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 c.v    سيرة الذاتيةال

     البيانات الشخصية   -اواًل:     

                                                   ايهاب حامد سالم على: االسم -

                          1/11/1981 الميالد:تاريخ   -

 عام 39السن :  -

 الخدمة االجتماعية العام:التخصص  -

 واألسر ( )األفراد ةجتماعية اإلكلينيكيالخدمة اال الدقيق:التخصص  -

 جامعة-الخدمة االجتماعية  بكليةواالسر العمل مع االفراد  بقسممساعد أستاذ الوظيفة:  -

 جامعة قطر حاليا –كلية اآلداب والعلوم  –العلوم االجتماعية  بقسمومحاضر  حلوان،

  ealy@qu.edu.qa   - drehab_salem81@yahoo.com:  اإللكترونيالبريد  -

 ثانيًا: المؤهالت العلمية

 أستاذ مساعد  -

كلية   -2011)تخصص خدمة فرد( عام –دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية  -

الحالة  إلدارةوذج نم )بناءو موضوع الرسالة  حلوان،جامعة  -الخدمة االجتماعية 

 . مأوى(بال  األطفالتحسين نوعية حياة ل

الخدمة  كلية- 2007عام  ماجستير في الخدمة االجتماعية تخصص خدمة الفرد -

لمشكالت العالقات االجتماعية  )دراسةوموضوع الرسالة جامعة حلوان  –االجتماعية 

  رد(الفتحت الرؤية ونموذج مقترح لمواجهتها من منظور خدمة  ألطفال
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بتقدير جامعة حلوان  – 2002 الخدمة االجتماعية كلية-االجتماعية بكالوريوس الخدمة  -

 .االول على الدفعة ( ) عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 

 وورش العمل والدورات  تثالثًا: الخبرا

الثنين ا التعليم املعزز بالرقمنة بين النظرية والتطبيق.التعليم عن  فيحضور ورشة عمل ملركز التميو   -

  2021 أغسطس 30

الفرص والتحديات  بمدرسة الرشاد النموذجية  املوهبينورشة عمل  كمحاضر عن الطالب - 

 2021يناير  17االحد  يوم

نوفمبر  3املشاركة  كمحاضر بمركز الشفلح عن احتياجات اسر ذوى اإلعاقة يوم الثالثاء  -

2020 

حضور ورشة عمل ملركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة قطر عن أساليب التدريس في القرن  -

 2020 نوفمبر 2الحادى والعشرين استنادا الى علوم االعصاب والتكنولوجيا 

حضور ورشة عمل ملركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة قطر عن عناصر التحفيز  -

  2020أكتوبر  26

قطاع العلوم  – 2020أكتوبر  21حضور ورشة عمل عن املنح الداخلية بجامعة قطر بتاريخ   -

 بكلية االداب والعلوم  –االجتماعية واإلنسانية 

مركز  2020أكتوبر  19)اللغة العربية(  يوم     Scopus تقاعدة بياناحضور ورشة عمل عن  -

 التميز في التعليم والتعلم بالجامعة 

بورشة عمل بعنوان دراسة الحالة في العلوم االجتماعية نظمها مركز كمحاضر  املشاركة  -

 2020أكتوبر  12التطوير املنهى باجامعة قطر 

لوكية  بورقة عمل عن ) اليات الحماية واألمان في املشاركة باملؤتمر الدولى الثانى للصحة الس  -

  2019نوفمبر  12-11الصحة السلوكية 
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  2019 -11-6حضور ورشة عن  عمل النزاهة االكاديمية  -

 Maximizing The Value and Impact of Having Your Classحضور ورش عمل عن 

Observed    2019-11-10بتاريخ 

( وحضور ورش العمل  2019يناير  10في التعليم والتعلم يوم  )التميزة املهنية حضور امللتقى العاشر للتنمي -

 التطوير بالتراكم (  –اعداد محفظة املقرر  –االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعى  –)من انت كمتعلم 

ماعى ) امان  ( املشاركة في دورة تدريبية لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين بمركز الحماية والتأهيل االجت -

فنيات تعديل السلوك لدى الشخصية املعنفة (   –بورشتى عمل ) مهارات إدارة التغيير في شخصية املعنف 

