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:الدورات التدريبية  

 :دورات خاصة بالحاسب اآللي

املركز البريطاني للحاسبات 

 واملعلومات

2006 

(Word-windows– Access – PowerPoint – (Excel 

 

 (.2006دورة صيانة الحاسب األلي ) -

(، والتي 10/2007) ICTPدورة 

 تضمنت البرامج اآلتية:

1-Typing 

2- Basic Concepts of IT. 

3- Using computer and Managing Files. 

4- Word Processing. 

5- Spreadsheets. 

6- Introduction to PC Maintenance and Protection. 

7- Presentations. 

8- Database. 

 ( 2010)  ز دورة تصميم تطبيقات الويندو  -

 (.2011دورة استخدام التكنولوجيا في التعليم ) -

 Information Security (2011 )دورة أمن املعلومات  -

 Cyber Security (2012 )دورة االمن اإللكتروني   -

(، والتي 2013) ICDLدورة 

 ت البرامج اآلتية:تضمن

1- IT. 

2- Windows. 

3- Word. 

4- Excel. 

5- Access. 

6- PowerPoint. 

7- Internet 

 Web Development via Asp.NETدورة تصميم املواقع االلكترونية  -

 Hardware& Software|"دورة صيانة وتطبيقات البرمجة للحاسب اآللي  -

تخصصية: الدورات التدريبية  

 (.2009جامعة عين شمس -كلية اآلداب PRE- TOEFL - ليزية )دورة لغة انج -

 (.2013دورة التخطيط االستراتيجي ) -

 (.2015دورة مشروعات البحوث التنافسية ) -
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 (.2012دورة ادارة الفريق البحثي ) -

 (.2012دورة مهارات االتصال في أنماط التعليم املختلفة ) -

 (.2012دورة النشر الدولي للبحوث ) -

 (.2012العرض الفعال ) دورة مهارات -

 (.2012دورة معايير الجودة في العملية التدريسية ) -

 (.2011فرع السادات  -املنوفيةمن جامعة ) TOEFLعلى حاصل  -

 (.2012من جامعة حلوان ) TOEFLعلى حاصل  -

-29/10ملشرفي التدريب امليداني في الفترة من  (TOT)البرنامج التدريبي لتدريب املدربين  -

 والذي تتضمن املهارات األساسية ملشرفي التدريب امليداني التالية: ،31/10/2013

 مهارة التقويم. -ا -

 الفردية والجماعية والتقويمية. اإلشراقيةمهارات االجتماعات  -2 -

 مهارات إعداد الخطة التدريبية. -3 -

 أساليب التدريس والتدريب. -4 -

 ورشة عمل إعداد األنشطة التدريبية. -5 -

 ث النظرية والتطبيقية. إعداد االبحا -6 -

 متابعة الحاالت الفردية في التدريب امليداني. -7 -

 كيفية إعداد البرنامج في خدمة الجماعة. -8 -

 (.2013)املجلس األعلى للجامعات  SPSSدورة تدريبية في برنامج  -

معهد الدراسات والبحوث  –جامعة القاهرة )جدا جيد  دورة تدريبية في الرياضيات بتقدير -

 (.2014ئية االحصا

 .2013(، نوفمبرFRATCأكاديمية) وم في العالج املعرفي السلوكي مناجتياز دبل -

 

 :تمت املشاركة فيهاورش العمل التي 

Medical social work staff development  - 

 .ورشة عمل بعنوان تنمية مهارات املمارسين في الخدمة االجتماعية الطبية 

- Foundation in school social work : research and practice aspects 

  ورشة عمل بعنوان األشكال والنماذج املعاصرة في املمارسة والبحث في الخدمة االجتماعية

 املدرس ي.

-Writing and Publishing International Journals: 

Requirements, Process and Strategies. 

 مية في املجالت الدولية: متطلبات وعمليات ورشة عمل بعنوان إعداد ونشر األبحاث العل
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 واستراتيجيات.

