية

 .م2020 -06-06-بتاريخ   -دولة الكويت    اليي ة العامة للبي ة   جمعية المياة الكويتية -

 22- تاريخ ب - " فقه االختالف في ضوء السنة النبوية"  :المشاركة في ورشة علمية تدريبية بعنوان

 .ماليزيا –والت  نظميا المركز االكاديمي للم تمرات والنشر االكاديمي  م 4141/ 14/06
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 23-  والت   ،م4141/ 15/06بتاريخ   -" صههناعة التاليف  " بعنوان:المشههاركة في ورشههة علمية

عل   اما   م2021-ماليزيا  –جامعة م يا  باحبين نظمة منصتتتتتتة أريد العالمية للعلماء والخبراء وال

  .ماليزيا ،جامعة مااليا –فعاليات المحفل العلمي الدول البامن.
 

 24- ةت "  بعنوان: علمية دولية المشهههههههاركة في ورشهههههههة يَّ ةت الُمجَتَمعت َكاُملّي للَمسهههههههُؤوليَّ النُموَذُج التَّ

ةت  ةت الَعربتيَّ عليميَّ ساتت التَّ منصة أريد العالمية للعلماء  تياوالت  نظم 06/2021 /16  تاريخب  -"  للُمؤسَّ

باحبين  بامن2021-ماليزيا  –والخبراء وال يات المحفل العلمي الدول ال   ماليزيا –م عل   اما فعال

 جامعة مااليا 
 

 25- معوقات تطبي  إدارة الجودة الشاملة في الجامعات "  :فى ورشة علمية دولية بعنوان المشاركة

/  06/ 25  بتاريخ - ماليزيا –والت  نظميا المركز االكاديمي للم تمرات والنشتتر العلمي ، "  ربيةالع

 .م2021

  
 26 - مقدمة في أسههاسههيات توةي  المراج  باسههتخدام برنامج "  بعنوان: المشههاركة في ورشههة علمية

والخبراء والباحبين  منصتتة أريد العالمية للعلماء تياوالت  نظمم، 2121/ 06/ 26بتاري    -"  مندلي

 .ماليزياب جامعة مااليا –عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول البامن -ماليزيا  –
 

 21- بتاريخ  -" تقنيات إعداد البحث العلمي للنشههههر" : المشههههاركة في ورشههههة علمية دولية بعنوان

بتتاحبين والم ستتتتتتتستتتتتتتتة التتدوليتتة للتطوير لل (IFAD)م والت  نظمتيتتا منصتتتتتتتتة ايفتتاد 28/06/2021

قدميا  التيو – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 .جامعة المدينة المنورة عبدن الشنطي البروفيسور
 

 21- :بتاري   " ، اللغة العربية والمصههادر الرقمية"   المشههاركة في ورشههة علمية دولية بعنوان-  

م. 2021-ماليزيا  –للم تمرات والنشتتتتتتر االكاديمي لمركز االكاديمي والت  نظميا ا 2021 /02/07

قدميا سعادة العلماء /  أ. د. أشرف الدبسي   أ.د. أحمد جعفر دا ود  أ. د. يعقوب جويلك  أ. م. محمد 

مفتاح  الشافعي  أ. م. أحمد درويا   أ. م. محمود قدوم  أ. م. إبرا يم محمد محمد العريني  واستمرت 

 لمدة أربعة ساعات  البلد ر ماليزيا. الورشة
 

 29- االتجاهات الحديةة للمعالجات اإلحصههائية للبيانات  " :دولية بعنوان المشههاركة في ورشههة علمية

ية  نائ جة الب مذ خدام برامج الن باسهههههههت عددة المتغيرات  -LISREL, R, AMOS, SMART)مت

PLS)" -  قبل م والت  نظمتيا منصتتتتتتة علماء المستتتتتتت16/07/2021بتاريخ((future scientists 

platform – .وقدميا د. محمد خطاب المحاةر بجامعة عين شم  بجميورية مصر العربية 
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 31- بتتتاريخ  -"  بنههاء خطههة البحههث العلمي"  :دوليههة بعنوان المشههههههههاركههة في ورشههههههههة علميههة

فاد 01/08/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين   (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -االكاديميينو

 

   31– سهههتراتيجية الصهههف المقلوب األسهههس النترية "ا بعنوان :فى ورشهههة علمية دولية  المشهههاركة

اريخ  بت -ماليزيا –والت  نظميا المركز االكاديمي للم تمرات والنشتتتتتتتر العلمي ، " والتطبيقات العملية

 م2021/ 08/ 07
 

 32- نظميا مركز عبد الرحمن  يوالت ،" ميزانية األسهههرة"   بعنوان : فى ورشهههة علمية المشهههاركة

 .م2021/ 08/ 10بتاريخ   -المملكة العربية السعودية  –السدير  البقافي 
 

 33–  قدمت في يوالت -"تحليل البيانات االحصهههائية " :  بعنوان فى ورشهههة علمية دوليةالمشهههاركة 

  ث العلمب في عصتتتتتتر التحول الرقمي ونظمتي منصتتتتتتة أريد للعلماء والخبراء والباحبيناستتتتتتبوع البح

 .م2021/ 11/ 10  بتاريخ -ماليزيا –الناطقين باللغة العربية
 

 34– برامج كتابة المصهههادر في الرسهههائل واالطاريح "  بعنوان : فى ورشهههة علمية دولية المشهههاركة

في عصتتر التحول الرقمي ونظمتي منصتة  يالبحث العلم قدمت في استتبوع يوالت -" والبحوث العلمية 

 .م2021/ 11/ 12  بتاريخ -ماليزيا –أريد للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية

 

 35– يوالتى –" التحول الرقمي وسهههياسهههات التعليم " : بعنوان فى ورشهههة علمية دولية المشهههاركة  

االستتتتا، بجامعة مينيستتتوتا بالواليات المتحدة االمريكية ونظميا يا ستتتعادة الدكتور خالد أحمد شتتتلبي قدم

 .م2021/ 11/ 14بتاريخ   –المركز األكاديمي للم تمرات والنشر العلمي بماليزيا 
 

 36–  مشهههاكل الباحةين ومقترحاتهم واسهههتدسهههاراتهم " : بعنوان فى ورشهههة علمية دوليةالمشهههاركة

في عصر التحول الرقمي ونظمتي منصة  يالبحث العلم قدمت في اسبوعوالت   -"  وكيدية مساعدتهم

 .م2021/ 11/ 12بتاريخ   -ماليزيا –أريد للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية
 

 31- : منهجية البحث وتجليات الدكر العربي المعاصر"  المشاركة في ورشة علمية دولية بعنوان" 

األستتتتا، بالجامعة االستتت مية  محمد الشتتتنطي يستتتوربروفدة الستتتعاقدميا و  م01/11/2021بتاريخ  -

  (IFAD)والت  نظمتيا منصتتتة ايفاد  بالمدينة المنورة ستتتابقاً عل  ستتتاكنيا أفةتتتل الصتتت ة والستتت م  

  Academics & Researchers Platforms (IFAD) -والم سسة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين

Acknowledges –   



 
10 

 80- ميا قد -" قضايا العصر و آفا  البحث العلمي" بعنوان:  حضور الورشة التدريبيةاركة والالمش

(  والم سسة الدولية IFAD) إيفاد العلمية-نظمتيا منصة الباحبين واألكاديميين -بروف محمد الشنطي 

  Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -للتطوير للباحبين واالكاديميين

 .م4144/ 11/ 11 بتاري  
 

 02- دميا ق - "التحليل اإلحصائي: المشاكل والحلول"بعنوان:  حضور الورشة التدريبيةالمشاركة وال

(  IFAD) إيفاد العلمية-نظمتيا منصة الباحبين واألكاديميين -مصر جميورية  –ايياب  /دكتورسعادة ال

 Academics & Researchers Platforms (IFAD)  -ينوالم سسة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديمي

– Acknowledges   م.4141/ 14/ 12 بتاري 
 

 03- م2323الملتقى الختههامي العضهههههههههاء منصهههههههههة أريههد للعههام " : بعنوان حضهههههههور ورشهههههههههة" 

 توقيت مكة المكرمة مخرجات الورشتتةمستتاء ب 1-7الستتاعة  1311ديستتمبر  01في يوم الجمعة تعقد

 -. م1311استعراض الفعاليات للعام  -. 1311طة االستراتيجية لمنصة أريد للعام مناقشة ما ي تير الخ

ل وفريق العم  التعرف عل  أعةاء مجل  االدارة -الفعاليات العلمية.  -استعراض الخدمات الجديدة. 

 .تمويل المنصةمناقشة الترشُّح إل  اللجان الفاعلة في المنصة.  -
 

 -41النشهههر في مجالت مدهرسهههة ضهههمن قاعدة بيانات  ةقافة“ بعنوان:مشهههاركة فى ورشهههة تدريبية ال

 العلمية إيفاد-نظمتيا منصة الباحبين واألكاديميين  تقديم د. سلطان فاروقي جامعة الجزا ر - "سكوبس

(IFADوالم ستتتتتتتستتتتتتتتة ) باحبين واالكاديميين ية للتطوير لل لدول  Academics & Researchers -ا

Platforms (IFAD) – Acknowledges   م.4144/ 11/ 12بتاري 
 

 02-  :مهارات اسههتخدام محركات الهوية االلكترونية للباحث" مشههاركة فى ورشههة تدريبية بعنوان "  

يفاد إ-نظمتيا منصتتتتة الباحبين واألكاديميين  تقديم د. ستتتتلطان فاروقي جامعة الجزا ر -منصتتتتة ايفاد  -

Researchers  Academics & -االكاديميينالدولية للتطوير للباحبين و ( والم سسةIFAD) العلمية

Platforms (IFAD) – Acknowledges   م.4144/ 11/ 12بتاري 
 

 43 -  : التحليل اإلحصههائي لبيانات البحوث العلمية باسههتخدام " المشههاركة فى ورشههة تدريبية بعنوان

عين شتتتم  محاةتتتر بجامعة  –تقديم ستتتعادة الدكتور محمد خطاب  -"  منهجيات الذكاء االصهههطناعي

( IFAD) إيفاد العلمية-نظمتيا منصتتتتتتتة الباحبين واألكاديميينوالتي  –العربية   مصتتتتتتتر بجميورية 

 Academics & Researchers Platforms -الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين والم ستتتتتتتستتتتتتتة

(IFAD) – Acknowledges - م.4144/ 11/ 01  بتاريخ 
 

 44 -  التعلم العمي  وتطبيقاته اإلحصههههههائية في الدراسههههههات " ان: بعنو لورشههههههة علمية دوليةمدير

تنظيم    يةبالمحاةتتر بجامعة عين شتتم  بجميورية مصتتر العر تقديم د. محمد خطاب -" االجتماعية 

ية يد العلم ية منصتتتتتتتتة أر لدول مااليا  ا جامعة  باحبيين  ماء والخبراء وال يا  –للعل تاريخ   -ماليز /  11ب

  .م4144 /11/14
 

 05 – النماذج التعليمية ودورها في فهم وتطبي   "ورشهههههههة علمية دولية بعنوان:  كة فيالمشهههههههار

ة أكاديمي تنظيم -  مكة المكرمة  وستتتاو موستتتي   يعل/ دكتور  -تقديم  - " منهجيات الكتابة البحةية

 م.4144/ 14/ 40  بتاريخ  بيةالمغربالمملكة  عداد القادةوإأسوة الدولية للتدريب 
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 02 – ي ورشهههههههة عمل بعنوان: مدهوم الموارد التعليمية المدتوحة وأنواعها ومبادئها مشهههههههاركة فال

منصتتتة الميزاب تنظيم  - لبنان –جامعة ستتتيدة اللويزة  -د. فوز  بارود  ستتتعادة / تقديم – الألسهههاسهههية

 م.4144/ 10/ 12  بتاريخ  السودانجميورية  -الرقمية 
 

 02 –  التجاهاُت الحديةُة في إدارة مجموعاتت العملت ورشهههههة علمية دولية بعنوان: " االمشهههههاركة في

عل   اما فعاليات م تمر التنمية والبناء الفكر  في المحتو   -تقديم د. ستتتيف الستتتويد   -البحةيةت " 

 .م11/4144/ 40بتاريخ  – كلية االع م الجامعة العراقية -الم تمر العلمي الدولي األول  -االع مي 
 

 41 –  من الغذائي السهههوداني على ضهههوء تحديات األ" مية دولية بعنوان : في ورشهههة علالمشهههاركة

 تنظيم منتد  التخطيط -"  االزمة االقتصههادية والمتغيرات العالمية تحديدا  االزمة االوكرانية الروسههية

بقيادة بروفيستتور الصتتادق موستتي جامعة الوستتا ط المتعددة  مجموعة الباحبين الستتودانيينلاالقتصتتاد  

قديم دكتور محمد أحمد عمر استتتشتتار  تصتتنيع زراعي مركز فيز  تكنولوجيا الصتتناعات ت - ماليزيا 

لقوانين الصتتادرات والواردات الغ،ا ية  FAO المبتكرة ملبورن استتتراليا عةتتو لجنة استتتراليا في الفاو

 عية بين الدول.والصنا
 

 21-  قنيات األشههههعة تحت مقارنة بين ت"الموسههههومة ب: العلمية و المشههههاركة في الورشههههة التدريبية

التي و –العراق -واالنعكاستتتتية الكلية الةتتتتعيفة)المو نة(  تقديم ر أ. فرح ابرا يم  " الحمراء التقليدية

الدولية للتطوير للباحبين  والم ستتتتتتستتتتتتة (IFAD) إيفاد العلمية-نظمتيا منصتتتتتتة الباحبين واألكاديميين

ين مي ي  - Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges -واالكتتتتاد

 م.4144/ 12/ 11  بتاريخ

 

 51- مجرة مصادر البحث العلمي عبر برناادا" :المشاركة في ورشة علمية بعنوان EndNote/" -  

 –منصتتتتتتة أريد للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية تقديم د. ستتتتتتيف الستتتتتتويد  / تنظيم 

 م.4144 /12/ 40بتاريخ  
 

 51- مد نا د أح/ تقديم ستتتعادة الدكتوره "، البحث التجريبي " ي ورشهههة تدريبية بعنوان:المشهههاركة ف

الدولية للتطوير  ( والم سسةIFAD) إيفاد العلمية-نظمتيا منصة الباحبين واألكاديميينوالتي  - عبمان

  Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges -للباحبين واالكاديميين

 م.4144/ 12/ 42  بتاريخ -
 

 52-  كتابة ونشر المقاالت العلمية في قاعدة بيانات سكوبس "ورشة تدريبية بعنوان : المشاركة في

( IFAD) إيفاد العلمية-نظمتيا منصتتتتتتتة الباحبين واألكاديميينوالتي   تقديم د. عبد ن الشتتتتتتتنطي  "

 Academics & Researchers Platforms -الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين والم ستتتتستتتتة

(IFAD) – Acknowledges - م.4144/ 07/ 12  بتاريخ 

 

 53- تقديم  "أةرهما على الصهههحة الندسهههيةالتداؤل و التشهههاؤم و"مشهههاركة في ورشهههة عمل بعنوان: ال

 المدّرب المعتمد أ. تركي المالكي تنظيم منصة استبمر وقتك بالشراكة مع منصة نخبة اإلبداع و التميُّز

 م.12/12/4144يخ بتار
 

 54- محمد /الدكتورسعادة   تقديم -"  العلمي النشر أصول" : بعنوان التدريبية الورشة في مشاركةال 

  - متعاون جامعي ستا،أو السودان حديد سكك  ي ة والجودة االدار  التطوير مدير فرح العاقب ابرا يم
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  للباحبين للتطوير الدولية والم ستتتتتستتتتتة( IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين الباحبين منصتتتتتة نظمتيا

ين مي ي   - Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges -واالكتتتتاد

 .م4144/ 12/ 14  بتاريخ
 

 55-  :كيدية التوةي  في متن الدراسهة بأسهلوب"المشهاركة في  الورشهة التدريبية بعنوان –APA  

  لعلميةإيفاد ا-نظمتيا منصتتتة الباحبين واألكاديميينوالتي  / ريم الشتتتي  والتي قدمتيا ستتتعادة الدكتوه -"

(IFADوالم ستتتتتتتستتتتتتتة ) الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين- Academics & Researchers 

Acknowledges –Platforms (IFAD)  - م.4144/ 07/ 41  بتاريخ 
 

 56- لمصادر باللغة العربية وف توضيب الئحة المراج  وا"الورشة التدريبية بعنوان:  المشاركة في 

  الباحبين منصتتتتتة نظمتيا -المغرب -قدميا ستتتتتعادة األستتتتتتا، / عبد العالي عصتتتتتفور  - "APA نتام

 Academics -واالكاديميين للباحبين للتطوير الدولية والم سسة (IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين

& Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges - م4144/ 12/ 40  بتاريخ. 
 

 51-  :النقيض بين صناعة المعرفة وصناعة الجهل في تل " المشاركة في ورشة العمل الموسومة

والتي كانت برعاية نظام عليم في منصتتتتتتتة أريد وبالتعاون مع أكاديمية الت  يل  "مالمح العالم الجديد

لمحاةرة سعادة الدكتور الميند  والتطوير التابعة إل  منظمة الصداقة الدولية في مملكة السويد وقدم ا

منظمة الصداقة الدولية  -ر ي  أكاديمية الت  يل والتطويروف  أحمد رجب النجار أستا، مساعد /مصط

ريخ بتا – في مملكة الستتتتتتويد وعةتتتتتتو البرلمان الدولي في االتحاد األوروبي لعلماء التنمية البشتتتتتترية

 م.42/12/4144
 

 51- توزي  تي" بعنوان: ورشهههههة عمل مشهههههاركة في ال t - distribution –"-   تقديم ستتتتتعادة

بتاريخ   تركيا –جامعة سليمان الدولية  -عميد كلية الحاسوب  -برا يم أالبروفيسور / الدردير  فةل 

 .م41/12/4144
 

 52- ديم تق - "ياألسلوب واألداة والمنهج في البحث العلم" التدريبية بعنوان: الورشة مشاركة في ال

  والم ستتستتة( IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين الباحبين منصتتة نظمتيامحمد الشتتنطي  ستتعادة البروف

 Academics & Researchers Platforms (IFAD)–  -واالكاديميين للباحبين للتطوير الدولية

Acknowledges - م1311/ 83/ 35  بتاريخ. 

 23 –  تقديم  -"  وات البحث العلميآليات تصههميم أد"  ن:الورشههة التدريبية بعنوا المشههاركة في– 

  نالباحبي منصتتتتتة نظمتيا -جبريل نا بة مدير وحدة النشتتتتتر العلمي في منصتتتتتة ايفاد فعفا ه / دكتور

Academics  -واالكاديميين للباحبين للتطوير الدولية والم سسة( IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين

Acknowledges –& Researchers Platforms (IFAD)  - م1311/ 83/ 16  تاريخب. 
 

 23 - التحليل البعدي" الورشهههههههة التدريبية بعنوان:  المشهههههههاركة في Analysis-Meta  والقوة

  الباحبين منصة نظمتيا -جامعة عين شم    محمد خطاب/ تقديم د - "اإلحصائية فى البحث العلمي 

Academics  -واالكاديميين نللباحبي للتطوير الدولية والم سسة( IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين

Acknowledges –Researchers Platforms (IFAD) &  - م1311/ 83/ 81  بتاريخ. 
 

 22 -  عادة سقدميا  - " آفا  البحث العلميقضايا العصر و" الورشة التدريبية بعنوان: المشاركة في

شنطي يسور / بروفال   والم سسة( IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين الباحبين منصة نظمتيا -محمد ال
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Academics & Researchers Platforms (IFAD) –  -واالكاديميين للباحبين للتطوير الدولية

Acknowledges - م1311/ 38/ 11  بتاريخ. 
 

