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السرية الذاتية لألستاذ الدكتور
رميون فضل اهلل املعلولي

البيانات الشخصية
االســـــم :ريمون فضل هللا المعلولي.
مكان الوالدة وتاريخها :ربف دمشق -جديدة عرطوز .مواليد 1950
التخصـــص :أصول تربية.
اللقـــب العلمــي :استاذ دكتور.

الــبريد اإللـكترونــي:

Raymon_maaloli@yahoo.com

مجاالت البحث العلمي
 -1البيئة والسكان والتربية.
 -2التخطيط التربوي وتخطيط الموارد البشرية وادارتها.
 -3التربية والتنمية المستدامة.
 -4التربية المدنية( تمكين المرأة ،وحقوق الطفل).
 -5الجودة والتربية.

البيانات التعليمية والوظيفية
عضو هيئة تدريسية منذ 2002
المقررات التي قمت بتدريسها

 -1على مستوى االجازة الجامعية:

* التربية البيئية والسكانية
* التخطيط التربوي

* اقتصاديات التعليم
* تخطيط وادارة الموارد البشرية.

 -2مستوى دبلوم التاهيل التربوي:

1
* طرائق تدريس الجغرافية -التاريخ.
 -3مستوى الدراسات العليا:

 تخطيط تربوي

 اقتصاديات التعليم.

الخبرات الحاسوبية
حاصل على شهادة ICDL

الجوائز واالستحقاقات العلمية
ج ااائزة أفض اال بح ااث ع اان الس ااكان ف ااي س ااورية ع ااام  1993برعاي ااة ص ااندوق االم اام المتح اادة
للسكان.

التوجيه واالشراف على الرسائل العلمية
الجامعة

ماجستير أم

عنوان الرسالة

م
1

البعااد البيئااي فااي بارام تمكااين المارأة الريفيااة .د ارسااة ميدانيااة تقويميااة فااي
* ُ
محافظة الالذقية .كلية التربية

دمشق

ماجستير

2

* واقاال البيئ ااة التعليمي ااة ف ااي كلي ااات جامعااة دمش ااق ،وس اابل تطوير ااا وف ااق

دمشق

ماجستير

3

* دور المنظمات غير الحكومية في تخطايط وتنفياذ اشنشاطة الساكانية فاي

دمشق

ماجستير

4

* التنميا ااة البش ا ارية المسا ااتدامة ودور الجمعيا ااات اش ليا ااة .د ارسا ااة تقويميا ااة

دمشق

ماجستير

5

* دور المجااالس المحليااة فااي تااوفير البيئااة (صااديقة الطفولااة ) ماان وجهااة

دمشق

ماجستير

6

* المش ااكلة الس ااكانية ف ااي س ااورية ودور با ارام التحفي ااز الس ااكاني لص ااندوق

دمشق

ماجستير

7

* المضمونات التربوية لبارام التنمياة المساتدامة للمارأة الريفياة فاي ساورية.

دمشق

دكتوراه

8

* العالقة باين العناف المدرساي والتحصايل الد ارساي لاد عيناة مان طاال

دمشق

دكتوراه

9

* استخدام نظم المعلومات الجغرافية ،في تخطيط التوزع المكاني للمنشآت

دمشق

دكتوراه

معايير الجودة الشاملة.
سورية.

لبرامجها التربوية.

نظر اشطفال وأوليائهم دراسة تحليلية ميدانية في محافظة حمص.

اشمم المتحدة في حلها.

دراسة تحليلية ميدانية في المنطقة الوسطى من سورية.

المرحلة الثانوية في ثانويات دمشق والالذقية .دراسة ميدانية.

التعليمية (مدارس ومجمعات تربوية) ووضل معايير الخريطة المدرسية.