 2018نوفمبر 

وحضور لورش  2018يناير  16حضور الملتقى التاسع للتنمية المهنية يوم الثالثاء الموافق  -

يجية كايزن المطورة في تعزيز استرات –التالية )اكتشافات إحصائية تخص األداء الطالبي 

 تقييم األنشطة الطالبية بطريقة فعالة وسهلة( –العملية التعليمية 

 2019لثة حتى ربيع ماعية للسنة الثامنسق التدريب الميداني ببرنامج الخدمة االجت -

حضور ندوة أقامها معهد الدوحة الدولي لألسرة عن )االسرة القطرية عناصر القوة  -

 بمركز قطر للمؤتمرات  2018يناير  17األربعاء الموافق والتحديات( يوم 

في فاعلية الصحة النفسية بمحاضرة بعنوان المساندة االجتماعية بين االحداث  المشاركة -

 2017أكتوبر  19يوم النفسية على مستوى الكلية الضاغطة والصحة 

تنمية ال مكتب 2017نوفمبر  8المخرجات ورشة عمل عن التعلم القائم على حضور  -

 المهنية وتطوير عمليات التعليم 

 20في العملية التعليمية  الوجدانيعمل عن استراتيجيات تفعيل االتجاه  ةحضور ورش -

 التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم مكتب 2017نوفمبر 
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ضمن  1المشاركة في اعداد توصيف المقررات المستحدثة مقرر التدريب الميداني  -

 على مستوى القسم  أنشطة لجنة الجودة

مقرر التدريب الميداني ببرنامج الخدمة االجتماعية توصيف  وصياغةتقييم المشاركة في  -

 ضمن أنشطة لجنة المناهج على مستوى القسم 

يوم االثنين   االجتماعية على مستوى القسم حلقة نقاشية عن إدارة الحالة في الخدمة  -

 2017ديسمبر  11

مع طالبات التدريب الميداني ببرنامج الخدمة االجتماعية يوم  عقد اللقاء التمهيدي األول -

  2017ديسمبر  19الخميس الموافق 

 المشاركة في لجان المقابالت الشخصية للطالبات المرشحين للتخصص  -

 نائب رئيس لجنة إنجاح الطالب على مستوى القسم  - -

 طربجامعة ق 7201-6201 الجامعيدورات تدريبية في العام أنشطة و -ب

والعلوم للعام  اآلدابكلية  –ببرنامج الخدمة االجتماعية  الميدانيمنسق التدريب  -

 2017-2016 الجامعي

 2017-2016 الجامعينائب رئيس لجنة إنجاح الطالب على مستوى القسم للعام  -

 2017-2016 الجامعيعضو لجنة الفاعليات واألنشطة على مستوى القسم للعام  -

التدريب الميداني ببرنامج الخدمة االجتماعية بمؤسسة حمد  المشرف الميداني لطالبات -

 2017-2016الطبية للعام الجامعي 

قاعة  2016سبتمبر  4يوم   CAS Assessment froumالمشاركة في ملتقى التقييم  -

 .بن خلدون 
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-4 –الثالثاء  –ورشة عمل عن االستخدام الفعال للوحة المناقشات في البالك بورد  -

10-2016 

محاضرة بعنوان الثقة في النفسة والصحة النفسية ضمن فاعليات اليوم  بإلقاءركة المشا -

 بتاريخللصحة النفسية بمدرسة الرشاد النموذجية المستقلة للبنين يوم األربعاء  العالمي

12-10-2016 

-10-12حضور اجتماع لجنة إنجاح الطالب على مستوى الكلية األربعاء الموافق  -

2016  

 2016- 10-13الموافق  الخميسلب الصف يوم ورشة عمل عن ق -

 2016أكتوبر  29الموافق حضور ورشة عمل د حسين سليمان يوم السبت  -

د يوسف حسن يوم االثنين الموافق  الدراسيعن التحصيل والتفوق  حضور ورشة عمل -

  2016أكتوبر  31

 First World Congress on لبحوث الطالب الدوليالمؤتمر  حضور فاعليات -

Undergraduate Research – 13-15  2016نوفمبر 

-11-9حضور ورشة عمل عن أساليب التدريس الفعالة وتدريس مقررات السنة األولى  -

2016 

ديسمبر 3-2الجمعة والسبت  النفسية يومىللخامس للصحة  الدوليحضور المؤتمر  -

2016 

 2016ديسمبر 5ورشة عمل عن األسئلة السابرة االثنين  -

 6المراجع الثالثاء  إلدارة Mendeleyيقات عملية واستخدام برنامج ورشة عمل عن تطب -

 2016ديسمبر 
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 2017يناير  17ورشة عمل دور المعلم في عملية التعليم المتمركز حول الطالب  -

