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أوال-البحوث المنشورة في مجالت علمية محكمة :

 -1املشكالت األكادميية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعةة دمشة ،جم ة ةة جامعةة دمشة ، ،اجمل ةد 15
جم العدد الثالث جم ص 95 – 43جم دمش1999. ،

 -2الرتبية واملع وماتية,جتربة اجلمهورية العربية السورية يف إدخال املع وماتيةة يف التع ةيق ل ةجل اجلةامع جم ة ةة
األكادميية الدولية ل مع وماتية يف موسكوجم 1997.
 -3األهة ة ةةداي الرتبوية ة ةةة يف ال ة ة ةةدان العربي ة ة ةةة ادراسة ة ةةة م ار ة ة ةةة ة ة ة ةةة املعه ة ة ةةد العة ة ةةاي لتة ة ةةاريت و ة ة ةةر ت
الرتبيةجمموسكوجم حولية املعهد لعام 1999.
 -4ح ةةوا الل ةةجل يف سةةور جم ة ةةة ا ةةاد اجلامعةةات الةةدول العربيةةة جم العةةدد  38اكةةا ون الثةةا  ,عمةةان
2001.
 - 5دوافةةا التقةةاا ادور بةةدورات التينهيةةجل امله ة يف سةةور جم ة ةةة جامعةةة دمشةة،جم اجمل ةةد  17جم العةةدد
الثالث جم 2001.
 -6اجتاهات الش اب اجلامع حنو عمجل املرأة جم ة ة جامعة دمش ،جم اجمل د  18العدد الثا .2002
 -7دراسة يف ع ق الرتبية جماملوسوعة العربية الكربىجم مادة ع ق الرتبيةجم دمش،جم جم 1998.
 -8التخليط الرتبويجم املوسوعة العربية الكربىجم مادة التخليط الرتبوي جمدمش،جم 1999.
 -9الش اب واملست جل صورة املست جل كما يراها ط ة اجلامعةجم ة ة املست جل العريبجم بريوتجم 1999.
 -10الرتبية املد يةجم مدخجل لالرت ةاء للعاللةة مةا بةس األسةرة واملدرسةةجم اجمل ةة الرتبويةةجم العةدد 59جم اجمل ةد
اخلامس عشر جامعة الكويتجم الكويتجم .2002
 -11دراسة م ار ة ملعولات ال قث الع م يف مؤسسات التع يق العاي احلكومية واخلاصةة اثةث ميةدا
يف س لنة عُمان -ظ ار جم ة ة دراسةات اخل ةيو واجلريةرة العربيةة جم جامعةة الكويةت ة ةس النشةر الع مة جم
العدد 123جم السنة 32جم أكتوبر .2006
 -12ت ةةوأل األداء التدريس ة خلرا ة ك يةةات الرتبي ةةة يف س ة لنة عمانادراسةةة ميدا ية لملشةةاركة جم ل ةةا
وزارة التع يق العاي بس لنة عمانجم صاللة 2002.
 -13العاللة بس املسةتوى التق ةي ل ل ةة اةادة الر اةيات و ةي هق العةام والك ايةة الداخ يةة ل تع ةيق
ال ة الترةةاري وال ةةناع جم دراسةةة ميدا يةةة جم ة ةةة ا ةةاد اجلامعةةات العربيةةةجم العةةدد ا 43جم عمةةانجم األردنجم
2004.
 -14بنيةة العاللةةة بةس املدرسةةة واجملتمةا ا ة وفة ،معةةايري اجلةودة الشةةام ةجم دراسةة ميدا يةةةجم اف ةة ظ ةةار
أمنوذجاجم .2004
 -15الرتبي ةةة املد ي ةةة دراس ةةة يف أزم ةةة اف تم ةةاء واملواطن ةةة يف الرتبي ةةة العربي ةةةجم ة ةةة ال ك ةةر السياسة ة جم ا ةةاد

