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 :الوظيفي اثلثاٌ: التدرج
 اتريخ التعيني جهة العمل الدرجة
كلية اخلدمة االجتماعية جامعة  معيد

 حلوان
13/12/2003 

كلية اخلدمة االجتماعية جامعة  مدرس مساعد
 حلوان

5/9/2007 

كلية اخلدمة االجتماعية جامعة  (استاذ مساعد)  مدرس
 حلوان

16/4/2011 

كلية اخلدمة االجتماعية جامعة  استاذ مساعد ( استاذ مشارك)
 حلوان

31/5/2016 

ة جامع –كلية اآلداب والعلوم  بقسم العلوم االجتماعية دكتور 
 قطر

 ايل االن 29/8/2014

 
 (فعالية الرعاية االجتماعية لاليتام بني الرعاية االيوائية واالسرية) عنوان رسالة املاجستري -
برب�مج للممارسة العامة ىف اخلدمة االجتماعية والتخفيف  املهينعنوان رسالة الدكتوراه(التدخل  -

 من حدة االساءة الوالدية لالبناء)

 جمال اجلودة: : االنشطة ىفرابعا
 2014ايل  2011جامعة حلوان من –عضواٌ بوحدة ضمان اجلودة بكلية اخلدمة االجتماعية -1

 يف احلصول الكلية علي شهادة الضمان واالعتماد. توسامه
مبا يشمل علي التعرف علي احتياجات الطالب واعدادهم مسئول عن معيار الطالب واخلرجيني -2

 وحدة متابعة اخلرجيني ابلكلية.لسوق العمل وشاركت يف انشاء 
وشاركت يف وضع اسرتاتيجية التعليم والتعلم علي مستوي  معيار التعليم والتعلممسئول عن  -3

 .الكلية
 ىف اعداد خريطة ملؤسسات التدريب امليداىن. تشارك-4
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د قانون ىف اعداد امليثاق االخالقى للعاملني بكلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان واعدا تشارك-5
 امللكية الفكرية.

مث مسئول  2009/2010اىل  2005/ 2004من العام اجلامعى  امليداينعضواٌ بوحدة التدريب -6
 .2012/2013فمسئول الز�رات واملهارات  2011/2012و 2010/2011فرقة

 .امليداينىف اعداد الالئحة الداخلية ملكتب التدريب  تشارك-7
 تعليم والطالب لكلية اخلدمة االجتماعية لدي وحدة ضمان اجلودةمنسق وكالة الكلية لشئون ال -8

 واالعتماد.
 .2013/2014مدير وحدة التدريب امليداين للعام اجلامعى -9

جامعة حلوان من العام –مدير وحدة التقومي واالمتحا�ت والقياس بكلية اخلدمة االجتماعية -10
 وتتمثل املسئوليات يف2014/  2013ايل العام اجلامعي  2011/2012اجلامعي 

(أ) اإلعداد لالمتحا�ت واجلداول و طباعة االمتحا�ت ( سواء املرتبطة مبرحلة البكالوريوس او 
 الدراسات العليا)

 التقييم والقياس (ب)
 

 -: التطوير املهين : خامسا
 جمموعة الدورات االتية تحضر   -

 اجلهة املنظمة الدورة
 جامعة حلوان املختلفة مهارة االتصال يف امناط التعليم

 جامعة حلوان ادارة الوقت
 جامعة حلوان الساعات املعتمدة

 جامعة حلوان تقومي الطالب
 جامعة حلوان تنظيم املؤمترات
 جامعة حلوان جودة التعليم
 جامعة حلوان النشر العلمى

 جامعة قطر مقدمة يف البالك بورد
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 امعة قطرج انشاء وتصحيح الواجبات علي البالك بورد
 جامعة قطر سلم التقديرات علي البالك بورد

 جامعة قطر قلب احلجرة الصفية
 جامعة حلوان االدارة اجلامعية

 جامعة حلوان استخدام التكنولوجيا يف التعليم
 جامعة حلوان البحث العلمياخالقيات 

 جامعة قطر ادارة الضغوط
 جامعة قطر   املعايري والتقومي

 جامعة قطر التدريس الفعالاسرتاتيجيات 
 جامعة قطر مهارات التعامل مع بر�مج البوربوينت

 جامعة قطر   مهارات التعامل مع بر�مج الورد
 جامعة قطر مهارات التعامل مع بر�مج االكسيل