 20- البيانات الضخمة واستخداماتها فى البحوث العلمية"  :الورشة التدريبية بعنوان المشاركة في 

  منصتتة نظمتيا -جامعة عين شتتم  جميورية مصتتر العربية  محمد خطاب/ ور تقديم ستتعادة الدكت - "

  -واالكاديميين للباحبين للتطوير الدولية والم ستتتتتتتستتتتتتتة( IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين الباحبين

Acknowledges –Academics & Researchers Platforms (IFAD)  - 13/ 31  بتاريخ /

 .م1311
 

 20 - مهارات المشهههههههاركة في المؤتمرات والندوات  بعنوانرشهههههههة التدريبية الو المشهههههههاركة في "

  إيفاد-واألكاديميين الباحبين منصة نظمتيا -محمد الشنطي / والتي قدميا سعادة البروفيسور  -العلمية"

 & Academics -واالكتتتاديميين للبتتتاحبين للتطوير التتتدوليتتتة والم ستتتتتتتستتتتتتتتتة( IFAD) العلميتتتة

Acknowledges –AD) Platforms (IF Researchers - م1311/ 13/ 03  بتاريخ. 
 

 25- والتي قدميا  -"المادة العلمية إعدادها ومعالجتها "  الورشهههههة العلمية بعنوان: المشهههههاركة في

 (IFAD) العلمية إيفاد-واألكاديميين الباحبين منصتتتة نظمتيا -محمد الشتتتنطي / ستتتعادة البروفيستتتور 

 Academics & Researchers Platforms -واالكاديميين للباحبين للتطوير الدولية والم ستتتستتتة

Acknowledges –(IFAD)  - م1311/ 13/ 13  بتاريخ. 
 

 

 

 

 3- آفا  البحث العلمي والتعاون بين الجامعات العربية" بعنوان : دولية   مشتتتتاركة ف  ندوة علميةال"   

  جامعة مااليا ماليزيا. -يين م. منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحب9/2020/ 5بتاريخ -

 

 2- بعنوان : خدمات منصة أريد ودروها في الحركة العلمية دولية مشاركة ف   ندوة علمية – 

ية 2020/ 10/ 16   غة العرب بالل ناطقين  باحبيين ال ماء والخبراء وال  –م. منصتتتتتتتتة أريد العلمية للعل
 جامعة مااليا ماليزيا. .

 3- تجارب الجامعات فى تل جائحة كورونا   المشاكل والحلول بعنوان مشاركة ف  ندوة علمية دولية :

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  الستتتتتابع. منصتتتتتة أريد 2020/ 11/ 11 -

 جامعة مااليا ماليزيا. . –العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 

 4- 11/ 12 -بعنوان : دور المجالت العالمية فى النهضههههة العلمية دولية  مشتتتتاركة ف  ندوة علمية  /

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  الستتتابع. منصتتتة أريد العلمية للعلماء 2020

 جامعة مااليا ماليزيا. . –والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 

 5-  البحةية المجموعات عبر الجامعات بين التعاون": بعنوان دوليةمشتتتتتتتاركة ف  ندوة علمية" - 

 بتاريخ

 : الندوات العلمية الدولية
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والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  الستتتتتتابع. منصتتتتتتة أريد   م2020/ 11/ 13

 جامعة مااليا ماليزيا. . –العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 
 

 6-  م. والت  2020/ 12/ 18 -  "تعليم ونشههههر اللغة العربية"بعنوان :  دوليةحةتتتتور ندوة علمية

  .ماليزيا في البشرية والتنمية التعليمية للخدمات آسيا اس امعقدت ف  ماليزيا بواسطة  

 1- تطبيقاث عملية لمقياس ليكرت الخماسهههههههي على برنامج ": بعنوان  المشتتتتتتتاركة في ندوة علمية

"SPSS  نظمتيا منصتة ايفاد م والت03/03/2021.بتاريخ  (IFAD)   والم ستستة الدولية للتطوير

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -للباحبين واالكاديميين

 1- بتتتاريخ  "البحههث العلمي االشهههههههكههاالت والمالحتههات "بعنوان :   المشتتتتتتتتاركتتة في نتتدوة علميتتة.

فاد 12/03/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين   (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges   -واالكاديميين

 9- ةُ "بعنوان :  مشتتتتتاركة ف  ندوة علمية دولية يَّ يرت والَمسهههههُؤولتيُة الُمجَتَمعت دكت عقدت عل   -" ُطرُ  التَّ

أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين  اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتة 

 .م16/06/2021  بتاري  جامعة مااليا ماليزيا. . –باللغة العربية 
 

 

 11- يةال ية دول ندوة علم لمي  "بعنوان :  مشتتتتتتتتاركة ف   ُة )الَوقُف العت يَّ ُة الُمجَتمع يَّ لُم والَمسهههههههؤول العت

فل العلمي الدول  البامن. منصتتتتتتتة أريد العلمية والت  عقدت عل   اما فعاليات المح -" أنُموَذجا(

  بتهههاري  جهههامعهههة مهههااليههها متتتاليزيتتتا. . –للعلمتتتاء والخبراء والبتتتاحبيين النتتتاطقين بتتتاللغتتتة العربيتتتة 

  م16/06/2021
 

 11- معامل التواصهههل  "بعنوان : مشتتتاركة ف  ندوة علمية دوليةC-Index- " وتصتتتنيف الجامعات

ليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتة أريد العلمية للعلماء التواصتتتلية والت  عقدت عل   اما فعا

  م16/06/2021  بتاري  جامعة مااليا ماليزيا. . –والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 
 

 

 12- ية بعنوان ر ندوة علمية دول َجاه المخُطوَطات والُتراث مشتتتتتتتتاركة ف   ية الُمجتمعّية تت الَمسهههههههُؤول

ـتتتتتتتـتتتتتتت وتصنيف الجامعات التواصلية والت  عقدت عل   ”الَمَجال الترَبوي أنُموَذجا“مة الَحَضاري لألُ 

 اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين 

  م06/2021/ - 18ماليزيا. .جامعة مااليا. بتاريخ  –باللغة العربية 
 

 13- تدعيهههل دور المجهههامي  البحةيهههة لزيهههادة االنتهههاج  بعنتتتوان ر دوة علميهههة دوليهههةمشهههاركة فهههى نههه

والتتتت  عقتتتدت علتتت   تتتاما فعاليتتتات المحفتتتل وتصهههنيف الجامعهههات التواصهههلية،  العلمهههي المشهههتر 

أريتتتد العلميتتتة للعلمتتتاء والخبتتتراء والبتتتاحبيين النتتتاطقين باللغتتتة   منصتتتة العلمتتتي التتتدول  البتتتامن.

  م06/2021/ - 18االيا.  بتاريخ ماليزيا. .جامعة م –العربية 
 

 14- والت  عقدت عل   اما  تطوير الجامعات العربية، ر بعنوان مشهههههههاركة فى ندوة علمية دولية

فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة 

  م06/2021/ - 19ماليزيا. .جامعة مااليا. بتاريخ  –العربية 
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 15-  مقدمة من : التكنولوجيا الرقمية و إدارة المخزون بعنوان  علمية دوليةمشهههههههاركة  فى ندوة  

االمارات  -قدميا الخبير الدول  المدرب مزمل عيستتتتتي  -أكاديمية بلو أوشتتتتتن للتدريب و االستتتتتتشتتتتتار 

  م06/2021/ -26بتاريخ -العربية المتحدة 
 

 16- والت  عقدت ،التحكيم العلمي في عصههر التحول الرقمي ربعنوان ة دوليةمشههاركة فى ندوة علمي 

عة مااليا. ماليزيا. .جام –منصتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية  في 

  م42/11/2021بتاريخ 
 

 11- ة في تركيا ومعايير االطار التنتيمي لتمويل المشههههارك ربعنوان مشههههاركة فى ندوة علمية دولية

نظمتيا  ي ة المحاستتبة والمراجعة والت   ،هيئة المحاسههبة والمراجعة للمؤسههسههات المالية االسههالمية 

 Acounting and Auditing Organization forللم ستتتتتتتستتتتتتتات المالية االستتتتتتت مية ) ايوفي (

Islamik Financail Institution (AAOIFI)  –  ( والوكالة االستت مية الدوليةTKBB)  بتاريخ

 .م01/11/2021
 

 18- العربية السعودية ميزان الطاقة شدافية بيانات  المملكة“ ربعنوان مشاركة فى ندوة علمية دولية

. ةالمملكة العربية السعودي -نظميا مركز الملك عبد ن للدراسات والبحوث البترولية  والت  "  الطاقة

 .م11/11/2021بتاريخ 
 

 32- التحديات والحلولر التأليف والنشهههر العلمي" ة دولية علمية بعنوان:مشهههاركة في ندوة علمي "- 

يا ماليز -للعلماء والخبراء والباحبين والت  اقيمت عل   اما الم تمر العلمي التاستتتتتتتع منصتتتتتتتة أريد 

ا.د. محمد ستتعيد  -تقديم البروفيستتورات ا.د. ميند الفرا    ا.د. محمد عاشتتور الكبير   -جامعة مااليا 

  م.11/11/1311. بتاريخ .د. محمد السلومخنبا   ا
 

 21- :التكنلوجيا م  التعامل في المعرفي االنماء“ مشهههههههاركة في ندوة علمية دولية علمية بعنوان 

 -للعلماء والخبراء والباحبين والت  اقيمت عل   اما الم تمر العلمي التاسع منصة أريد   ”Kالمتقدمة

  م.01/11/1311 -جامعة مااليا ماليزيا 
 

 21- :المجتمعات تطوير في العلمية النخب دور" مشهههههههاركة في ندوة علمية دولية علمية بعنوان  

يا ماليز -للعلماء والخبراء والباحبين والت  اقيمت عل   اما الم تمر العلمي التاستتتتتتتع منصتتتتتتتة أريد 

  م.01/11/1311 -جامعة مااليا 
 

 22- :المعرفي اإلنماء في ودورها اإلسالمية األوقاف مشاركة في ندوة علمية دولية علمية بعنوان  

يا ماليز -للعلماء والخبراء والباحبين والت  اقيمت عل   اما الم تمر العلمي التاستتتتتتتع منصتتتتتتتة أريد 

  م.41/11/1311 -جامعة مااليا 
 

 20-  :ر ،المشت العلمي االنتاج لزيادة البحةية المجامي مشاركة في ندوة علمية دولية علمية بعنوان 

   يا ماليز -للعلماء والخبراء والباحبين اقيمت عل   اما الم تمر العلمي التاستتتتتتتع منصتتتتتتتة أريد والت

  م.14/11/1311 -جامعة مااليا 
 

 20-  :االقتصتتتتادية التنمية عل  وأبره المعرفي اإلنماءمشههههاركة في ندوة علمية دولية علمية بعنوان  

للعلماء والخبراء مي التاستتتع منصتتتة أريد والت  اقيمت عل   اما الم تمر العلوالم ستتتستتتات   ل فراد

 م.15/11/1311 -جامعة مااليا ماليزيا  -والباحبين 
 



 
11 

 25-  :اإلسههالمية النترية ضههوء في المعرفي اإلنماء" مشههاركة في ندوة علمية دولية علمية بعنوان  

 -ن حبيللعلماء والخبراء والباوالت  اقيمت عل   اما الم تمر العلمي التاستتتتع منصتتتتة أريد   "لإلعالم

  م.15/11/1311 -جامعة مااليا ماليزيا 
 

 26-  :قيادة في الجامعات تجارب اسهههتعراض ملتقى"مشهههاركة في ندوة علمية دولية علمية بعنوان 

تاستتتتتتتع منصتتتتتتتتة أريد   "العلمي البحث ماء والخبراء والت  اقيمت عل   اما الم تمر العلمي ال للعل

  م.15/11/1113 -جامعة مااليا ماليزيا  -والباحبين 
  

  
 

 12-  اسهههههههتراتيجيات التدريس الحديةة في تل جائحة "بعنوان :  علمية دوليةالمشهههههههاركة فى ندوة

تقديم الدكتور ربيع حمو مدير  -تنظيم مركز ةتتياء للم تمرات واألبحاث - "اآلةار والرهاناتر كورونا

دكتور محمد الحوا من المركز الدول  لألبحاث والدراسات العلمية والتربوية دولة المغرب  بمشاركة 

دكتور لعمور  نصتتتتتتتيره من دولتة  -دكتور بن شتتتتتتتريف بو ع م من دولتة الجزا ر -دولتة المغرب 

أ. صتتتتتترا كمال أحمد  -أ. أن  بوبراين من دولة المغرب -أ. صتتتتتترا عماره من دولة الجزا ر -الجزا ر

 .أستتتتتتتتتتتتتتتتتا،ه. لتتتتتطتتتتتيتتتتتفتتتتتة يتتتتتوستتتتتتتتتتتف دولتتتتتة التتتتتمتتتتتغتتتتترب -التتتتتيتتتتترد  دولتتتتتة التتتتتيتتتتتمتتتتتن

  م.11/11/1311 تاريخب - البلد ر المغرب
 

 82-  : أهمية البيانات االقتصادية وأدوات محاكاة السياسات"مشاركة فى ندوة علمية دولية بعنوان" 

 تتتتتنتتتتظتتتتيتتتتم متتتتركتتتتز التتتتمتتتتلتتتتك عتتتتبتتتتد ن لتتتتلتتتتدراستتتتتتتتتتتات والتتتتبتتتتحتتتتوث التتتتبتتتتتتتتترولتتتتيتتتتة -

  م.11/11/1311 بتاريخ .المملكة العربية السعودية
 

 92-  :تقديم البروفيستتتتتتور -" ارس والمناهج العلميةالمد"مشههههههاركة فى ندوة علمية دولية بعنوان/ 

والم سسة الدولية   (IFAD) تنظيم منصة ايفاد -الجامعة االس مية بالمدينة المنورة  -محمد الشنطي 

لبتتتتاحبين واالكتتتتاديميين  Academics & Researchers Platforms (IFAD)–  -للتطوير ل

Acknowledges علميتتة دوليتتة بعنوان ر التتتدري  اإلبتتداعي في  المشتتتتتتتتاركتتة ف  نتتدوة م.30/11/1311 بتتتاريخ

  تنظيم منصة اريد -المجتمعات العربية
 

  31-  :محمد  /تقديم البروفيستتتتتور -" وااللقاء األداء فنون"مشهههههاركة فى ندوة علمية دولية بعنوان

والم ستتتتستتتتة الدولية   (IFAD) تنظيم منصتتتتة ايفاد -الجامعة االستتتت مية بالمدينة المنورة  -الشتتتتنطي 

لبتتتتاحبين واالكتتتتاديميينللتط  Academics & Researchers Platforms (IFAD)–  -وير ل

Acknowledges م.13/11/1311 بتاريخ   
 

 03-  :تنظيم  -"التدريس اإلبداعي في المجتمعات العربية"مشهههههههاركة في ندوة علمية دولية بعنوان

اريخ  بت –جامعة مااليا يزيا مال - الناطقين باللغة العربية للعلماء والخبراء والباحبين ريدأمنصتتتتتتتة 

  م.15/11/1311
 

 02 -  :ملتقى العلماء لنصههههرة خاتم األنبياء صههههل ه عليه "مشههههاركة في ندوة علمية دولية بعنوان

 -للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية   تنظيم منصتتتتتة اريد -النستتتتتخة البانية  -" وسهههههلم

  م.51/11/1311بتاريخ   –جامعة مااليا ماليزيا 



 
03 

 33-  الصهنادي  التنموية ومسهاهمتها في تنمية اقتصهاد المملكة" " ربعنوانمشهاركة في ندوة علمية 

المملكة  الرياض –الستتتتتتتعودية  مركز التواصتتتتتتتل والمعرفة المالية متمم التابع لوزارة المالية  نظميا

 .العربية السعودية

 34- والتي نظمتيا منصتتة    "ن األزمات والطوارئفي زم"في ندوة علمية دولية بعنوان:  مشههاركةال

تدري  ور ي  اللجنة أ تا، علم ال ندوة أ.د عبد الرازق مختار أستتتتتتت بة يوم التعليم مدير ال ريد بمناستتتتتتت

جامعة  -اإلستتتتتتشتتتتتارية العليا في منصتتتتتة أريد ا.د/ الغريب زا ر استتتتتماعيل أستتتتتتا، التعليم اإللكتروني

التعليم ا.د/خالد عبد اللطيف محمد عمران أستا، المنصورة تخصم منا ي وطرق تدري  وتكنولوجيا 

المنا ي وطرق التدري  وعميد كلية التربية جامعة سو اج د.رقية احمد الحبو مولود استا، مساعد علم 

 .النف  بجامعة سطام بن عبد العزيز سابقا واستشار  نفسي وتربو  السودان
 

 05-  وال،  نظمتي  م 2322 لعام اليمنولة دالمشهههههاركة في ملتقى أعضهههههاء منصهههههة أريد الةقافي في

 – ن الستتتتتعيدباليمللعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية   منصتتتتتة اريدل اللجنة التنستتتتتيقية

  م.01/11/1311بتاريخ  
 

 02- نقدية حلقة   قصهههههيدة ةرناطة لنزار قباني" بعنوان : دوليه  ندوة علمية  المشهههههاركة في  "- 

طوطات واألكاديمية الدولية للمخ  إيفاد الباحبين واالكاديميين لمية للتراث في منصةبرعاية الرابطة العا

قستتتم اللغة العربية وعلوميا بجامعة باشتتتن ووالوبا ق وعلم األنستتتاب وبالشتتتراكة مع جامعة ستتتامراء  

 فالمتحدبون البرو -العالمية المفتوحة ب مريكا أن يدعوكم لحةتتور حولرقصتتيدة هرناطة لنزار قباني 

 .محمد الشنطي   البروفصبر  فوز   محمد عطا ن د. فرا  السوداني   د. سيد شعبان
 

 31- " وال،   -  م2322 لعام السهههودان في الةقافي أريد منصهههة أعضهههاء ملتقىل  "مديرالمشهههاركة

السودان بللعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية   منصة اريدل اللجنة التنسيقية تنظيمنظمتي 

 م.18/31/1311بتاريخ   – نصة أريدمع اللجنة التنسيقية العليا بم

 

 08-  تقديم دكتور  - "س المال البحةي للجامعات العربية أفعالية اطال  مشهههروب ر"  المشهههاركة في

  (IFAD)تنظيم منصتتتتتتة ايفاد  -االستتتتتتتا، جامعة عين شتتتتتتم  جميورية مصتتتتتتر العربية محمد خطاب 

 demics & Researchers Platforms Aca -والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين

Acknowledges –(IFAD) م.31/30/1131 بتاريخ   
 

 02-  ية ندوة  المشههههههههاركة في ية والتعليم ) معارف " بعنوان: علمية دول ريادة األعمال في الترب

 ميند وزكريا محمد  يبة   يستتتتتوربروفوتقديم بروفيستتتتتور محمد رجب  " نتريةوتطبيقات عملية (

للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة   ريدأمنصتتتتتتتة  تنظيم - د  أ. محمد عبد نتامر فتحي أحم

  م.11/30/1131بتاريخ   – باليمن السعيدالعربية 
 

 03 -  الندوة الدولية عن المناعة الندسهههههههية في تل " ندوة علمية دولية بعنوان :  المشهههههههاركة في

م ستتتتتعادة تقدي -واالحبين والخبراء الناطقين بالغة العربية  العلمية للعلماءريد أتنظيم منصتتتتتة  " األوبئة

 .العراقبمصطفي أحمد رجب النجار الجامعة التقنية الوسطي  / الدكتور
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 03 -  :قديم ت -"  التأليف واالبتكار من أجل مستقبل أفضل" المشاركة في ندوة علمية دولية بعنوان

اليزيا مالخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية للعلماء و  ريدأمنصتتتتتتتة  انظمتي تيوال، طة الزيدي

  م.37/53/1311بتاريخ   – جامعة م يا
 

 02 -  اللجنة التنسيقية تنظيم  -2322المشاركة في ملتقى أعضاء منصة أريد الةقافي في دول الخليج  

اريخ  بتتتت –الخليي بتتتدولللعلمتتتاء والخبراء والبتتتاحبين النتتتاطقين بتتتاللغتتتة العربيتتتة   منصتتتتتتتتتة اريتتتدل

  م.10/35/1131
 

 00 -  تنظيم -المشهههاركة في ندوة علمية بعنوان: الذكرا السهههنوية السهههادسهههة لتأسهههيس منصهههة أريد 

