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 السیرة الذاتیة
  
 :البیانات الشخصیة أوالً: 

 ماجدة فرید محمد سرور  .: داالســــــم
  1969-12-28:تـاریخ المیـالد 

 أبناءلدیھا ثالث متزوجة و االجتماعیة:الحالة 
   2إزدان  –الدحیل  –الدوحة –قطر  العنوان:
  المعادي  –القاھرة  –جمھوریة مصر العربیة  العنـوان:
   جامعة حلوان كلیة الخدمة االجتماعیة "– قسم التخطیط االجتماعي -استاذ  الحالیـة:الوظیفة 

 -برنامج الخدمة االجتماعیة -قسم العلوم االجتماعیة –بكلیة االداب والعلوم االجتماعیة تعمل  وحالیا(
 ).جامعة قطر

 msorur@qu.edu.qa اإللكتروني:البرید 
   weam.hisham@yahoo.com اإللكتروني:البرید 

   3045348800974تلیفون محمول قطرى:
 :المؤھالت الدراسیة  :ثانیاً 

 الشھادات العلمیة 
 .2016، مایو جامعة حلوان كلیة الخدمة االجتماعیة – ""التخطیط االجتماعي  ،قسماستاذ  -
  جامعة حلوان كلیة الخدمة االجتماعیة – "قسم التخطیط االجتماعي  "مشاركاستاذ -

 .2011عام 
حلوان جامعة  –كلیة الخدمة االجتماعیة  – "تخصص التخطیط االجتماعي  "درجة الدكتوراه   -

 2005عام  "المرأة كاستراتیجیة أساسیة في تحدیث المجتمع المصري  تنمیة“ بعنوان
 1999جامعة حلوان  –كلیة الخدمة االجتماعیة  –درجة الماجستیر في التخطیط االجتماعي   -
 بعنوان ـ تقویم برنامج الخدمة العامة بمدیریة الشئون االجتماعیة لمحافظة القاھرة   
  جید جداً ""1994 "دفعة - جامعة حلوان– خدمة اجتماعیة  بكالوریوس- 

 ّ  : الشخصيالجوائز والتمیز  :ثالثا
    الحصول على شھادة تقدیر للحصول على الماجستیر.-1

شكل طباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولھا بین  فيالدكتوراه الحصول على تقدیر لرسالة -2
 الجامعات المختلفة والجھات المعنیة.

 للمرأة. القوميمجلس لكمستشارة ل بي االستعانةبناءاً علیھ تم -3

 معسكرات الكلیة. فيالحصول على شھادة شكر وتقدیر عن األداء المتمیز -4

 .الدكتوراهلمرحلة  أكادیميالحصول على شھادة شكر وتقدیر على الجھود المبذولة كمرشد -5

بالكلیة على األداء  األكادیمي واالعتمادالحصول على شھادة شكر وتقدیر من وحدة الجودة -6
 التدریس. فيالمتمیز 
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  التدریبیة ترابعاّ: الدورا
 

 أمریكا
-a:Workshops in Americ 

1- Challenging Differential Diagnoses - Sunday, January 29, 2017(Las Vegas 
– Nevada – USA) 
2- Understanding the Role of Behavioral Addictions in Professional 
Counseling - Sunday, January 29, 2017(Las Vegas – Nevada – USA) 
3- How Client Health Issues Impact Professional Counseling - Monday, 
January 30, 2017(Las Vegas – Nevada – USA) 
4-Ethical Considerations when Assigning Psychiatric Disorder Diagnoses - 
Monday, January 30, 2017(Las Vegas – Nevada – USA) 

 الدول العربیة 
 )االمریكیة القاھرة الجامعة( TOEFLة شھاد-1
 )حلوان جامعةمعي (الجا برنامج تصمیم المقرر -2
 )حلوان جامعةي (الجامعدورة إعداد المعلم  -3
 )حلوان جامعة(دورة البحث العلمي  -4
 )حلوان جامعة( في التدریس برنامج استخدام التكنولوجیا -5
 )حلوان جامعة(دولیا برنامج كتابة البحوث ونشرھا   -6
 )جامعة حلوانبحوث (الاقتصادیات تسویق وتمویل -7
 )حلوان جامعةالمعتمدة (برنامج الساعات  -8
 )حلوان جامعة( كمبیوتردورة  -9