  البحث العلمي في العلوم االجتماعية. بعنوان منهجيةورشة عمل 

 .ورشة عمل عن تصميم املقررات اإللكترونية 

  البحوث االجتماعية بكلية التربية جامعة املنصورة. فيورشة عمل عن مهارات القياس 

 املختلفة.التصال بين الطبقات العلمية ورشة عمل عن تنمية مهارات ا 

 .ورشة عمل حول مهارات التحدث باللغة االنجليزية 

  ورشة عمل حول برنامجspss ة الخدمة االجتماعية جامعة حلوان ببرنامج التنمية يبكل

 الخدمة االجتماعية. فياالكاديمية 

  عة قطر.استخدام نظام التقييم االلكتروني ملخرجات التعلم بجامورشة عمل عن 

 . ورشة عمل عن استراتيجيات تفعيل االتجاه الوجداني في العملية التعليمية 

 .ورشة عمل عن التعلم القائم على املخرجات بجامعة قطر 

 .ورشة عمل عن نظرة عامة على موارد املكتبة بجامعة قطر 

 زة ورشة عمل عن زيادة تفاعل الطلبة في الصف باستخدام تكنولوجيا كليكزر عن طرق أجه

 الهاتف الذكية بجامعة قطر.

  قطر .ورشة عمل عن استخدام األنماط في مايكروسوفت ورد : ملاذا وكيف بجامعة 

 بجامعة قطر. ورشة عمل عن مركز التقديرات بالبالك بورد 

  بجامعة قطر.ورشة عمل عن النزاهة االكاديمية العضاء هيئة التدريس 

  بجامعة قطر.طريق البالك بورد ورشة عمل عن استالم الواجبات وتقييمها عن 

  بجامعة قطر.ورشة عمل عن أداة تسجيل الحضور والغياب 

  بجامعة قطر.ورشة عمل عن التعامل مع املحتوى في البالك بورد 

  بجامعة قطر.ورشة عمل عن مقدمة في استخدام البالك بورد 

  بجامعة قطر.ورشة عمل عن كيفية تسجيل املحاضرات وأرسلها بالبالك بورد 

  تحسين األداء ورشة عمل عن التأكد من صدق االختبارات وثباتها واالستفادة من البيانات في

 بجامعة قطر.

 قييم االلكتروني ملخرجات التعلم بجامعة ورشة عمل عن التدريب على استخدام نظام الت

 قطر.

 بجامعة قطر. ورشة عمل عن تصميم االختبارات االلكترونية بالبالك بورد 

 فيها:ت حاضر  التي ورش العمل

  كلية العلوم –ورشة عمل حول أساليب مواجهة العنف ضد االطفال بجامعة الكويت

 أمان. فيم. ضمن فعاليات مؤتمر الطفولة  2014مايو  7-5الفترة من  لاالجتماعية. خال
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  ورشة عمل بعنوان " القلق العاطفي عند املراهقين وكيفية التعامل معها" خالل الفترة من

. واملجتمع.م ضمن فعاليات امللتقى السنوي الحادي عشر بعنوان الصحة 23/25/3/2015

 قضايا معاصرة.

  مارس  25-23في وقاية االطفال من العنف خالل الفترة ما بين  االسيكودرامورشة عمل عن

كلية العلوم االجتماعية ضمن فعاليات املؤتمر السنوي "العنف  –الكويت  م بجامعة 2015

 ة االجتماعية باملجتمع.وعالقته بالصح

  بجامعة  2015-4-2الصحي خالل الفترة من  الوعيورشة عمل عن تنمية قدرات االطفال حول

 امللتقى السنوي الثاني " طفولة نحو مستقبل أفضل. –كلية العلوم االجتماعية –الكويت 

  ورشة عن كيفية استخدام برنامج التحليل اإلحصائيspss ثين بمركز تنمية قدرات الباح– 

 .8/4/2014إلى  4/4/2014بطنطا. في الفترة من 

  ورشة عمل بجامعة قطر حول " استخدام استراتيجية كايزين املطورة لتعزيز العملية

 بالجامعة.يوم األوفيد السنوي  .2018 /16/1التعليمية 

  " بقسم   2018 / 4 / 23ورشة عمل بجامعة قطر حول" استخدام اساسيات البحث العلمي

 م اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم .العلو 

 االكاديمية: واملؤلفاتوالدراسات العلميـة بحــاث اال  -
   التتتعلم النشتط ودوره فتتي تحستين ميتتول التالميتذ املدرستتية" املجلتة العلميتتة بحـ  منشـور

 2014جامعة طنطا.–لعلوم التربية الرياضية 

  ي تنميتة قتيم املواطنتة لتتدى " نحتو تصتور مقتتترو لتدور الخدمتة االجتماعيتة فتت بحـ  منشـور

 املؤتمر األول للشباب بالقاهرة. 2016الشباب الجامعي.

