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3 Women in the Middle East مقال  تألیف
في 

 انسیكولوبیدیا 

 / Encyclopedia of Public 
Administration 

,Springer, Cham 

2018 



5 
 

 
ً سا  واألوسمة: الجوائزالشھادات و : دسا

تاریخ  الجھة المانحة الجائزة م
الحصول 

 علیھا
علي دفعة خامسة الحصول علي شھادة تقدیر لنیل شرف ال 1

 البكالوریوس بتقدیر عام جید جدا
 1998 جامعة حلوان -كلیة الخدمة االجتماعیة

 الحصول على شھادة تقدیر للحصول على الماجستیر 2
بالتوصیة بطبع الرسالة علي نفقة الدولة والتبادل بین 

 الجامعات والجھات المعنیة.

 2003 جامعة حلوان -كلیة الخدمة االجتماعیة

الحصول على تقدیر لرسالة الدكتوراه في شكل طباعة الرسالة  3
على نفقة الجامعة وتداولھا بین الجامعات المختلفة والجھات 

 المعنیة.

 2009 جامعة حلوان -جتماعیةكلیة الخدمة اال

الحصول علي ترقیة لدرجة أستاذ مشارك بقسم التخطیط  4
 االجتماعي 

جامعة  –كلیة الخدمة االجتماعیة 
 حلوان

2015 

جامعة  –كلیة الخدمة االجتماعیة  الحصول علي ترقیة لدرجة أستاذ بقسم التخطیط االجتماعي  5
 حلوان

2020 

 

 العلم�ة:الخبرات سا�عًا: 
 �الكل�ة.المشاركة في تنظ�م وٕاعداد المؤتمرات العلم�ة الخاصة  -
 .في الكل�ة "الس�مینارات " ةمناقشة الخطط ال�حث� -
 الكل�ة.المشاركة في تنظ�م المعسكرات �أنواعها داخل وخارج  -
منذ عام خبرة في التدر�ب المیداني للطالب �مختلف المؤسسات االجتماع�ة  -

1998. 
 ...الخ"والحفالت والمسا�قاتاألنشطة الطالب�ة مثل تنظ�م " الندوات  المشاركة في -
 طالب الماج�ستیر في الخدمة االجتماع�ة. علىاالشراف  -
 2014:2019تحك�م اال�حاث العلم�ة �الوزارة التر��ة والتعل�م بدولة قطر  -
 2019: 2014تحك�م اال�حاث �مدارس مجمع الب�ان بدولة قطر  -

4 Child Protection in Egypt فصل  تألیف
 في كتاب

 / OXFORD 2019 
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 .أل�حاث العلم�ة �مجلة الشؤون االجتماع�ة �الشارقةلمي لالتحك�م الع -
العلم�ة االجتماع�ة �قسم العلوم مجلة الأل�حاث العلم�ة �التحك�م العلمي ل -

 قابوس.االجتماع�ة جامعة السلطان 
 عضو�ة اللجان المختلفة �قسم العلوم االجتماع�ة جامعة قطر. -

 �ة:العلمالتدر�س�ة الخبرات  تثامنًا: المهارا
 بجامعة قطر واحدوالرعا�ة  تدر�س مقرر الس�اسة االجتماع�ة -

 تدر�س مقرر الخدمة االجتماع�ة في المجال المدرسي بجامعة قطر. -

 تدر�س مقرر الخدمة االجتماع�ة في المجال الطبي بجامعة قطر -

 تدر�س مقرر حقوق االنسان والمجتمع بجامعة قطر  -
 ة بجامعة قطرتدر�س مادة المدخل في الخدمة االجتماع� -

 اثنین بجامعة قطرتدر�س مادة الس�اسة االجتماع�ة  -

 واحد بجامعة قطر تدر�س مادة السلوك االنساني -

 تدر�س مادة السلوك االنساني اثنین بجامعة قطر -

 Social Planningاالجتماعي تدر�س مادة النصوص في التخط�ط  -
 �اللغة االنجلیز�ة 

 �ة.تدر�س مادة الدراسات السكان�ة والبیئ -

  االجتماع�ة.تدر�س مادة التنم�ة  -
 االجتماع�ة.تدر�س مادة إدارة المؤسسات  -

 االجتماعي.تدر�س مادة التخط�ط  -

 .االجتماع�ة تدر�س مادة الز�ارة للمؤسسات -
 ".تدر�س مادة المهارات " التدر�ب المیداني -