(Word, Power point, Excel)                                                    
   حلوان المجتمع جامعةبرنامج تحلیل شبكة العالقات االجتماعیة كطریقة لفھم بناء  -10
 )حلوان (جامعةالمعاییر األكادیمیة -11
   حلوان) المستھدفة (جامعةة النتائج التعلیمی-12
 )حلوان جامعة(ـ بنوك االسئلة 13
 حلوان) البحثي (جامعةـ إدارة الفریق 14
 )حلوان (جامعةالمھنة سلوكیات  -15
 حلوان) (جامعةالطالب وتقویم  االمتحاناتنظم  -16
 )حلوان جامعةودة (الج معاییر -17
 )حلوان (جامعة )SPSS( اجتماعيإحصاء  -18
 )حلوان جامعةیة (التنافسمشروعات البحوث  -19
 )2014() قطرجامعة بورد (في البالك  ورشة عمل عن مقدمة -20
 )2014( )قطرجامعة ( بوردعلى البالك  التقدیراتمركز عن ورشة عمل  -21
 )2014( قطر) جامعةبورد (البالك انشاء وتصحیح الواجبات في  -22
 )2014() قطرجامعة (بورد انشاء اختبارات الكترونیة من خالل البالك  -23
  )2014( قطر) جامعةالصفیة (قلب الحجرة  -24
 تشترك بھا المكتبة  التيااللكترونیة العربیة استخدام قواعد البیانات والمصادركیفیة  -25

                                                                          )2014( )قطر (جامعة                                              
  )2015( قطر) (جامعة) Online(الدافعیة الذاتیة للتعلم واھمیتھا وطرق إثارتھا  -26
       )2015-6-23( كوالبوریت دبال كبور -ندوة التعرف على بالكبوریت الفصول االفتراضیة  -27
  )2015 -6-23( اكسیلبرنامج  باستخدام: إدارة قوائم حضور الطالب ورشة عمل -28
 ) 2015-9-10شركاء من أجل تحسین التعلیم والتعلم ( عمل:ورشة  -29
 كیفیة استخدام البیانات والمصادر االلكترونیة العربیة تشترك بھا المكتبة  عمل:ورشة -30

 )2015 -10-11( قطرجامعة                                                           
 )2015 -10 -19مركز التقدیرات ( 9.1بالك بورد  عمل:ورشة  -31
 )2015 -11 -4(لمخرجات التعلم  اإللكترونيالتدریب على نظام التقییم  -32
 )2015-12-31قطر ( جامعة) Onlineالجید (مواصفات العرض  -33
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 )2015-11-25(جامعة قطر   -مھارات التعامل مع برنامج الورد  عمل:ورشة  -34
 )2015-11-2(قطر جامعة  -ورشة عمل: مھارات التعامل مع برنامج البوربوینت -35
 )2015-11-25(جامعة قطر  -المعاییر والتقییم  -36
37-  The First Day Of Class  # #TQU2-  2015-11-26(جامعة قطر( 
 )2015-12-2(قطر جامعة  –ورشة عمل عن مھارات التعامل مع برنامج اإلكسیل  -38
39- #BB8# Blackboard Online Tests1 –  ) 2015-12-2جامعة قطر ( 
40- #OR1# Overview Of Library Resources –  2015-12-3(قطر جامعة( 
 )2015-12-5( قطر جامعة) Online(الدافعیة الذاتیة للتعلم واھمیتھا وطرق إثارتھا  -41
42-  Blackboard Online Tests2#BB9 # ) 2015- 12-9جامعة قطر( 
  )2015-12-9قطر ( الرقمي جامعةندوة: المستودع  -43
44-tures Strategies To Engage Students #TO3# Developing Interactive Lec 

 )2015-12-10جامعة قطر ( 
 وكیف یمكنك استثمارھا   التغییراتأھم  -2015في جامعة قطر  السنوينظام التقییم  -45

 )2015-12-16جامعة قطر ( 
   BB10##كوالبوریت  دبال كبور – االفتراضیةمقدمة في الفصول  -46

 )2015-12-21جامعة قطر ( 
46-Similarity Reports –TurnItIn and SafeAssign (in Blackboard 9.1  #BB7# 

 )   2015-1-22( جامعة قطر
47- #OR2# Academic Integrity – ) 2015-12-24جامعة قطر( 
48- #OR4# Qu students who are they and what are they thinking?  جامعھ قطر