  لتتتتدى االخصتتتتائيين  جتتتتودة الحيتتتتاة الو يفيتتتتةعالقتهتتتتا بالضتتتتغوط املهنيتتتتة و " بحــــ  منشــــور

 ، مجلة كلية اآلداب، جامعة طنطا.2016االجتماعيين ،

   لتتتدى طتتتالب املرحلتتتة  أنمتتتاط املنتتتاى األستتترى وعالقتتته باالنضتتتباط املدرستتت ي بحــ  منشـــور

 الجمعية املصرية لألخصائيين االجتماعيين. -، مجلة الخدمة االجتماعية 2017،الثانوية

  لتدى عينتة متن  الضغوط املرتبطة بالتتدريب امليتداني وعالقتهتا بالعائتد امل تي  بح  منشور

تتتتتات والبحتتتتتتوث 2019" طتتتتتالب جامعتتتتتتة قطتتتتتتر تتتتتة للدراست تتتتتة االجتماعيت تتتتتة كليتتتتتة الخدمت ، مجلت

 (.16جامعة الفيوم، شهر يوليو، العدد ) –ية االجتماع

   اتجاهتات الجيتل الرقمتي فتي املجتمتع املصتري نحتو التعلتيم دراستة علتى عينتتة بحـ  منشـور

تتتتتوث ( : 2020) واإلنتتتتتاث التتتتتذكور متتتتتن  تتتتتة الخدمتتتتتة االجتماعيتتتتتة للدراستتتتتات والبحت مجلتتتتتة كليت

 (.18جامعة الفيوم، شهر يناير، العدد ) –االجتماعية 

   دور القصص واألفالم التوعوية في غرس القيم املجتمعية قيد العمل    دراسة بحثية
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 .2020  دراسة بحثية بالتعاون مع مركز دعم للصحة السلوكية،  باملجتمع القطري 

  :التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي باملدارسبح  قيد التحكيم والنشر 

 باملجتمع القطري. وآليات مواجهتها

 

 علمية:املؤلفات ال -

استتخدام العتالج املعرفتي الستلوكي للحتد متن ستلوك املشتاغبة " فتي ضتوء معتتايير : الكتـا  األو   -

 .2016دار الكتب والدراسات العربية بالقاهرة.  الجودة واالنضباط املدرس ي "

 الدورات التدريبية التي حاضرت فيها:  
 باملنطقتة االزهريتتة  قيمتتتأ والتتيدراستة الحتتاالت الفرديتة، دورة تدريبيتتة بعنتوان" محاضتر بت

 .24/3/2013إلى  23/3/2013الفترة من  في-محافظة املنوفية –بشبين الكوم 

 ا متن الحضتانة إلتى  فيدورة تدريبية حول معايير الجودة محاضر ب املؤسستات التعليميتة بتدءم

تحت رعايتة بجمعيتة أبنتاء فرستيس، التابعتة إلدارة التضتامن االجتمتاعي بزفتتي فتي  الجامعة.

 .12/2/2013حتي 9/2/2013ترة من الف

 ت ت دورة تدريبيتتتة بعنتتتوان "منظمتتتتات املجتمتتتع املتتتدني واملشتتتاركة السياستتتية"، والتتتتتي محاضتتتر بت

 .9/1/2012في  -محافظة الغربية -أقيمت بمركز اإلعالم والتدريب بمدينة زفتي

 رة برنتتامج تتتدريبي بعنتوان" تنميتتة مهتتارات قتادة العمتتل الشتتبامي"، والتذي أقتتيم بتت دامحاضتر ب

 .14/3/2012ب تاريخالتعليم املدني، بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في 

 ت ت قتتتة طدورة عتتتن دراستتة الحتتتاالت الفرديتتتة متتتن الناحيتتة النظريتتتة والتطبيقيتتتة باملنمحاضتتر بت