دكتوراة

2
10

* عالقة البيئة اشسرية المادية واالجتماعية بالقياسات اشنثروبومترية

شطفال الحلقة الثانية من التعليم اشساسي ضمن الفئة العمرية (15- 11

دمشق

ماجستير

)سنة.
11

واقل تخطيط تنمية الموارد البشرية في برام المدرسة صديقة الطفولة وفق

دمشق

دكتوراه

12

بناء معيار لتكالف الجودة الشاملة والتحسين المستمر للبيئة التعليمية

دمشق

دكنوراه

13

خطة مقترحة لتمكين الشبا

التعامل مل النفايات االلكترونية ,دراسة

دمشق

ماجستير

14

اعااداد دلياال تااوجيهي لاادم مفااا يم التربيااة ماان اجاال التنميااة المسااتدامة فااي

دمشق

دكتوراه

15

دور الش اابا

الليب ااي ف ااي التربي ااة البيئي ااة المس ااتدامة وس اابل تط ااويره -د ارس ااة

دمشق

دكتوراه

16

اتجا ات الشبا

نحو العمل التطوعي .دراسة ميدانية في مدينة دمشق

دمشق

ماجستير

المعايير الوطنية  -دراسة ميدانية.

المادية -دراسة حالة كليات التربية بجامعة دمشق.
ميدانية

خطط وبرام مؤسسات االعمال في سورية .دراسة ميدانية.
ميدانية

مناقشة الرسائل العلمية
م

عنوان الرسالة

الجامعة

ماجستير أم

1

دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية

دمشق

ماجستير

2

واقل الثقافة االجتماعية لد طلبة جامعة دمشق والمصادر المكونة

دمشق

ماجستير

3

دراسة تحليلية لنظام إعداد معلمي المرحلة االبتدائية في سورية

دمشق

ماجستير

4

فاعليااة التخطاايط التربااوي فااي تحقيااق التنميااة التربويااة بااو ازرة التربيااة

دمشق

دكتوراه

5

إع ااداد خط ااو تربوي ااة مقترح ااة لري ااا .االطف ااال ف ااي .ع.س .وف ااق

دمشق

دكتوراه

6

الكفايااة الداخليااة والخارجيااة للتعلاايم الهندسااي الز ارعااي الجااامعي فااي

دمشق

دكتوراه

7

واقاال التخطاايط التربااوي ال ااداف التعلاايم االساسااي فااي  .ع .س.

دمشق

ماجستير

دمشق

دكتوراه

دمشق

ماجستير

دمشق

ماجستير

لها

والتعليم في سلطنة عمان
معايير الجودة الشاملة
.ع.س

من وجهة نظر العاملين في التخطيط التربوي

8

دور االعالم المرئي في تمكين الشبا

9

دور االتحاد العام النسائي في التأ يل التربوي للمرأة

10

البيئااة الماديااة الالزمااة لتاادري

للمشاركة المجتمعية

مدرسااي اللغااة االنكليزيااة فااي الصااف

الثامن من مرحلة التعليم االساسي في دمشق

دكتوراة

3
11

إعداد خريطة تربوية للتنمية االنسانية في منطقة البوكمال بمحافظاة

دير الزور.دراسة ميدانية

تطوير المنا

دمشق

دكتوراه

الدراسية وادارة التعليم
نوع المهمة

م

 1عضو فريق بحث لتطوير منا

اعداد مربيات ريا .االطفال

السنة

القسم أو الجامعة

2011

جامعة دمشق /كلية
التربية

باالشتراك مل جامعة لينوس السويدية.
 2مشاركة بوضل مفردات مقرر استراتيجيات حماية الطفل من العنف

2007

كلية التربية بجامعة
دمشق

مشارك بإعداد الالئحة الداخلية لنظام ماجستير التا يل والتخصص

3

2014

كلية التربية دمشق

(تخطيط تربوي)
مشارك بورشه عمل حول ربط خطة البحث العلمي في جامعة

4

2013

جامعة دمشق

دمشق بحاجات المجتمل
عضو لجنة المنا

5
6

وتوصيف المقررات وفق معايير الجودة

عضو لجنة إعداد دليل توجيهي لتطوير منا

كلية التربية الدما

2012

كلية التربية بدمشق

2012

كلية التربية بدمشق

مفا يم التنمية المستدامة  -بمشاركة مركز اليونسكو االقليمي.
توصيف مقررات عدد من المقررات(بيئية وسكانية واقتصاديات

7

2013

التعليم .والتخطيط التربوي).
مشارك بوضل مفردات مقرر التخطيط التربوي وتأليف مقرر جديد

8

اللجان الجامعية
اللجان على مستوى القسم:
م

اسم اللجنة

التاريخ

الدور

قسم أصول التربية.

