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  مشارك ومحاضر في دورة تدريبة لبرنامجSPSS  " دور القياس والتقويم في جودة التعليم في مؤتمر

 في جامعة القلمون الخاصة. 2016" العالي

  2016عضو لجنة تطوير معايير القبول في المركز الوطني للمتميزين في سورية لعام. 

 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر األول للصحة النفسية في جامعة تشرين 

 .عضو مجلس اإلدارة في مركز القياس والتقويم التربوي في وزارة التربية 
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