 .16/3/2014إلى  15/3/2014االزهرية بالقليوبية من 

 البرنتتتامج التتتتدريبي لتنميتتتة مهتتتارات األخصتتتائيين العتتتاملين باملؤسستتتات اإليوائيتتتة"، محاضتتتر ب

 إلتتتتتى 8/12/2013والتتتتذي أقتتتتتيم بمجمتتتتتع ختتتتتدمات املتتتتترأة املتكامتتتتل بب هتتتتتا ختتتتتالل الفتتتتتترة متتتتتن 

 تحت إشراف وزارة التأمينات والشئون االجتماعية. 13/12/2013

 نتات العامليتة " املكتبتة الرقميتة " محاضر بدورة تدريبية عن طريقة التعامل متع قواعتد البيا

 2016بمركز أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان .

  والتتتي  املجتمتتع،محاضترة عتتن التنميتتة البشترية واالستتبثمار البشتتري متن أهتتم مقومتتات بنتاء

تتتتتة  ت ت ت ت ت تتتتت دارة التربيت ت ت ت ت ت ت تتتتتت بت ت ت ت ت ت تتتتتتة،أقيمت ت ت ت ت ت تتتتتتة،  االجتماعيت ت ت ت ت ت تتتتتتة القليوبيت ت ت ت ت تتتتتتة، محافظت ت ت ت ت ت تتتتتتاطر الخيريت ت ت ت ت بالقنت

 .10/3/2013بتاريخ

 والتتتتذي  املتتتدارس،التتتتدريبي لتنميتتتتة املهتتتارات اإلداريتتتة والقياديتتتتة ملتتتديري  البرنتتتامجمحاضتتتر ب

 21/9/2014محافظة الشترقية ختالل الفتترة متن -أقيم بمديرية التربية والتعليم بالزقازيق 

 .2014 /25/9إلي
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  محاضتتترة عتتتن ثقافتتتة التطتتتوع للشتتتباب واملتتتترأة بمركتتتز النيتتتل للعتتتالم والتعلتتتيم والتتتتتدريب ،"

 .20/2/2013كز اإلعالم والتدريب بمدينة زفتي في والتي أقيمت بمر 

  تتتتا تتتائز املواطنتتتتة الصتتتتالحة التتتتتي تقتتتتوم عل هت محاضتتتترة عتتتتن الحقتتتتوق والواجبتتتتات متتتتن أهتتتتتم ركت

بمدرستتتتة كشتتتتي الثانويتتتتتة  11/2/2015املجتمعتتتتات والتتتتتي عقتتتتتدت يتتتتوم االرمعتتتتاء املواقتتتتتف 

 .بزفتي –العسكرية بنين 

 تنميتة البشترية "مهتارات االتصتال الفعتال"دريبيتة الخاصتة بالمحاضرة من خالل الدورة الت 

تحت رعاية بجمعية أبناء فرسيس، التابعة إلدارة التضتامن االجتمتاعي بزفتتي فتي الفتترة متن 

 .5/2/2013حتي 2/2/2013

  بدولة قطر:  كــــــ محاضر   الدورات التدريبية 

  ي فتتتي محاضتترة بمدرستتة ستتعد بتتتن امتتى وقتتاا بعنتتوان " أستتتاليب تحقيتتق االنضتتباط املدرستت

 .16/10/2017ضوء التربية الحديثة، دولة قطر، 

 التتدخل امل تتي بمركتتز الشتتفلا لتذوي اإلعاقتتة، دولتتة قطتتر  بمحاضترة عتتن املهتتارات وأستتالي

6/12/2017. 

  ،13/12/2017محاضرة الوالء واالنتماء املجتمعي، دولة قطر. 

  املعاصتتر،كي محاضترة بمدرستة ستعد بتن امتى وقتتاا بعنتوان " استتراتيجيات التوجيته الستلو 

 .7/12/2017 قطر،دولة 

  2018، كلية اآلداب والعلوم، الواحة االكاديمية، جامعة قطر العلمياساسيات البحث. 

  مركتز تنميتة قتدرات أعضتاء هيئتتة التعليميتةاستتراتيجية كتايزين املطتورة لتحستين العمليتة ،

 . 2018التدريس بجامع قطر ،

 قطر.جامعة  والعلوم،ماعية، كلية اآلداب اخالقيات البحث العلمي، قسم العلوم االجت 

  ،2019مهارات البحث االجتماعي، وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية. 