الكتاب العرب جم دمش ،جم العدد احلادي والعشرون السنة الثامنة شتاء . 2005
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 -16معولة ةةات ال قة ةةث الع م ة ة يف ك ية ةةات الرتبية ةةة ادراسة ةةة ميدا ية ةةة لملشة ةةاركةجم ة ة ةةة جامعة ةةة دمشة ةة،
2009.
 -17مش ة ةةكالت الش ة ة اب الن س ة ةةية وافجتماعي ة ةةة جم دراس ة ةةة م ار ة ةةة ب ة ةةس الش ة ة اب الس ة ةةوري والعُم ة ةةا ا
لملشةةاركة ل ةةا وزارت التع ةةيق العةةاي يف اجلمهوريةةة العربيةةة السةةورية وس ة لنة عُمةةانجم ة ةةة جامعةةة دمشةة،
2009.
 -18اجتاهات ط ةة ك يةات الرتبيةة حنةو مهنةة التةدريس ادراسةة ميدا يةة ك يةة الرتبيةة ب ةاللة أمنوذجةا ة ةة
الرتبية الكويتية  .العدد احلايجم ة س النشر الع م جم جامعة الكويت 2006.
 -19دراسةةة م ار ةةة ملعولةةات ال قةةث الع م ة يف مؤسسةةات التع ةةيق العةةاي احلكوميةةة واخلاصةةة – دراسةةة
ميدا ية -ة ة دراسات اخل يو واجلريرة العربيةجم ة س النشر الع م جم جامعة الكويت 2006..
 -20أمنةةال الرعايةةة ال ة يت اهةةا األط ةةال يف إل ةةيق ظ ةةارجم اجلمعيةةة الكويتيةةة لت ةةدم لل ولةةة العربيةجمس س ة ة
الدراسات الع مية املومسية املتخ ة جم الكويتجم 2006.
 -21ح ةةوا امل ةرأة اخل يريةةة م ة وجهةةة ةر طال ةةات اجلامعةةة واجتاه ةةات الش ة اب اجلةةامع حنوه ةةاجم امل ةةؤ ر
الدوي الثالث لك ية الع وم افجتماعية جبامعة الكويتجم الكويت 2006.
 – 22صةةعولت تع ةةق الر اةةيات لةةدى تالميةةو احل ةةة األو مة التع ةةيق األساسة يف ظ ةةار م ة وجهةةة
ةةر مع مةةات الر ا ةةيات –دراسةةة ميدا يةةة-ا لملش ةةاركة ة ةةة ا ةةاد اجلامع ةةات العربيةةةجم عم ةةان جم األردن
العدد التاسا واألربعون.2008 .
 --23عُمان يف أدب الرحالةجم ة ة الرتار جم ا اد الكتاب العربجم دمش. 2008 ،
-24دور ك يةةات الرتبيةةة يف بنةةاء افجتاهةةات اداابيةةة حنةةو ال قةةث الع مة لةةدى الل ةةة -دراسةةة ميدا يةةةجم
ة ة جامعة دمش ،جم.2010
 -25الدول ةةة يف فك ةةر أفالط ةةون السياسة ة جم ة ةةة ال ك ةةر السياسة ة جمعدد ال ةةجل األولجم 2011جم ا ةةاد
الكتاب العرب جم دمش.،
 -26معولات ال قث الع م يف اجلامعات العربية م وجهة ر أعضاء اهليئة التدريسية –جامع
دمش ،والكويت أمنوذجاجم ة ة جامعة ال رات جم العدد األول جم اجمل د األول جم .2011
-27صورة املست جل لدى الش اب م وجهة ر ط ة اجلامعة – دراسة ميدا ية يف سورية والكويت
وس لنة عُمان الملشاركة ة ة ا اد اجلامعات العربية ل رتبية وع ق الن سجم دمش.2011 ،
 -28اجتاهات ط ة ك يات الرتبية حنو مهنة التع يق – دراسة ميدا ية م ار ة بس ك ية الرتبية يف جامعة
الكويت وك ية الرتبية لحلسكة يف جامعة ال رات أمنوذجاجمالملشاركة ة ة جامعة دمش ،ل ع وم الرتبوية
والن سيةجمدمش2011. ،
 -29ح وا املرأة بس األصالة واملعاصرةجم ة ة الرتار – ا اد الكتاب العربجم دمش ،جم2014.
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 -30الرتبية يف فكر الغرايجم ة ة الرتار – ا اد الكتاب العربجم دمش ،جم2013.
 -31دور وسائجل افت ال افجتماع ادلكرتو ية يف تشكيجل وع الش اب حنو األزمة يف سوريةجم املركر
الوط ل دراسات الش ابية .دمش.2015 ،
اثنيا -الكتب املنشورة:

 -1سوسيولوجيا التقد ت ادعالمية يف الوط العريب الملشاركة ,دار معد,دمش1996. ،
 -2بنية افت ال الت اع بس الل ة واملدرسس يف اجلامعة الملشاركة جمدار معد,دمش1996. ،
 -3صقة األط ال الن سية ودور املدرسة يف محايتها ,دار معد,تعريب,دمش1995. ،
 -4التن ؤ امل كر ب اب ية التع ق لدى األط ال ,دار معد,تعريب ,دمش1996. ،
 -5ر ت الرتبية يف ع ر التنوير ال ر س ادراسة يف ف س ة الرتبية ,دار معد,دمش1997. ،
 -6املدخجل إ ال س ة ,كتاب جامع  ,جامعة دمش2006. ،
 - 7ح وا الل جل افجتماعية والرتبوية ,مركر ادمارات ل دراسات ادسرتاتيرية . 2004
 -8أمن ةةال الرعاي ةةة الة ة يت اه ةةا األط ةةال يف إل ةةيق ظ ةةار ,اجلمعي ةةة الكويتي ةةة لت ةةدم لل ول ةةة العربيةجمس سة ة ة
الدراسات الع مية املومسية املتخ ة جم الكويتجم 2006.
 -9ف س ة الرتبية اجلماليةجم ترمجةجم جم دار معد ل ل اعة والنشرجم دمش2007. ،
 -10سيكولوجية اجملرم و ري اجلرميةجم ترمجةجم دار معد ل ل اعة والنشرجم دمش2008. ،

 -11ف س ة الرتبية اكتاب جامع لملشاركة جم جامعة دمش،جم 2007.
 -12ع ق افجتماع الرتبوي واملدرس الملشاركة دار معد ل ل اعة والنشر جمدمش2008. ،
 --13الرتبية ةةة املد ية ةةة جم كتة ةةاب جة ةةامع لملشة ةةاركة جم مديرية ةةة املل وعة ةةات اجلامعية ةةة يف جامعة ةةة دمشة ةة ،جم
2009.
م ة ال س ة ة اليوو يةةة إ ال س ة ة املعاصةةرةجم دار إع ةةار ,األردن جم عمةةان

 -14تلةةور ال كةةر ال س ة
2014.
 -15التخليط الرتبويجم كتاب جامع ملرح ة ادجازةجم ك ية الرتبية جامعة دمش،جم .2015

اثلثا -:اإلشراف على الرسائل العلمية لدرجيت املاجستري والدكتوراه:

 -1ادشراي ع ى رسالة ماجستري بعنواناليق الرتبية يف ال رآن الكرأل يف ك ية الرتبية جبامعة دمش.،

