
 1 

 لدكتور طاهر سلوم ألستاذ اسرية ذاتية ل
 مناهج وطرائق تدريسختصص 

  طاهر عبد الكرمي سلوم:  االسم الكامل
 وطرائق تدريس مناهج التخصص العام: 

 مناهج وطرائق تدريس الدراسات االجتماعية التخصص الدقيق:
  (دكتور )أستاذ: املرتبة العلمية

 ناهج وطرائق التدريس يف كلية الرتبية جبامعة دمشق()أستاذ يف قسم امل:مكان العمل واترخيه-
 22/10/2015ولغاية  22/10/2013اعتباراً من  عميد كلية الرتبية جبامعة دمشق(7
 2/3/2013يف سوراي اعتباراً من مدير املركز الوطين لتطوير املناهج الرتبوية(6
ومكلف  2009/ 20/12من اعتبارًا  انئب عميد للشؤون العلمية كلية الرتبية ابلقنيطرة( 5

 ابلشؤون اإلدارية ملدة سنة ونصف.
/ 9اعتبارًا من شهر/انئب عميد للشؤون اإلدارية لكليات القنيطرة التابعة جلامعة دمشق -

 1/3/2013ولغاية 2011
اعتبارًا من  عودة إىل جامعة دمشق- جبامعة دمشق–كلية الرتبية يف   عضو هيئة تدريس (4

 .خيهوحىت اتر  م .23/8/2009
العام الدراسي   سلطنة عمان من -كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوسيف   عضو هيئة تدريس (3

 م.22/8/2009ولغاية  2006/2007
وحىت  2000/2001العام الدراسي  ذمن سلطنة عمان -كلية الرتبية بعربييف   عضو هيئة تدريس (2

 .2006-2005العام الدراسي احلايل 
عضو هيئة تدريس منذ – 1996إىل عام  1989حماضر من عام  -امعة دمشقج– كلية الرتبيةيف  (1

، م  2002اعتبارًا من عام )أستاذ مشارك(ستاذ مساعدأمث -)أستاذ مساعد(مدرس 1997عام 
 .17/10/2010أستاذ اعتباراً منمبرتبة و 

 :املؤهالت العلمية واترخيها-
   1996جامعة دمشق  / (تربية سكانية – تدريس االجتماعيات مناهج وطرق)دكتوراه يف الرتبية -

 (.متداخل تصميم منهج -)موضوع الرسالة: الرتبية السكانية يف تدريس اجلغرافية                
  1989جامعة دمشق      / (ة)طرائق تدريس اجلغرافيماجستري يف الرتبية  -
              1985جامعة دمشق   /دبلوم دراسات عليا ختطيط تربوي -
 1983جامعة دمشق                    /دبلوم أتهيل تربوي   -
 1982 جامعة دمشق    /(   جغرافيةبكلوريوس إجازة يف اآلداب )-
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 املقررات اليت دّرسها:-
 تصميم التدريس)ماجستري مناهج(-
 املناهج الرتبوية)ماجستري مناهج(-
 اجلودة يف املناهج الرتبوية)ماجستري مناهج(-
 س الدراسات االجتماعية.طرائق تدري-
 .طرائق تدريس اجلغرافية-
 .الرتبوية املناهج-
 الرتبية السكانية والرتبية البيئية.-
 الرتبية العملية-
 أصول التدريس.-
 .واإلحصاءمناهج البحث  -
 علم االجتماع الرتبوي-

 أخرى:خربات عملية -
 م.22/10/2015-22/10/2013عميد كليه الرتبية جبامعة دمشق-
-22/10/2013ني عام اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف احتاد اجلامعات العربيةأم-

 م.22/10/2015
 .2013للعام  يف سورية مدير املركز الوطين للمناهج الرتبوية-
 .2015-2014-2013رئيس حترير جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس لألعوام -
 وحىت اترخيه. 2013مشق للرتبية وعلم النفس اعتباراً من عام عضو هيئة حترير جملة جامعة د-
 2012انئب عميد كلية الرتبية للشؤون العلمية -
 .رئيس قسم- 2011انئب عميد كلية الرتبية للشؤون اإلدارية –
م وحىت 2010دمشق( منذ عام -حماضر من خارج املالك يف اجلامعة االفرتاضية عرب االنرتنت)خاصة-