 جامعة قطر بالكبورد كوالبوريت – مقدمة يف الفصول االفرتاضية
 جامعة قطر اخلرائط الذهنية يف التدريس

Blackboard 9.1 - Online tests 1 جامعة قطر 
Blackboard 9.1 - Online tests 2 جامعة قطر 
Overview of Library Resources جامعة قطر 

Developing Interactive Lectures- 
Strategies to Engage  Students 

 جامعة قطر

Similarity reports Safe Assign and 
Turning  

 رجامعة قط

Academic Integrity جامعة قطر 
 جامعة قطر ة وتدريس مقررات السنة االويلاساليب التدريس الفعال

 جامعة قطر االستخدام الفعال للوحة املناقشات يف البالك بورد
 جامعة قطر Turnitinتقارير التشابه ابستخدام  
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 قطرجامعة  طرائق االقتباس واعادة الصياغة يف الكتابة االكادميية
 جامعة قطر توظيف التكنولوجيا يف اعطاء التغذية الراجعة للطالب
 جامعة قطر كيفية استخدام قواعد البيا�ت واملصادر االلكرتونية

 جامعة قطر التدريب علي استخدام نظام التقييم االلكرتوين ملخرجات التعلم
 جامعة قطر نظام تقييم اداء اعضاء هيئة التدريس

اهم املتغريات وكيف ميكن  –السنوي يف جامعة قطر نظام التقييم 
 استثمارها

 جامعة قطر

 جامعة قطر SPSS  استخدام االحصاء التحليلي 
 جامعة قطر التعامل مع احملتوي يف البالك بورد

 جامعة قطر أداة تسجيل احلضور والغياب
 جامعة قطر 2االختبارات االلكرتونية 

QU Referral System Training Spring 2016 جامعة قطر 
 جامعة قطر انشاء اختبارات الكرتونية من خالل البالك بورد

 جامعة حلوان التخطيط االسرتاتيجي
 جامعة قطر توظيف البادلت يف حتفيز مشاركة الطلبة

 ارهصدإ في تایلفعالا میمق برنامج امباستخد ةیبفعال ألنشطةا میتق
 دیلجدا

 جامعة قطر

ب امليداين من خالل التعليم القائم علي التطبيق تصميم بديل التدري
 العملي ابستخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد

 جامعة قطر

 جامعة قطر مقدمة يف التعليم االلكرتوين
 جامعة قطر املهارات الالزمة للتدريس الكرتونيا
 جامعة قطر املهارات الالزمة للتعلم االلكرتوين

 جامعة قطر التعليم اإللكرتوين التقييم والتغذية الراجعة يف
 جامعة قطر تقنيات التعليم األساسية للتعليم االلكرتوين

 جامعة قطر كيفية ز�دة نسبة األمان يف االمتحا�ت عرب البالك بورد
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األنواع املرئية وغري املرئية من االحتياجات  –التصميم الشامل للتعليم 
 ملعاصرةاخلاصة بني الطالب يف الفصول الدراسية ا

 جامعة قطر

 جامعة حلوان االختبارات التحصيلية املقالية واملوضوعية
 جامعة قطر Eviews  ايفيوز مجمدخل اىل بر�

 جامعة قطر قصة نجاح في تصمیم وتقدیم محاضرات عن بعد
 جامعة قطر أھمیة الجودة في التعلیم االلكتروني

 ة قطرجامع Geniallyالتدریس عن بعد باستخدام برنامج 
 جامعة قطر لخلق مناقشة تفاعلیة افتراضیة مع الطلبة Padletاستخدام تطبیق 

 جامعة قطر التعلم النشط والتعلیم بالقبعات الستة
 

 للكمبيوتر.  ICTPو   ICDLصل على شهادة اح -
 قمت بتقدمي ورش العمل االتية -

 املستفيدين اجلهة املنظمة املوضوع
طالب كلية اآلداب  قسم العلوم االجتماعية جامعة قطر اضراتكيفية تدوين املالحظات يف احمل

 والعلوم جبامعة قطر
امهات طالب  قطر -وزارة التعليم والتعليم العايل  امي ساعديين فان املفتاح معك

 املرحلة االبتدائية
االخصائيني  قطر -وزارة التعليم والتعليم العايل  املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية

االجتماعيني 
 ابملدارس املستقلة

 
 

 -االحباث العلمية املنشورة: :سادسا
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مشكالت االيتام املقيمني مع اسرهم وتصور مقرتح الدوار االخصائى االجتماعى كممارس عام ىف  -1
التعامل معها(جامعة حلوان،كلية اخلدمة االجتماعية،جملة دراسات ىف اخلدمة االجتماعية والعلوم 

 ).2012ابريل ، 32ع  االنسانية،
جامعة (املدرسي معوقات استفادة طالب اخلدمة االجتماعية من التدريب امليداىن ابجملال  -2

،ج 33ع ،اإلنسانية حلوان،كلية اخلدمة االجتماعية،جملة دراسات ىف اخلدمة االجتماعية والعلوم 
 ).مشرتك2012اكتوبر  2

باب اجلامعي ومواجهتها يف إطار اخلدمة التحد�ت اليت تواجه حتقيق التسامح الديين بني الش -3
 ).2013جامعة حلوان،كلية اخلدمة االجتماعية،املؤمتر العلمى السادس والعشرون، مارس( االجتماعية

تقومي مشروع إكساب طالبات الثانوية العامة قيمة االنتماء(جامعة حلوان،كلية اخلدمة  -4
ابريل  7، ج 34ع  علوم االنسانية،االجتماعية،جملة دراسات ىف اخلدمة االجتماعية وال

 )مشرتك.2013
مدى حتقيق مقررات قسم جماالت اخلدمة االجتماعية لنتائج التعلم املستهدفة ىف اطار اجلودة  -5

، 35ع  (جامعة حلوان،كلية اخلدمة االجتماعية،جملة دراسات ىف اخلدمة االجتماعية والعلوم االنسانية،
 ).2013اكتوبر، 1ج 
مارسة املهنية للخدمة االجتماعية الطبية (جامعة حلوان، كلية اخلدمة االجتماعية، جملة تقييم امل -6

 )2015ابريل  4، ج  38ع دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم االنسانية،
7- Social Work and the development of loyalty and affiliation 
among Arab youth:  3rd ECRC International Scientific 
Conference (Contemporary Perspectives in Social Sciences 
and Humanities) , European Centre For Research And 
Consultancy, Turkey,2017). 

The Role of Social Work General Practice in Handling  -8
Parental Abuse of Children: Content analysis:  

SOCIAL  Journal of Advances in –E ONAL INTERNATI
.)2017December  ,nu. 9 ,  vo . 3 SCIENCES, 
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االساءة للمرآه كأحدي معوقات التنمية ودور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية للحد منها  -9
مة ( جامعة الكويت ، كلية العلوم االجتماعية، املؤمتر العلمي الثالث عشر لقسم االجتماع واخلد

 ).2017االجتماعية، 
Social work and activate voluntary work (International   -10

University of Sarajevo,  Third Sarajevo  International 
Conference ,2017). 

اخلدمة االجتماعية والتخفيف من مشكلة االستخدام السليب ملواقع التواصل االجتماعي لدي  -11
( جامعة السلطان قابوس ، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ، املؤمتر العلمي الدويل الشباب القطري 

 ).2017الثاين لقسم االعالم، 
12- Social Work &To Develop Job Satisfaction For Workers 
(26th International Conference on Social Science & 
Humanities (ICSSH), GRDS, Kuala Lumpur , Malaysia , 
2017) 

التدخل املهين برب�مج للممارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية والتخفيف من مشكالت العالقات  -13
(جامعة حلوان، كلية اخلدمة االجتماعية، جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية االجتماعية للمسنني 

 .)2017 ، اكتوبر43ع  والعلوم االنسانية،
(جامعة  لألخصائيني االجتماعيني العاملني ابجملال الطيب يف ظل جائحة كورو�الضغوط املهنية  -14

 ).2021، العلوم االجتماعية، املؤمتر العلمي الدويل الثاين لقسم تطبيقيةكلية اآلداب والعلوم الظفار،  
 

 التعليم والطالب: :اسابع
/ 2015اجلامعي  عضو جلنة تفعيل االنشطة بقسم العلوم االجتماعية جبامعة قطر للعام -1

والعام اجلامعي  2017/ 2016، و�ئب رئيس اللجنة للعام اجلامعي  2016
2017/2018. 