 2017يناير  17ورشة عمل عن األنشطة الصفية واهميتها  -

 2017يناير  17ورشة عمل عن تمكين الدافعية نحو التعلم في حجرة الصف  -

-  

 بجامعة قطر  2016-2015 الجامعيدورات تدريبية في العام أنشطة و  -ج

 2015-سبتمر-9دورة عن اساسيات البالك بورد بتاريخ  -

 2015-اكتوبر-5دورة عن الواجبات والواجبات االمنة على البالك بورد بتاريخ  -

 2015اكتوبر 14ادارة الضغوط -ندوة عن  -

 2015- اكتوبر-19بورد بتاريخ  مركز التقديرات على البالكدورة عن  -

  اكتوبر 26القراءة منهج التفكير والحوار مع الذات دورة عن  -

 2015 اكتوبر 28انشاء االختبارات الكترونية -دورة عن  -

 2015 اكتوبر25(  الكترونى )تدريبالعرض الفعال  مواصفات-دورة عن  -

 11-2ات التعلم لمخرج التقييم اإللكترونيدورة عن التدريب على استخدام نظام  -

  لدورة عن استخدام برنامج االكسي -

 2015نوفمبر 25دورة عن المعايير التربوية والتقييم  -

 2015نوفمبر  30دورة عن استراتيجيات التعليم  -

 2015ديسمبر  10دورة عن المكتبة يوم الخميس الموافق  -

 2015- 12- 24دورة عن النزاهة االكاديمية يوم الخميس الموافق  -

 the first day of classاول يوم في الفصل دورة عن  -

 2016-2105 الجامعيعضو بلجنة النشاطات العلمية بقسم العلوم االجتماعية للعام  -
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  2016-2015 الجامعيعضو بلجنة العالقات الخارجية بقسم العلوم االجتماعية للعام  -

 2016-2015 الجامعيالمشاركة في استقبال الطالب والطالبات الجدد للعام  -

 2015أكتوبر  26الذات عن تنمية  علميالمشاركة كمحاضر في نشاط  -

 2015نوفمبر  16 الميدانيعن جودة التدريب  علمي سيمنارالمشاركة بالحضور  -

 القطري في حفل توقيع اتفاقية القسم مع جمعية الهالل االحمر  المشاركة بالحضور -

 2015نوفمبر 5

  بالقسم. المناهجستمارة التي اقرتها لجنة لال وفقا المشاركة في تقييم مقررات دراسية -

 2015نوفمبر 26المشاركة بحضور ندوة عن الغضب لبرنامج علم النفس  -

لمقرر ممارسة الخدمة    poloالمشاركة في تقييم مخرجات التعلم من خالل برنامج  -

 لجامعة قطر  ياإللكترونمن خالل برنامج التقييم  1االجتماعية 

 البات لاللتحاق ببرنامج الخدمة االجتماعية عضو في لجنة مقابالت ط -

-12-27حضور عرض مشروعات التخرج لطالبات علم االجتماع يوم االحد الموافق  -

2015 

لمقرر الخدمة االجتماعية والرعاية االجتماعية نظمتها  للطالباتعامة مراجعة  محاضرة -

 2015-12-28الواحة االكاديمية يوم االثنين الموافق 

لبة لمقرر الخدمة االجتماعية والرعاية االجتماعية نظمتها للطة عامة محاضرة مراجع -

 2015-12-31الواحة االكاديمية يوم الخميس الموافق 

ومقرر الحماية االجتماعية  والتأهيلتوصيف مقررات الخدمة االجتماعية مع المعاقين  -

17-1-2016 

 2016-1-19تعزيز نجاح الطلبة  عحضور ملتقى التنمية المهنية الساب -
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-19ندوة استراتيجيات التعلم النشط من خالل مهارة السؤال داخل المجموعات الكبيرة  -