اريخ  بتتت –للعلمتتاء والخبراء والبتتاحبين النتتاطقين بتتاللغتتة العربيتتة   منصتتتتتتتتة اريتتدل اللجنتتة التنستتتتتتتيقيتتة

  م.41/35/1311
 

 00 -  تي وال،  نظم -األمريكية  في الواليات المتحدة ريد الةقافيأالمشاركة في ملتقى أعضاء منصة

 يات المتحدةالوالب للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية  ريدأمنصتتتتتتة لاللجنة التنستتتتتتيقية 

 م.01/53/1131بتاريخ   - األمريكية
 

 05 – ن د.مالك تقديم د.وفاء عامر حستتتتتتتي -: المخدرات واألدمان الرقمي ندوة علمية دولية بعنوان

لماء للعتنظيم منصتتتتتة أريد العلمية  -يوستتتتتف مالك  د.عبد ن ع ل نور   د.مختارية الحبيب بو علي

 م.14/63/1311بتاريخ   -قسم النشر العلمي والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية
 

 02 -  َر صهههُ ّيُة مت  وال،  نظمتي ،الَعَربّيةت المشهههاركة في ُملتقى أعضهههاء منصهههة أُريد الَةقافي في ُجُمُهورت

بتاريخ   -منصتتتتتتتة اريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربيةب اللجنة التنستتتتتتتيقبة

 م.30/63/1311
 

 02 – ألف باحث وعالم وخبير 23الحتداء بتجاوز عدد األعضههههاء في منصههههة أريد ا المشههههاركة في،  

 -ةد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربيمنصتتتة اريب اللجنة التنستتتيقبة وال،  نظمتي

 م.15/73/1311بتاريخ  

 08-  ريدأمنصتتتتة اللجنة التنستتتتيقية لوال،  نظمتي  - أورباريد أالمشههههاركة في ملتقى أعضههههاء منصههههة  

 م.01/73/1311بتاريخ   - ب وربا للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية
 

 02-  أهسط  /آب  ١١ بتاريخ"  اليوم العالمي للعمل األنساني" : بعنوان ندوة دوليةالمشاركة في-

م العالمي بمناستتتبة اليوجامعة م يا بماليزيا  يا منصتتتة أريد العلمية الدولية للناطقين باللغة العربية تماقأ

 .أهسط  / آب من كل عام ١١للعمل األنساني ال،  يصادف 
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 1- ليزر تصني  : للنانوتكنولوجي أدوات الليزرات"  :بعنوان ركة فى محاضرة علمية  دوليةمشاال 

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل 2020/ 11/ 12 - " وتطبيقاته أوكسهههيد الكاربون ةاني

 ا جامعة مااليماليزيا. . –العلمي الدول  السابع. منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 2- اإلتجاهات التربوية الحديةة في حماية األبناء من "  :بعنوان دولية مشههاركة فى محاضههرة علميةال

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  2020/ 11/ 12  -" الشهوات والشبهات

 االيا جامعة مماليزيا. . –السابع. منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 3- 11/ 13ــ  " الباحث العلمي فى البيئة الرقمية" : بعنوان دولية مشاركة فى محاضرة علميةال /

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  السابع. منصة أريد العلمية للعلماء 2020

  ماليزيا. جامعة مااليا –والخبراء والباحبيين 
 

 

 4- مقدمة فى علم قياس المعلومات وتوتيده للنشر "  بعنوان : دولية لميةة عشاركة فى محاضرالم

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  السابع. منصة 2020/ 11/ 14ــ  " العلمي

 ماليزيا. جامعة مااليا –أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 

 5- ية بعنوانمشاركة فى محاضرة علمية دولال  : "( بروتوكول التحكم في نقل البياناتTCP على )

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات 2020/ 11/ 15 ــ" الشبكات عالية السرعة : تحديات والحلول 

 اليزيا.م جامعة مااليا –المحفل العلمي الدول  السابع. منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 

 

 6- 15 - "االصههطناعي والذكاء األتمتة منتومات" : فى محاضههرة علمية دولية بعنوانمشههاركة ال  /

م. والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  الستتتتتابع. منصتتتتتة أريد العلمية 2020/ 11

  ماليزيا جامعة مااليا –للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 1- م. 2020/ 11/ 15 -" جوائز البحث العلمي "  بعنوان : مشهههاركة فى محاضهههرة علمية دوليةال

والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  الستتتتابع. منصتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء 

 ماليزيا. جامعة مااليا –والباحبيين 
 

 1- إسههههههتراتيجيات التعليم في التعليم عن بعد والتعليم" بعنوان :  مشههههههاركة فى محاضههههههرة علميةال 

باحبيين   م.12/2020/ 18 "اإللكتروني  والت  نظمتيا منصتتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء وال

 ماليزيا  جامعة مااليا –الناطقين بالعربية 
 

 9- تحسههههين أداء التعليم اإللكتروني باسههههتخدام الذكاء " :  مشههههاركة  فى محاضههههرة علمية بعنوانال

ا منصتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين م. والت  نظمتي2020/ 19/12  -"االصهههههطناعي 

 ماليزيا.جامعة مااليا. –الناطقين بالعربية 
 

 11- 19/12بتاريخ  - "الكريم القرآن فى الكيمياء "بعنوان : محاضهههههههرة علمية مشهههههههاركة فىال  

ماليزيا.  – ء والخبراء والباحبيين الناطقين بالعربيةم. والت  نظمتيا منصتتتتة أريد العلمية للعلما2020/

 .جامعة مااليا

 11-  الجزء األول تصحيح أخطاء االقتصاد القياسي" :  بعنوانعلمية دولية المشاركة في محاضرة 

  م10/12/2021الجزا ر.بتاريخ  –تقديم د. مروان  "
 

 :المحاضرات العلمية الدولية

": 
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 12- سههههبيل الباحث العربي إلى التواصههههل العلمي " بعنوان : دولية  المشههههاركة فى محاضههههرة علمية

بالتعاون   جامعة الكرل للعلوم بالعرا  نتمتهام. والت  2021/ 12/2بتاريخ    -" معرفيواإلةراء ال

 امعة مااليا ج –ماليزيا  –مع منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 
 

 13-  الجزء تصههههحيح أخطاء االقتصههههاد القياسههههي "  بعنوان :علمية دولية المشههههاركة في محاضههههرة

 م.13/2/2021الجزا ر.بتاريخ  –تقديم د. مروان  -" الةاني
 

 14- األخطاء النحوية والصهههههرفية واإلمالئية في  ":بعنوان دولية المشهههههاركة في محاضهههههرة علمية

والم سسة  (IFAD)م  والت  نظمتيا منصة ايفاد 04/2021/ 18بتاريخ -"  الشائعة فى الكتابة العلمية

 – Academics & Researchers Platforms (IFAD)  -بين واالكتتتتاديميينالتتتتدوليتتتتة للتطوير للبتتتتاح

Acknowledges 
 

 

 15- طريقة اسههتخدام تقنية " :  المشههاركة في محاضههرة علمية بعنوان(Edpuzzle)  فى التعلم عن

والم ستتتتتستتتتتة الدولية للتطوير  (IFAD)م  والت  نظمتيا منصتتتتتة ايفاد 21/04/2021 بتاريخ -"  بعد

   Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges   -الكاديميينللباحبين وا
 

 16-  معيقات إختيار موضهههوب أطروحة الدكتوراه " :  بعنواندولية المشهههاركة في محاضهههرة علمية

والم سسة الدولية  (IFAD)م  والت  نظمتيا منصة ايفاد 22/04/2021بتاريخ  -"  األسباب والحلول

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -بين واالكاديميينللتطوير للباح
 

 11-  االتجاهات الحديةة فى صههد  وةبات االسههتبانه " بعنوان:  دوليةالمشههاركة في محاضههرة علمية

والم ستتتتتستتتتتة  (IFAD)م  والت  نظمتيا منصتتتتتة ايفاد 03/2021/ 21بتاريخ -"  في البحوث العلمية

 – Academics & Researchers Platforms (IFAD)  -وير للبتتتتاحبين واالكتتتتاديميينالتتتتدوليتتتتة للتط

Acknowledges 
 

 11- تطبي  الواق  المعزز واالفتراضههههي فى التعليم"بعنوان :  المشههههاركة في محاضههههرة علمية  "- 

والم ستتتتتستتتتتة الدولية للتطوير للباحبين  (IFAD)م  والت  نظمتيا منصتتتتتة ايفاد 28/04/2021بتاريخ 

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -االكاديميينو
 

 

 11-  المقدمة فى البحث العلمي: عناصهههرها وكيدية "  :بعنواندولية المشهههاركة في محاضهههرة علمية

والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير  (IFAD)م  والت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد 29/04/2021بتاريخ  -"كتابتها

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -كاديميينللباحبين واال
 

 21- مراجعة األدبيات السههههابقة فى البحث العلمي ": بعنوان دولية المشههههاركة في محاضههههرة علمية

  (IFAD)م  والت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد 05/2021/ 15بتاريخ  -"  باسههههتخدام برنامج أطلس اا تى

 Academics & Researchers Platforms (IFAD)  -وير للباحبين واالكاديميينوالم سسة الدولية للتط

Acknowledges 
 

 21- تاريخ -"البحث العلمي معرفة وفن ومهارة ": بعنوان المشههههههههاركة في محاضهههههههرة علمية   ب

نظمتيا  - جامعة المدينة المنورة –والت  قدميا  االستتتتتا، الدكتور  محمد الشتتتتنطي   م04/06/2021

 Academics & Researchers  -والم سسة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين (IFAD)فاد منصة اي

Platforms (IFAD) – Acknowledges 
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 22-   إعتبارات منهجية فى النشر األكاديمي باللغة العربية": بعنوانالمشاركة في محاضرة علمية"  

والم ستتتتتستتتتتة الدولية للتطوير للباحبين  (IFAD)نظمتيا منصتتتتتت ايفاد  -م  10/06/2021بتاريخ  -

   Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 بتاريخ  -" محاسهههبة النقدية ) الصهههندو  والبن ( " :  بعنوان دولية المشهههاركة في محاضهههرة علمية

 نظمتيا منصة استبمر وقتك.  -م  11/06/2021
 

 23- بتتتاريخ  -"الجودة فى التعليم والبحههث العلمي ": علميههة بعنوان المشههههههههاركههة في محههاضهههههههرة

 - جامعة المدينة المنورة –قدمها فضههيلة  االسههتاذ الدكتور  محمد الشههنطي م  والت  11/06/2021

 & Academics  -والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين (IFAD)ونظمتيا منصتتتتة ايفاد 

Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges. 
 

 24- مهارات استخدام تطبيقات اإلنترنت في البحث العلمي": المشاركة في محاضرة علمية بعنوان"- 

 - جامعة عين شههمس –قدمها فضههيلة  االسههتاذ الدكتور  محمد خطاب م  والت  15/06/2021بتاريخ 

 & Academics  -الكاديميينوالم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين وا (IFAD)ونظمتيا منصتتتتة ايفاد 

Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges 
 

 25- ةُ " :  شههههاركة فى محاضههههرة علمية دولية بعنوانالم َذائي  والَمسههههُؤوليُة الُمجَتمعيَّ . " الَوعُي الغت

اء روالت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخب

 م2021/ 06/ 17 -بتاريخ  ــ ماليزيا. .جامعة مااليا. –والباحبيين 
 

 26- ةت " :  مشههاركة فى محاضههرة علمية دولية بعنوانال َعايَّ ُة فتي َجوَدةت الَحَياةت والرت االتتَجاَهاُت الَعالميَّ

ةت َبعد كوُرونا بامن. منصتتتة أريد والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  ال -"  الصهههحتيَّ

 م2021/ 06/ 17 -بتاريخ  ــ ماليزيا. .جامعة مااليا. –العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 21- َيادةُ األَعَمال" بعنوان :  مشههاركة فى محاضههرة علمية دوليةال عقدت . والت  " َتكويُن الُمعلتم ورت

 –عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 

 م.2021/ 06/ 17 -بتاريخ  ــ ماليزيا. .جامعة مااليا.
 

 21- ُة " بعنوان :  مشههاركة فى محاضههرة علمية دوليةال يَّ ياُت الرقَمَنةت الُهوت خصههّيُة َوَتحدت والت   -" الشههَّ

عقتتدت عل   تتاما فعتتاليتتات المحفتتل العلمي التتدول  البتتامن. منصتتتتتتتتة أريتتد العلميتتة للعلمتتاء والخبراء 

 م.2021/ 06/ 17 -بتاريخ  ــ ماليزيا. .جامعة مااليا. –والباحبيين 
 

 

 29- بالدوريات العربية وتصههنيداتها معايير الجودة " بعنوان :  مشههاركة فى محاضههرة علمية دوليةال

  والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتتة أريد العلمية للعلماء "العالمية

 .م2021/ 06/ 17  -ماليزيا. .جامعة مااليا. ــ بتاريخ  –والخبراء والباحبيين 
 

 

 31- لِّ َجائتَحةت ُكوُروَنا ) اتَجاَهاُت ا":  مشاركة فى محاضرة علمية دولية بعنوانال لميِّ فتي تت لَبحثت العت

والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتة أريد العلمية  -"  (19 -ُكوفتيد 

 م.2021/ 06/ 18 -بتاريخ  ــ ماليزيا. .جامعة مااليا. –للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 31- مهارات ادارة الوقت وضهههروريتها في البحث "بعنوان : ية دول المشهههاركة في محاضهههرة علمية

جامعة  –قدمها فضهههيلة  االسهههتاذ الدكتور  محمد الشهههنطيم  والت  18/06/2021بتاريخ  -" العلمي

https://portal.arid.my/ar-LY/AridCertificates/Details/61118
https://portal.arid.my/ar-LY/AridCertificates/Details/61118


 
05 

  -والم ستتستتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين (IFAD)ونظمتيا منصتتة ايفاد  - المدينة المنورة

Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges 
 
 

 32- االتجاهُ الَعالمي  فتي االبتتَكارت الُمجتَمعيِّ وأَةُره في "ر  مشههاركة فى محاضههرة علمية دولية بعنوانال

ّيةت   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتة أريد  والت  عقدت عل  -"الَمسهههؤولّيةت الُمجَتمعت

 م.2021/ 06/ 19 -بتاريخ  ــ جامعة مااليا.ماليزيا. . –العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 

 33- يُة فتي َعصرت الةورة "ر بعنوان مشاركة فى محاضرة علمية دولية ال ُة الُمجتَمعت عليُم والَمسؤوليَّ التَّ

والت  عقدت عل   اما فعاليات المحفل العلمي الدول  البامن. منصتتتتتتة أريد  -" لرابعةالصههههههناعية ا

 م.2021/ 06/ 19 -بتاريخ  ــ ماليزيا. .جامعة مااليا. –العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 34- ٌسان  ":  المشاركة في محاضرة علمية بعنوان   "جهولمالوطاقاته اإلبداعية بين المعلوم واإل ن

جامعة المدينة  –قدمها فضههههههيلة  االسههههههتاذ الدكتور  محمد الشههههههنطيم  والت  25/06/2021بتاريخ 

  -والم ستتتتتتتستتتتتتتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين (IFAD)ونظمتيا منصتتتتتتتة ايفاد  - المنورة

Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges 
 

 35- يقةالبنية العم  المعرفية بين البنية السطحية واآلفا" عنوان : ب المشاركة في محاضرة علمية" 

جامعة المدينة  –قدمها فضههههههيلة  االسههههههتاذ الدكتور  محمد الشههههههنطيم  والت  02/07/2021بتاريخ 

يا منصتتتتتتتتة  - المنورة فاد ونظمت باحبين واالكاديميين (IFAD)اي ية للتطوير لل لدول   -والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges 
 

 36- آليات التدكير بين اشراقات العقل وفتوحات البحث ":  المشاركة في محاضرة علمية بعنوان"- 

جامعة المدينة  –قدمها فضههههههيلة  االسههههههتاذ الدكتور  محمد الشههههههنطيم  والت  09/07/2021بتاريخ 

  -لتطوير الباحبين واالكاديميينوالم ستتتتتتتستتتتتتتة الدولية ل (IFAD)ونظمتيا منصتتتتتتتة ايفاد  - المنورة

Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges 
 

 

 31- م  07/2021/-12بتاريخ  -"مقومات البحث العلمي " بعنوان :  المشههاركة في محاضههرة علمية

يفاد ونظمتيا منصتتتتتتتة ا -الجامعة األردنية –قدمتها فضهههههههيلة  االسهههههههتاذة الدكتوره  هبة  توفي والت  

(IFAD) والم سسة الدولية للتطوير الباحبين واالكاديميين-  Academics & Researchers Platforms 

(IFAD) – Acknowledges 
 

 31- بتاريخ  - "مهارات الكتابة وتحرير البحوث"بعنوان :   المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية

 - جامعة المدينة المنورة –الشهههنطي قدمها فضهههيلة  االسهههتاذ الدكتور  محمدم  والت  16/07/2021

  -للباحبين والم ستتتتتتتستتتتتتتة الدولية للتطوير الباحبين واالكاديميين (IFAD)ونظمتيا منصتتتتتتتة ايفاد  
Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges 

 

 39-  : بية دولة االمارات العر - "تاريخيةالعقاد شهههخصهههية "المشهههاركة في محاضهههرة علمية بعنوان

اإلمارات العربية  -م 2021برنامي جا زة محمد بن حم للعمل التطوعي الصيف  االول للعام  -المتحدة 

 المتحدة.  
 

  

 41-   فن القراءة منطلق ا للبحث العلمي وسههههههبيال  "بعنوان : المشتتتتتتاركة في محاةتتتتتترة علمية دولية

شنطيقدمها فضيلة  االستاذ ام  والت  23/07/2021بتاريخ  -" للمعرفة  جامعة  –لدكتور  محمد ال

https://portal.arid.my/ar-LY/AridCertificates/Details/61880
https://portal.arid.my/ar-LY/AridCertificates/Details/61880
https://portal.arid.my/ar-LY/AridCertificates/Details/61880


 
06 

للباحبين والم ستتتتتتتستتتتتتتة الدولية للتطوير الباحبين  (IFAD)ونظمتيا منصتتتتتتتة ايفاد   - المدينة المنورة

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين
 

 41-  : كير في البحث العلمي إعمال العقل و آلية التد"المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية  بعنوان

جامعة  –م  والت  قدميا فةتتتيلة  االستتتتا، الدكتور  محمد الشتتتنطي30/07/2021بتاريخ  -" والحياة

للباحبين والم ستتتتتتتستتتتتتتة الدولية للتطوير الباحبين  (IFAD)ونظمتيا منصتتتتتتتة ايفاد   -المدينة المنورة 

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين
 

 42- يتمظن -"جودة التعليم الطبي وآفا  المسهههتقبل": علمية دولية بعنوانمحاضهههرة  يفة ركشهههالما  

ماد االكاديمي  ية عن جودة التعليم واالعت لدول ية ا ية العلم تاري  -.QEAASالجمع م  31-7-2021 ب

بريطانيا  ية فيتقديم الدكتور عامر  شتتام الصتتفار ر ي  جمعية تواصتتل العلمية البقاف -المملكة المتحدة 

بريطانيا  زميل كلية األطباء الملكية  –طبيب إستشار  أول ومحاةر في كلية الطب بجامعة كارديف 

في لندن ومحاةر في الكلية  ترأ  الجلسة األستا، الدكتور طالب جواد أستا، التشريح واالنسجة نا ب 

 بقا العراق سا -طب جامعة ديال  لر ي  المجل  الوطني العتماد كليات الطب في العراق وعميد كلية ا

 
 

 43- المراج  والمصههههادر فى البحث العلمى بين " :  بعنوان المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية

 –قدمها فضههههههيلة  الدكتور  محمد تامر خطابم  والت  03/08/2021بتاريخ  -"التوتيف والتوةي  

ن والم سسة الدولية للتطوير الباحبين للباحبي (IFAD)والت  ظمتيا منصة ايفاد   – جامعة عين شمس

 Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين
 

 44-  المنهجيات العلمية بين التقليد واالبتكار "بعنوان :  دولية علميةالمشهههههههاركة في محاضهههههههرة

ا والم سسة الدولية   (IFAD) م والت  نظمتيا منصة ايفاد10/08/2021بتاريخ  - "االحصاء أنموذج 

  Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -للتطوير للباحبين واالكاديميين

 وقدميا سعادة الدكتور محمد تامر خطاب.
 