 2017/ 2016عضو جلنة اجناح الطالب بقسم العلوم االجتماعية جبامعة قطر للعام اجلامعي  -2
 .2020/ 2019و
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ام اجلامعى للعمستشار اللجنة االجتماعية وعضو احتاد الطلبة لكلية اخلدمة االجتماعية - -3
ومستشار جلنة االسر والرحالت للعام  2011/2012و 2010/2011
 .2201/3201اجلامعى

 2011/2012جامعة حلوان للعام اجلامعى–للتدريس بقسم االجتماع بكلية االداب  تانتدب -4
 .2012/2013و

جامعة حلوان للعام –للتدريس بقسم علم النفس وقسم الفلسفة بكلية الرتبية  تانتدب -5
 .2012/2013و 2011/2012ىاجلامع

املمارسة  حقوق االنسان، مهارات التدريب، (الز�رات امليدانية،االتية  واداملبتدريس  تمق -6
االجتماعية  للخدمة املمارسة العامةلخدمة االجتماعية ىف جمال رعاية االسرة والطفولة، ل العامة

 ورعاية الشباب، التعليميال اجمل االجتماعية ىف للخدمة املمارسة العامةىف جمال رعاية املسنني، 
اخلدمة االجتماعية  املعاقني،اخلدمة االجتماعية يف اجملال الطيب ورعاية  االجتماعية،التشريعات 

املمارسة العامة للخدمة االجتماعية ىف ،   والصحة النفسية ، مقدمة يف اخلدمة االجتماعية
 ).االجتماعية، التطوع يف اخلدمة  العمايل ومحاية البيئةال اجمل

 2017حىت  2003/2004االشراف على التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتماعية من  -7
 /2018. 

 االجتماعية.االشراف على العديد من مشروعات التخرج لطالب اخلدمة  -8
 اجلامعيللعام  الثاينللعمل بكنرتول املعهد العاىل للخدمة االجتماعية ببنها ىف الرتم  تانتدب -9

2011/2012. 
 مسئول عن الرصد على الكمبيوتر والرد على التظلمات ابلكنرتول. -10
 عضو اللجنة الداخلية ملراجعة الكنرتوالت. -11
رئيس وفد جامعة حلوان ىف املؤمتر االول للعلوم االجتماعية جبامعة الزقازيق ىف ابريل  -12

2011. 
 2011/2012رئيس جلنة اختيار الطالب املثاىل على مستوى الكلية للعام اجلامعى -13

 .2013/2014و 2012/2013و
 .2013حىت  0420عضو االمانة الفنية ملؤمتر اخلدمة االجتماعية السنوى من عام  -14
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والعام  2010/2011للفصل الدراسى الثاىن  ملرحلة املاجستري االكادميياملرشد  -15
 .2011/2012اجلامعى

 وامني 2011/2012عضو جملس قسم جماالت اخلدمة االجتماعية للعام اجلامعى  -16
 .2013/2014جملس القسم للعام اجلامعى

 مسئول عن جدول التدريس العضاء قسم اجملاالت ومنسق جدول الكلية. -17
 -خدمة اجملتمع: :اثمنا

حىت  2003االشرتاك ىف القوافل الطبية واالجتماعية خلدمة املناطق احمليطة جبامعة حلوان من -1
2012. 

 ذة بني كلية اخلدمة االجتماعية ومنظمة اليونيسيف.متابع ومنسق لدبلومة البحث والتقييم املنف - -2

 -:املؤلفات العلمية: اتسعا
 ).2017جامعة حلوان، كلية اخلدمة االجتماعية،(اليهم اخلدمة االجتماعية واالطفال املساء -1
 )مشرتك2013اخلدمة االجتماعية ىف جمال االسرة والطفولة(جامعة حلوان،كلية اخلدمة االجتماعية،-2
كلية اخلدمة   (جامعة حلوان،االجتماعيظمات العاملية واالقليمية واحمللية ىف جمال الدفاع املن-3

 )مشرتك.2013االجتماعية،

 -االشراف على الرسائل: :عاشرا
معوقات االداء املهىن للممارس العام ىف التعامل مع الضغوط الىت تواجه امهات االطفال املصابني -1

 )2014،كلية اخلدمة االجتماعية، غري منشوره(جامعة حلوان ابلشلل الدماغى،رسالة ماجستري