 اترخيه.
 2013 -2012دمشق( يف العام-ضر من خارج املالك يف اجلامعة العربية الدولية)خاصةحما-
رئيس جلنة أتليف وتقومي كتب علم االجتماع والفلسفة يف املرحلة الثانوية يف سورية/ أربع  -

 /.2011-2009كتب/
بية وعلم حتكيم حبوث يف عدد من اجملالت العربية املتخصصة: )جملة احتاد اجلامعات العربية للرت -

جملة جامعة دمشق للعلوم -جملة الدراسات الرتبوية والنفسية بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس-النفس
 الرتبوية والنفسية...(.

 م.1997-1992رئيس حترير "جملة صدى الوطن" الصادرة ابسم املغرتبني العرب بفنزويال -
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 م .1996-1986مدير إداري يف احتاد الكتاب العرب بدمشق، من -
 .م مث داخل املالك بعدها1983مدرس يف مدارس حمافظة محاه من خارج املالك قبل عام -

 الدورات التدريبية:-
 م وزارة التعليم العايل دمشق.2012/2013/2014دورات استخدام "املودل" يف اجلامعة االفرتاضية-
 29/3/2012-27دورة حول مهارات التخطيط االسرتاتيجي يف وزارة التعليم العايل -
 م .2009أشهر /3مركز اللغة االنكليزية جبامعة السلطان قابوس-دورة لغة انكليزية-
 م جامعة السلطان قابوس.1/2009دورة استخدام "املودل" يف التعليم املفتوح-
 م جامعة السلطان قابوس.17/5/2008-10-دورة تصميم املقررات االلكرتونية-
 سلطنة عمان. 2005ية بعربيكلية الرتب-دورة لغة انكليزية-
 م.1998جامعة دمشق-دورة أتهيل تربوي يف التدريس يف التعليم العايل)دورة أتصيل(-
 مركز احلمراء.1995اكسز( دمشق -إكسل -وورد –دورة حاسوب) وندز -
 .1996 -1995املركز الثقايف الربيطاين بدمشق–دورة لغة انكليزية -

   ها ببحث :املؤمترات والندوات اليت شاركت في-
  - 2019دمشق -وزارة الرتبية -مؤمتر التطوير الرتبوي)رؤية مستقبلية لتعزيز بناء اإلنسان والوطن -

 " .دراسة استشرافية - مدرسة املستقبل يف سورية وفق متطلبات جمتمع املعرفةحبث بعنوان "
 .م2019/نيسان/  25-24-23جامعة تشرين  -الرتبية كلية  /الوعي اجملتمعي بقضااي البيئة/ورشة عمل -

يف ضوء  برانجمي معلم صف ودبلوم التأهيل الرتبويالبيئة املستدامة والرتبية البيئية يف " مشاركة بعنوان:
 منوذج كلية الرتبية جبامعة دمشق".-حمتوى املقررات واحتياجات الطلبة

 26إىل  24يف الفرتة من ( يف بكني )الصنيعلى طريق احلرير املنعقد الرتبوي امللتقى الثاين للحوار  -
 ."لتطوير املعلم مقرتح إطار – يف سوريةوتدريبه  املعلم إعداد"واقع   مشاركة بعنوان. 2018 نوفمرب

بعنوان"دور اجلامعة  24/5/2017سورية بتاريخ -امللتقى الرتبوي األول يف كلية الرتبية الرابعة ابلقنيطرة-
كة بعنوان " دور املناهج واإلدارة اجلامعية يف تنمية الوعي يف تنمية الوعي البيئي لدى الشباب" مشار 

 البيئي".
سلطنة  -املؤمتر الدويل الرابع لقسم الرتبية والدراسات االنسانية يف كلية العلوم واآلداب يف جامعة نزوى -