 45-  قضهههايانا الةقافية الكبرا نحو مقاربة منهجية "  :بعنوان دولية علميةالمشهههاركة في محاضهههرة

والم ستتتستتتة الدولية للتطوير   (IFAD)م والت  نظمتيا منصتتتة ايفاد 13/08/2021بتاريخ  - "علمية

وقدميا  Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -للباحبين واالكاديميين

 األستا، الدكتور محمد الشنط  جامعة المدينة المنورة.
 

 02-  بتاريخ  -تحليل االحصهههههههائي المتقدم " " ال :دولية بعنوان علميةالمشهههههههاركة في محاضهههههههرة

فاد 41/08/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين   (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

 ستتتتتعادةوقدميا  Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 األمارات العربية المتحدة. –عماد شحرور الدكتور 
 

 41- بتتتاريخ  -" التحول الرقمي في التعليم "  :بعنوان دوليههة علميههةفي محههاضهههههههرة  المشههههههههاركههة

فاد 44/08/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين   (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

 ستتتتتعادةوقدميا  Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 جميورية مصر العربية. – يوسف عبد المنعم الدكتور 
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 41-  مهارات الباحث العلمي األسهههاسهههية في عصهههر " : بعنوانالمشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية

نصة منظمتي  والتي قدمت في اسبوع البحث العلمي في عصر التحول الرقمي وال،   " التحول الرقمي

 .م4141/ 11/ 11  -عة مااليا. بتاريخ جام ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية أريد العلمية
 

 94-  التي و "استشراف المستقبل في األبحاث العلمية "  بعنوان:المشاركة في محاضرة علمية دولية

 يةالدول منصتتتتة أريد العلميةنظمتي  قدمت في استتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتر التحول الرقمي وال،  

 .م4141/ 11/ 11  -مااليا. بتاريخ جامعة  ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 51-  واق  التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن " : بعنوانالمشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية

يد منصتتتة أرنظمتي  والتي قدمت في استتتبوع البحث العلمي في عصتتتر التحول الرقمي وال،   "العربي 

 .م4141/ 11/ 11  -جامعة مااليا. بتاريخ  يزيامال–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
 

 51- صههناعة الورقة البحةية، والنشههر في المجالت " بعنوان:  المشههاركة في محاضههرة علمية دولية

  نظمتي والتي قدمت في استتتتتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتتتتر التحول الرقمي وال،   "العلمية المحكمة 

/  11/ 14  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–ء والباحبيين للعلماء والخبرا الدولية منصتتتتتتة أريد العلمية

 .م4141
 

 52-  والتي قدمت في  "صهههناعة ااالطروحة العلمية "  بعنوان:المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية

ء للعلما الدولية منصتتتتتتة أريد العلميةنظمتي  استتتتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتتتر التحول الرقمي وال،  

 .م4141/ 11/ 14  -جامعة مااليا. بتاريخ  اليزيام–والخبراء والباحبيين 
 

 53- تصههميم  البحث" بعنوان:  المشههاركة في محاضههرة علمية دوليةn gResearch Desi "  والتي

 يةالدول منصتتتتة أريد العلميةنظمتي  قدمت في استتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتر التحول الرقمي وال،  

 .م4141/ 11/ 03  -عة مااليا. بتاريخ جام ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 54- الشهههائعُة في كتابةت األطروحاتت العلميةت  األخطاءُ “بعنوان:  المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية

نظمتي  والتي قدمت في استتتتتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتتتتر التحول الرقمي وال،   " . باللغةت العربيةت 

/  11/ 40  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–اء والباحبيين للعلماء والخبر الدولية منصتتتتتتة أريد العلمية

 .م4141
 

 55- روحاتت العلميةت الشهههائعُة في كتابةت األط األخطاءُ “بعنوان:  المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية

متي نظ والتي قدمت في استتتتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتتتر التحول الرقمي وال،   " نجليزيةباللغةت اال

/  11/ 40  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية لميةمنصتتتتتتة أريد الع

 .م4141
 

 56- تطبيقاُت الذكاءت االصههطناعّي وأدواُته في البحثت “بعنوان:  محاضههرة علمية دولية في المشههاركة

 منصتتتتة أريدوال،  نظمتي والتي قدمت في استتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتر التحول الرقمي  "العلميّ 

 .م4141/ 11/ 50  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
 

 56- مهارات التواصههههل عبر المؤتمرات والندوات “بعنوان:  المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية

د منصتتتة أريظمتي وال،  نوالتي قدمت في استتتبوع البحث العلمي في عصتتتر التحول الرقمي  "العلمية 

 .م4141/ 11/ 05  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
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 51-  والتي  "الدراسههههات البينية في األبحاث العلمية“ بعنوان:المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية

 يةالدول نصتتتتة أريد العلميةموال،  نظمتي قدمت في استتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتر التحول الرقمي 

 .م4141/ 11/ 12  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 51- بتاريخ  -"  األدوات الرقمية للباحث العلمي"  :بعنوان دولية علمية المشهههههاركة في محاضهههههرة

ر للبتتاحبين والم ستتتتتتتستتتتتتتتة التتدوليتتة للتطوي (IFAD)م والت  نظمتيتتا منصتتتتتتتتة ايفتتاد 11/11/2021

وقدمها سعادة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 المملكة األردنية الهاشمية  –الدكتور عبد ه الشنطي 
 

 59- بتاريخ  -" البحث العلمي وةورة المعرفة "  :بعنوان دولية علمية المشهههههههاركة في محاضهههههههرة

والم ستتتتتتتستتتتتتتتة التتدوليتتة للتطوير للبتتاحبين   (IFAD)تيتتا منصتتتتتتتتة ايفتتاد م والت  نظم11/11/2021

وقدميا ستتعادة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

المملكة األردنية الياشتتمية. االستتتا، بالجامعة االستت مية بالمدينة المنورة  –البروفيستتور محمد الشتتنطي 

 أفةل الص ة واتم الس م. سابقاً عل  ساكنيا
 

 61-  كيف نضمن قبول النشر في مجلة علمية عالمية  :دولية بعنوان علميةالمشاركة في محاضرة "

والم ستتستتة الدولية للتطوير للباحبين   (IFAD)م والت  نظمتيا منصتتة ايفاد 12/11/2021بتاريخ  -" 

ومجموعة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 المملكة األردنية الهاشمية  –وقدمها سعادة الدكتور عبد ه الشنطي  -ويينغ استراتيجي تركيا 
 

 61-   تاريخ ب -" التدكير التحليلي في البحث العلمي "  :دولية بعنوان علميةالمشههاركة في محاضههرة

فاد 12/11/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين وا  (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول لم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

ومجموعة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 المملكة األردنية الهاشمية  –وقدمتها سعادة الدكتوره جمانة  -ويينغ استراتيجي تركيا 
 

 62- االحصائي  مقدمة عن التحليل :دولية بعنوان علمية المشاركة في محاضرةspss  "-  بتاريخ

فاد 12/11/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين   (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

ومجموعة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 ر العربية جمهورية مص –وقدمها سعادة الدكتور ايهاب اسماعيل  -ويينغ استراتيجي تركيا 
 

 63- التحول الرقمي في ريادة األعمال في تل جائحة “بعنوان:  المشاركة في محاضرة علمية دولية

والتي قدمت في استتبوع البحث العلمي في عصتتر التحول الرقمي وقدميا الدكتور يوستتف طي  "كورونا 

  -يخ جامعة مااليا. بتار زيامالي–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية منصتتتتة أريد العلميةوال،  نظمتي 

 .م4141/ 11/ 14
 

 64-  قياس األداء البحةي العلمي  :بعنوان دولية علميةالمشههههاركة في محاضههههرة "H-index- "- 

والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين   (IFAD)م والت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد 12/11/2021بتاريخ 

ومجموعة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

  ه مناد الديلميوقدمها سعادة الدكتور -ويينغ استراتيجي تركيا 
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 65- نترية المؤامرة من منتور البحث العلمي"  :دولية بعنوان علمية المشههاركة في محاضههرة  "- 

تطوير للباحبين والم ستتتستتتة الدولية لل  ((IFAD))م والت  نظمتيا منصتتتة ايفاد 12/11/2021بتاريخ 

ومجموعههة  - Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكتتاديميين

المملكة األردنية الياشتتمية.  –وقدميا ستتعادة البروفيستتور محمد الشتتنطي  –  ويينغ اسههتراتيجي تركيا

  ة واتم الس م.االستا، بالجامعة االس مية بالمدينة المنورة سابقاً عل  ساكنيا أفةل الص
 

 66- الدجوة الرقمية وسهههههبل التحول الرقمي "  :دولية بعنوان علمية المشهههههاركة في محاضهههههرة "- 

والم ستتتتتستتتتتة الدولية للتطوير للباحبين   (IFAD)م والت  نظمتيا منصتتتتتة ايفاد 12/11/2021بتاريخ 

ومجموعة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

المملكة األردنية الياشتتتمية.  –وقدميا ستتتعادة البروفيستتتور محمد الشتتتنطي   - ويينغ اسهههتراتيجي تركيا

 االستا، بالجامعة االس مية بالمدينة المنورة سابقاً عل  ساكنيا أفةل الص ة واتم الس م.
 

 61-  م 41/11/2021تاريخ ب -" تعلم كيف تتعلم "  :دولية بعنوان علميةالمشههههاركة في محاضههههرة

 Academics  -والم ستتستتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين  (IFAD)والت  نظمتيا منصتتة ايفاد 

& Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges –-   ومجموعة ويينغ استراتيجي تركيا 
 

 61-  ضرة والعرض وااللقاء لمحاا :فنون التحدث "  :بعنوان دولية علميةالمشاركة في محاضرة "

والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين   (IFAD)م والت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد 44/11/2021بتاريخ  -

ومجموعة  – Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

كة األردنية الياشتتتتمية. الممل –وقدميا ستتتتعادة البروفيستتتتور محمد الشتتتتنطي  ،ويينغ اسههههتراتيجي تركيا

 االستا، بالجامعة االس مية بالمدينة المنورة سابقاً عل  ساكنيا أفةل الص ة واتم الس م.
 

 69-  األمةال العربية بين الدرنسهههههية والدارسهههههية "  :دولية بعنوان علميةالمشهههههاركة في محاضهههههرة

ية  قاف تاريخ  -" الصهههههههورة النمطية والمتغيرات الة فاد م وال40/11/2021ب يا منصتتتتتتتتة اي ت  نظمت

(IFAD)  والم ستتتتتتتستتتتتتتتة التدوليتة للتطوير للبتاحبين واالكتاديميين-  Academics & Researchers 

Platforms (IFAD) – Acknowledges – ،عادة توقدم ومجموعة ويينغ اسهههههههتراتيجي تركيا يا ستتتتتتت

 .آمال عزام  وسعادة الدكتوره آمنة فيميالبروفيسور 
 

 11- المداهيم والمؤشههههرات االسههههاسههههية في قياس  “بعنوان:  مية دوليةالمشههههاركة في محاضههههرة عل

ي "اسهههههههبوب قياس المعلومات  –المعلومات  ية منصتتتتتتتتة أريد العلمية انظمت لدول ماء والخبراء  ا للعل

 .م4141/ 11/ 42  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا –والباحبيين 
 

 11- ومات بين القيمة واألداء / األسههس قياس المعل “بعنوان:  المشههاركة في محاضههرة علمية دولية

ن للعلماء والخبراء والباحبيي الدولية منصة أريد العلمية انظمتي "اسبوب قياس المعلومات  –والمداهيم 

 .م4141/ 11/ 42  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–
 

 12-  اسبوب قدمت في  – مقدمة في قياس المعلومات “: بعنوانالمشاركة في محاضرة علمية دولية

امعة ج ماليزيا –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية منصتتتتتتتة أريد العلميةنظمتي  قياس المعلومات،

 .م4141/ 11/ 42  -مااليا. بتاريخ 
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 13- قدمت في اسبوب قياس  –مصادر المعلومات"  “بعنوان:  المشاركة في محاضرة علمية دولية

ة مااليا. جامع ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين  دوليةال منصة أريد العلميةظمتي وال،  ن المعلومات

 .م4141/ 11/ 42  -بتاريخ 
 

 14- تطبيقات اسههههتخدام علم قياس المعلومات"  “بعنوان:  المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية– 

للعلماء والخبراء  الدولية منصتتتتتتتة أريد العلميةظمتي وال،  ن قدمت في اسهههههههبوب قياس المعلومات،

 .م4141/ 11/ 42  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–حبيين والبا
 

 15-  صههناعة الورقة البحةية في  قياس المعلومات"  “: بعنوانالمشههاركة في محاضههرة علمية دولية

للعلماء والخبراء  الدولية منصتتتتتتتة أريد العلميةظمتي وال،  ن قدمت في اسهههههههبوب قياس المعلومات –

 .م4141/ 11/ 14  -يا. بتاريخ جامعة ماال ماليزيا–والباحبيين 
 

 16- صل  “بعنوان:  المشهاركة في محاضهرة علمية دولية اصهناف النشهر في قياس المعلومات والتوا

للعلماء  الدولية منصتتتتتتتة أريد العلميةظمتي وال،  ن قدمت في اسهههههههبوب قياس المعلومات –العلمي" 

 .م4141/ 11 /14  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–والخبراء والباحبيين 
 

 11- القياسههات البديلة المدهوم واألدوات والتطبيقات  “بعنوان: المشههاركة في محاضههرة علمية دولية

للعلماء والخبراء  الدولية منصتتتتتتة أريد العلميةظمتي وال،  ن قدمت في اسههههههبوب قياس المعلومات –" 

 .م4141/ 11/ 41  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–والباحبيين 
 

 11- دراسهههههههة حاالت ألورا  بحةية في قياس  “بعنوان:  مشهههههههاركة في محاضهههههههرة علمية دوليةال

 منصة أريد العلميةظمتي وال،  ن قدمت في اسبوب قياس المعلومات –" Case Studiesالمعلومات 

 .م4141/ 11/ 29  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية
 

 79- في قياس اسههههههتةمار العرض المرئي للبيانت “بعنوان:  ي محاضههههههرة علمية دوليةالمشههههههاركة ف

 منصة أريد العلميةظمتي وال،  ن قدمت في اسبوب قياس المعلومات –المعلومات والتواصل العلمي" 

 .م4141/ 11/ 14  -جامعة مااليا. بتاريخ  ماليزيا–للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية
 

 11-  مهارات كتابة ونشهههههر المقاالت العلمية "  :دولية بعنوان علميةمحاضهههههرة المشهههههاركة في "- 

والم ستتتتستتتتة الدولية للتطوير للباحبين   (IFAD)م والت  نظمتيا منصتتتتة ايفاد 01/11/2021بتاريخ 

ومجموعة  -– Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 –محاضههههههر جامعة عين شههههههمس  -، وقدمها سههههههعادة الدكتور محمد خطاباويينغ اسههههههتراتيجي تركي

 جمهورية مصر العربية  
 

 11- بتاريخ  -" لغة الجسهههههههد وقوانين النجاح "  :بعنوان دولية علمية المشهههههههاركة في محاضهههههههرة

فاد 01/11/2021 يا منصتتتتتتتتة اي باحبين   (IFAD)م والت  نظمت ية للتطوير لل لدول والم ستتتتتتتستتتتتتتتة ا

ومجموعة  -– Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 جمهورية مصر العربية   -، وقدمها سعادة الدكتوره هبه الشرقاويويينغ استراتيجي تركيا
 

 12-  مداتيح النجاح العشهههرة وبناء الشهههخصهههية "  :بعنوان دولية علميةالمشهههاركة في محاضهههرة "- 

والم ستتتتتستتتتتة الدولية للتطوير للباحبين   (IFAD)  نظمتيا منصتتتتتة ايفاد م والت14/11/2021بتاريخ 
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ومجموعة  -– Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges  -واالكاديميين

 ، وقدمها سعادة الدكتور محمد سعيد التميمي  ويينغ استراتيجي تركيا
 

 13- م 14/11/2021بتاريخ  -لجودة في التعليم " " ا :دولية بعنوان علمية المشاركة في محاضرة

 & Academics  -والم سسة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين (IFAD)والت  نظمتيا منصة ايفاد 

Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges –- وقدميا ، ومجموعة ويينغ اسههتراتيجي تركيا

األردنية الياشتتمية. االستتتا، بالجامعة االستت مية بالمدينة  المملكة –ستتعادة البروفيستتور محمد الشتتنطي 

 المنورة سابقاً عل  ساكنيا أفةل الص ة واتم الس م.
 

 14- دور منصههة أُريد في تدعيل الحركة العلمية للناطقين بالعربيةر  بعنوان المشههاركة في محاضههرة- 

للعلماء والخبراء  الدولية لعلميةأريد ا عل   اما المحفل العلمي التاستتتتتتتع وال،  نظمتي منصتتتتتتتة أريد

 .م4141/ 11/ 11  -ماليزيا. .جامعة مااليا. ــ بتاريخ  –والباحبيين 
 

   85-  :أدوات الباحث الرقمية فى النشههههر والبحث العلمي"المشههههاركة فى محاضههههرة علمية بعنوان "-  

 & Academics  -والم ستتتتتستتتتتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين (IFAD)نظمتيا منصتتتتتة ايفاد 

Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges –- وقدميا ، ومجموعة ويينغ اسههتراتيجي تركيا

 .م4141/ 11/ 10-بتاريخ  المملكة األردنية الياشمية. –الشنطي  عبد نسعادة البروفيسور 
 

 82- قدميا  الحاضهر المشهاركة في محاضهرة علمية بعنوان : صهناعة اإلنماء المعرفي بين الماضهي و

 وال،  نظمتي منصتتة أريد  واقيمت عل   اما المحفل العلمي التاستتع  -المحاةتترر ا.معد احمد الحاكم 

 .م4141/ 11/ 10-ماليزيا. .جامعة مااليا. بتاريخ  –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية أريد العلمية
 

 11-  :تنظيم منصتتة ايفاد  - "م رؤية ميدانيةالجودة فى التعلي"المشههاركة فى محاضههرة علمية بعنوان

(IFAD)  والم سسة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين-  Academics & Researchers Platforms 

sAcknowledge –(IFAD)   تقديم البروفيستتتور محمد الشتتتنطي المحاةتتتر  -وم ستتتستتتة تريينغ التركية

 .م4141/ 11 /41-بتاريخ  .بالجامعة االس مية بالمدينة المنورة
 

عل   اما  - "اإلقتصادية للتنمية كمحركات الجامعات" ر  بعنوان المشاركة في محاضرة -11

 –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية أريد العلمية المحفل العلمي التاسع وال،  نظمتي منصة أريد

 .م4141/ 11/ 11  -ماليزيا. جامعة مااليا. ــ بتاريخ 
 

 91- م تنظي - "البحث العلمي بين الةقافة والترف الدكري"ضهههههرة علمية بعنوان: المشهههههاركة فى محا

  Academics & Researchers -والم ستتتستتتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين منصتتتة ايفاد

Acknowledges –Platforms (IFAD)   تقديم البروفيستتتتتور محمد  -وم ستتتتتستتتتتة تريينغ التركية

  م.4141/ 11/ 11-بتاريخ  مية بالمدينة المنورة.الشنطي المحاةر بالجامعة االس 
 

 -23   :الدولية تنظيم منصتتتتة ايفاد - "علم الندس السههههيبراني"مشههههاركة فى محاضههههرة علمية بعنوان 

  Academics & Researchers Platforms (IFAD)–  -للتطوير للبتتتتاحبين واالكتتتتاديميين

Acknowledges  م4141/ 11/  41-بتاريخ   أحمد الليبي الدكتور تقديم -وم سسة تريينغ التركية. 
 