 ،2019وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية،  ميكروسوفت بوربوينت. 

 تتتتتتل ت ت تتتتتة والعمت ت ت تتتتتة اإلداريت ت ت ت تتتتتل، وزارة التنميت ت ت ت تتتتتغوط العمت ت ت تتتتتتت وضت ت ت تتتتتارات إدارة الوقت ت ت تتتتتئون  مهت ت ت ت والشت

 .2019االجتماعية، 

 :2019وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية،  األمن اإللكتروني. 

 :التي تمت املشاركة فيهااملؤتمرات العلمية 

  املؤتمر الدولي الواحد والعشرون )الخدمة االجتماعية والرعاية اإلنسانية في مجتمع معاصر( بكلية الخدمة

 . 13/3/2008-12ة حلوان في الفترة من االجتماعية جامع

  املؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرون )الخدمة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة( بكلية الخدمة

 . 11/3/2009-10االجتماعية جامعة حلوان في الفترة من 

  سياسات الرعاية االجتماعية( املؤتمر العلمي الدولي الثالث والعشرون )انعكاسات األزمة املالية العاملية على
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  11/3/2010-10بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان في الفترة من 

  املؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرون )الخدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية( بكلية الخدمة االجتماعية

 . 11/3/2011-10جامعة حلوان في الفترة من 

  الخامس والعشرون )الخدمة االجتماعية في  ل الدولة املدنية الحديثة( بكلية الخدمة املؤتمر العلمي الدولي

 . 8/3/2012-7االجتماعية جامعة حلوان في الفترة من 

  املؤتمر العلمي )املسئولية املجتمعية في حماية األطفال ذوي اإلعاقة( بالتعاون بين كلية الخدمة االجتماعية

 جامعة حلوان  29/4/2012مصر في الفترة  –ة اإلسالمية جامعة حلوان ومكتب اإلغاث –

  حضور امللتقي العام لضمان الجودة وموضوعه "متطلبات االعتماد الواقع وطموحات املستقبل" والذي

 (.10/2013تنظمه وحدة ضمان الجودة بالكلية )جامعة حلوان 

  قسم  -كلية العلوم االجتماعية -تجامعة الكوي -املشاركة في بعض املؤتمرات العلمية بدولة الكويت

 .االجتماع والخدمة االجتماعية

  2013بالجامعة  "حسن حسني"امللتقي األول للتو يف للطالب خريجي كلية الخدمة االجتماعية بقاعة 

 )مستمع(.

  املشاركة ببحث بعنوان )نحو تصور مقترو لدور الخدمة االجتماعية في تنمية قيم املواطنة لدي الشباب

شباب الباحثين ملستقبل مصر( تحت رعاية وزارة  رؤية)الباحثين امعي( في املؤتمر السنوي األول لشباب الج

 .2016ديسمبر 14-13الشباب والرياضة واملركز العرمي للبحوث والدراسات في الفترة من 

 إسهامات الباح  في األنشطة الطالبية:

 الجتماعية والثقافية والترويحية.األسر الطالبية ذات األنشطة ا املشاركة في أنشطة 

  .املشاركة في أنشطة االتحادات الطالبية 

  الطالبية.املساهمة في املعسكرات 

 اإلدارية:واالعما   اللجان وأعما  االمتحاناتعضوية 

   االن(. وحتى 2014عضو النقابة العامة للمهن االجتماعية )ابتداء من 

 .عضو بجمعية رعاية العاملين باملعهد 

 بالجمعية املصرية للبحوث وتنمية املجتمعات املحلية )بطنطا( عضو 

   باملعهتتد العتتتالي وفيمتتا يتعلتتق بأعمتتتال االمتحانتتات: املشتتتاركة فتتي لجتتان النظتتتام واملراقبتتة والستتتير

 للخدمة االجتماعية بب ها.