م مدى ابلتعاون مع اجلمعية العلمية لكليات الرتبية بعنوان "املعلم: اإلعداد والتعل 3/3/2016-1عمان 
 مشارك بورقة عمل بعنوان)متهني التعليم من وجهة نظر املعلمني(.-احلياة" 

ية للجمعية العلمية لكليات الرتبية يف مركز البحث الرتبوي يف بريوت اجتماع اللجنة التنفيذ -
 .تقدمي "دليل معايري اجلودة يف كليات الرتبية يف احتاد اجلامعات العربية"  م23/10/2015

" 8/5/2015-7ل إقليمية واجتماع خرباء يف " التعليم حول التغري املناخي يف بريوت ورشة عم -
 إبشراف مكتب اليونيسكو اإلقليمي يف بريوت.



 4 

بعنوان "دور  28/4/2015-27اجلزائر  - 2مؤمتر اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف جامعة وهران -
 على املؤمتر بصفيت األمني العام للجمعية. " مشارك بورقة عمل ومشرف والعوملة واملدرسة األسرة

ية للجمعية العلمية لكليات الرتبية يف جامعة عني مشس يف القاهرة اجتماع اللجنة التنفيذ -
 م.21/10/2014

بعنوان "دور   28/4/2014-26بريوت  -مؤمتر اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف اجلامعة اللبنانية  -
على املواطنة" مشارك بورقة عمل ومشرف على املؤمتر بصفيت األمني العام  كليات الرتبية يف الرتبية

 للجمعية.
حول أخالقيات العلوم والتكنولوجيا سالمة البحث وجلان األخالقيات والتجارب اليونيسكو دوة ن -

أخالقيات البحث من وجهة  مشاركة بورقة بعنوان: 2011سبتمرب 17-16 –بريوت  السريرية الدولية
 االسالمية. النظر

اجتماع خرباء شبه إقليمي ملنظمة األسيسكو حول سبل تعزيز قيم السلم والتفاهم بني الثقافات من  -
 .2010نوفمرب  3-1صنعاء -خالل املناهج والكتب املدرسية واملواد الرتبوية 

حتدايت العصر" مؤمتر كلية الرتبية جبامعة دمشق "حنو استثمار أفضل للعلوم الرتبوية والنفسية يف ضوء  -
 م.27/10/2009-25حبث بعنوان /التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية/

-16كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس–ندوة " املناهج الدراسية: رؤى مستقبلية"  -
 -فاعلية برامج بكلوريوس الدراسات االجتماعية )اتريخمشاركة ببحث بعنوان: " م.18/3/2009

 "يت  الرتبية واآلداب جبامعة السلطان قابوس من وجهة نظر اخلرجينيجغرافيا( يف كلي

-12وزارة الرتبية وصندوق السكان  -ورشة عمل إدماج املفاهيم السكانية يف املناهج الدراسية مسقط -
 م.2008/  16/4

أبريل/  4 - 2غرب املنتدى العريب اخلامس للرتبية والتعليم " التعليم  يف الوطن العريب والعوملة"الرابط /امل -
 . 2008نيسان  

-11مسقط-جامعة السلطان قابوس -ندوة الدراسات االجتماعية ودورها يف التنمية وخدمة اجملتمع -
 م.12/3/2008

 م.11/2007مسقط-جامعة السلطان قابوس -ملتقى الدراسات االجتماعية -
زارة الرتبية وصندوق األمم املتحدة و  -ورشة عمل إدماج املفاهيم السكانية يف املناهج الدراسية مسقط -

 م.2007/ 3للسكان لدول اخلليج العريب
 م.2007مسقط-ندوة الرتبية املواطنية يف معرض مسقط الدويل الثاين عشر للكتاب-
تقومي مدى  .م2006ندوة التعليم العايل العماين يف القرن احلادي والعشرين/كلية الرتبية بصحار-

 يف كلية الرتبية بعربي  لطرق التدريس الفعالة وسبل حتسني استخدامها اختيار أعضاء هيئة التدريس
 م.2005ندوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم العايل ج.ع.س /حلب -
 م2004مسقط-مشغل الرتبية العملية وتقومي خرجيي كليات الرتبية بسلطنة عمان-
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 م2001عمان  آفاقه وأبعاده /سلطنةالندوة الوطنية الثالثة )التعليم األساسي -
 م1993/دمشق  وزارة الرتبية -ندوة تطوير مناهج التدريب املستمر-