 
41 

 19-  تنظيم منصتتة ايفاد  -"ريادة األعمال واالبتكار ": بعنوانعلمية دولية المشههاركة فى محاضههرة

(IFAD) والم ستتتتتتستتتتتتة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين-   Academics & Researchers     

Acknowledges –Platforms (IFAD) م.30/11/1131 بتاريخ  
 

 29 -  : محمد  /تقديم البروفيستتتتور - "فنون األداء وااللقاء"مشههههاركة فى محاضههههرة علمية بعنوان

  Academics & Researchers -الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين تنظيم منصة ايفاد الشنطي

Acknowledges –Platforms (IFAD)   يالدكتور أحمد الليب تقديم -وم ستتتستتتة تريينغ التركية   

 .م4141/ 14/  11-بتاريخ 
 

 93-  لغة بحث و علم و حضارة اللغة العربية "دولية بعنوان :  علمية محاضرةالمشاركة في : "- 
األستتتتتا، بالجامعة االستتتت مية  محمد الشتتتتنطي/  يستتتتوربروفستتتتعادة القدميا   م12/41/2021بتاريخ 

  (IFAD)نظمتيا منصتتتة ايفاد  والت  بالمدينة المنورة ستتتابقاً عل  ستتتاكنيا أفةتتتل الصتتت ة والستتت م  

 – Academics & Researchers Platforms (IFAD) والم سسة الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين 

Acknowledges 
 20 - : تقديم د. علي موستتتتت   - "لغة الكتابة البحةية" مشهههههاركة فى محاضهههههرة علمية دولية بعنوان

 -م االداريي واإلع مية بالجامعة اإلس مية بمنيسوتا . استا، منا ي البحث العلمي في العلو - وساو  

مستشار متعاون في صناعة المحتو  الكتابي بمكتب خبراء اإلدارة والتقنية  -مستشار الخطط البحبية 

ملتتتتك ختتتتالتتتتد  ل معتتتتة ا لجتتتتا بع  لتتتتتا مكرمتتتتة -ا ل مكتتتتة ا ب خيرات  ل بوقف ا ع مي   مستتتتتتتتتشتتتتتتتتتتار ا

 م41/41/2021بتاريخ  .المملكة العربية السعودية
 

 93-  خ بتاري - "مجاالت التخصص في البحث العلمي"دولية بعنوان :  علمية محاضرةالمشاركة في

األستا، بالجامعة االس مية بالمدينة المنورة  محمد الشنطي يسوربروفسعادة القدميا   م42/41/2021

ة الدولية والم ستتستت  (IFAD)والت  نظمتيا منصتتة ايفاد  ستتابقاً عل  ستتاكنيا أفةتتل الصتت ة والستت م  

  Academics & Researchers Platforms (IFAD) – Acknowledges للتطوير للباحبين واالكاديميين
 

 94- المهارات الرقمية إلعداد مشههههاري  البحوث العلمية" بعنوان:المشههههاركة فى محاضههههرة علمية"- 

  Researchers Academics &الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين والم ستتتستتتة (تنظيم منصتتتة ايفاد

Acknowledges –Platforms (IFAD)   م01/2202/ 02مصر –تقديم دكتور محمد خطاب 
 

 25- مداتيح البحث العلمي : التحليل والتدسهههههههير "بعنوان  علمية دولية محاضهههههههرة في لمشهههههههاركة ا

  (IFAD)تنظيم منصة ايفاد العلمية -تقديم بروف محمد الشنطي  م12/11/4144بتاريخ  -"والتأويل

 – Academics & Researchers Platforms (IFAD) لية للتطوير للباحبين واالكاديميينوالم سسة الدو

Acknowledges 
 

 96- التحليل العلوي )الميتا( فى البحوث الطبية"بعنوان :  علمية دولية محاضههرةفي  لمشههاركة ا "- 

نم،جة حجم أبر / 0/ أنواع الدراستتات المختبرية ف  البحوث العلوية 1/ المقدمة 1محاور المحاةتترة ر 

/ مشتتتتروع 5/ أدوات التحليل واستتتتتخداميا ف  تركيب األوزان 4حجم الع ج لمختلف أنواع الم برات 

دراسة انقطاع النف  االنسداد  وعرض البحث المنشور ف  المجلة العلمية تنظيم مشروع رحلة التعلم 

االحصاء كلية الطب بجامعة  تقديم االستاذ الدكتور / شاكر محمود حسين استاذ -العراق ومنصة أريد 
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 -   تنتيم منصهههههههة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحةين الناطقين بالغة العربيةبرنجهام سهههههههابقا  

 م.11/11/4144بتاري 
 

 91- مهارات كتابة العنوان في البحث العلمي" :بعنوانعلمية دولية محاضههههههرة  المشههههههاركة في" - 

  Academics & Researchersللتطوير للباحبين واالكاديميينالدولية  والم ستتتستتتة  (تنظيم منصتتتة ايفاد

Acknowledges –Platforms (IFAD)   م01/2202/ 31مصر  –تقديم دكتور محمد خطاب. 
 

 28-  تنتيم منصههة -"األخطاء الشههائعة فى الترجمة "بعنوان : علمية دولية المشههاركة فى محاضههرة 

  & Academicsلية للتطوير للباحبين واالكاديميينالدو والم ستتتتتتتستتتتتتتة  (ايداد الباحةين واالكاديميين

Acknowledges –Researchers Platforms (IFAD)   مصتتتتتتتر  – يشتتتتتتتيوالتقتتتتديم دكتور محمتتتتد

 .م14/01/2022
 

 99- تنتيم  - "إشهههكالياتهبات البحث العلمي وصهههعو" بعنوان:علمية دولية مشهههاركة فى محاضهههرة ال

الدولية للتطوير للباحبين  والم ستتتتتتتستتتتتتتة  (ايداد ميينالباحةين واالكادي تنتيم منصهههههههة منصهههههههة ايداد

تقديم البروفيستتور  -   Acknowledges –Academics & Researchers Platforms (IFAD)واالكاديميين

 .م12/01/2202محمد الشنطي /
 

 111- يم تنظ -"فاعلية الكوتشههههينغ في تحقي  أهداف الباحةين"محاضههههرة بعنوان : في  مشههههاركة ال

 الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين والم سسة  (ايفاد الباحبين واالكاديميين يم منصةتنظ منصة ايفاد

Acknowledges –Academics & Researchers Platforms (IFAD)  -  قديم  أ.ستتتتتتتمية بنت عمر -ت

 .م12/01/2202 .البلد ر اإلمارات العربية المتحدة
 

 

 333- مشاركة فى محاضرة بعنوان: التحول الرقمي " ن: بعنوا المشاركة في محاضرة علمية دولية

  ماليزيا –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية منصة أريد العلميةونظمتيا  " داخل المؤسسات الصحية

  .م4144/ 11/ 12  -جامعة مااليا. ــ بتاريخ 
 

 332- لمضههههههمون، )ا المقدمة فى البحوث العلمية"ر بعنوان المشههههههاركة في محاضههههههرة علمية دولية

 والم ستستة  (ايداد الباحةين واالكاديميين تنتيم منصههة تنتيم منصههة ايداد -" والصههياةة، والمحاذير(

لبتتتتاحبين واالكتتتتاديميين   Academics & Researchers Platforms (IFAD)– التتتتدوليتتتتة للتطوير ل

Acknowledges - م12/01/2202 -تقديم سعادة الدكتور محمد خطاب. 
 

 103- جودة التعليم في تل االتصهههههههال الرقمي "ر بعنوان محاضهههههههرة علمية دولية المشهههههههاركة في

والت  اقيمت عل   اما م تمر الع قات العامة واإلع م  "والسههههههوشههههههيال ميديا بين مؤيد ومعارض

 م.44/01/2022 بتاريخ  وال،  تنظمة جامعة السليمانية العراق
 330-  والت   الرقمي" لتعليم في تل االتصهههالجودة ا"ر بعنوانالمشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية

  بتاريخ  وال،  تنظمة جامعة الستتتتتتتليمانية العراقاقيمت عل   اما م تمر الع قات العامة واإلع م 

 م.44/01/2022
 

 335- :تأةير كورونا على مستقبل التعليم وانشاء نتام "  المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

قات عل   اما م تمر الع  العلمية للعلماء والخبراء والباحبين  ريدأصة تنظيم من - " التعليم عن بعد
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 تتتقتتتتديتتم دكتتتتتوره هتتتتادة نتتتتاجتتي طتتنتتطتتتتاو  -التتعتتتتامتتتتةواالعتت م فتت  ظتتتتل االتصتتتتتتتتتتال التترقتتمتتي 

  . م44/01/2022 ريخاتبمملكة العربية السعودية ال
 

 332- دخل نظر  ر م"النتم السهههههياسهههههية المقارنة" محاضهههههرة علمية دولية بعنوان:في  المشهههههاركة

 كاديميينالدولية للتطوير للباحبين واال والم سسة) ايداد الباحةين واالكاديميين تنتيم منصة - وتطبيقي

Acknowledges –Academics & Researchers Platforms (IFAD)  - ي نلب هتقديم ستتتتتتعادة الدكتور

 -العربية  مصتتتررية االستتتتا، المستتتاعد بكلية الستتتياستتتة واالقتصتتتاد جامعة الستتتوي   بجميو –هريب 

 .م11/14/2022
 332-  تنظيم  ،"األخطاء الشههههائعة في البحث العلمي" محاضههههرة علمية دولية بعنوان:المشههههاركة في

 cs & Academiالدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين )والم ستتستتة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتة

Acknowledges –Researchers Platforms (IFAD)  - بجميورية الدكتور عبد ن شعبانقديم سعادة ت  

  .م10/14/2202 -العربية  مصر
 

 111-  تقديم  - " ةقافة الباحث وأولويات المعرفة " محاضهههههرة علمية دولية بعنوان:المشهههههاركة في

ر الدولية للتطوي )والم ستتستتة ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتتة ، يستتعادة البروف محمد الشتتنط

 -  Acknowledges –cs & Researchers Platforms (IFAD) Academiبين واالكاديميينللباح

 .م10/14/2022
 

 119-  صناعة القدوة العلمية من الوحي الى العصر"  بعنوان :دولية محاضرة علمية المشاركة في 

 -ا ماليزي الياجامعة ماللعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية منصتتتتتتتة أريد العلميةونظمتيا   " الرقمي

 .م4144/ 14/ 12بتاريخ  
 

 333- تقنية الميتافيرس وعوالمها و مسههههههتقبل " بعنوان :  علمية دولية مشههههههاركة فى محاضههههههرةال

لعلماء ل الدولية منصتتتة أريد العلميةتنظيم منصتتتة اريد  - تقديم د. ستتتيف الستتتويد  - "االنترنت المةير

 .م4144/ 14/ 12بتاريخ   -ماليزيا  الياجامعة ماوالخبراء والباحبيين 
 

 111-تنظيم  - "الواق  للمشاري  الصغيرة والمتوسطة" :المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

/  12ريخ بتا -ماليزيا  الياجامعة ماللعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية منصتة أريد العلميةمنصتة اريد 

 .م4144/ 14
 

 112-  تقنية سالسل الكتل "البلو  تشين" والتحول  "ة دولية بعنوان: محاضرة علمي المشاركة في

راء للعلماء والخب الدولية منصتتتة أريد العلميةتنظيم منصتتتة اريد  -تقديم د. ستتتيف الستتتويد   - "الرقمي

 .م4144/ 14/ 12بتاريخ   -ماليزيا  الياجامعة ماوالباحبيين 
 

 330-  سهههئلةأ-العلمي البحث في الشهههائعة ألخطاءا " محاضهههرة علمية دولية بعنوان:المشهههاركة في  

احبين الدولية للتطوير للب )والم ستتتستتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتتتة ،" البحث وفرضهههيات

تقديم ستتتتتتتعادة  -  Acknowledges –cs & Researchers Platforms (IFAD) Academiواالكاديميين

 .م12/14/2202 -العربية  مصر  بجميورية الدكتور عبد ن شعبان
 

 114-  أساليب التحليل والتقويم في البحث العلمي" محاضرة علمية دولية بعنوان: في المشاركة" - 

لية للتطوير الدو )والم ستستة ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتة -تقديم البوفيستور محمد الشتنطي 
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تقتتديم  -   Acknowledges –(IFAD) Academics & Researchers Platformsللبتتاحبين واالكتتاديميين

 .م11/14/2022 -العربية  مصرجميورية الدكتور عبد ن شعبان  سعادة 
 

 115-  تقديم دكتوره  بي  - "مهارات القيادة الحديةة"محاضهههرة علمية دولية بعنوان: المشهههاركة في

 –باحبيين جامعة مااليا للعلماء والخبراء وال الدولية منصتتتتتة أريد العلميةتنظيم منصتتتتتة اريد  -ابوعيادة

 .م4144/ 14/ 11بتاريخ   -ماليزيا 
 

 

 116- فن كتابه السههيرة الذاتية والمقابالت العملية" بعنوان :  علمية دولية مشههاركة فى محاضههرة " 

 .م4144/ 14/ 42   سلطنة عمان  بتاريخ قدميا المدرب ر عبدالرزاق البلوشي -
 

 111- صياةة الدرضيات وبناء نموذج البحث"بعنوان :  دوليةال المحاضرة العلمية المشاركة في "- 

لدولية ا )والم ستتتستتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتتتة -تقديم ستتتعادة الدكتور عبد ن الشتتتنطي

  -  Acknowledges –Academics & Researchers Platforms (IFAD)للتطوير للباحبين واالكاديميين

 .م10/01/2022 -األردن 
 

 111- عضههههههوية الجمعيات والمعاهد العلمية " بعنوان : الدولية المحاضههههههرة العلمية المشههههههاركة في

 منصتتتة أريدتنظيم منصتتتة اريد   تقديم ستتتعادة البروف ستتتلوان العاني -تنظيم منصتتتة اريد  -" الدولية

 .م4144 /10/ 12بتاريخ   -ماليزيا  –للعلماء والخبراء والباحبيين جامعة مااليا  الدولية العلمية
 

 119- التعريف بأسهههاسهههيات منصهههة أريد العلمية للعلماء "  بعنوان : دوليةمحاضهههرة  المشهههاركة في

لماء للع الدولية منصتتتتتتتة أريد العلميةتنظيم منصتتتتتتتة اريد    " والخبراء والباحةين الناطقين بالعربية

 .م4144/ 10/ 12بتاريخ   -ماليزيا  –والخبراء والباحبيين جامعة مااليا 
 

 121-  تنظيم منصتتة ،" أدوات وحدود البحث العلمي " محاضههرة علمية دولية بعنوان:المشههاركة في 

باحبين واالكاديميين فاد ال باحبين واالكاديميين )والم ستتتتتتتستتتتتتتتة اي ية للتطوير لل لدول  cs & Academiا

Acknowledges –Researchers Platforms (IFAD)  -  رية   جميوالدكتور عبد ن شعبانتقديم سعادة

 .م11/10/2202بتاريخ   -العربية  مصر
 

 323- تقديم -  "اإلشراف التربوي : رؤية موضوعية"علمية دولية بعنوان :  المشاركة في محاضرة 

ية للتطوير الدول )والم سسة ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصة - سعادة البروف عبد ن الشنطي

    & Acknowledges –Researchers Platforms (IFAD)  Academics  للباحبين واالكاديميين

 .م11/10/2022بتاريخ   -
 

 122- التنقيب البحةي عن المراج  والدراسههههههات السههههههابقة"علمية دولية بعنوان:  المشههههههاركة في"    

 الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين )والم ستتتتتتتستتتتتتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتتتتتتتة -

Acknowledges –& Researchers Platforms (IFAD)  Academics -   بتتتتتتتتتتتاريتتتتتخ

 .م44/10/2022
 

 123  ا للناطقين " محاضههههرة علمية موسههههومة ب : المشههههاركة في ما الكدايات المطلوبة ألكون معلم 

 )والم سسة ادايف الباحبين واالكاديميين تنظيم منصة -تقديم دكتور أحمد الحسن تركيا  -" بغير العربية 

 – Academics & Researchers Platforms (IFAD) ولية للتطوير للباحبين واالكاديميينالد

Acknowledges -   م.62/30/2022بتاريخ 
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 124-  تقديم دكتور عمر ح ق  - " التطب ب عن بعد" محاضههههرة علمية موسههههومة ب المشههههاركة في

ستا، الطب السرير  جامعة بايلور تكا  الوال  ي  ر  يات المتحدة األمريكيةتخصم أمراض القلب أ

علماء لل الدولية تنظيم منصتتتتتتة أريد العلمية -قستتتتتتم أمراض القلب في مستتتتتتتشتتتتتتفي كينجز كوليدج بدبي

 .م1311/ 30/ 17بتاريخ   -ماليزيا  –جامعة مااليا  -والخبراء والباحبيين 
 

 125- ألكاديمية الدولية المشهههههههاركة في توقي  اتداقية التعاون بين منصهههههههة ايداد العلمية الدولية وا

ة االستا، لمية بقيادعبقيادة باسل الدكتور الحسيني ومنصة واكاديمية ايفاد ال ،للمخطوطات وعلم األنساب

 .الدكتور محمد الشنطي ودكتور عبد ن الشنطي المدير التنفي،  لمنصة ايفاد
 

 126-  م تنظي -" ستةمارها محاضرة علمية دولية بعنوان : " اكتساب المعرفة وسبل االمشاركة في

 والم ستتستتة) ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتتة - تقديم بروفيستتور محمد الشتتنطي -منصتتة ايفاد 

  Academics & Researchers Platforms (IFAD)– الدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين

Acknowledges -   م11/21/2022بتاريخ. 
 

 121-  تقديم  - " المصحف اإلمام واألحرف السبعة"  ة دولية بعنوان :محاضرة علميالمشاركة في- 

سوربروف سودان –جامعة القرآن الكريم   حمزة ي للعلماء والخبراء  الدولية أريد العلميةتنظيم منصة   ال

 .م4144/ 12/ 14بتاريخ   -ماليزيا  –والباحبيين جامعة مااليا 
 

 121- األذان: ألداته الشهرعية، وأحكامه الدقهية ن : "المشهاركة في محاضهرة علمية دولية بعنوا  ،

ء للعلما الدولية تنظيم منصتتتتتتتة أريد العلمية – منصتتتتتتتة اريد تقديم دكتور صتتتتتتتادق ومواقيته الدلكية"

 .م4144/ 12/ 14بتاريخ   -ماليزيا  –والخبراء والباحبيين جامعة مااليا 
 

 129- : بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد  األمر " المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية بعنوان

للعلماء والخبراء والباحبيين جامعة  الدولية تنظيم منصتتة أريد العلمية - عصتتام مشتتاحيت - ومهارات"

 .م4144/ 12/ 10بتاريخ   -ماليزيا  –مااليا 
 

 311-  : تنظيم منصتتة أريد  – ”كتابة الورقة البحةية “المشههاركة في محاضههرة علمية دولية بعنوان

 .م4144/ 12/ 21بتاريخ   -ماليزيا  –للعلماء والخبراء والباحبيين جامعة مااليا  الدولية علميةال
 

 131- تنظيم منصتتة أريد  – : إعداد خطة البحث العلمية في محاضههرة علمية دولية بعنوانالمشههارك

  .م4144/ 12 /21بتاريخ   -ماليزيا  –للعلماء والخبراء والباحبيين جامعة مااليا  الدولية العلمية
 

 132-  : المنافسههة بين الدول في اسههتخدام الذكاء االصههطناعي " القاء محاضههرة علمية دولية بعنوان

ةتتتتتتمن محاةتتتتتترات منصتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين  "والتأةير على التنمية والنمو

 م1/12/4144الموافق   ـتتتتتتتتتتتتت2/1/1220النتتتاطقين بتتتاللغتتتة العربيتتتة خ ل شتتتتتتتير رمةتتتتتتتتتتان 

 .البلد ر ماليزيا
 

 133-  :ترجمة الخرائط الذهنية لبعض سهههور القرآن " المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية بعنوان

 م ستتتستتتة ترجمان العرب تنظيم – ترجمان العرب الويشتتتي ر ي  م ستتتستتتة تقديم د. محمد - " الكريم

  Academicsاالكاديميينالدولية للتطوير للباحبين و )والم سسة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصةو

Acknowledges –& Researchers Platforms (IFAD)  -   م11/12/2022بتاريخ. 
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 134- منصتتة  تنظيم – " الدعال التواصههل مهارات" :  بعنوانعلمية دولية  محاضههرة في المشههاركة

  - يتتتا  متتتاليزيتتتا جتتتامعتتتة م أريتتتد العلميتتتة للعلمتتتاء والخبراء والبتتتاحبين النتتتاطقين بتتتاللغتتتة العربيتتتة

 م.11/12/4144
 

 135- الشاملة وطرقه خططه اإللكتروني التسوي " :  بعنوان دولية علمية محاضرة في شاركةالم  

دولية ال )والم ستتستتة ايفاد الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتتة -االدريستتي  المغرب  عمر. د تقديم -" 

 forms (IFAD) Academics & Researchers Plat– للتطوير للبتتتاحبين واالكتتتاديميين

Acknowledges -   م11/12/2022بتاريخ. 
 