  املعهد العالي للخدمة االجتماعية بب ها.املشاركة في لجان االختبارات الشخصية لطالب 

  اختبارات الطالب الفرقة الثالثة  فيل متابعة مشرفي التدريب امليداني واملشاركة مسئو

 والرابعة.
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  إنشاء وإدارة موقعhttp://ejsw.journals.ekb.eg/  لنشر املجلة الدولية للعلوم االجتماعية

 وحتى اآلن 2013 حلوان منبجامعة البحوث باللغة اإلنجليزية 

  موقعوإدارة إنشاء jsw-eg.comمجلة علمية دورية ملجلة املصرية لألخصائيين االجتماعيين ا

 وحتى اآلن. 2013من  محكمة تصدرها الجمعية املصرية لألخصائيين االجتماعيين

 .االشراف على إنشاء قاعدة بيانات للمكتبة باملعهد العالي للخدمة االجتماعية بب ها 

 2017م العلوم االجتماعية عضو بلجنة املرافق وامليزانية بكلية اآلداب والعلوم قس. 

  2017عضو بلجنة التدريب امليداني بكلية اآلداب والعلوم قسم العلوم االجتماعية. 

  علوم، قسم العلوم االجتماعية والرئيس لجنة الجداول والعبء التدريس ي بكلية اآلداب

 . على مستوى القسم.2019 – 2017

 على مستوى 2010- 2019والعلوم،  رئيس لجنة الجداول والعبء التدريس ي، كلية اآلداب ،

 الكلية.

 :الخبرات العملية الوظيفية 
 بشركة  رئيس قطاع Help soft  محافظة  –مركز قويسنا  –للحاسبات قسم السوفت وير

 ملدة سنة. -املنوفية

  رئيس قطاع الصيانة بشركة بوينتpoint .للبرمجيات بمدينة نصر ملدة سنة ونصف 

   محافظة املنوفية. ملدة سنة. -الشبا  والرياضة بشبين الكوم بمديرية –مدير مركز شبا 

 

  على اليوتيو : تعليميةسالسل 
 

 أضغط هنا للمشاهدة       Mkcoursesقناة اليوتيوب التعليمية 

 للمشاهدة اضغط هنا Kahoot!كاهوت   متعة التعليم والتعلم "

  للمشاهدة  اضغط هنا برنامج اوت لوك  Outlookدليل تعلم   

kboard collaborate ultrablac - للمشاهدة اضغط هنا البالك بورد  اون الين  

  للمشاهدة اضغط هنا قواعد البيانات -الرقمية وتفعيل البروكس ى  املكتبة

 للمشاهدة اضغط هنا البورتفوليو-Google Sites- لكترونىملف االنجاز اال

 

 :االهتمامات 

  التعليم الرقمي " اإللكتروني " وعالقته بجودة التعليم 

 يةوسائل العليم والتعلم الفعال باملنظومة التعليم 

  بالسلوك اإلنساني اعالقتهو الوسائط املسموعة واملرئية 

  االبتكار االجتماعي ومهارات التعلم امليدانية 

https://www.youtube.com/c/MkcoursesTV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOIPXxg4V7aAUyf8L-6OD5Ek
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOIPXxg4V7aAUyf8L-6OD5Ek
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOIPXxg4V7aAUyf8L-6OD5Ek
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOJZnHaujxS0IRmWumgbmqr7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOJZnHaujxS0IRmWumgbmqr7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOJS4YWi02r29jbWgiuAEgKb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOJS4YWi02r29jbWgiuAEgKb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOIFX0iawUQQ931X5VNreqpQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOIFX0iawUQQ931X5VNreqpQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOLCM8y3VytauAnEf6Qh_bbs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvGwaKLcwOLCM8y3VytauAnEf6Qh_bbs
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 املهنية  ةالعائد االجتماعي للممارس 

 وعالقتها بالسلوك اإلنساني. ةاملمارسة اإلكلينيكي 

  مخاطر اإلباحية(–مجاالت اإلدمان املعاصرة )املخدرات الرقمية 

  يد من شهادات التقدير للتفوق العلمي أثناء المراحل الدراسية وشهادات لعداوتم تحصيل
التقدير التي تفيد اجتياز العديد من الدورات التدريبية وخطابات شكر لما بذل من جهد في 

 ت بها.انجاز العديد من المهام التي كلف
 وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل

محمد عبد الحكيم خلف /د  

Mkhalaf@qu.edu.qa 

العلوم االجتماعيةقسم   
 جامعة قطر 
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