 م1994/دمشق وزارة الرتبية-ندوة مشكالت الشباب-

 م1998مؤمتر كلية الرتبية األول يف جامعة دمشق /-

 م1997اإلمارات العربية جامعة مؤمتر تطوير التعليم العايل العريب/-

 م1996ؤمتر االقليمي العريب للسكان/القاهرة امل-
         اجلمعيات والنوادي :   -

-2014-2013رئيس اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف احتاد اجلامعات العربية لألعوام - 
 م.2015

 اجلمعية اجلغرافية السورية .-
 )بلجيكا(االحتاد الدويل للدراسات العلمية السكانية .-
 مني يف سوراي.نقابة املعل-

 البحوث واملؤلفات:-
 قيد التحكيم للنشر. 1+قيد النشر اموافق عليه 3منشورة + 17البحوث: -أ

وزارة -جملة اخليال العلمي -يف األهداف واحملتوى والطريقة-يف املناهج التعليمية  اخليال العلميموقع  -
 .2020منشور -دمشق-الثقاف 

 -وتقدمي رؤية إلعادة البناء وتطوير املعلم  لكونية على سوريةيف ظل احلرب ا املعلمتقومي تكوين  -
 .2019دمشق -دراسة منشورة يف /الكتاب السنوي/ جلامعة بالد الشام

 -متطلبات متهني التعليم وصعوابته يف ضوء آراء اهليئات التعليمية يف مؤسسة اإلعداد ويف امليدان -
منشور  تونس–اجمللة العربية للبحوث الرتبوية  -دمشق منوذج كلية الرتبية جامعة دمشق ومديرية تربية

2018 
 )االلكرتونية( /مدادجملة مركز دمشق لألحباث والدراسات - التعليم موقع مؤسساتنا الرتبوية من متهني -

 م )موافقة على النشر(.2016
صادرة يف بريوت عن عمدة الثقافة والفنون ال -جملة فكر -إعادة البناء من خالل املناهج الدراسية-

 م. 2014خريف -120العدد  -واآلداب
جغرافيا( يف كلييت  الرتبية واآلداب جبامعة  -فاعلية برانجمي بكالوريوس الدراسات االجتماعية ) اتريخ -

 .)مقدم للتحكيم(تونس–اجمللة العربية للبحوث الرتبوية  -السلطان قابوس من وجهة نظر اخلرجيني
درجة توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي من -

وجهة نظر معلمي الصفوف، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة اآلداب والعلوم 
 (.)ابملشاركة .212-193، 2012، 5، العدد40اإلنسانية، اجمللد
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اجمللة الرتبوية جامعة  -لعاملي يف مناهج الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان البعد الوطين والبعد-
 . م2010، 24، اجمللد96/ العددالكويت

جامعة جملة الرتبية/ -تقومي كفاايت معلمي الدراسات االجتماعية خرجيي جامعات السلطان قابوس -
 .م(2009 )موافقة على النشر،البحرين

جملة -حنو استخدام احلاسوب واالنرتنت يف التعليم والتعلمة الرتبية بعربي كليتقومي اجتاهات طالبات  -
/ 140اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة ع/– دراسات يف املناهج وطرق التدريس

 .م2008نوفمرب
تقومي كفاايت تدريس مضامني الرتبية البيئية يف مناهج الدراسات االجتماعية لدى طالبات  -

كليات الرتبية / احتاد اجلامعات جملة   -صص يف كلية الرتبية بعربي واملعلمات يف مدارس عربيالتخ
 .م2007،  /5، العدد األول اجمللد / العربية

جملة رسالة الرتبية/مسقط -البعد الوطين والبعد لعاملي يف املناهج الدراسية يف عصر العوملة-
 م.2007/،15العدد/