)31-12- 2015( 
 )Prezi ) 5-4-2016عرض فعال باستخدام برنامج  -49
 )2016 (فبرایراستراتیجیة التدریس  -50
 )2018-10-3(نموذجا سوكراتیف -التطبیقات الكترونیة لتحفیز الطلبة -51
) 2018-11-6مھارات العرض التدریسي باستخدام االرتباط التشعبي (  -52  

)15-7-2020(  ) Padlet مناقضة تفاعلیة افتراضیة مع الطلبة باستخدامخلق  -53  
54-Understanding and Selecting the Appropriate Statistical Analysis. 
(             15-6-2020) 

)2020-7-19التعلم النشط والتعلیم بالقبعات الست (  -55  
(13-7-2020) Genially التدریس التفاعلي عن بعد باستخدام -56  

(20-6-2020) Eviews 57-مدخل إلى برنامج  
)4-6-2020( Together We Learn, Together We Teach 58-  

)2020-7-15حقوق الطفل في ظل أزمة كورونا ( المجلس العربي للطفولة والتنمیة)(  -59  
)2020-7-8( برنامج المتطلبات العامة: قصة نجاح في تصمیم وتقدیم محاضرات عن بعد -60  
)2020-7-7(اھمیة الجودة في التعلیم االلكتروني  -61  
ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیھا سبیال: نموذج كلیة الطب في دعم وتمكین أعضاء ھیئة -62

 2021QU-1-12)(  التّدریس خالل الجائحة
 Mindful Self Compassion  )(13-1-2021QUالوعى الذاتي  بعنوانورشة  -63
-1-28( إلنسانیةا ملعلوا في لنوعیةوا لكمیةا ثللبحو لتحلیلا رةستماا ادعدإ كیفیةورشة بعنوان  -64

 جامعة قطر )2021
 )2021-2-3جامعة قطر (  – عمليتطبیق  SPSS اإلحصائيورشة التحلیل  -65
 )2021-2-2( ،العرب الموحد سمركز الفھرالمعاصرة، ندوة تحدیات الثقافة في المجتمعات  -66
 العرب س(مركز الفھر الترجمة العربیة ودورھا في بناء الحقول المعرفیة الجدیدةحركة ندوة  -67

 ).2021-2-23( -الموحد)
البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: إشكالیة المنھجیة أم منھجیة اإلشكالیة، مركز الفھرس  -68

 )2021-3-2(الموحد، العربي 
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رس مركز الفھمنھج البحث النوعي في العلوم اإلنسانیة في العالم العربي الواقع والتحدیات،  -69
 .)2021-3-16( العربي الموحد

،  اجإلخروا رالختیاا معاییر: لتعلیمیةا لتقدیمیةا وضلعرا في رةللصو للفعَّاا امالستخداورشة  -70
 2021-3-11).جامعة قطر( –مركز تنمیة قدرات أعضاء التدریس 

 :الخبرات العملیة  خامساّ:   
 

 اآلتیة:تدریس المقررات الدراسیة 
 ).باللغة اإلنجلیزیة( Social Planningاالجتماعي  التخطیط فينصوص  -1
 (باللغة اإلنجلیزیة)  Social Workخدمة اجتماعیة  -2
 .التخطیط االجتماعي -3
 .دراسات سكانیة وبیئیة -4
 .إدارة المؤسسات االجتماعیة -5
 .السیاسة االجتماعیة -6
 .اجتماعيبحث  -7
 .تنمیة اجتماعیة -8
 .زیارات میدانیة -9

 .تدریب على المھارات -10
 قطر)اإلنسان. (جامعة وحقوق  المجتمع -11     
 قطر)جامعة (والقانون.  االجتماعیةالخدمة  -12     
 قطر)(جامعة  االجتماعیةالسیاسة  -13     
 إدارة االزمات والكوارث (جامعة قطر) -14     
 اإلسرة والطفل (جامعة قطر) -15     
 مشروع تخرج (جامعة قطر) -16     

 -:اإلشراف على التدریب المیداني فى مجاالت- 2
 مصر)(التربیة والتعلیم  -
 مصر)(الدفاع االجتماعي  -
 مصر)(المجلس القومي للسكان   -
 (مصر)رعایة شباب الجامعة  -
 (قطر)بالعوین  االجتماعيالتأھیل  -
 ) (قطرالمدارس  -
 ) (قطرالمسنین  -

 مؤتمر جودة التعلیم بجامعة حلوان  فيالمشاركة  -3
  الخدمة)مؤتمر كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان بعنوان  فيالمشاركة  -4
 2008-13إلى 11الفترة من  فيمجتمع متغیر  فيجتماعیة والرعایة االنسانیة اال 

مارس 16المناصب القیادیة  في المرأة) بعنوانللمرأة  القوميمؤتمر المجلس  فيالمشاركة  –5
2008. 