 136- البحث اإلجرائي: صياةة المشكلة، اإلشكالية " مشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان: ال

 يفادا الباحبين واالكاديميين تنظيم منصتتتتة - لبنان –تقديم أ. م ك الترحيني  -"  وموضههههوب الدراسههههة

  Academics & Researchersللبتتتاحبين واالكتتتاديميينالتتتدوليتتتة للتطوير  )والم ستتتتتتتستتتتتتتتتة

Acknowledges –Platforms (IFAD)  -   م11/12/2022بتاريخ. 
 

 131- ةتتتتتمن  - " االسهههههتغدار بمدهومه الجديد" مشهههههاركة في محاضهههههرة علمية دولية بعنوان: ال

ةان ة خ ل شير رممحاةرات منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربي

 .ماليزيام  14/12/4144بتاريخ   -1220المعظم  لعام 
 

 131- أسههههس البحث العلمي فى القرآن الكريم" مشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية بعنوان: ال "- 

الباحبين  تنظيم منصتتتتتتتة -جامعة عين شتتتتتتتم  بجميورية مصتتتتتتتر العربية  –تقديم د. محمد خطاب 

  & Academicsالتتتدوليتتتة للتطوير للبتتتاحبين واالكتتتاديميين )والم ستتتتتتتستتتتتتتتتة ايفتتتاد واالكتتتاديميين

Acknowledges –Researchers Platforms (IFAD)  -   م01/12/2022بتاريخ. 
 

 139- ترجمة الخرائط الذهنية سهههههور مريم عليها  "مشهههههاركة في محاضهههههرة علمية دولية بعنوان: ال

 م ستتستتة ترجمان العرب تنظيم – ربترجمان الع الويشتتي ر ي  م ستتستتة تقديم د. محمد - "  السههالم

  Academicsالدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين )والم سسة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصةو

Acknowledges –& Researchers Platforms (IFAD)  -   م21/12/2022بتاريخ. 
 

 141- تقديم د -" ة األرهونوميامدخل للعلوم البيني" مشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية بعنوان: ال .

ةمن محاةرات منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين  -جامعة الجزا ر  سليماني صابرينة

 .ماليزيام  21/12/4144بتاريخ   -1220المعظم  لعام الناطقين باللغة العربية خ ل شير رمةان 
 

 141-  :الخرائط الذهنية لسهههورة الرعدترجمة " المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية بعنوان " -  

بين الباح منصةم سسة ترجمان العرب وتنظيم  - ترجمان العرب الويشي ر ي  م سسة تقديم د. محمد

  & Academicsالتتتدوليتتتة للتطوير للبتتتاحبين واالكتتتاديميين )والم ستتتتتتتستتتتتتتتتة ايفتتتاد واالكتتتاديميين

Researchers Platforms (IFAD)   Acknowledges  -   م12/12/2022بتاريخ. 
 

 302-  :الةورة الصناعية الرابعة وأةرها على المستقبل " المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

ةمن محاةرات منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية خ ل شير  "

 .ماليزيام  71/34/1311بتاريخ   -1440المعظم  لعام رمةان 
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 300- نماذج من الناس في القرآن الكريم قراءة " بعنوان:  دولية  مشهههههاركة في محاضهههههرة علميةال

تنظيم منصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين  -تقديم د. خالد عطية الستتتتتتتعود  -"  تربوية

بتاريخ   -1440المعظم  لعام خ ل شير رمةان  ةمن محاةرات منصة أريدالناطقين باللغة العربية 

 .ماليزيام  81/34/1311
 

 144- التي كانت و -  الةانية واألربعون لالقتصههههههاد اإلسههههههالمي الدولية المشههههههاركة في ندوة البركة

  -الجامعة االستت مية بالمدينة المنورة تنظيم  -"  االقتصههاد الرقمي واسههتشههراف المسههتقبل" : موسههومه

 .م11/12/4144بتاريخ    المملكة العربية السعودية
 

 145- العمارة العربية االسالمية االسم والمدهوم " بعنوان:  دولية  مشاركة في محاضرة علميةال"- 

ريد أتنظيم منصتتة حمزه ستتلمان المعمور  أستتتا،  ندستتة العمارة جامعة بابل العراق   يستتورتقديم بروف

ل شتتير  خةتتمن محاةتترات منصتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية 

 .ماليزيام  11/12/4144بتاريخ   -1220المعظم  لعام رمةان 
 

 146-  : التغيرات الدكرية والقيمية في العالم بعد أزمة " المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين  ريدأتنظيم منصتتتتتتتة  -تقديم د. محجوبة العوينة  -" كورنا

 م.41/12/4144بتاريخ   –ين باللغة العربية جامعة م يا  ماليزيا الناطق
 

 141-  :مسههههتقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي" المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية بعنوان  "-   

العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة  ريدأتنظيم منصتتتتتتتة  -تقديم د. يوستتتتتتتف طي 

 م.41/12/4144بتاريخ   –م يا  ماليزيا العربية جامعة 
 

 141- اإلعجاز المنهجي البحةي التجريبي في اآلية "  :المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية بعنوان

م تنظي -جميورية مصتتتر العربية  عبد العاطي الصتتتياد يستتتورتقديم بروف - " من سهههورة البقرة 261

الدولية للتطوير للباحبين  )والم ستتتتستتتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتتتةم ستتتتستتتتة ترجمان العرب و

  Academics & Researchers Platforms (IFAD)    Acknowledges واالكاديميين

 .م40/12/2022بتاريخ   -
 

 121- التغيرات المناخية وأةرها على التنمية " لمشهههههههاركة في محاضهههههههرة علمية دولية بعنوان : ا

أحمد عبد العزيز جامعة البحر االحمر ومدير كلية / بروفيسورال سعادة  تقديم – " الزراعية المستدامة

العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة  ريدأتنظيم منصتتتتتتتة  -بورتستتتتتتتودان اال لية 

 م.11/12/4144بتاريخ   –العربية جامعة م يا  ماليزيا 
 

 

 353-  : سانيةا"  المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان  لنخب العلمية لتطوير المجتمعات اإلن

ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين أنظمتيا منصتتتتتتتة و  والتي قدميا ستتتتتتتعادة د. طة الزيد  - "

دينة في المملكة المغربية في م ،  أقيم وال  الناطقين بالعربية عل   اما المحفل العلمي الدولي العاشر

- 10 -11في الفترة من   مدينة مكنا  جامعة موال  اسماعيل  وفا  جامعة سيد  محمد بن عبد ن

 .م1311 -5
 

 353- منهجية قراءة المخطوط بين الكوديكولوجيا " لمشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية بعنوان: ا

ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية أنظمتيا منصتتتتتتتة والتي  – " وعلم التحقي 
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والمقام في المملكة المغربية في مدينة فا  جامعة ستتتتيد    المحفل العلمي الدولي العاشتتتترعل   اما 

 .م1311 -5- 10 -11في الفترة من   مدينة مكنا  جامعة موال  اسماعيلمحمد بن عبد ن  و
 

 352- التواصل العلمي الدعال عبر المنصات الرقمية": كة في محاضرة علمية دولية بعنوانالمشار" 

المحفل  اماريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية عل   أالتي نظمتيا منصتتتتتتتة و -

والمقام في المملكة المغربية في مدينة فا  جامعة ستتتتتتيد  محمد بن عبد ن    العلمي الدولي العاشتتتتتتر

  م1311 -5- 10 -11ومدينة مكنا  جامعة موال  اسماعيل ....في الفترة من 
 

 350-  : حقو  النخب العلمّية رؤية تأصههههيلّية" المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية بعنوان  "- 

ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية عل   اما المحفل العلمي أنظمتيا منصتتتتتتتة 

ة   ومدينوالمقام في المملكة المغربية في مدينة فا  جامعة ستتتتتتيد  محمد بن عبد ن  الدولي العاشتتتتتتر

 .م1311 -5- 10 -11في الفترة من   كنا  جامعة موال  اسماعيلم
 

 350- دور المجامي  البحةية في زيادة اإلنتاج العلمي " : كة في محاضرة علمية دولية بعنوانالمشار

ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية عل   اما أنظمتيا منصتتتتتتتة  - المشهههههههتر 

والمقام في المملكة المغربية في مدينة فا  جامعة ستتيد  محمد بن عبد   العلمي الدولي العاشتترالمحفل 

 .م1311 -5- 10 -11في الفترة من   دينة مكنا  جامعة موال  اسماعيلن  وم

 

 355- قياسات المعلومات ودورها في دراسة الهياكل " : كة في محاضرة علمية دولية بعنوانالمشار

ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين أنظمتيا منصتتتتتة  - " خصهههههصهههههات العلميةالدكرية للت

والمقام في المملكة المغربية في مدينة فا  جامعة   بالعربية عل   اما المحفل العلمي الدولي العاشتتتر

  .م1113 -5- 10 -11في الفترة من   مدينة مكنا  جامعة موال  اسماعيلسيد  محمد بن عبد ن  و
 

 352- دور براءات االختراب في تطوير الحركة " : كة في محاضهههههههرة علمية دولية بعنوانالمشهههههههار

ة ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربيأنظمتيا منصة  - " العلمية للناطقين بالعربية

ي مدينة فا  جامعة ستتتتيد  والمقام في المملكة المغربية ف  عل   اما المحفل العلمي الدولي العاشتتتتر

   م1311 -5- 10 -11في الفترة من   مدينة مكنا  جامعة موال  اسماعيلمحمد بن عبد ن  و
 

 352- الحوكمة االجتماعية ودورها في التنمية " : كة في محاضهههههههرة علمية دولية بعنوانالمشهههههههار

الناطقين بالعربية عل   اما  ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبينأنظمتيا منصتتتتة  -"  المسههههتدامة

المحفل العلمي الدولي العاشتتتر والمقام في المملكة المغربية في مدينة فا  جامعة ستتتيد  محمد بن عبد 

 .م1311 -5- 10 -11ن  ومدينة مكنا  جامعة موال  اسماعيل ....في الفترة من 
 

 358- بداعية رؤية تربوية صهههههههناعة العقول اإل" : كة في محاضهههههههرة علمية دولية بعنوانالمشهههههههار

ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية عل  أنظمتيا منصة  -"  لممارسات تدريسية

والمقام في المملكة المغربية في مدينة فا  جامعة ستتتيد  محمد    اما المحفل العلمي الدولي العاشتتتر

 .م1311 -5- 10 -11الفترة من في   بن عبد ن  ومدينة مكنا  جامعة موال  اسماعيل
 

 352- االتجاهات الحديةة للوقاية من أمراض القلب" : كة في محاضرة علمية دولية بعنوانالمشار " 

ريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين بالعربية عل   اما المحفل العلمي أنظمتيا منصتتتتة  -
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في مدينة فا  جامعة ستتتتتتيد  محمد بن عبد ن  ومدينة والمقام في المملكة المغربية   الدولي العاشتتتتتتر

 .م1311 -5- 10 -11في الفترة من   مكنا  جامعة موال  اسماعيل
 

 323-   متقدي " البرمجة اللغوية العصبية" الموسومة ب: الدولية والمشاركة في المحاضرة العلمية   

وير الدولية للتط )والم ستتتتستتتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتتتةتنظيم  – أ.محمد التميمي  فلستتتتطين

   Academics & Researchers Platforms (IFAD)   ،Acknowledgesللباحبين واالكاديميين

 .م11/53/2022بتاريخ   -
 

 

 323-  :بمشتتاركة  " األمسههية الشههعرية لرابطة التراث العالمية" المشههاركة في  ندوة شههعرية بعنوان

 ة)والم ستتتستتت ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتتةتنظيم  -العربي نخب من شتتتعراء العالم من الواستتتعة 

     Academics & Researchers Platforms (IFAD)التتدوليتتة للتطوير للبتتاحبين واالكتتاديميين

Acknowledges -   م13/63/2022بتاريخ. 
 

 322-  تقديمر  - "اإلطار النتري والمداهيمي في البحث  " في المحاضهههرة العلمية بعنوان:المشهههاركة

 فاداي الباحبين واالكاديميين منصةتنظيم  -جميورية مصر العربية   عين شم د.محمد خطاب  جامعة 

  Academics & Researchers Platformsالدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين )والم ستتتتستتتتة

(IFAD)  ،Acknowledges  -   م83/36/2022بتاريخ. 
 

 320- والتي ، " حل المشهههههكالت و اتخاذ القرارات": ة دولية بعنوانكة في محاضهههههرة علميالمشهههههار

عفاف جبريل  ونظمتيا منصة أريد العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين / سعادة الدكتوره  قدمتيا

 .م1311 - 6 - 15بتاريخ  –جامعة م يا ماليزيا  الناطقين
 

 320-  :لة الدال –لة تبسههيط المداهيم اإلحصههائية سههلسهه" المشههاركة في محاضههرة علمية دولية بعنوان

 منصتتتتةتنظيم   وقدميا ستتتتعادة الدكتور محمد خطاب - Values) & (α)  -p (Pاإلحصههههائية بين ألدا

  & Academicsالدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين )والم ستتتتتتتستتتتتتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين

Researchers Platforms (IFAD)  ،Acknowledges  -   م16/36/2022بتاريخ. 
 

 

 325- قدميا ستتتعادة  - "  اسهههتراتيجيات الحوار" : بعنوانالدولية  مشهههاركة في محاضهههرة العلمية ال

تطوير الدولية لل )والم ستتتستتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتتةتنظيم   محمد الشتتتنطي يستتتور/ البروف

   s (IFAD) Academics & Researchers Platform  ،Acknowledgesللباحبين واالكاديميين

 .م17/36/2022بتاريخ   -
 

 

 322-  األجهزة الذكية وأةرها على سلو  الطدل" : محاضرة علمية دولية بعنوانالمشاركة في " –  

ام المق  ( االتجا ات الحديبة في دراسات المرأة والطفل) ةمن فعاليات أعمال األسبوع العلمي المقامي

جامعة   جامعة القرآن الكريم وت صتتتيل العلوم جميورية الستتتودان عايةبرم. 1311 -يونيو 11-17من 

الناطقين بالغة العربية منصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين و  ستتتتتتتامراء جميورية العراق

 .ماليزياجامعة م يا ب
 

 322-  المقامي" االضطرابات الندسية لدا المراهقين  "محاضرة علمية دولية بعنوان: المشاركة في  

 11-17من (  االتجا ات الحديبة في دراستتتات المرأة والطفل) ةتتتمن فعاليات أعمال األستتتبوع العلمي
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جامعة ستتتتتتامراء   جامعة القرآن الكريم وت صتتتتتتيل العلوم جميورية الستتتتتتودان برعايةم. 1311 -يونيو

يا غة العربية جامعة م الناطقين بالمنصتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين و  جميورية العراق

 .ماليزياب
 

 .328-  التوجيه المدرسهههي والمهني  وسهههؤال "األسهههرةمحاضهههرة علمية دولية بعنوان: المشهههاركة في

 التتتمتتتغتتترب -التتتتدكتتتتتتتور يتتتعتتتقتتتوبتتتي ادريتتت   تتتتقتتتتديتتتم ستتتتتتتتتتعتتتتادة / – "لهههألطهههدههههال الهههمهههبهههكهههر

  من(   والطفل االتجا ات الحديبة في دراستتات المرأة) ةتتمن فعاليات أعمال األستتبوع العلميالمقامي و

جامعة   جامعة القرآن الكريم وت صتتتتتتتيل العلوم جميورية الستتتتتتتودان برعايةم. 1311 -يونيو 17-11

الناطقين بالغة العربية منصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين و  ستتتتتتتامراء جميورية العراق

 .ماليزياجامعة م يا ب
 

 322- دور العمل الخيري في إصالح األسرة المسلمة" بعنوان: دولية لمشاركة في محاضرة علميةا  

ةتتمن فعاليات والمقامي   -من جميورية العراق مصتتطفي/ دكتور ستتعادة القدميا  والتي  "  المعاصههرة

  م1311 -يونيو 11-17من (   االتجا ات الحديبة في دراسات المرأة والطفل) أعمال األسبوع العلمي

  جامعة ستتتتامراء جميورية العراق  لعلوم جميورية الستتتتودانجامعة القرآن الكريم وت صتتتتيل ا برعاية

 .ماليزياالناطقين بالغة العربية جامعة م يا بمنصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين و
 

 

 323- دور األخال  في تحسههههين وضهههه  المرأة في " بعنوان:  دولية لمشههههاركة في محاضههههرة علميةا

ةتتمن فعاليات   والمقامي بشتتير من المغرب /دكتورستتعادة الدميا قو، "  األسههرة المسههلمة المعاصههرة

  م1311 -يونيو 11-17من (   االتجا ات الحديبة في دراسات المرأة والطفل) أعمال األسبوع العلمي

  جامعة ستتتتامراء جميورية العراق  جامعة القرآن الكريم وت صتتتتيل العلوم جميورية الستتتتودان برعاية

 .ماليزياالناطقين بالغة العربية جامعة م يا بلماء والخبراء والباحبين منصة أريد العلمية للعو
 

 323- والمقامي ،  "دور األسههههرة في تنشههههئة الطدل" بعنوان:  دولية لمشههههاركة في محاضههههرة علميةا

 11-17من (   االتجا ات الحديبة في دراستتات المرأة والطفل) ةتتمن فعاليات أعمال األستتبوع العلمي

جامعة ستتتتتامراء   جامعة القرآن الكريم وت صتتتتتيل العلوم جميورية الستتتتتودان برعاية  م1311 -يونيو

الناطقين بالغة العربية جامعة م يا منصتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين و  جميورية العراق

 .ماليزياب
 

 322- والرد على  ميراث المرأة والجنين في اإلسههالم" بعنوان:  دولية لمشههاركة في محاضههرة علميةا

االتجا ات الحديبة في دراستتتات المرأة ) ةتتتمن فعاليات أعمال األستتتبوع العلميوالمقامي ، " الشهههبهات

جتتامعتتة القرآن الكريم وتتت صتتتتتتتيتتل العلوم جميوريتة  برعتتايتتة  م1311 -يونيو 11-17من (   والطفتتل

 الناطقينوالباحبين منصتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء و  جامعة ستتامراء جميورية العراق  الستتودان

 .ماليزيابالغة العربية جامعة م يا ب
 

 320-  المشهههاكل األسهههرية وتأةيراتها على ندسهههية " بعنوان:  دولية لمشهههاركة في محاضهههرة علميةا

االتجا ات الحديبة في دراستتتتتات المرأة ) ةتتتتتمن فعاليات أعمال األستتتتتبوع العلميوالمقامي ، " الطدل

جتتامعتتة القرآن الكريم وتتت صتتتتتتتيتتل العلوم جميوريتة  برعتتايتتة  م1131 -يونيو 11-17من (   والطفتتل

 الناطقينمنصتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين و  جامعة ستتامراء جميورية العراق  الستتودان

 .ماليزيابالغة العربية جامعة م يا ب
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 320- سوريسعادة البروف تقديم - "بين البحث والنقد واإلبداب"ر المشاركة في محاضرة علمية بعنوان  

 الدولية للتطوير للباحبين )والم ستتتتتستتتتتة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتتتتةتنظيم  -محمد الشتتتتتنطي / 

بتاريخ   -  Academics & Researchers Platforms (IFAD)    Acknowledgesواالكاديميين

 .م14/36/2022
 

 325- قنيات النانو تكنولوجي االيجابيات مصطلحات هامة لت" بعنوان:محاضرة علمية  المشاركة في