1-2016 

 2016-1-19ندوة حلول إبداعية لالرتقاء بالعليم  -

 2016-1-19ورشة عمل استخدام نماذج جوجل في التدريس  -

 2016فبراير  8ندوة عن التعرف على طلبة جامعة قطر وطريقة تفكيرهم  -

- A Day of Professional-Development Activities for Faculty 

Teaching First-Year Courses – 10 februry 2016 

  2016فبراير  11ورشة عمل االستخدام الفعال للوحة المناقشات في البالك بورد  -

 العربيينظمه المركز  الذيالخامس للعلوم االجتماعية واإلنسانية  رحضور المؤتم -

  2016مارس  14-12السياسات لألبحاث ودراسة 

مع طالب مدارس  لألعداد للقاءمع مسئول لجنة التسجيل  تحضيري حضور اجتماع  -

 2016-3-14الثانوية العامة يوم االثنين الموافق 

 working with contentحضور ورشة عمل عن التعامل مع محتوى البالك بورد  -

 2016-3-14االثنين الموافق 

أقامه مجمع البيان  بال حدود(االجتماعيين )عطاء  خصائيينلأل الثانيحضور الملتقى  -

  2016-3-17للبنات يوم الخميس الموافق  التربوي 

حضور اليوم المفتوح لطالب الثانوية العامة بقاعة بن خلدون يوم األربعاء الموافق  -

 2016مارس 23
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المشاركة كمحاضر لورشة عمل عن استراتيجيات تعديل السلوك لإلخصائيات  -

جتماعيات والنفسيين بالمدارس المستقلة بمدرسة المنتزه النموذجية المستقلة يوم اال

 2016ابريل 27األربعاء الموافق 

لطالبات  أكاديمي الطبية كمشرفنظمه مؤسسة حمد  االجتماعي األخصائيحضور يوم  -

 2016ابريل  28التدريب الميدانى بالمؤسسة يوم الخميس الموافق 

مايو  5نماذج جوجل في التنمية المهنية والبحث العلمى  استخدامورشة عمل عن  -

2016 

مايو  22االحد    0ASورشة عمل عن النظام اإللكتروني لتقييم مخرجات التعلم  -

2016  

 2016مايو  29والعلوم يوم االحد  اآلدابلكلية  العلميحضور يوم البحث  -

  بعبد المطلمشاركة كمحاضر ورشة عمل لألخصائيين االجتماعيين بمدرسة حمزة بن ال -

   االجتماعية الخدمة حلوان وكليةوانشطتها بجامعة  جال الجودةم -ثالثا :

 2015حتى يونيو  2014اكتوبر  بالكلية من الميدانيمدير وحدة التدريب  -

حتى اكتوبر الدراسات العليا مسئول عن التدريب الميدانى على مستوى البكالوريوس و  -

2014. 

 .2015يوينو وحتى 2011مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة بالكلية منذ  -

 2019- 2014الخطة االستراتيجية لجامعة حلوان  بإعدادعضو فريق العمل الخاص  -

 الجودة.القدرة المؤسسية وادارة  يرتبط بمجالفما 

 بالكلية.عضو وحدة ضمان الجودة  -
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وبما يرتبط بهما من انشطة وخطط عيارى البحث العلمى والدراسات العليا مسئول م -

 متعددة.واليات 

 الرائد العلمى لطالب الفرقة الرابعة  -

األول تحت عنوان االعتماد االكاديمى وأثره على طالب  التثقيفي للجودةمدير المعسكر  -

 2014-11-20/23فى الفترة من باإلسكندريةالكلية فى المدينة الشبابية بابى قير 

 -ومنها : بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان  متابع لبعض انشطة الجودة -