تنمیة -بالكلیة عن المواطنة االجتماعيبسیمینار قسم التخطیط –المشاركة فى مناقشة خطط بحثیة -6
 ألخ....الحیاةتحسین نوعیة -سیاسات الرعایة االجتماعیة-المدنيالمجتمع -حقوق االنسان -ةأالمر

 االشراف على حلقات بحثیة لطالب الفرقة الرابعة -7
 االولى لطالب الفرقة االختبارات الشخصیة فيالشتراك ا -8
 واالمتحان لالكونترواالشتراك في أعمال -9

 االجتماعيقسم التخطیط  سعضو مجل-10
 2009افاق وتحدیات-بجامعة حلوان العلميالبحث  ملتقى االشتراك فى-11
 الدكتوراهلمرحلة  أكادیميارشاد -12
 ملتقى الجودة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان. فيالمشاركة  -13
 منسق برنامج الدكتوراه بإدارة الجودة. -14
 -مجاالت: المشاركة فى عمل ملتقى ودورات تدریبیة فى  -15

 السكان -
 السالمة البیئیة -
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 االتجار بالبشر -
 سالمة المجتمع -
 المدنيالتشبیك والتعاون بین منظمات المجتمع  -
 التوعیة من خطر االدمان -
 االجتماعياالمان  -
 السلوكیات المجتمعیة -
 االجتماعیة واالزمات المخاطر -
 الحقوق والواجبات -

 2015دیسمبر 15-14من مؤتمر السالمة المروریة بجامعة قطر  المشاركة في -16
 ّ  :البحوث المنشورة :سادسا

 )مشاركأبحاث قدمت لنیل درجة (استاذ 
 
مطبقة  دراسة)األحزاب السیاسیة وتفعیل المواطنة كمتغیر في صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة  -1

المؤتمر العلمي الدولي العشرون للخدمة  جماعي،بحث  .الدیمقراطي)على الحزب الوطني 
 .2007 ,كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان – االجتماعیة 

 الدولي العلميبالمؤتمر  فردى،بحث  .الحاجات.تحلیل مضمون شكاوى المرأة كمدخل لتحدید  -2
 2008والعشرون للخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  الحادي

أولویات خدمات الرعایة االجتماعیة للعاملین المعاقین بشركة السكر والصناعات التكاملیة ـ 3
 2010ینایر ىحلوان، فجامعة -كلیة األداب فردى بمجلةبحث  المصریة

كلیة الخدمة  ةأكتوبر، بمجل6بمحافظة  بالقاصراتمقترح لمواجھة اإلتجار  تخطیطيتصور  -4
 )2010( حلوان.جامعة  االجتماعیة

لیة مجلة كفردى ب مأوى بحثاساسیة لحمایة أطفال أمھات صغیرات بال  كاستراتیجیةالتضامن  -5
 )2010( حلوان.جامعة  االجتماعیةالخدمة 

 لنیل درجة استاذ مقدمةأبحاث منشورة 
 
 بمجلة  فردى،بحث  االجتماعیة،والتنبؤ بمستقبل تعلیم الخدمة  االفتراضيالمجتمع  -6

 )2011 أكتوبر،(كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان 
تحلیل مضمون برامج األحزاب السیاسیة المصریة كمدخل لتحدید مستقبل سیاسات الرعایة  -7

 جامعة حلوان االجتماعیةبمؤتمر كلیة الخدمة  بحث فردى، ،االجتماعیة
 ).2012(مارس 

بحث فردى،  لمحافظة القاھرة، االجتماعیةالتنمیة البشریة ومواجھة األزمات بمدیریة الشئون  -8
  ).2012ابریل (حلوان، جامعة  ،االجتماعیةالخدمة بمجلة كلیة 

شكاوى حقوق اإلنسان كموجھات لبحوث التخطیط  في واالقتصادیةاالجتماعیة أولویات الحقوق  -9
 جامعة  االجتماعیةبمؤتمر كلیة الخدمة ، بحث فردى، االجتماعي

    ).2013مارس (حلوان 
، بحث فردى بمجلة كلیة الخدمة للشباب االجتماعي واالستثمار المدنيمنظمات المجتمع برامج -10