2012

مشرف

2012

مشرف

1

مسؤول توصيف منا

2

مسؤول مراجعة مفردات المخطوطات االكاديمية المعتمدة فاي
قسم اصول التربية

اللجان على مستوى الكلية:
التاريخ

الدور

م

اسم اللجنة

1

لجنة توصيف مقررات اقسام كلية التربية

2012

عضو

2

لجنة مراجعة مفردات المخطوطات االكاديمية الجديدة

2012

عضو

3

لجنة توصيف مقررات كلية التربية وفق معايير الجودة

2013

عضو

4

المشاركات في لجان ومؤسسات خار الجامعة
م

اسم اللجنة

التاريخ

1

لجنة إلعداد مسودة مهام و يكلية مركز دراسات بحوث االسكان في سورية(و ازرة

2012

2

لجنة استشارية تخصصية علمية لقطاع بناء القدرات البشرية(مجلس الوزراء)

2012

االسكان والتنمية)

3

محاضرات وورش عمل قدمتها لطلبة واساتذة الجامعة
م
1

عنوان المحاضرة

الجهة المنظمة

السنة

محاضر في دورة تدريبية في كيفية قياس وتقويم

و ازرة التربية (سورية)

2004

أداء المعلم(حلقة اولى -تعليم اساسي(عنوات

المحاضرة نطوير كفايات المعلم) بمشاركة و ازرة
التربية

تقويم منا

2

البحوث االجتماعية المقدمة في

الورشة المنهجية العلمية

برنام الشرق االوسط( )MERCفي
تونس

2008

الخدمات المقدمة إلى المجتمل المحلي
 -1اإلشراف على البحوث العلمية:
عنوان البحث

الجهة المستفيدة

السنة

م
1

مقترحات إلعداد مهام و يكلية مركز دراسات بحوث االسكان

و ازرة االسكان والتنمية

2012

2

ربط خطة البحث العلمي في جامعة دمشق بحاجات المجتمل

مديرية البحث العلمي في

2013

3

دور الرجل في الصحة االنجابية

الهيئة السورية لشؤون

2013

4

تطوير قطاع بناء القدرات البشرية

رئاسة مجلس الوزراء

2012

5

مقترحات لدعم تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة

و ازرة االدارة المحلية

2011

في سورية

جامعة دمشق
االسرة.

ومحافظة دمشق

5

 -2الدورات التدريبية:
م

اسم الدورة

الجهة المنظمة

مستوى الدورة

تاريخ

1

مدر للمعلمين على كيفية إعداد خطة

كلية التربية

مبتدئ

2005

التربية العملية في مركز التدري
بصور(السلطنة)

2

مدر للمعلمين على كيفية المعالجة

االحصائية للبحوث التربوية في مركز
التدري

3

بصور خالل شهر مارس

مدر بصفة خبير في ورشة عمل
لتعزيز مهارات اشطر الوطنية

الفلسطينية المتخصصة في التخطيط

التربوي .دمشق ( 14-11يوليو 2010
.المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة
والعلوم (ايسيسكو)

4

مدر لقائدات المجتمعات المحلية في

المحافظات السورية للتعامل مل

الم ار قين بمشاركة اليونسيف -ومنظمة

االتحاد النسائي السوري.
5

المنظمة

والثقافة(اسيسكو)

المحتلة

والعلوم

بالتعاون من

منظمة االتحاد

-14-11
يوليو -
2010

مبتدئ

2006

العام النسائي

متدر /مشارك في دورات اإلرشاد

مقا ا حاوم بحا ااوث علميا ااة فا ااي ميا ااادين علا ااوم
التربيااة واالجتماااع .مركااز الشاارق الوسااط

بفلسطين

2005

منظمة اليونسيف

الجمعية السورية

متدر في دورة على عال اضط ار

أطر قيادية في

االسالمية للتربية

الألطفال بمشاركة اليونسيف -ومنظمة

النفسي للمرشدين النفسيين المبتدئين في

مبتدئ

مديريات التربية

منظمة االتحاد

المحافظات السورية للتعامل مل

ما بعد الصدمة .
8

بصور

مدر لقائدات المجتمعات المحلية في

الجمعية النفسية والتربوية

7

كلية التربية

منظمة اليونسيف

االتحاد النسائي السوري.