 العلمية وللكلية  لألقساموضع خطة بحثية  -

 –على طالب الدراسات العليا يلتزم بها االقسام العلمية  لإلشرافوضع الية  -

 كنتروالتفى اعمال االمتحانات وال وضع الية لوضع نظام للتظلمات والشكاوى   - -

 وضع الية لالستفادة من رضاء المستفيدين من الدراسات العليا – -

 تطبيق استبيان رضا االطراف المعنية بالدراسات العليا  -

  تطبيق ونتائج رضا العاملين بالكلية -

 وضع خطة تحسين لرضا طالب الدراسات العليا  -

  األكاديميينوضع معايير اختيار المشرفين  -

 سسات التدريب فى تدعيم البحث العلمى مساهمة مؤ لوضع الية ل -

 وضع قواعد لتظلمات طالب الدراسات العليا  -

 التعلمية المستهدفة(توافق المعايير االكاديمية مع المخرجات  -

 العليا.لمرحلة البكالوريوس والدراسات  يتقييموضع اسلوب  -

 جها االشتراك فى قياس رضا المستفيدين من مركز العالج االجتماعى وتحليل نتائ -

 االشتراك فى تصميم وقياس وتحليل نتائج قياس رضا العاملين بالكلية  -
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 الدبلوم. مرحلة لطالب األكاديميالمشرف  -

 عضو مشارك فى تقييم اداء الكنتروالت  -

 .للكليةاعداد الدراسة الذاتية عضو مشارك في  -

 تقويم الطالب بالكلية. لجنةعضو مشارك في  -

 ستراتيجي.االعضو مشارك فى معيار التخطيط  -

 المقررات.عضو مشارك فى توصيف  -

عضو مشارك فى لجنة تحديد احتياجات الطالب والمسئولين من مركز العالج  -

 االجتماعى.

 بالكلية.عضو مشارك فى لجنة قياس رضا العاملين  -

لجنة وضع خطة لزيادة نشر وتوزيع مجلدات المؤتمر والمجلة العلمية عضو مشارك فى  -

 بالكلية 

 الكترونيا.ى تصميم المقرر عضو مشارك ف -

 .الميدانيعضو مشارك فى لجنة تصميم موقع لوحدة التدريب  -

 الميدانى.التدريب  بمؤسساتعضو مشارك فى انشاء قاعدة بيانات خاصة  -

 العليا.للدراسات  التأهيليعضو فى امتحانات  -

 المتدرج.الحصول على دورة خاصة بالتقويم  -

 .االسئلةالحصول على دورة خاصة ببنك  -

قدرات أعضاء هيئة التدريس وذات صلة تنمية بعض الدورات بمركز  علىالحصول  -

 بجودة التعليم وهي:

 .التخطيط االستراتيجي 



12 | P a g e 

 

 االدارة الجامعية 

 .نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

 .الساعات المعتمدة 

 . اخالقيات البحث العلمى 

 . االتصال الفعال 

 في مجال الحاسب األلي  -رابعا :

 . ICTPعلى دورة الحصول  -

 .ICDL الحصول على دورة   -

إجراء المعامالت االحصائية الخاصة  في SPSSإجادة استخدام البرنامج االحصائي  -

 بالبحوث االجتماعية.

 ت في مجاال الرابعة( –)الفرقة الثالثة تدريب طالب الخدمة االجتماعية  -
 المجال التعليمي. 

 الشباب رعاية. 

 المجال الطبى. 

 .2011سبتمرحتى و  2004ي من الميدان تدريبوحدة العضو  -

 .2013مايو حتى  2011مسئول فرقة للتدريب الميدانى بوحدة التدريب الميدانى  -

 منسق التدريب الميدانى على مستوى برنامج البكالوريوس -

  .2014 عام حتى و  2002عضو األمانة الفنية لمؤتمر الكلية منذ عام  -

 والمؤتمر العلمي الدولي بالكلية. عضو لجنة الطباعة للمجلة العلمية  -

 عضو بمركز العالج االجتماعي بالكلية. -

الحصول على دورة عن مهارات التدخل المهني والبحث العلمي في الخدمة االجتماعية  -

 من مركز إعداد القادة بالكلية.

 والتدريب في مجال البحوث -خامسا :
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حت رعاية مركز العالج االشتراك في دورة تدريبية لألخصائيين االجتماعيين ت -

االجتماعي بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان عن "أساسيات التدخل المهني مع 

 الحاالت الفردية في مجال رعاية األيتام والمجال المدرسي.