 .)2014 (ابریلجامعة حلوان  االجتماعیة
لبرامج المؤسسة القطریة لرعایة المسنین، بحث فردى، بمجلة الخدمة  االجتماعيالعائد -11

 ).2016 ینایر(بمصر  االجتماعیینجمعیة األخصائیین  -االجتماعیة
   : منشورة بحوث أخرى

vision of the reality of Arab women's development of social  Analytical-1
policy perspective, Published in, Recent Developments in Social 
Sciences: Sociology and Social Work."(2017) 
2- Future Prospects to develop youth capabilities, 

 4)،ج61العدد (ة لإلخصائیین االجتماعیین، االجتماعیة، الجمعیة المصریمجلة الخدمة ب منشور بحث
2019رینای  

https://www.egjsw.com/%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ 

https://www.egjsw.com/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.egjsw.com/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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3-Social work education in the Middle East and North Africa: Students’ 
perspectives at 13 universities in 10 countries, January 2020 
https://ejsw.journals.ekb.eg/article_68765.html 

4- Quality of Social Work Education and Practice in the Arab Countries: A 
Comparative Study of Palestine, Qatar and Tunisia, Journal of Social Work 
Education (CSWE), Article ID, CSWE 1773781, Accepted 20 May 2020, 
Published online: 11 Jun 
2020 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02615479.2020.177378
1?needAccess=true 

 

 
 :أبحاث ممولة: سابعا

"بین الواقع والمأمول" االبوینمدى وعي االسر الحاضنة ورضاھا بأبعاد احتضان طفل مجھول  -1  
المحتضنین خاصا عند سن المراھقة ( مركز  األبناءوالحد من ظاھرة تخلي االسر الحاضنة عن 

).2019رعایة االیتام دریمھ/ ومؤسسة قطر للعمل االجتماعي ( باحث مشارك،   
 

   :لمشاركة في المؤتمرات االقلیمیة والعالمیةا ثامنا:
 
 وحمایة تعزیز في اإلنسان لحقوق السامیة المفوضیة دور حول اإلقلیمى مؤتمرب المشاركة) 1( 

 .قطر دولة – الدوحة – 2016 ینایر 14 - 13من  العربیة المنطقة في اإلنسان حقوق
    n Social and Behavioral European Conference o .XI:  Participation in (2) 

 :about  )Oral Presentation( 4, 2016-September 1 – Rome, Italy Science
vision of the reality of Arab women's development of social  Analytical

policy perspective. 
(3) Participation  in: 20th Annual American Association of Behavioral and 

Social Sciences Conference January 30–31, 2017(Las Vegas – Nevada – USA) 

(lecture presentation) about : Future Prospects to develop the Arab youth 

capabilities  

أریزونا في الوالیات المتحدة األمریكیة مؤتمراً المشاركة بالحضور بمؤتمر تعقد جامعة والیة  -4

افتراضیاً حول التعلم اإللكتروني تحت شعار "استعد لتحدي التعلیم في فصل الخریف"، وذلك في 

.2020یولیو  14و 13یومي   

، الجمعیة العربیة للتنمیة البشریة الیمنالمشاركة بالحضور مؤتمر العمل االجتماعي العربي حالة  -5

  )21/11/2020-20( ة، مصروالبیئی

 المـؤلـفـات: :تاسعا
 
 ) االجتماعياالجتماعیة بقسم التخطیط  التنمیة(ـ المشاركة فى تألیف كتاب  1

 كلیة الخدمة االجتماعیة   جامعة حـلـوان    
 

 اإلشراف على الرسائل: :عاشرا
 

https://ejsw.journals.ekb.eg/article_68765.html
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02615479.2020.1773781?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02615479.2020.1773781?needAccess=true
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ـ موضوع عن خدمات الرعایة االجتماعیة وتوطین سكان المناطق اآلثریھ .1   

.رف مساعد)مش -ماجستیر ) 

لتخطیطیة بالمجلس المحلى ـ موضوع عن نسق المعلومات واتخاذ القرارات ا2  

مشرف مساعد) -(ماجستیر   

االزمات.التخطیط لمواجھة  كمتغیرـ موضوع عن نسق المعلومات 3  

مساعد)مشرف  -ماجستیر ) 