6

بصور

الفعالية

بالتعاون من

مبتدئ

2006

العام النسائي

للعلوم النفسية
والتربوية

الجمعية السورية
للعلوم النفسية
والتربوية

مركز الشرق

االوسط للبحوث

مبتدئ

مبتدئ
اعضاء يئة

تعليمية في

2001

2002

2008

6
للبحوث

MERC

جامعات عربية

المحاضرات العامة
م

الجهة المنظمة/المستفيدة

السنة

عنوان المحاضرة

الجمعية السورية للجودة

2002

استراتيجيات إدخال مفا يم الجودة الجمعية السورية للجودة

2003

أثر الوسط في جودة النظام التربوي

1
2

في منا

التعليم العام.

3

التربية من أجل الجودة في منا

4

التربية البيئية مدخل إلدارة جودة

الجمعية السورية للجودة

2004

التعليم النظامي
البيئة

الجمعية السورية للجودة

5

اآلثار النفسية والتربوية للحرو

6

التغيير الثقافي ونجاح أنظمة إدارة االتحاد العام النسائي

على اشطفال .
الجودة الشاملة

العنف والتربية.

7

الجمعية السورية للعلوم النفسية والتربوية

و ازرة الثقافة

متالزمة تد ور وضل المرأة الريفية برنام  MERCبحوث الشرق االوسط

8

وسبل تمكينها،

جودة البيئة المدرسية

9

مديرية التربية في ريف دمشق

10

استراتيجيات في إدارة وضبط

مديرية التربية في ريف دمشق

11

الضغوط النفسية وأثر ا على

الجمعية السورية للعلوم النفسبة والتربوية

الصف

اشطفال(الطفولة المبكرة).

2005
2003
2006
2007
2008
2004
2004
2004

تحكيم البحوث العلمية للدوريات والمجالت العلمية المحكمة وتحكيم الكت
1

أثر بيئة التعلم بالوسائط المتفاعلة القائمة على المشكلة( مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة
دمشق).

2

"أثر بيئة التعلم بالوسائط المتفاعلة القائمة على المشكلة (مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة
دمشق).

3

"مفا يم التربية البيئية المتضمنه لكتا

التربية اإلسالمية للصف الثامن في مرحلة التعليم اشساسي

7
في الجمهورية العربية السورية ومد اكتسا

الطلبة للمفا يم البيئية .دراسة تحليلية في محافظة

درعا" (مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة دمشق)
4

تحديد مهارات عمليات العلم المتضمنة في اشنشطة العلمية واشسئلة التقويمية الواردة في كتا
علم اشحياء والبيئة" (مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة دمشق).

5

أثر استخدام المدخل البيئي في تدريس علم اشحياء لطلبة الصف الثامن من التعليم اشساسي على
تنمية اتجا اتهم نحو البيئة(مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة دمشق)

6

مجلة جامعة تشرين

6

دور التربية البيئية وتأثير ا في حماية البيئة وموارد ا (مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم
النفس)
تقويم انتا علمي للتعيين بوظيفة عضو يئة تعليمية( الشؤون العلمية في جامعة دمشق).

7

عضوية الجمعيات العلمية والهيئات
م
1
2
3

اسم الجمعية/المؤسسة

الجمعية الجغرافية السورية.

الجمعية السورية للعلوم النفسية والتربوية.
الجمعية السورية للجودة.

الدولة

السنة

سورية

منذ 1990

سورية

منذ 2000

سورية

منذ 2001

البحوث العلمية المحكمة
 -1البحوث المنشورة باللغة العربية:

 -1واقل تطبيق التعلم النشط في المدارس صديقة الطفوفة وسبل تطويره من وجهة نظر
المعلمين -دراسة ميدانية(.بالمشاركة) مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية.
 -2اشسالي

التربوية التي تتبعها المنظمات السورية غير الحكومية في تعزيز ثقافة العمل

التطوعي من أجل التربية البيئية والسكانية -دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء مجلس
اإلدارة(.بالمشاركة) مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.
 -3أثر استخدام طريقة االستقصاء الموجه في تدريس التاريخ لتنمية المفا يم التاريخية لد تالمذة
الصف السابل من التعليم اشساسي في محافظة حمص( .بالمشاركة) مجلة جامعة البعث.
 -4مد استخدام الرحالت المدرسية كنشاط الصفي في تحقيق اش داف التربوية (معرفية-
مهارية -وجدانية) لمرحلة ريا .اشطفال( .بالمشاركة) مجلة جامعة البعث.
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 -5المياه المنزلية وفروق استهالكها بين النساء تبعا لمستوياتهن التعليمية ومعارفهن عنها .دراسة
ميدانية في المنطقة الجنوبية من سورية .مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية.
 -6أسالي