  االجتماعي.تدر�س مادة ال�حث  -

 دراسات سكان�ة و�یئ�ة. -
 (�اللغة اإلنجلیز�ة) Social Workخدمة اجتماع�ة  -

 تدر�س مادة الس�اسة المجتمع�ة �قسم الشؤن الدول�ة. -

 تدر�س مادة الممارسة المهن�ة للخدمة االجتماع�ة. -
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والتعلم "البور بو�نت "  تم تدر�س هذه المواد �الطرق التكنولوج�ة الحدیثة في التدر�س -
مختلفة حدیثة  تاستراتیج�االمشاركة والحوار والنقاش و  علىالفعال التعاوني القائم 

 .الستة.. الخالق�عات  تاخري مثل لعب االدوار واستراتیج�ا
 

 :حدیثا التي تم حضورها تالمؤتمرا تاسعًا:

 
 
 
 
 
 

 النوع الموضــــــــــوع
 
 محلي مؤتمر

 مؤتمر دولي 
 

 المشاركة طبیعة التاریخ
 

 منسق .1
 جلسة رئیس .2
 محاضر .3
 . مشارك4

الجھة 
 المنظمة

 المكـــان

Violence against women 
” 

X. European 
Conference on 

Social and 
Behavioral 

Sciences 
Sarajevo 

19\5 
\2016 

International 
Association of 
Social Science 

Research 
IASSR 

Internatio
nal 

University 
of 

Sarajevo, 
Bosnia and 
Herzegovi

na 

Sarajevo 

المؤتمر الدولي  اعیة االجتم ةمؤتمر المسؤولی
العلمي الثاني 
للمسؤولیة 

المجتمعیة : االمن 
 مسؤولیة مجتمعیة

محكم ابحاث  2017
 الطالبات

 قطر 

 قطر  مركز ابھار مشارك w�Ëœ d9R� 2016  بناء االنسان قبل البنیان

مؤتمر جامعة  العمل التطوعي ثقافة 
السلطان قابوس كلیة 

 –اآلداب والعلوم 
قسم العلوم 

الجتماعیة برنامج ا
 العمل االجتماعي 

13-15 
دیسمبر 
2016 

جامعة السلطان 
كلیة  –قابوس 

 اآلداب والعلوم

 عمان عمان

الیات الحمایة االجتماعیة لتحقیق الصحة 
 السلوكیة

مؤتمر الصحة 
السلوكیة بجامعة 

 قطر

 سبتمبر
2019 

 قطر جامعة قطر جامعة قطر
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المشارك ات التدر�ب�ة وورش العمل الندوات والدور أهم المؤتمرات و 
 :یهاف

 النوع دو
 

 مؤتمر .1
 ندوة .2
دورة  .3

 تدریبیة
ورش�������������ة  .4

 عمل

 طبیعة التاریخ
 المشاركة

 
 منسق .1
 رئیس .2

 جلسة
 محاضر .3
 . مشارك4

المكـــا الجھة المنظمة
 ن

ت��دریب االخص��ائیین االجتم��اعیین لكیفی��ة 
االجتم����اعي لتأھی����ل ا التخط����یط لب����رامج 

ع����ادة دمجھ����م ف����ي طف����ال الش����وارع واأل
 المجتمع 

مركز اعداد القادة  محاضر 21/4/2012 ورشة عمل
 بحلوان

 مصر

كیفیة  تدریب االخصائیین االجتماعیین علي
وضع استراتیجیة لتأھیل أطفال الشوارع علي 

 مستوي قومي

مركز اعداد القادة  محاضر 1/6/2012 ورشة عمل
 بحلوان

 مصر

فیة. رؤیة استشرا والمرأةالمجتمع المدني 
 مؤتمر عن توعیة المرأة بالدستور .... الخ .

رابطة المرأة  مشارك 2011 مؤتمر
 العربیة

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2011 ورشة عمل برنامج تصمیم المقرر الجامعي جامعة حلوان
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

الجامعة االمریكیة  مشارك 2009 دورة تدریبیة   ICDLشھادة الجتیاز 
 لقاھرةبا

 مصر

الجامعة االمریكیة  مشارك 2003 دورة تدریبیة  TOEFLشھادة 
 القاھرة

 مصر

 قطر من جامعة قطر مشارك 2016 ورشة عمل  SPSSدورة االحصاء االجتماعي 

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2011 دورة تدریبیة دورة إعداد المعلم الجامعي جامعة حلوان
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

وزارة التعلیم  مشارك 2014 دورة تدریبیة معتمدة  spssالحصاء االجتماعي دورة ا
 العالي