 2013مارس  –وطرق العالج  السلبياالشتراك فى ندوة بمؤسسة كاريتاس عن السلوك  -

يين االجتماعيين العاملين فى مجال التضامن االشتراك فى دورة تدريبية لألخصائ -

 . 2013االجتماعى ابريل 

االجتماعيين االول  لألخصائييناالشتراك فى دورة تدريبة لتنمية المهارات االدارية والفنية  -

 –وزارة الصحة والسكان  –االدارة العامة للخدمة االجتماعية الطبيبة  –االقسام  ورؤساء

 .فى المجال الطبى ( ) ادارة الحالة 2012مارس 

االجتماعيين االول  لألخصائييناالشتراك فى دورة تدريبة لتنمية المهارات االدارية والفنية  -

 –وزارة الصحة والسكان  –االدارة العامة للخدمة االجتماعية الطبيبة  –االقسام  ورؤساء

 .االجتماعية(استخدام البحث العلمى واجراء البحوث  )فنيات 2012ابريل 

 واألخصائيعن فريق العمل  لألطفال فى ابو الريش الجامعىششتراك فى ندوة بمستاال -

 2012ابريل  المصري، الطفل ءاالجتماعى من اجل شفا

االشتراك بالتدريس في دورة التسويق االجتماعي وجودة خدمات مؤسسات الرعاية  -

 .2010 االجتماعية التي تنظمها الكلية بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربي

 االبتكاري المجلس القومى للشباب عن التفكير  بإشرافة ياالشتراك فى دورات تدريب -

 .2010والشائعات عام 

 .2011التي تنظمها الكلية  جليس الطفلاالشتراك بالتدريس في دورة اعداد  -



14 | P a g e 

 

االشتراك فى االشراف العلمى عن بحث مدى وعى المواطنين بمحافظة الغربية بمرض   -

كمؤشر لوضع برنامج تثقيفى بالتعاون مع االدارة العامة للخدمة الحمى القالعية 

 .2012االجتماعية الطبيبة ابريل 

وزارة البيئة عام  وباالشتراك مع2009و 2008للكلية االشتراك فى الرحلة العلمية  -

2010. 

الغردقة وكان موضوع  بمدينة 2013مسئول البحث الميدانى للرحلة العلمية للكلية  -

 مواجهتها(ومقترحات  السياحيالعاملين فى القطاع  ت)مشكالالبحث 

 .2010نظمته الكلية مارس  الذي البيئياالسبوع  فياالشتراك  -

االشتراك فى البحوث التى تجريها الجامعة عن تحديد احتياجات طالب المدن الجامعية  -

 .2011-2010-2009-2008اعوام 

التى تجريها الكلية فى عضو الفريق البحثي المشرف على المشروعات البحثية  -

 مشروعات بحثية. 10معسكراتها السنوية ورحالتها العلمية وتصل عددها إلى 

تحت رعاية مركز العالج االجتماعى بكلية الخدمة إعداد دورة تدريبية  في االشتراك -

واختبار  القياس فى بحوث الخدمة االجتماعية -عناالجتماعية بجامعة حلوان. 

 .-كلينيكيةالفروض في البحوث اال

الخدمة تدريبية تحت رعاية مركز العالج االجتماعي بكلية  كمعد لدورةاالشتراك  -

في البحوث  SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي  -عناالجتماعية بجامعة حلوان 

 .2008االجتماعية عام 

 2005الجوالة منذ عام  )معسكراتاالشتراك فى كافة االنشطة الطالبية بالكلية  -

 . سواء كان مشرف للطالب او مدير للمعسكر ( 2015وحتى
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مشكالت االشتراك فى الرحلة العلمية للكلية بمدينة الغردقة كمسئول للبحث الميدانى  -

دراسة من المنظور االيكولوجى  ومقترحات التعامل معها القطاع السياحىالعاملين فى 

  م2013/ 16/6 -12الفترة من  فى الخدمة االجتماعية

بالخطة  المرتبطة االستراتيجيةالمجاالت  إعمال أوراقناقشة دراسة االشتراك فى م -

 2014يناير  -2019-2014حلوان  االستراتيجية لجامعة

االشتراك كمسئول بحث ونائب مدير الرحلة العلمية لمدينة بور سعيد لبحث بعنوان  -

 2014نيويو  بورسعيد()اولويات حاجات الباعة الجائلين بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة 

الحالة للعمل مع  ةلإلدار ) انقاذ الطفولة ( فى وضع نظام  اليونيسفاالشتراك مع هيئة  -