ترشيد استخدام المياه المنزلية وعالقتها ببع .المتغيرات دراسة تحليلية ميدانية في

المنطقة الجنوبية من سورية .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.
 -7الكلفة التقديرية لمشاريل االبنية التعليمية وأثر ا على تنفيذ ا-دراسة حالة مشروع توسل كلية
اآلدا ( .بالمشاركة) مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.
 -8واقل جودة البيئة التعليمية المادية في كلية التربية في جامعة دمشق من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التعليمية وطرائق تحسينها( .بالمشاركة) مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.
 -9ميزان ساعات العمل المأجور وغير المأجور لد المرأة والرجل وقيمته المالية في اشسرة السورية.
دراسة ميدانية تحليلية مقارنة في المنطقة الجنوبية من سورية .مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية
والنفسية.
 -10اتجا ات المرأة نحو اإلدارة المستدامة للمياه المنزلية وعالقتها ببع .المتغيرات .دراسة
ميدانية في المنطقة الجنوبية من سورية .مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية.
 -11اتجا ات المرأة نحو إدارة الطل

على المياه وعالقتها ببع .المتغيرات لد عينة من النساء

في المنطقة الجنوبية من سورية .مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.
-12دور الرحالت المدرسية كنشاط الصفي في تنمية الوعي البيئي من وجهة نظر معلمي
المدارس الثانوية في محافظة حمص( .بالمشاركة) مجلة جامعة البعث.
 -13دور المنظمات غير الحكومية في التربية من اجل التنمية المستدامة(.بالمشاركة) .مجلة
جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية مجلد  33العدد)118-99( 4 :
 -14أثر تدريس مادة التربية البيئية في اتجا ات الطال /المعلمين ومعارفهم ،دراسة ميدانية في
كلية التربية بجامعة تشرين( .بالمشاركة) مجلة جامعة تشرين للبحوث والد ارسات العلمية مجلد 33
عدد .)182-165 (.2
 -15تحديات التنمية الريفية المستدامة للمرأة السورية -دراسة ميدانية في محافظتي طرطوس
والالذقية( .بالمشاركة) مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 -16التمكين البيئي للمراة الريفية في محافظة الالذقية ،دراسة تحليلية تقويمية لبرام مشروع عين
التينة( .بالمشاركة) مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.
 -17المشكالت السكانية في الجمهورية العربية السورية من وجهة نظر عينة من الخبراء
والمختصين .دراسة تحليلية ميدانية( .بالمشاركة) مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.
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 -18جودة البيئة المادية للمدرسة وعالقتها باشنشطة البيئية .دراسة مسحية -ميدانية في مدارس
التعليم اشساسي -مدينة دمشق" .مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية ،المجلد  ،26العدد
اشول والثاني.
 -19منا

التربية البيئة المعرفة والممارسة لد المدرسين -دراسة ميدانية في مدارس التعليم

اشساسي /حلقة ثانية في كل من مدينة دمشق ،ومدينة عبري .دراسة ميدانية مقارنة.
(بالمشاركة)مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية ،مجلد  -25العدد الثاني.
 -2بحوث منشورة في وقائع مؤتمرات أو تمت المشاركة بها في مؤتمرات:
التربياة النظامية"ورقاة بحثياة مقدماة فاي الماؤتمر السانوي

" -1أساسيات الجودة ومقوماتها في مناا

الثال ااث للج ااودة .المنظم ااة العربي ااة لض اامان الج ااودة وجامع ااة ويل ااز بريطاني ااا ( )17-16حزيا اران
.2011على الرابط (.)www.AROCA,org

" -2دراسة تحليلية لعدد من الكت
منا

التربوية الجامعية وتطوير مضموناتها .مؤتمر حماياة الطفال فاي

التعليم العالي بين  /31-29أوكتوبر( .)2006( )37-66و ازرة التعلايم العاالي ،والهيئاة

السورية لشؤون اشسرة" واليونسيف.