 -2ادشراي ع ى رسالة ماجستري بعنوانا الك اية الداخ ية ل تع ةيق ال ة يف اجلمهوريةة العربيةة السةورية ,
أجيرت يف ك ية الرتبية جبامعة دمش.،
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 -3ادشةراي ع ةةى رسةةالة ماجسةةتري بعنةوان ادور األسةةرة يف بنةةاء سة وا ال تيةةات افجتمةةاع أجيةةرت يف
ك ية الرتبية جبامعة دمش.،
 -3مشري مشارا ع ى رسالة ماجستري بعنوان " تلور الت اعةجل افجتمةاع بةس الل ةجل واألم يف موالة
التغوية وال لام " أجيرت يف ك ية الرتبية جبامعة دمش.،
 -4ادشة ةراي ع ةةى رس ةةالة دكت ةةوران بعنة ةوان اافجتاه ةةات املعاص ةةرة يف حوسة ة ة اددارة التع يمي ةةة أجي ةةرت
بدرجة شري يف األكادميية الدولية ل مع وماتية يف موسكو.
 -5ادش ة ةراي ع ة ةةى رسة ةةالة دكتة ةةوران بعن ة ةوان "الت ة ةةاد ت التع ة ةةيق يف ال ة ةةدان العربية ةةة وال ة ةةعولت ال ة ة
تواجهها" أجيرت بدرجة امتياز يف األكادميية الدولية ل مع وماتية يف موسكو.
 -6ادشراي ع ى رسالة دكتوران بعنوان " الك اية الداخ ية واخلارجية ل تع يق الرراع يف جامعةة دمشة" ،
ليد ادجناز يف لسق أصول الرتبية بك ية الرتبية جبامعة دمش.،
 -7ادشراي ع ى رسالة دكتوران بعنوان " مشروع واا خلة تربوية لر ض األط ال يف اجلمهورية العربيةة
الس ةةورية لاع ةوام  2015 -2010مدين ةةة دمش ةة ،وري ه ةةا أمنوذج ةةاجم لي ةةد ادجن ةةاز يف لس ةةق أص ةةول الرتبي ةةة
بك ية الرتبية جبامعة دمش.،
 - 8األش ةراي ع ةةى رسةةالة دكتةةوران بعن ةوان" دور مدرس ة مرح ةةة التع ةةيق الثةةا وي يف اجلمهوريةةة اليمنيةةة يف
تنمية ال يق الدمي راطية" أجيرت يف جامعة دمش.،
-9ادشراي ع ى رسالة دكتةوران بعنةوان" دور اجلامعةات احلكوميةة يف اجلمهوريةة العربيةة السةورية يف خدمةة
اجملتما ا  -دراسة ميدا ية "
 -10فاع ية التخليط الرتبوي يف

ي ،التنمية الرتبوية بوزارة الرتبية والتع يق يف س لنة عُمان-

رابعاا -املتؤرمرا ال ى شار يياا:

 -1امل ةةؤ ر الةةدوي الثةةا ل يو سةةكو,حول الرتبيةةة واملع وماتية,موسةةكو  ,1997وإعةةداد وع ةةرض الت ري ةةر
الوط ل رمهورية العربية السورية ل مؤ رجم يف ةال إدخال املع وماتية يف التع يق.
 -2املؤ ر الدوي ل تنمية افجتماعية ,دمش1995. ،

 -3مؤ ر الش كة العربية ل تلوير امله ألعضاء اهليئة التدريسية ,دمش1995., ،
الدماغ جامعة دمش ،ما اجلامعات األرد ية1995.,
 -4ورشة عمجل اع
 -5األش ةراي الع م ة ع ةةى املعسةةكرات اد تاجيةةة الع ميةةة لك يةةة الرتبيةةة جبامعةةة دمشةة ،لاع ةوام,1994:
1999. ,1998 ,1995
 -6املؤ ر الرتبوي األول لك ية الرتبية جبامعة دمش1997. ،
 -7املؤ ر الرتبوي الثا لك ية الرتبية جبامعة دمش1998. ،
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 -8املؤ ر الرتبوي لك ي الرتبية جبامعة دمش ،واجلامعة ال نا ية,بريوت 1998.
 -9املؤ ر الرتبوي جلمعية املع مس الكويتيةاالش اب واملست جل الكويت1999.,
 -10ورشة عمجل االرتبية املد ية جامعة جورج اتون,الوف ت املتقدة األمريكية1999.,
 -11ورشة عمجلاالرتبية ومؤسسات اجملتما املد ,جامعة ا د و,الوف ت املتقدة األمريكية1999.,
 -12امل ت ى الث ايف يف صاللة جم مركر الرتار ب اللة 2003.,
 -13الندوة الع مية لك ي الرستاا وصقار ,صقار 2004.
 -14النةةدوة الع ميةةة املشةةرتكة بةةس ك يةةات الرتبيةةة يف سةةورية وس ة لنة عُمةةانجم ك يةةة الرتبيةةة ث ةةب 2005
 -15دوة التنمية وال يئةجم ك ية الرتبية ب اللة 2005./12/14-12
 -16دوة عُمان التاريت واحلضارة جم ام م ت ى ظ ار الث ايف الراباجم .2006/3/20
 -17دوة عُمان التاريت واحلضارةجم ك ية الرتبية ب قار جم 2006.
 -18الندوة الع مية املشرتكة بس ك ي الرتبية بكجل م صقار والرستاا .صقار 2006.
 -19امل ت ى الث ايف يف صاللة اناس ة اختيار مس ط عاصمة ل ث افة العربيةجم صاللة . 2006
 -20املؤ ر الدوي الثالث لك ية الع وم افجتماعية جبامعة الكويتجم الكويت 2006.