و،لك عل   -تقديم بروف ميند  مصتتتتتطفي النجار  - " والسهههههلبيات في تل التكنولوجيا المعاصهههههرة

 اما م تمر الترجمة العلمية لتنمية الميارات البحبية وتبستتيط العلوم بشتتراكة استتتراتيجية من منصتتة 

أشتتير الم ستتستتات والمنصتتات في العالم  إيفاد وبشتتراكة إع مية من م ستتستتة استتتبمر وقتك وبرعاية

 م.10/12/4144  بتاريخ العربي في مجاالت التدريب
 

 322-  :تقديم المحاةتتتر أ. د وفاء   " تعزيز الصهههحة الندسهههية مابعد كرونا" محاضهههرة علمية بعنوان

نظيم منصة ت -عبمان ر ي  قسم تمريض الطب النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض جامعة حلوان 

ستبمر وقتك وترجمان العرب و،لك عل   اما م تمر الترجمة العلمية لتنمية الميارات ا يفاد ومنصة ا

البحبية وتبسيط العلوم بشراكة استراتيجية من منصة إيفاد وبشراكة إع مية من م سسة استبمر وقتك 

 م.03/37/1311بتاريخ  - وبرعاية أشير الم سسات والمنصات في العالم العربي في مجاالت التدريب
 

 322- بعنوان محاضرة في لمشاركةا :" Untranslatability " -  نش ت دكتور سعادة قدميا والت-  

  منصتتتة نظمة والتي العلوم وتبستتتيط البحبية الميارات لتنمية العلمية الترجمة م تمر في نظمت والتي

ستبمر ومنصة ايفاد ومنصة الترجمة اتحاد مع بالتعاون العرب ترجمان   المنصات من وهير ا كوقت ا

 م.43/37/1311بتاريخ  - العالمية
 

 328- اقدمي والت  -"  العلمي المترجم ومتطلبات العلمية الترجمة" :  بعنوان محاضرة في المشاركة 

  العلوم وتبسيط البحبية الميارات لتنمية العلمية الترجمة م تمر في ونظمت الويشي محمد دكتور سعادة

  وقتك استتتتبمر ومنصتتتة ايفاد ومنصتتتة الترجمة اتحاد مع بالتعاون العرب انترجم منصتتتة نظمة والتي

 م.43/37/1311بتاريخ  - العالمية المنصات من وهير ا
 

 322- نظيم ت_ "استراتيجية الدراما االبداعية لتنمية التدكير"  :المشاركة في محاضرة علمية بعنوان

بتاريخ  -ماليزيااطقين بالغة العربية جامعة م يا بالنمنصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبين و

 م.53/37/1311
 

 383-  : ة تقديم سعاد - "سؤال المنهج رؤية استكشافية"المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

تطوير الدولية لل )والم ستتستتة ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتةتنظيم  -محمد الشتتنطي /  يستتورالبروف

   Academics & Researchers Platforms (IFAD)   ،Acknowledgesكاديميينللباحبين واال

  م15/73/2022بتاريخ   -
 

 383- والتي ، " كيف تكون مشرفا  على بحث علمي؟"مشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان : ال

ي الفقوقدميا ستتتعادة البروف  يام نصتتتر الدين أستتتتا،   قدمت في أستتتبوع اإلشتتتراف عل  البحث العلمي

العلمية الدولية للعلماء والخبراء  والتي نظمتيا منصتتتتتتتة أريد - المقارن ومدير تحرير مجلة المدونة

 م.11/37/1311بتاريخ  –والباحبين الناطقين باللغة العربية 
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 382- مهام ومهارات المشرف على البحث العلمي" مشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان : ال" ،

قدمت في أستتبوع اإلشتتراف عل  البحث   ودكتوره  يام نصتتر الدين جامعة المستتتقبلوقدمتيا ستتعادة ال

 –العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية  العلمي. والتي نظمتيا منصتتتة أريد

 م.11/37/1311بتاريخ 
 

 380- لمشههرف والمناقشههينأخالقيات الباحث وا" : في محاضههرة علمية دولية بعنوان مشههاركةال  "  

  -ستتعادة الدكتوره / خلود عطية الفليت  ياتوالتي قدمت في أستتبوع اإلشتتراف عل  البحث العلمي. وقدم

جامعة   ووالجامعة االستتتتتتت مية فلستتتتتتتطين  وال،  نظمتي منصتتتتتتتة أريد برعاية جامعة الكرخ بالعراق

 .م13/37/1311 بتاريخ - الجامعة االس مية فلسطينواالقصي فلسطين  
 

 380- إجراءات وضوابط مناقشة الرسائل العلميةبعنوان دولية علمية محاضرة في مشاركةال " :  "

سبوع في قدمت والتي ، / وقدمت المحاةرة  الدكتوره سعادة وقدمتيا. العلمي البحث عل  اإلشراف أ

  صةمن نظمتي وال،  - جامعة الشارقة -ستا،ه الفقة المقارن أ -سعادة الدكتوره / سامية الفاتح طي الحاج 

  امعةوج فلسطين  االس مية والجامعة بالعراق  الكرخ جامعة برعاية العلمية ماليزيا جامعة م يا  أريد

 .م13/37/1311 بتاريخ - فلسطين االقصي
 

 385- خطوات إعداد وكتابة خطة البحث العلميبعنوان دولية علمية محاضههرة في المشههاركة " :  "، 

 -ي يليل  مفتاح العزيبسعادة الدكتوره /  وقدمتيا  العلمي البحث على اإلشراف أسبوب في قدمت والتي

  بالعراق  الكرخ جامعة برعاية أريد العلمية ماليزيا جامعة م يا  منصتتتتتتتة نظمتي وال،  -المغرب 

 .م11/37/1311 بتاريخ - فلسطين االقصي وجامعة فلسطين  االس مية والجامعة
 

 382- دور المشرف في اختيار ادوات البحث العلمي" بعنوان دولية علمية محاضرة في المشاركة " :

  -مل صالح يعد راجحأ /  أ.م.د  سعادة وقدمتيا. العلمي البحث عل  اإلشراف أسبوع في قدمت والتي ،

  والجامعة بالعراق  الكرخ جامعة برعاية أريد العلمية ماليزيا جامعة م يا  منصتتتتتتتة نظمتي وال، 

 .م11/37/1311 بتاريخ - فلسطين االقصي وجامعة طين فلس االس مية
 

 382- يف قدمت والتي ،"  : " السرقة في البحث العلميبعنوان دولية علمية محاضرة في المشاركة  

 -جامعة الحمدانية  -/ آمال نور   يستتورالبروف ستتعادة وقدمتيا  العلمي البحث عل  اإلشتتراف أستتبوع

  الكرخ جامعة برعاية م يا  جامعة ماليزيا العلمية أريد نصتتتتتتةم انظمتي وال،  -.جميورية العراق

 .م11/37/1311 بتاريخ - فلسطين االقصي وجامعة فلسطين  االس مية والجامعة بالعراق 
 

 388- آليات أختبار المشههههههرف العلمي:المعايير بعنوان دولية علمية محاضههههههرة في المشههههههاركة " :

ستتعادة الدكتوره / عبير قدمتيا  العلمي  البحث عل  شتترافاإل أستتبوع في قدمت والتي،"  واآلجراءات

  منصة نظمتيا وال،  -أكتوبر جميورية مصر العربية  6كلية الفنون التطبيقية جامعة  -علي الدسوقي 

  امعةوج فلسطين  االس مية والجامعة بالعراق  الكرخ جامعة برعاية م يا  جامعة ماليزيا العلمية أريد

 .م11/37/1311 تاريخب - فلسطين االقصي

 382- كيدية اسههههتالل أورا  علمية من األطروحة بعنوان دولية علمية محاضههههرة في المشههههاركة " :

األستتتتا، ستتتعادة يا قدم العلمي  البحث عل  اإلشتتتراف أستتتبوع في قدمت  والتي"  وتحكيمها ونشهههرها

  ةالعلمي أريد منصتتتة ظمتيان وال،  - الجامعة االستتت مية العالمية بماليزيا -/ ياستتتر طرشتتتاني  الدكتور
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  االقصتتي وجامعة فلستتطين  االستت مية والجامعة بالعراق  الكرخ جامعة برعاية م يا  جامعة ماليزيا

 .م01/37/1311 بتاريخ - فلسطين
 

 323- ما هو معامل هيرعبعنوان دولية علمية محاضههههرة في المشههههاركة " :index -H  وكيف يتم

اق الدكتور/ مشتاألستا، سعادة قدميا  العلمي  البحث عل  شرافاإل أسبوع في قدمت والتي،"  حسابه

  ماليزيا العلمية أريد منصتتتة نظمتياو -جامعة ،  قار بالعراق-ستتتتا، اليندستتتة الميكانيكة أ -استتتماعيل 

  - فلسطين االقصي وجامعة فلسطين  االس مية والجامعة بالعراق  الكرخ جامعة برعاية م يا  جامعة

 .م01/37/1113 بتاريخ
 

 323- اسههتراتيجيات التدريس الواردة في القرآن الكريم" : لمشههاركة في محاضههرة علمية بعنوانا "  

  منصة اونظمتي - جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية - يام نصر الدين  كتوره/دسعادة ال تقديم  -

ية أريد ية  العلم عة العرب بالل ناطقين  باحبين ال ماء والخبراء وال تم يا جامعة ماليزيا  -للعل اريخ    ب

 .م03/37/1311
 

   322-  :والتي نظميا  -"  التحول الرقمي الواق  والتحديات" المشههاركة في محاضههرة علمية بعنوان

 شتتام أحمد علي دكتوراه في / وقدميا ستتعادة الدكتور  -المركز القومي للمعلومات بجميورية الستتودان 

 .م30/83/1311اريخ بت - سة الكيرباء وااللكترونياتد ن
 

 320- تقديم ستتتتعادة البروف  -" أريج الهجرة "  دولية بعنوان:العلمية المحاضههههرة المشههههاركة في ال

لماء للع ريد العلميةأتنظيم منصتتتة  -خولة محمد خلف الزيد  أستتتتا، الفقة المقارن جامعة ديالي العراق 

 .م53/83/1311بتاريخ  -  ماليزياي والخبراء والباحبين الناطبين باللغة العربية  جامعة م يا
 

 320- توةي  المراج  باسهههههتخدام برنامج مندلي"  لمشهههههاركة في محاضهههههرة علمية دولية بعنوان:ا 

-Mendeley "-   ستتة)والم ستت ايفاد الباحبين واالكاديميين منصتتةتنظيم  -تقديم د. هالية أستتعد جابر 

 ،  esearchers Platforms (IFAD) Academics & Rالدولية للتطوير للباحبين واالكاديميين

Acknowledges -   م38/83/2022بتاريخ  
 

 325- ميتافيرس-ادة في العالم ماوراء التقليديالري": كة في محاضرة علمية دولية بعنوانالمشار "-  

للعلماء والخبراء والباحبين  ريد العلميةأتنظيم منصتتتتتة  -تقديم د. محمد زيدان   ود. ستتتتتيف الستتتتتويد  

 .م11/83/1311بتاريخ  -  ماليزياي ين باللغة العربية  جامعة م ياالناطب
 

 322- ترجمة الشههعر الشههاعر متدر النواب مةاال  " : كة في محاضههرة عمية متميزة بعنوانالمشههار "  

 قدميا ستتتعادة المحاةتتتر الدكتور عبد الواحد ل ل ة   نظميا المنتدى البقافي العربي في المملكة المتحدة

ليزية تحدث المحا ةتتتتتر الدكتور عبد الواحد ل ل ة عن تجربتي في ترجمة الشتتتتتعر من العربية إل  االنك 

ية لغة أوروبية هياب  ية إل  أ وبالعك   دون ما يستتتتتتتم  بنظرية الترجمة. يواجي المترجم من العرب

راً عما يوجد في  لنم اصتتتتتيغة المبن  التي تت بر في حالة الم،كر و الم نث ل،ا يكون النقل إلييا مقصتتتتتو

ياد البقافي عند الناقل مما يقتةتتتتتتتي إةتتتتتتتافة اليواما التي تنال من متعة  العربي. و ناك مشتتتتتتتكلة المث

القراءة. وتشتتكل ترجمة الشتتعر من اللغة الدارجة أوالعامية مشتتك ت أخرى حاول المحاةتتر مناقشتتتيا 

 .بتتتتتتاألمتتتتتتبتتتتتتلتتتتتتة متتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتر التتتتتتنتتتتتتواب و لتتتتتتمتتتتتتيتتتتتتعتتتتتتة عتتتتتتبتتتتتتا  عتتتتتتمتتتتتتاره

 .م41/11/4144 بتاريخ -البلد ر المملكة المتحدة
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 322- مع الةتتيف األستتتا، ، " عالم فو  المنصههة" لمشههاركة في محاضههرة علمية متميزة بعنوان :ا

ستتت مية والعمل الخير  عةتتتو  ي ة كبار العلماء في دا رة الشتتت ون اإل -عبد الحكيم األني  / الدكتور 

م عليم في منصتتتة أريد ر ي  نظا - ناء محمود إستتتماعيل الجنابي ستتتعادة البروف /حاورهر  -في دبي 

 .م11/83/1311بتاريخ   العلمية للناطقين بالعربية
 

 328- المشههههههههههاركهههة في احتدهههال إلطال  الموق  الرسهههههههمي الجهههديهههد لمنصههههههههههة إيدهههاد العلميهههة 

بوابة  "– "المنصتتتة التعليمية المتكاملة المجتمع العلمي التفاعلي " - " المعرف الرقمي والعةتتتويات" 

قاعدة بيانات )رشتتتتاد( للمصتتتتادر  "–"  ظام )مشتتتتورة( ل ستتتتتشتتتتارات العلميةن"  - " المج ت العلمية

باحبين واالكاديميين منصتتتتتتتتةتنظيم  - " والمراجع فاد ال باحبين  )والم ستتتتتتتستتتتتتتتة اي ية للتطوير لل لدول ا

بتاريخ   -  Academics & Researchers Platforms (IFAD)   Acknowledges واالكاديميين

 .م14/38/2022
 

 322-  صههههناعة األطروحة العلمية من الجينو إلى  "ركة في محاضههههرة علمية دولية بعنوان: المشهههها

ريد منصتتتة أنظمتي  وال،    والتي قدمت في استتتبوع البحث العلمي في عصتتتر التحول الرقمي "الدينو

 .م1311/ 38/ 14 -ــ بتاريخ  ماليزيا جامعة ماالياللعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
 

 233-   :إعداد أدوات البحث العلمي في تل التطور  "المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية بعنوان

ريد منصتتتة أنظمتي  وال،    والتي قدمت في استتتبوع البحث العلمي في عصتتتر التحول الرقمي "التقني

 .م4144/ 11/ 42  -ــ بتاريخ   جامعة مااليا ماليزيا –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
 

 233- :اخالقيات الباحث العلمي في ضهههههوء التحول  "المشهههههاركة في محاضهههههرة علمية دولية بعنوان

يد منصتتة أرنظمتي  وال،    والتي قدمت في استتبوع البحث العلمي في عصتتر التحول الرقمي" الرقمي

 .م4144/ 11/ 42  -ــ بتاريخ  جامعة مااليا ماليزيا –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
 

 

 232- :في الحديةة التقنيات دور و العلمية السههرقات "المشههاركة في محاضههرة علمية دولية بعنوان 

ة أريد منصنظمتي  وال،    والتي قدمت في اسبوع البحث العلمي في عصر التحول الرقمي "مكافحتها

 .م4144/ 11/ 42  -ــ بتاريخ  ياجامعة مااليا ماليز –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
 

 230-  همية المسهههتودعات الرقمية للباحث العلميأ "بعنوان: المشتتتاركة في محاةتتترة علمية دولية" 

 منصتتتتة أريد العلميةنظمتي  وال،    والتي قدمت في استتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتر التحول الرقمي

 .م4144/ 11/ 42  -ــ بتاريخ  اليزياجامعة مااليا م –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية
 

 214- " :التحليل اإلحصـههههههـههههههـههههههائي خطواته، مشكالته،  المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

د منصتتة أريوال،   نظمتي   والتي قدمت في استتبوع البحث العلمي في عصتتر التحول الرقمي "برامجه

 م.4144/ 11/ 42 -بتاريخ  ــ  مااليا ماليزيا جامعة –العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 

 235 -  :التحول عصهههر في العلمي البحث تسهههوي  "المشهههاركة في محاضهههرة علمية دولية بعنوان  

يد منصتتة أرنظمتي  وال،    والتي قدمت في استتبوع البحث العلمي في عصتتر التحول الرقمي "الرقمي

 .م4144/ 11/ 42 -ــ بتاريخ  جامعة مااليا ماليزيا –للعلماء والخبراء والباحبيين  الدولية العلمية
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 232 -  االخالقياتو حكيم االبحاث العلمية: المعاييرت"بعنوان: المشتتاركة في محاةتترة علمية دولية " 

 منصتتتتة أريد العلميةنظمتي  وال،    والتي قدمت في استتتتبوع البحث العلمي في عصتتتتر التحول الرقمي

 .م4144/ 11/ 41  -ــ بتاريخ  جامعة مااليا ماليزيا –ء والباحبيين للعلماء والخبرا الدولية
 

 232-  مهارات البحث العلمي في عصر التحول الرقمي "بعنوان: المشاركة في محاةرة علمية دولية  
 ةمنصتتة أريد العلمينظمتي  وال،    والتي قدمت في استتبوع البحث العلمي في عصتتر التحول الرقمي "

 .م4144/ 11/ 41  -بتاريخ ــ  جامعة مااليا ماليزيا –والخبراء والباحبيين للعلماء  الدولية
 

 211-  والتي " مناقشة أورا  بحةية قبيل المناقشة" بعنوان: المشاركة في محاةرة علمية دولية 

 ليةالدو منصة أريد العلميةنظمتي  وال،    قدمت في اسبوع البحث العلمي في عصر التحول الرقمي

 .م4144/ 11/ 41  -ــ بتاريخ  جامعة مااليا ماليزيا –الخبراء والباحبيين للعلماء و
 

 232 - اإلعجاز المنهجي البحةي الرياضههي في اآلية " دولية بعنوان:  لمشههاركة في محاضههرة علميةا

وقدميا األستتتتتتا، الدكتور/ عبد العاطي أحمد عبد المجيد الصتتتتتياد أستتتتتتا،  - " من سهههههورة البقرة 223

ميمات البحوث واإلحصتتتتاء والقيا  والتقويم وتحليل النظم وحزم البرامي اإلحصتتتتا ية منيجيات وتصتتتت

والتي نظمتيا الجمعية العلمية للدراستتتات  -للحاستتتوب والخبير الدولي االستتتتراتيجي في األمن الشتتتامل

 .م1311/ 31/ 31  -ــ بتاريخ  القا رة  العربية  مصريجميورية  –والبحوث التطبيقية 
 

 233- قرار مجم  الدقه اإلسههههالمي الدولي بشههههأن " محاضههههرة علمية دولية بعنوان:  كة فيالمشههههار

ظيم تن -محمد النور  /يم سعادة الدكتورقدت  " القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية

 .م1311/ 31/ 37  -ــ بتاريخ   جامعة الكويت -ناد  االقتصاد االس مي 
 

 233- تدعيل الوساطة األسرية لحل النزاعات المالية " لمية دولية بعنوان: المشاركة في محاضرة ع

ستتتتتتعيد اجديرا من المملكة المغربية  تنظيم ناد  االقتصتتتتتتاد  /تقديم ستتتتتتعادة الدكتور - " في األسههههههرة

 .م1311/ 31/ 83  -االس مي بجامعة الكويت ــ بتاريخ 
 

 232-  :م تقدي - " ية النقدية والمالية اإلسالميةالنتر" المشاركة في محاضرة علمية دولية: بعنوان

ستتتا، االقتصتتاد بكلية االقتصتتاد االستت مي جامعة الملك عبد العزيز أبروفيستتور عبد الرحيم الستتاعاتي 

 .م1311/ 31/ 13 -تنظيم ناد  االقتصاد االس مي جامعة الكويت ــ بتاريخ  -بجدة 
 

 230- ن اإلعجاز الطبي في آيات تحريم الزنام"  : كة في محاضههههرة علمية دولية بعنوانالمشههههار " 

 الدولية منصتتة أريد العلمية انظمتي -السههودان جامعة شههندي -سههماء االمير أ كتوره /دسههعادة ال تقديم 

 .م4144/ 11/ 11  -ــ بتاريخ  جامعة مااليا ماليزيا –للعلماء والخبراء والباحبيين 
 

 230-  :دور الصكو  في معالجة عجز الموازنة العامة " المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

  تنظيم ناد  االقتصتتتتتتاد جميورية مصتتتتتتر العربيةمحمد البلتاجي  /تقديم ستتتتتتعادة الدكتور - "للدولة 

 .م1311/ 31/ 11 -االس مي بجامعة الكويت ــ بتاريخ 
 

 523-  :ي في تطوير دور صناعة التأمين التكافل" المشاركة في محاضرة علمية دولية بعنوان

يم سعادة تقد - "االقتصاد الجزائري وفي التجارب االسالمية النتائج االساسية والمقترحات التقييمية 

 -تنظيم ناد  االقتصاد االس مي بجامعة الكويت ــ بتاريخ   -الجزا ر صالح صالحي  /الدكتوراألستا، 

 .م1311/ 31/ 11
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 232-  :في االقتصههههادية للتنمية كآلية األعمال ريادة" المشههههاركة في محاضههههرة علمية دولية بعنوان  

سعادة  - " اإلسالمية الدول   اقتصادية إةاءات برنامي ةمن  -الجزا ر  ارون  مر ع /الدكتورتقديم 

 .م1311/ 31/ 71 -تنظيم ناد  االقتصاد االس مي بجامعة الكويت ــ بتاريخ 

 

 

  

 

 

 1-  أةرها على التنمية االقتصادية في السودان دراسة كتاب بعنوان: هجرة الكداءات للخارج وتأليف

التابعة للم سسة  -م 2111-ألمانيا –دار نور للنشرم(  الناشر : 2112-م 2115تحليلية  في الدترة )

 11212111011222-1فاك   –األم أومنيسكريبتوم 
-https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9 

 

 2- مع مجموعتتة من العلمتتاء والخبراء يف  لتتتال –كتههاب بعنوان : أولويههات البحههث العلمي  تههأليف

 –منصتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية   جية النشتتتتتتر –والباحبين 

 م4141 مااليا ماليزيا.جامعة 

 3- تاليف د. معتز يوستتتتف أحمد  – االسههههتةمار وتجارب بعض الدول في جذبه كتاب بعنوان : تأليف

جامعة  –منصتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية   الناشههر : - أبوعاقلة

 م4141مااليا ماليزيا.
 