 -3التربية البيئية مدخل إلدارة جودة البيئة .الندوة الوطنية التاسعة .المعهد العالي للعلاوم التطبيقياة،
دمشق.غير منشور.

 -4جودة البيئاة المدرساية -د ارساة اساتطالعية ميدانياة فاي مادارس التعلايم االساساي .النادوة الوطنياة
التاسعة .غير منشورة.

 -5التربيااة ماان أجاال الجااودة فااي منااا

التعلاايم النظااامي .الناادوة الوطنيااة الثامنااة .مجلـــة الجـــودة.

المعهد العالي للعلوم التطبيقية ،دمشق.

 -6اسااتراتيجيات إدخااال مف ااا يم الجااودة ف ااي منااا

الجودة ،المعهد العالي للعلوم التطبيقية ،دمشق.

التعل اايم العااام ،الن اادوة الوطنيااة الس ااابعة .مجلـــة

 -7أثاار الوسااط فااي جااودة النظااام التربااوي .الناادوة الوطنيااة السادسااة للجااودة .مجلــة الجــودة ،المعهااد
العالي للعلوم التطبيقية ،دمشق.

الكت

المنشورة
 -1التربية وتنمية الشخصية االجتماعية ،دار االعصار العلمي ،عمان .االردن.
 -2كفاية التربية -دراسة تربوية اجتماعية في تجمعات السكن العشوائي في دمشق
وريفها ،دار االعصار العلمي ،عمان .االردن.
 -3الخبرات البيئية والسكانية في التعليم النظامي ،دار االعصار العلمي ،عمان.
االردن(/ http://al-esar.com/portal/
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 -4حقوق الطفل التربية عليها (منظور التنمية المستدامة) .دار االعصار العلمي،
عمان .االردن(.قيد النشر).

 -5التربية البيئية.منشورات جامعة سرت .ليبيا(.بالمشاركة).

 -6التربية السكانية.منشورات جامعة سرت .ليبيا( .بالمشاركة)

 -7التربية البيئية والسكانية ،كلية التربية ،جامعة دمشق.

 -8التربية االجتماعية ،كلية التربية .جامعة تشرين.الالذقية( .بالمشاركة)

 -9التربية االجتماعية .كلية التربية .جامعة دمشق .نظام التعليم المفتوح( .بالمشاركة)

 -10التربية البيئية والسكانية .كلية التربية .جامعة دمشق .نظام التعليم المفتوح( .بالمشاركة)

 -11الخب ـرات االجتماعيــة الوجدانيــة لطفــل الروضــة .كليااة التربيااة .جامعااة دمشااق :نظااام التعلاايم

المفتوح( .بالمشاركة)

-12دليل األسرة :مرحلة المراهقة .منشورات اليونسيف .دمشق(بالمشاركة).
 -13العلوم االجتماعية .كلية التربية ،جامعة دمشق( .بالمشاركة)

 -14دليل األسرة :مرحلة الطفولة المبكرة .منشورات اليونسيف .دمشق( .بالمشاركة)

 -15بنية األسرة الريفية وعالقتها باألوضاع التعليمية ألبنائها .و ازرة الثقافة ،دمشق.

البحوث والمشاريل الممولة والمدعومة
م

1

عنوان المشروع

الجهة المانحة الدعم

الدور

تمكين المرأة من اإلدارة المستدامة للموارد المائية

مجلا ا ااس البحا ا ااث العلما ا ااي والد ارسا ا ااات

باحث منفرد

المنزلية -دراسة ميدانية في المحافظات الجنوبية

من سورية
منا

2

التربية البيئة المعرفة والممارسة لد

المدرسين -دراسة ميدانية مقارنة في مدارس

التعليم اشساسي /حلقة ثانية في كل من مدينة

دمشق ،ومدينة عبري(سلطنة ُعمان)

عـنـوان الـمراسـلــة:

العليا في جامعة دمشق

المجلااس اشعلااى للعلااوم .و ازرة التعلاايم

العالي .سورية

باحث

مشارك مل
عبدهللا
التوبي

الجمهورية العربية السورية /محافظة ريف دمشق /جديدة عرطوز.بناء المعلولي.مقابل
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