هيئة التدريس يف كلية الرتبية بعربي لطرق التدريس الفعالة وسبل حتسني تقومي مدى اختيار أعضاء -
 م.2007تونس–/ اجمللة العربية للبحوث الرتبوية استخدامها

كليات جملة   -حنو كفاييت التفاعل الصفي وإدارة الصفكلية الرتبية بعربي تقومي اجتاهات طالبات  -
 .م2007 مس/اجمللد اخلا احتاد اجلامعات العربية –الرتبية 

جملة العلوم -فاعلية منحيي التكامل والتعاون يف املشروعات يف تشكيل االجتاهات البيئية والتدريسية-
 م.2005جامعة دمشق -الرتبوية والنفسية 

فاعلية برانمج الرتبية العملية داخل الكلية لتخصص معلم اجملال يف كلية الرتبية بعربي يف إكساب -
 .م2003جملة جامعة محص -لكفاايت التدريسيةالطالبات املعلمات بعض ا

فاعلية برانمج الرتبية العملية لتخصص معلم اجملال يف كلية الرتبية بعربي من وجهة نظر املشرفني -
 .م2003اجمللة الرتبوية جامعة الكويت -والطالبات املعلمات ومديرات املدارس املتعاونة

 .2000تونس–عربية للبحوث الرتبوية البيئة يف التعليم العايل العريب/اجمللة ال -
 .2000دمشق –/ وزارة الثقافةاألمن الغذائي والبيئة /جملة املعرفة  -

 .1999دمشق  -سيكولوجيا املرأة الريفية /جملة الرواد -

 .1998-يب/ دمشق عر املديوالت يف تدريس الرتبية السكانية /جملة املعلم ال -

 .1996–سكانية /اجمللة اجلغرافية / دمشقالعالقة بني اجلغرافية والرتبية ال -
 تعيينات تدريبية3كتب مدرسية +5( + الكرتوين1+ منشورة12كتب)  :املؤلفات –ب

 – املاجستري دمج التكنولوجيا يف التعليمكتاب مقرر تدريسي لطلبة   – زجالتعليم املتما-18
 م.)كتاب الكرتوين(.2019 -منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية
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منشورات  –كتاب مقرر تدريسي لطلبة دبلوم التأهيل الرتبوي   –ائق تدريس اجلغرافية طر -17
 م.)كتاب الكرتوين(.2017 -اجلامعة االفرتاضية السورية

منشورات  –كتاب مقرر تدريسي للسنة الرابعة مناهج وتقنيات   –تقومي املنهج وتطويره  -16
 . 2016-جامعة دمشق

 -امج األكادميية يف كليات الرتبية يف اجلامعات العربية/كتاب/ دليل ضمان جودة الرب -15
 م.2015منشورات اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف احتاد اجلامعات العربية 

 -جامعة دمشق منشورات -مقرر تدريسي للسنة الثانية معلم صفكتاب - األنشطة املدرسية-14
 م. 2014

جامعة  منشورات -سنة الرابعة مناهج وتقنياتمقرر تدريسي للكتاب - (2تصميم التعليم) -13
 م. 2012 -دمشق

جامعة  منشورات -مقرر تدريسي للسنة الثالثة مناهج وتقنياتكتاب - (1تصميم التعليم) -12
 م. 2012 -دمشق

-2009كتب علم االجتماع والفلسفة يف املرحلة الثانوية يف سورية/ أربعة كتب ابملشاركة/  -11
2011./ 

جامعة –كلية الرتبية -هي إلدخال مفاهيم التنمية املستدامة يف مناهج كلية الرتبيةدليل توجي -10
 )ابملشاركة(.م2010-دمشق

 م.2009-مسقط-سلطنة عمان-تعيني تدرييب يف الرتبية السكانية /وزارة الرتبية والتعليم(-9
 .م2009-مسقط-عمان سلطنة-دليل الرتبية السكانية يف املناهج الدراسية/وزارة الرتبية والتعليم(-8

دار الكتاب اجلامعي، العني -القيم مناهجها وطرق تدريسها وتقوميها -الرتبية األخالقية -7
 م2008