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2010 دورة تدریبیة دورة البحث العلمي جامعة حلوان
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2010 دورة تدریبیة دورة بنك األسئلة .
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 رمص

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2010 دورة تدریبیة دورة نظام الساعات المعتمدة .
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر
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مركز تنمیة قدرات  مشارك 2010 دورة تدریبیة دورة نظم االمتحانات وتقویم الطالب .
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

میة قدرات مركز تن مشارك 2010 دورة تدریبیة دورة النشر العلمي الدولي .
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2010 دورة تدریبیة دورة معاییر جودة التعلیم.
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2011 دورة تدریبیة دورة اخالقیات البحث
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

وزارة التعلیم  مشارك 2012 دورة تدریبیة دورة " أسالیب التعلیم والتعلم "
 العالي

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2012 دورة تدریبیة البحث العلمي " تاستراتیجیادورة " 
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2013 دورة تدریبیة دورة " األزمات والكوارث "
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2013 دورة تدریبیة دورة " االتصال" .
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2014 دورة تدریبیة دورة " التسجیل ".
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2014 دورة تدریبیة " .يالفریق" دورة العمل 
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2010 دورة تدریبیة دورة النشر العلمي.
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2014 دورة تدریبیة دورة تنظیم المؤتمرات.
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

وزارة التعلیم  مشارك 2014 دورة تدریبیة دورة الصحة العقلیة
 العالي

 مصر

ز تنمیة قدرات مرك مشارك 2014 دورة تدریبیة دورة تحقیق االھداف 
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 مصر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2014 دورة تدریبیة دورة التغییر االیجابي.
اعضاء ھیئة 

 مصر
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 التدریس

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015 دورة تدریبیة تقییم أعضاء ھیئة التدریس
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

تنمیة قدرات مركز  مشارك 2015 دورة تدریبیة التقدیرات 
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

انشاء اختبارات عبر االنترنت علي البالك 
 بورد .

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015 دورة تدریبیة عمل المناقشات الجامعیة علي البالك بورد
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015 دورة تدریبیة الواجبات في البالك بورد . تصحیح
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015 دورة تدریبیة انشاء الواجبات في البالك بورد 
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015 دورة تدریبیة مقدمة في البالك بورد
ھیئة اعضاء 

 التدریس

 قطر

الحصول علي بعض الدورات في تعلیم وإجادة 
 اللغة اإلنجلیزیة

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2015  تقییم مخرجات التعلم
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2017 ةدورة تدریبی التعلم النشط تاسالیب واستراتیجیا
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2017 دورة تدریبیة الفصول االفتراضیة عبر البالك بورد
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2017 دورة تدریبیة كوالبوریت
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

علیمیة اثناء تحسین البیئة الت تاستراتیجیا
 المحاضرة

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2017 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر
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دور المعلم في عملیة التعلیم المتمركز حول 
 الطالب

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2017 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

التعلم  تتطویر وتطبیق مداخل واستراتیجیا
 علمالمتمركز حول المت

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2018 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

تصمیم كتاب الكتروني: عرض تجربة تصمیم 
E-TEXT BOOK 

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2018 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2018 دورة تدریبیة إدارة الفریق البحثي 
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 القاھرة

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2019 دورة تدریبیة التخطیط االستراتیجي 
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 القاھرة

 عن اتمحاضر تقدیمو تصمیم في حنجا قصة
 بعد

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2020 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2020 دورة تدریبیة النزاھة االكادیمیة مسئولیة من
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

النزاھة االكادیمیة قیمة علیا في المؤسسات 
 االكادیمیة

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2020 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر

اسھامات العلوم االجتماعیة في تحلیل جائحة 
 COVID19 الكورونا

 
 
 

 في لتمیزا مركز مشارك 2020 جلسة علمیة
 لتعلموا لتعلیما

 قطر بجامعة

 قطر

Active E- Learning through the 
Six Hats Approach 

Workshop  2020 Attended  Center for 
Excellence in 
Teaching and 

Learning 
(CETL)  

Qatar 

Interactive Online Teaching 
through Genially. 

Workshop  2020 Attended  Center for 
Excellence in 
Teaching and 

Learning 
(CETL)  

Qatar 

 مع ضیةافترا تفاعلیة مناقشة لخلق  امستخدا
 لطلبةا

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2020 دورة تدریبیة
اعضاء ھیئة 

 قطر
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 التدریس

مركز تنمیة قدرات  مشارك 2020 دورة تدریبیة لستا تبالقبعا لتعلیموا لنشطا لتعلما
اعضاء ھیئة 

 التدریس

 قطر
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