 -21امل ةةؤ ر الراب ةةا ح ةةول آف ةةاا ال ق ةةث الع مة ة والتل ةةوير التكنول ةةوج يف ال ةةوط الع ةةريب جمللتع ةةاون ب ةةس
املؤسسة العربية ل ع وم والتكنولوجيا ووزارة التع يق العاي السوريةجم دمش ،كا ون األول .2006
 - 22النةةدوة ادل يميةةة ددارة امل ةوارد ال ش ةرية ومتل ةةات افرت ةةاء اؤسسةةات التع ةةيق العةةاي لةةدول ة ةةس
التعاون اخل ير جم صاللة –س لنة عُمان 2007./3/ 15-13
 -23املةةؤ ر الةةدوي اخلةةامس ملعهةةد الدراسةةات الرتبويةةة جبامعةةة ال ةةاهرة" التع ةةيق اجلةةامع يف ةتمةةا املعرفةةة
ال رص والتقد تجم جامعة ال اهرةجم2007./7/12-11
 -24مؤ ر افعتماد األكادمي لك يات الرتبية يف اجلامعات العربية رؤى وجتاربجم جامعةة طي ةة يف املدينةة
املنورة جم . 2009/5/20-17
-25ورشة اخلرباء العرب ملنالشة دليجل ال قث الرتبةوي الةوي أعدتةمل املن مةة العربيةة ل رتبيةة والث افةة والع ةوم
جم عمان .2010 / 3/ 20-18
خامسا -حتكيم البحوث للنشر:

 -1كيق الكثري م ثور الرتليةات األكادمييةة ألعضةاء هيئةة تةدريس يف اجلامعةات السةورية والعربيةة
و كيق عدد م ال قور ل نشر يف اجملالت الع مية ا كمة .

سادسا – عضوية املتؤسسا العلمية :

 عضو ة س لسق أصول الرتبية جبامعة دمش.،6

 عضو ا اد الكتاب العربجم منو عام .1997 عضو هيئة رير ة ة الرتار العريب . عضو اجلمعية السورية ل ع وم الن سية والرتبوية. عضو هيئة ال احثس يف املوسوعة العربية . عضو ة س إدارة املركر الوط ل دراسات الش ابية.سابعا -عضوية اللجان :
املشاركة يف عدد م ال ران منها:
 -1رئيس جلنة الع وم افجتماعية يف املشروع الوط ل تلوير الرتبوي يف سورية 1999. -1997
 -2عضو يف العديد م جلان منالشة رسائجل الدكتوران واملاجستري يف جامعة دمش.،
اثمنا -الدورا اليت خضع هلا:

 -1دورة صةةندوا األم ةةق املتقةةدة ل سةةكان األو بعن ةةوان" إدخةةال الرتبيةةة الس ةةكا ية يف منه ةةاج ك يةةة
الرتبية جبامعة دمش.1994 "،

 -2مراحةةجل التع ةةيق مةةا ل ةةجل اجلةةامع .1994 .دورة صةةندوا األمةةق املتقةةدة ل سةةكان الثا يةةة بعنةةوان"
إدخال الرتبية السكا ية يف منهاج
 -3دورة دور مؤسس ةةات التع ةةيق يف تكة ةريس م ةةاهيق الرتبي ةةة املد ي ةةةجم جامعة ةة أ ةةد و جم ال ةةوف ت املتق ةةدة
األمريكية .1999
 -عنوان املراسلة :ك ية الرتبية  -جامعة دمش -،دمش - ،سورية.

الربيد ادلكرتو abdullahmjedel2@yahoo.com :
هات منرل00963113443451 :
اهلات الن ال00963955346212 :

أ .د.عبد هللا اجمليدل
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