.األساسيـ موضوع عن خدمات الصحة المدرسیة لطالب الحلقة االولى من التعلیم 4  

.مساعد) رفمش -(ماجستیر  

.ریفبالتطویر خدمات الرعایة االجتماعیة و الشعبیة ةـ موضوع عن الرقاب5  

.مشرف مساعد) -(ماجستیر  

الریفیة. المرأةـ موضوع عن برنامج مكافحة الفقر وتحسین حیاه 6  

مشرف مساعد). -(ماجستیر   

الكبدیة.لمكافحة الفیروسات  القوميـ موضوع عن فعالیة خدمات المشروع 7  

مشرف مساعد). -(ماجستیر   

بالمنوفیة.ـ موضوع عن خدمات الرعایة االجتماعیة بمعھد الكبد 8  

مساعد). رفمش -(ماجستیر  

التعلیم.ـ موضوع عن الشراكة المجتمعیة وفعالیة مشروع الغذاء من أجل 9  

مشرف مساعد) -(ماجستیر   

المصري.ـ موضوع عن تقدیر حاجات الرعایة االجتماعیة للمزارعین بالریف 10  

.مشرف مساعد) -ماجستیر(ثاني. رف مش  

لتنمیة المواطنة لدى الشباب. المدنيموضوع عن فعالیة برنامج التعلیم  -11  

).رئیسيمشرف  -(ماجستیر   

مشرف  -ماجستیر(والخاصة. الحكومیة دراسة مقارنة لخدمات الرعایة االجتماعیة بالمدارس  -12
.)رئیسي  

للطفولة واألمومة. القوميتقویم مشروع الحد من الفقر بالمجلس  -13  

)2016(.)رئیسيمشرف  -(ماجستیر  

موضوع عن العمالة المؤقتة بجامعة حلوان. -14  
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مشرف مساعد). -(ماجستیر   

للبرامج االجتماعیة واالقتصادیة لصندوق تطویر المناطق  واالقتصادي االجتماعيالعائد  -15
)2015( العشوائیة.  

  مشرف مساعد). -دكتوراه(

لفقراء العشوائیات. االجتماعي االستبعادلمواجھة  كاستراتیجیةالتمكین  -16  

مشرف مساعد). – دكتوراه(  

شباب الخرجین من المشروعات الصغیرة كمتغیر فى تخطیط المشروعات  استفادةمعوقات  -17
.االجتماعیة  

).رئیسيمشرف  -(ماجستیر  

.األساسيللمتأخرین دراسیاً للحلقة الثانیة من التعلیم  االجتماعیةالتخطیط لمواجھة المشكالت  -18  

).رئیسيمشرف  –(ماجستیر   

المصریة للمرأة االجتماعیة الرعایة سیاسات صنع في الحقوقیة المنظمات تإسھاما -19  

)2016مساعد) (مشرف  –(ماجستیر   

 مناقشة وتحكیم رسائل: 
طین.بفلس تقدیر حاجات االّسرى المحررین نماجستیر بعنواتحكیم رسالة ـ 1  

).داخلي(ممتحن   

رسالة ماجستیر بعنوان فعالیة برامج الشراكة الدولیة فى مواجھة اإلتجار باألطفال.تحكیم  -2  

).داخليممتحن  ) 

تحكیم رسالة ماجستیر بعنوان الشبكات االجتماعیة لحمایة االطفال بال مأوى. -3  

).داخلي(ممتحن   

تحكیم رسالة ماجستیر بعنوان فعالیة برامج الرعایة االجتماعیة الدولیة فى تحقیق أھداف سیاسات  -4
 الحمایة االجتماعیة.

داخلي)(ممتحن   

 التدریبیة ورش العمل والدورات :عاشرا
.)2016 -مركز الخلیج لإلعاقة بقطر - اإلعاقة ذويكیف تتعامل االسرة مع عن (ورشة القاء  -1  

-قطر  –مدرسة الخوارزمي  -الدراسي) النجاح والتفوق  خطوات(عن القاء دورة تدریبیة  -2
2016(.  

-قطر -2مدرسة البیان االبتدائیة  – )العالقة بین األسرة والمدرسة(القاء دورة تدریبیة عن  -3  

 2017(  
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لطالبات برنامج الخدمة االجتماعیة ضمن  والضغوط)ورشة عمل عن (مھارة إدارة الوقت القاء  -4
.2017ربیع  -أعمال لجنة إنجاح الطالب  

القاء ورشة عن( كتابة التقاریر بشكل احترافي ) لطالب وطالبات جامعة قطر في أسبوع  -5 
2020أكتوبر خریف  13-ني التطویر المھ  
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