 .2014اطفال بال ماوى اكتوبر 

االشتراك فى المعسكر التثقيفي األول تحت عنوان االعتماد االكاديمى وأثره على طالب  -

 2014-11-20/23الكلية فى المدينة الشبابية بابى قير باالسكندرية فى الفترة من

والدور –التدريب الميدانى  )منظومةكمدير للمعسكر ومحاضر فى ورشتين عمل بعنوان 

 .الجودة( إطاروالمسئولية للطالب فى 

ورشة عمل للمعيدين والمدرسين المساعدين نظمتها وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 فيها. األكاديميبعنوان منظومة التدريب الميداني ودور المشرف  24/11/2014

ورشة عمل عن مهارة االقناع واإلنصات الفعال ضمن برنامج االكاديمية للتدريب  -

 . 2015والتدريب فبراير 

 25حضور مؤتمر واحتفالية هيئة ضمان الجودة واالعتماد وزارة التعليم العالى  -

   العاليالتعليم  فيوعنوان المؤتمر نحو نقلة نوعية  5/2015/

 والتدريس المؤلفات العلمية -سادسا:
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 . مشترك()2013، االجتماعية، القاهرةوالبيئة  اإلنسانيكتاب السلوك  -

المدخل الى الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية  الفرد(خدمة  )قسمتدريس مقررات  -

نماذج  -االنجليزية( مقدمة فى خدمة الفرد )باللغة  –اساسيات ممارسة خدمة الفرد –

تدريس مقرر السلوك    -رات الممارسة فى خدمة الفردمها –ونظريات فى خدمة الفرد 

تدريس مقرر  –الميدانية  تالزيارا -المفتوح. االنسانى والبيئة االجتماعية لطالب التعليم 

 االنسان.حقوق 

للفنون التطبيقية بالقاهرة الجديدة  العاليالمعهد  فيانتداب لتدريس مادة علم االجتماع  -

 .2012 -2015 –منذ 

 –خدمة الفرد  مادتيللتدريس بالقاهرة   سيتيللمعهد المتوسط للفتيات بجاردن انتداب - -

 2013/2014 الجامعيصحة نفسية للعام 

ممارسة الخدمة  – 2 -1 اإلنسانيالسلوك  –تدريس مقررات مقدمة في الخدمة االجتماعية  -

دمة االجتماعية الخ –الخدمة االجتماعية المدرسية  -النفسية الصحة -االفراد االجتماعية مع 

قطر  والعلوم جامعة اآلداببكلية ببرنامج الخدمة االجتماعية قسم العلوم االجتماعية الطبية 

 - :للرسائل الماجستير بقسم خدمة الفرد  العلمياالشراف  -سابعا :

رسالة ماجستير بعنوان )العالقة الوالدية كما يدركها االبناء والمخاوف االجتماعية لتالميذ  -

 المناقشة()تم  2011،دعبد الحميللباحثة /سارة محمد  االبتدائية( المرحلة

للعوامل المرتبطة بالحمل غير الشرعى للفتيات الملتحقات  )دراسةرسالة ماجستير بعنوان  -

)تم  2011،بالمؤسسات دار حماية المرأة بالقاهرة( للباحثة / ايمان حسن محمد صيام 

 المناقشة(
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دور االخصائى االجتماعى بإدارة االستشارات االسرية مع  م)تقويرسالة ماجستير بعنوان  -

)تم  2012على حسين عيدان المحميد ؛ بالكويت، للباحثاالزواج الراغبين فى الطالق 

 المناقشة(

)العالقة بين المساندة االجتماعية للمعاقين حركيا ونوعية رسالة ماجستير بعنوان  -

 اقشة(المن)تم  2013للباحثة اسماء فرج ، حياتهم(

 الفتيات لدى التوافقى بالسلوك وعالقتها االجتماعية المساندهرسالة ماجستير بعنوان ) -

 )تم المناقشة (.2013، حاتم حسين محمود رانداللباحثة  النسب( مجهوالت

االجتماعيين لحماية  لألخصائيينتقييم الممارسة المهنية رسالة ماجستير بعنوان ) -

)تم . 2014( للباحث مصطفى حنفى ايير الدوليةالمع فى إطار االطفال بال مأوى 

 المناقشة(