جامعة  منشورات -صفحة( 630) كتاب مرجعي-تدريس الرتبية البيئية والسكانية  املرجع يف-6
 م.2005 -دمشق

نظيم األسرة السورية ابلتعاون مع اندي ت مجعيةمنشورات  -الصحة اإلجنابية عند البدو يف سورية-5
 2001دمشق -روما

 .م/2000وزارة الزراعة -حقوق املرأة  /دمشق(4
 .م1996-كتاب/دليل الرتبية السكانية يف كلية الرتبية /جامعة دمشق(3

 .م1994دمشق–الوعي البيئي والسكاين لدى الشباب/احتاد الشبيبة ابملشاركة (2

 .م1993دمشق /لسكانية يف املرحلة االبتدائية/وزارة الرتبية تدريس الرتبية البيئية وا(1
 اإلشراف على البحوث :-ج  
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رسالة  11؛ منها الرتبية البيئيةالدراسات االجتماعية و و  املناهج يف دكتوراه لة/رسا14اإلشراف على /-
، تشرينامعة جب كلية الرتبية  دكتوراه يف لتان/رسا2/يف كلية الرتبية ومعهد اللغات، و امعة دمشقجب

 .ورسالة واحدة يف كلية الرتبية جبامعة عني مشس
 13؛ منها الدراسات االجتماعيةمناهج تدريس يف  ماجستري لة/رسا16/أكثر من على اإلشراف-

 .جامعة السلطان قابوسماجستري يف  ئل/رسا5/يف كلية الرتبية ومعهد اللغات،  امعة دمشقجب رسالة
جامعة و  .والبعث وتشرين دمشق اتكتوراه وماجستري يف جامعد  لة/ رسا25/أكثر من مناقشة-

 .والريموك يف األردن السلطان قابوس
 األنشطة العلمية واالجتماعية:-

املشاركة يف حتكيم النتاج العلمي للعشرات من أعضاء هيئات التدريس من أجل تعيينهم ومن أجل -
 .واملستنصرية وصنعاء واألردن بغداد ترقياهتم يف اجلامعات السورية واجلامعات العربية

 .2018رئيس جلنة تطوير برانمج دبلوم التأهيل الرتبوي يف كليات الرتبية يف اجلامعات السورية ، -
املشاركة يف تقومي مناهج التعليم يف املدارس واملعاهد الشرعية التابعة لوزارة األوقاف يف اجلمهورية -

 م.2016-2013العربية السورية خالل األعوام
 19/12-18دمشق من –حماضر يف الورشة الرتبوية اليت أقامها مركز القياس والتقومي يف وزارة الرتبية -

 املطورة". وفق املعايري واملناهج تقوميالقياس والبعنوان " 2016/
ري( حماضر يف الورشة الرتبوية اليت أقامها املركز الوطين لتطوير املناهج الرتبوية ابلتعاون مع اليونسكو)خب-

بعنوان " تعزيز كفاايت بناء معايري املناهج الرتبوية لدى فريق تطوير 2016/ 1/ 7-3دمشق من–
 املناهج يف املركز الوطين".

يف دمشق لليونسكو / اليت أقامتها اللجنة الوطنية  حماضر يف ندوة /التنمية املستدامة والتغري املناخي-
 حول التغري املناخي يف مناهج التعليم التقين" ابلتعاون مع اليونسكو)خبري(بعنوان" التعليم 

 .م2015/أيلول/  16-15-14و9-8-7دمشق -وزارة الرتبية 
تقومي دليل/ التعلم النشط/ املعد ابلتعاون بني مديرية التخطيط يف وزارة الرتبية دمشق واملكتب -

 .2014يف بريوت لليونسكواإلقليمي 
الرتبية  ، اليت أقيمت ابلتعاون بني وزاريتاهج وفق مدخل املعايري حماضر يف الورشة الوطنية ملتطلبات املن-

-14، وذلك يف كلية الرتبية جبامعة دمشق والتعليم العايل يف سورية ومركز البحوث الرتبوية يف لبنان
 م.2014تشرين أول 16