 

 4- يف  لتال -( " 19 –اهات البحث العلمي في تل جائحة كورونا )كوفيد اتج: " بعنوان كتاب  تأليف

منصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء والخبراء  جية النشتتتتتتتر –مع مجموعة من العلماء والخبراء والباحبين 

 م4144جامعة مااليا ماليزيا. –والباحبيين الناطقين باللغة العربية  
 

 

 5- تاليف د. معتز يوستتتتتف أحمد   - ين الواق  والمأمول "ب سهههههريكتاب بعنوان : " األمن األُ  تأليف

  جية السودان –وت صيل العلوم  مدير جامعة القرآن الكريمأبوعاقلة   بروفيسور أبكر عبد البنات آدم 

شر يا ماليزيا. جامعة ماال –منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية   الن

 م4144
 

يف مع  لتال -"( 19 –)كوفيد في تل جائحة كورونا  تجارب بعض الدول" بعنوان: كتاب ليف تأ -2 

منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحبيين  جية النشر –مجموعة من العلماء والخبراء والباحبين 

 م4144جامعة مااليا ماليزيا. –الناطقين باللغة العربية  

 

 

 

 

 

 

 :منشورةعلمية كتب 

https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-
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 قتصاد الجز ي.مقدمة  في اال -كتاب 
  مقدمة في االقتصاد الكلي. -كتاب 

  مقدمة في علم االحصاء. –كتاب 

 

 

 

 1-  التابعة لنظام عليم بمنصة أريد العلمية للعلماء والخبراء رئيس لجنة العلوم االقتصادية واإلحصائية
   م.4144-

 

 2- تجارب بعض الدول  -ر رئيس مجموعة علمية بحةية في منصهههههة أريد لتأليف كتاب جماعي بعنوان

 .م1311/ 34/ 31 بتاريخ  في ظل جا حة كورونا

 0-  طناعي واستتتتتخداماتي في ال،كاء االصتتتت -ر كتاب جماعي بعنوانلتاليف رئيس مجموعة علمية بحةية

 م.2022 العلوم المختلفة.

 4- م.1311/ 34/ 13والباحبين لألكاديميين ايفاد منصة العلمي لنشرا وحدة مدير 

 5- م.4144 واالنسانية االس مية للعلوم العالمية الريادة جامعة التدريس هيئة عضو 

 6-  بوابة األحداث العلميةعضو Scientific Event Gate- 4144م 

 1- جامعة الشعب األمريكية عضو هيئة التدريسUniversity of the People. 

 1- عةتتتو عامل  رقم  -قستتتم االقتصتتتاد  -جامعة الملك ستتتعود – عضهههو جمعية االقتصهههاد السهههعودية-

1014083039. 

 9- م.4144 العلمية أريد بمنصة عليم نظام العلمية اللجنة عضو 

 11- م.4144/ 11/11-جميورية مصر العربية  – عضو االتحاد الدولي للغة العربية 

 11- في الملتقي الدولي المحكم بعنوان تداعيات األزمات الدولية  - لتحكيميةعضهههههههوية اللجنة العلمية ا

الرا نة عل  الوطن العربي وال،  يقيمة مركز جيل العلمي تحت رعاية االتحاد العالمي للم ستتتتتتتستتتتتتتات 

 م.01/11/4144 العلمية

 12- لتدريب ي لالمعيد العلم -والتعليم لألبحاث التخصتتصتتية  عضههو هيئة تحرير مجلة التنمية البشههرية

 م.4141ماليزيا. – SIATS - المتقدم والدراسات 
 

 تحت اإلعداد:علمية  كتب

 : والسابقةالعضويات واللجان الحالية 

https://portal.arid.my/ar-LY/AcademicPositions/Edit/25588
https://portal.arid.my/ar-LY/AcademicPositions/Edit/25588
https://portal.arid.my/ar-LY/AcademicPositions/Edit/25588
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 13-  ابن خلدون للدراستتتتتتات واألبحاث   ي ة تحرير مجلةعضههههههو- Ibn Khaldoun Journal for 

Studies and Researches -  م.4141فلسطين. -مركز ابن العربي للبقافة والنشر“تصدر المجلة عن 
 

 14-  القانونيين اليي ة السعودية للمحاسبين عضو SOCPA– .م.2021-م-2019عةو عامل 

 

 15-  م4141  90609عةو عامل  رقم  –لندن  -إتحاد األكاديميين والعلماء العرب عضو  
 

 61-  ي ة  تحرير مجلة  العلوم البي ية والعامةعضو  (IJEPS) -editorialhttps://www.ijeps.org/ 

board/ 6363.م 

  

 11-  م– 2020اإلحصا ية المعيد العربي للتدريب والبحوث - قاعدة الخبراءعضو 
 

http://www.aitrs.org/ar/users?page=6 

 

 11-  مبادرة عضوUp سابقاً. -م– 2020دية ومدير مكتب المملكة العربية السعو -التعليم للجميع 

 

 19-  م2020 –ماليزيا. جامعة مااليا  -للعلماء والخبراء والباحبيين  منصة أريد العلميةعضو 

LY/Courses-https://portal.arid.my/ar 
 

 21-ة للعلماء والخبراء والباحبينمنصتتتتتة أريد العلمي - عضهههههو مجموعة االقتصهههههاد االسهههههالمي الرقمي– 

  LY/UserExpertises-https://portal.arid.my/ar.م2021-ماليزيا
 

 21- منصتتتتتتة أريد العلمية  –مباد  إدارة األعمال و نظرية منظمة األعمال  عضههههههو المجموعة البحةية

 م 2021ماليزيا. جامعة مااليا -لباحبيين للعلماء والخبراء وا

LY/Groups-https://portal.arid.my/ar 
 

 22- ماليزيا  –المركز االكاديمي للم تمرات والنشتتتتر العلمي  - عضههههو لجنة االعالم والعالقات العامة– 

 https://iccspm.com/committees/public_Relations_Media م2021
 

 23- منصتتتتتتتة أريد العلمية للعلماء  –كتاب جماعي أولويات البحث العلمي  عضهههههههو المجموعة البحةية

  LY/Groups-https://portal.arid.my/ar.م 2021ماليزيا. جامعة مااليا -والخبراء والباحبيين 

 42- المملكة العربية الستتتتعودية  -معيد أكاديميون الدولي للتدريب  - عضههههو فى منصههههة التعليم عن بعد

 ile.phphttps://akadymiuwn.com/center_prof 6366(A28113برقم)
 

 25- ولـتتتتي العلمي عضو اللجنة العلمية واقع اقتصاد المعرفة في منظومة التعليم :  في الـتتتتم تمـتتتتر الـتتتتدَّ

والبحث العلمي في ةوء استراتيجيات التنمية المستدامة بالدول العربية  والمقدم من المركز الديمقراطي 

 برلين والمركز الليبي للبحوث –ألمانيا  –العربي للدراستتتتات االستتتتتراتيجية  االقتصتتتتادية والستتتتياستتتتية 

https://www.ijeps.org/editorial-board/
https://www.ijeps.org/editorial-board/
http://www.aitrs.org/ar/users?page=6
https://portal.arid.my/ar-LY/Courses
https://portal.arid.my/ar-LY/UserExpertises
https://portal.arid.my/ar-LY/Groups
https://iccspm.com/committees/public_Relations_Media
https://iccspm.com/committees/public_Relations_Media
https://portal.arid.my/ar-LY/Groups
https://akadymiuwn.com/center_profile.php
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االقتصتتتتتتتادية العجي ت  ي ة البحث العلمي  والمركز متعدد التخصتتتتتتتصتتتتتتتات للبحث ف  حستتتتتتتن األداء 

 https://democraticac.de/?p=74272 -م 2020المغرب  -جامعة محمد الخام  -والتنافسية
 

 26- ف  منصتتتة أريد العلمية للعلماءللعلماء والخبراء والباحبيين  و في موسهههوعة الكداءات العربيةعضههه 

  م2020ماليزيا. جامعة مااليا  -والخبراء والباحبيين الناطقين باللغة العربية 
 

 1 2- التتمتتمتتلتتكتتتتة التتعتتربتتيتتتتة الستتتتتتتتعتتوديتتتتة  -متتعتتيتتتتد أكتتتتاديتتمتتيتتون التتتتدولتتي لتتلتتتتتتتدريتتتتب فههي  مههحههكههم

https://akadymiuwn.com/center_profile.php 

 21- م.4141والباحبين لألكاديميين ايفاد منصة والمؤتمرات النشاطات لجنة عضو 

 

  

   - :العلمية الجوائز : أواًل 

 1-  مسابقة ضمن كتيب تأليف محور في هـهههههه 1442الحصول على المركز الةاني فى مسابقة رمضان 

 صهههههههناعة  :تحت عنوان للعلماء  والخبراء والباحةين الناطقين باللغة العربية أريد العلمية  منصهههههههة

  .االستتتتبمار الكتيب بعنوان : –م 2021/ 07/ 10الموافق   -رمضهههان شههههر في هادف علمي محتوا

عالمين وث رحمة للفالحمد هلل والشكر هلل عل  ما من بي علينا وتفةل  وصل ن وسلم وبارك عل  المبع

 سيدنا محمد وعل  آلي وصحبة أجمعين

 2- للعلماء   أريد العلمية في منصههههههة عالمأفضههههههل مدونة لحصههههههول على المركز الةالث فى مسههههههابقة ا

فالحمد هلل والشتتتتتتكر هلل عل  ما من بي علينا  .م2021 للعام والخبراء والباحةين الناطقين باللغة العربية 

  رك عل  المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعل  آلي وصحبة أجمعينوتفةل  وصل ن وسلم وبا

 3- فضههههل مدونة فى أولويات البحث العلمي لشهههههر مارس لحصههههول على المركز الةالث فى مسههههابقة أا

الذكاء  :بعنوان  للعلماء  والخبراء والباحةين الناطقين باللغة العربية، العلميةريد في منصتتة أ  م2021

فالحمد هلل والشكر هلل عل  ما من بي علينا وتفةل  وصل  .اإلصطناعي والنقلة النوعية القتصادات الدول

 ن وسلم وبارك عل  المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعل  آلي وصحبة أجمعين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحصول على أوسمة علمية دولية من منصة أريد الدولية العلمية للعلماء والخبراء : ةانيا  األوسمة

 جامعة مااليا  كالتالي : -ماليزيا   -الناطقين بالعربية  والباحةين

 1- من  -م  15/07/2020بتاريخ  - و و أرفع وستتتام ف   منصتتتة أريدوسهههام مشهههروب عالم  الحصهههول

  زيا.   جامعة مااليا مالي -العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربيةالدولية  منصة أريد

 دولية : أوسمة الحصول على جوائز علمية والدوز ب

https://democraticac.de/?p=74272
https://akadymiuwn.com/center_profile.php
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/95c8c6c6-a195-4f2e-b648-44f629a874a4
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/95c8c6c6-a195-4f2e-b648-44f629a874a4
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/95c8c6c6-a195-4f2e-b648-44f629a874a4
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 2- العلمية للعلماء الدولية  منصتتتتة أريدمن   -م15/07/2020بتاريخ  – باحث مبادروسههههام  الحصههههول

 جامعة مااليا ماليزيا.   -والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية

 3- العلمية للعلماء الدولية  من منصتتتتتتة أريد -م 21/08/2020بتاريخ  -وسههههههام باحث مبدب الحصههههههول

    جامعة مااليا ماليزيا.    -ة العربيةوالخبراء والباحبين الناطقين باللغ

 4- م 12/11/4141بتاريخ  -م4141أريد للعام منصة  في فعاليات وسام باحث ناشط على  الحصول– 

 اليزيا.  جامعة مااليا م -العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربيةالدولية  منصة أريدمن 

 5- منصتتة أريدمن  –م 12/12/4141بتاريخ   - م2121لعام لمتميزة وسههام الصههدحة اعلى  الحصههول 

 جامعة مااليا ماليزيا.   -العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربيةالدولية 

 6- من  –م 12/12/4141بتاريخ   - م4141في فعاليات أريد للعام وسههام باحث ناشههط على  الحصههول

 زيا.جامعة مااليا مالي -ة للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربيةالعلميالدولية  منصة أريد

 1- ر ُمتميِّزعلى  الحصول العلمية للعلماء الدولية  منصة أريدمن  –م 12/11/4141بتاريخ   -وسام َناشت

 جامعة مااليا ماليزيا. -والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية

 1- منصتتتة أريدمن  –م 10/41/4414بتاريخ   - م2212 الصهههدحة المتميزة وسهههام على  الحصهههول 

 جامعة مااليا ماليزيا. -العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربيةالدولية 

 9- الدولية  منصتتة أريد من –م 12/01/4414تاريخ ب وسااام با ن شا اا  ام ةا   على  الحصههول

 جامعة مااليا ماليزيا. -الباحبين الناطقين باللغة العربيةالعلمية للعلماء والخبراء و

 11-  م 12/12/4144تاريخ ب –م 4144 أريد للعاممنصة في فعاليات  ناشط وسام باحثالحصول على

 يزيا.جامعة مااليا مال -منصة أريد الدولية العلمية للعلماء والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية–

 

 

خطابات تأييد لألوسهههمة الدولية العلمية من قبل منصهههة أريد الدولية العلمية للعلماء والخبراء الحصهههول على 

 والباحةين الناطقين بالعربية في ماليزيا من جامعة مااليا ماليزيا وهي كالتالي :

 1-  العلمية للعلماء الدولية  منصتتتتة أريدمن  لشهههههادة وسههههام مشههههروب عالم -الحصههههول على خطاب تأييد

  جامعة مااليا ماليزيا.    -راء والباحبين الناطقين باللغة العربيةوالخب

 2- شهادة وسام باحث مبدب -الحصول على خطاب تأييد العلمية للعلماء والخبراء الدولية  منصة أريد - ل

  جامعة مااليا ماليزيا.    -والباحبين الناطقين باللغة العربية

 خطابات تاييد شهادات األوسمة والشهادات التقديرية :
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 3-  العلمية للعلماء والخبراء الدولية  منصتتتتتتة أريد - مبادرالحصههههههول على خطاب تأييد لشهههههههادة باحث

  جامعة مااليا ماليزيا.    -والباحبين الناطقين باللغة العربية

 4- العلمية للعلماء والخبراء الدولية  منصتتتتتة أريد - الحصهههههول على خطاب تأييد لشههههههادة باحث ناشهههههط

    جامعة مااليا ماليزيا.  -والباحبين الناطقين باللغة العربية

 5- العلمية للعلماء الدولية  منصتتتة أريد - م2121الحصهههول على خطاب تأييد لشههههادة الصهههدحة المتميزة

  جامعة مااليا ماليزيا.    -والخبراء والباحبين الناطقين باللغة العربية

 6-  الدولية  منصتتتتة أريد -ال  منصتتتتة أريد كباحث وعالم وخبير الحصههههول على خطاب تأييد االنتسههههاب

ية العلمية غة العرب بالل ناطقين  باحبين ال ماء والخبراء وال تاريخ   -للعل ماليزيا. ب -5-2021جامعة مااليا 

  م 30

 1-  وإدارة مبادرة  االكاديمية السويدية -شهادة تقديريةup . 

 2-  المملكة العربية السعودية. –جدة  -مدرسة اليسر   -شهادة تقديرية 

 3-  جامعة م يا  ماليزيا  –ة أريد للعلماء والخبراء والباحبينمنصتتتتمن  منصتتتتة أريد  -شهههههادة تقديرية 

  –  ـ1224في شير رمةان الكريم لعام  بمناسبة الفوز بالمركز الباني ف  مسابقة محتو  علمي  ادف

 4-  وز بمناستتتبة الفجامعة م يا  ماليزيا  –منصتتتة أريد للعلماء والخبراء والباحبينمن   -شههههادة تقديرية

 .م2121عالم للعام  مدونة فةلألث بالمركز البال

 5-  وز بمناستتتبة الفجامعة م يا  ماليزيا  –منصتتتة أريد للعلماء والخبراء والباحبينمن   -شههههادة تقديرية

 .م2121عالم لشهر مارسمدونة  أفةل -الشيرية بالمركز البالث ف  مسابقة أولويات البحث العلمي

 

 

 اإلقتصادية انات والمتغيراتوالقياسي للبي اإلحصا ي الحديث التحليل. 

 والجز ية الكلية اإلقتصادية النظرية. 

 ال،كاء االصطناعي ف  مجال االقتصاد والتنمية. .الزمنية والس سل اإلقتصاد  التحليل 

 واالتصاالت المعمومات وتكنولوجيا  المباشرة االستبمارات األجنبية. 

  -.  Python, - LESRIL -   Rاالحصائية البرامي      

 

 

 

 

 : واالحصائي االقتصادي المجال فى البحةية االهتمامات
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https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/da75ce3f-1397-4a67-

abc1-e4c162c7875a 

Twitter:      https://twitter.com/myali964 

Facebook:   https://www.facebook.com/profile.php?id=100006613866174 

Google Scholar:: 

https://books.google.com.my/books?id=qX3CDwAAQBAJ&printsec=frontco

ver&hl=ar&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=AjD8UKQAAAAJ&hl=ar 

 

 

  الدراسات العليا كلية  –الجامعة االس مية المدينة المنورة  –بروفسيور محمد عبد القادر محمد خير

 0558008469الشريعة  

  0557652257 -كلية التربية  –جامعة بيشة  –أ م   د  أحمد الريح يوسف  

 

  

 ملدات شخصية خارجية

 

هم إليالمملكة العربية السعودية  يمكن الرجوب في أساتذه جامعات 

: 
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