 18/12-16خ دمشق بتاري–حماضر يف الورشة الرتبوية يف وزارة الرتبية ابلتعاون مع اليونسكو )خبري(-
 بعنوان " دور اإلعالم الرتبوي يف تطوير املناهج الرتبوية".2014/
 م.2011املشاركة يف تقومي مشروع السياسة السكانية يف سورية قبل تقدميها جمللس الوزراء خالل عام -
 .2011عضو جلنة تقومي اللوائح الداخلية اجلديدة للكليات يف جامعة دمشق للعام -
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ف وتقومي كتب علم االجتماع والفلسفة يف املرحلة الثانوية يف سورية/ مخس  رئيس جلنة أتلي-
 /.2012-2009كتب/

تدريب فريق الرتبية السكانية يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان على استخدام التعيني التدرييب -
 م.15/6/2009املخصص لتدريب املعلمني  تدريس الرتبية السكانية 

بية السكانية يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان على حتليل مضامني الرتبية تدريب فريق الرت -
 م.15/9/2008-السكانية يف املناهج الدراسية

عضو فريق الرتبية السكانية الرئيس يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ابلقرار  -
 م(.116/2008الوزاري)

 .2008-2006بية جبامعة السلطان قابوس خالل األعوام عضو جلنة اجلودة واالعتماد يف كلية الرت -
 .2007حقائب تدريبية خاصة بوزارة الرتبية والتعليم، مسقط  5حتكيم -
 .2006-2003عضو جلنة اجلودة واالعتماد يف كلية الرتبية بعربي خالل األعوام -
يق حبث أجنز التقومي م، وترأس فر 2004 -املشاركة يف تقومي خرجيي كليات الرتبية بسلطنة عمان  -

 إبشراف وزارة التعليم العايل العماين.
 م.2004و 2003 يعام والتعليم يف الظاهرةالرتبية املعلمني يف مديريةحبوث  مسابقيتحتكيم  -
 م.2003حتكيم أحباث مؤمتر حبوث الطالبات الثاين بكلية الرتبية بعربي مطلع عام -
ية بعربي ملدة مخس سنوات ممثاًل لقسم الدراسات الرتبوية يف املشاركة يف جلان البحوث يف كلية الرتب-

 الكلية.
 املشاركة يف حتكيم البحوث لعدد من اجملالت الرتبوية يف جمال التخصص.-
املشاركة يف حبث ميداين مجاعي بعنوان )الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة لدى البدو يف سورية ( عام -

 م.2002سرة السورية واندي روما، وصدر يف كتاب عام م حتت إشراف مجعية تنظيم األ2000
املشاركة يف حبث ميداين مجاعي بعنوان )تقومي مشروع الرتبية السكانية يف وزارة اإلعالم يف سورية( عام -

 م.1998م حتت إشراف صندوق األمم املتحدة للسكان، وصدر يف كتاب عام 1998
عمل يف الرتبية البيئية والرتبية السكانية ضمن  إلقاء عشرات احملاضرات واملشاركة يف ورشات -

عات تشرف عليها منظمات اتبعة لألمم املتحدة )اليونسكو، وصندوق األمم املتحدة للسكان ، و مشر 
 ومنظمة األغذية والزراعة ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الصحة العاملية..(يف سورية.

 .م2004-2003 رتبية يف سلطنة عماناملشاركة يف مشاغل تطوير مناهج كليات ال -
 . م1996املشاركة يف مشروع إدخال مفاهيم الرتبية السكانية يف مناهج كلية الرتبية يف جامعة دمشق -
-1997املشاركة يف مشاغل تطوير مناهج كليات الرتبية يف سورية وإجناز الالئحة الداخلية اجلديدة -

1998. 
 .عقد التسعينات خالل رة الرتبية يف سوريةاملشاركة يف جلان تطوير مناهج وزا -

 كلية الرتبية – جامعة دمشق-دمشق العنوان:



 10 

 00963,11,5352252هاتف منزل- / 00963,992794545هاتف نقال/
 tsallom2002@yahoo.com:الربيد االلكرتوين -

                                 عبد الكرمي سلوم طاهر د.أ.


