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 اسم الجامعة المانحة:  جامعة أسيوط 

 الدولة:  مصر

 تاريخ الحصول على الدرجة:  2015

 التخصص الرئيسي: الخدمة االجتماعية 

 التخصص الفرعي:  مجاالت الخدمة االجتماعية

وقاية   في  للخدمة االجتماعية  العامة  الممارسة  الوقائي من منظور  المدخل  فعالية 
الخدمة   كلية  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  االنترنت،  مخاطر  من  المراهقين 

 . 2015االجتماعية، جامعة أسيوط، 

  العنوان:

 الماجستير  .2 
 جامعة أسيوط 

 اسم الجامعة المانحة: 

 الدولة:  مصر

 تاريخ الحصول على الدرجة:  2010

  التخصص الرئيسي: الخدمة االجتماعية 

   التخصص الفرعي: مجاالت الخدمة االجتماعية

في   االجتماعية  للخدمة  العامة  الممارسة  ودور  الجامعية  المدن  طالبات  مشكالت 
الجامعية بأسيوط، رسالة ماجستير غير  المدينة  التعامل معها دراسة مطبقة على 

 . 2010لية الخدمة االجتماعية، جامعة أسيوط، منشورة، ك
 

 العنوان:

 البكالوريوس  .3 
 جامعة أسيوط 

 اسم الجامعة المانحة: 

 الدولة:  مصر

 تاريخ الحصول على الدرجة:  2004

 الخدمة االجتماعية 
 
 

 التخصص: 
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 الخبرة المهنية 

 الدولة  اسم المؤسسة  المسمى الوظيفي  إلى )السنة(  من )السنة(

معيد بقسم مجاالت الخدمة  1/8/2010 25/11/2004

 االجتماعية
جمهورية   كلية الخدمة االجتماعية -جامعة أسيوط

 مصر العربية

مدرس مساعد بقسم  30/7/2015 2/8/2010

مجاالت الخدمة 

 االجتماعية

جمهورية   كلية الخدمة االجتماعية -جامعة أسيوط

 مصر العربية

مدرس بقسم مجاالت   حتى تاريخه 31/7/2015

 الخدمة االجتماعية 
جمهورية   كلية الخدمة االجتماعية -جامعة أسيوط

 مصر العربية

أستاذ زائر بقسم علم   30/5/2018 24/2/2018

االجتماع والخدمة 

 االجتماعية

كلية اإلعالم والعلوم  -جامعة عجمان

 اإلنسانية 
دولة  

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

أستاذ مساعد بقسم علم   تاريخهحتى  3/9/2018

االجتماع والخدمة 

 االجتماعية

كلية  -جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة 

 اإلنسانيات والعلوم
دولة  

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

 

 التدريسية الخبرة  

بكالوريوس/   اسم المساق 
 دراسات عليا 

بكالوريوس /   اسم المساق 
 دراسات عليا 

 بكالوريوس  الخدمة االجتماعية المدرسية تدريس مساق  بكالوريوس  الميدانية الزيارات 

في الخدمة   مهارات الممارسة المهنية
 االجتماعية

 بكالوريوس  طريقة خدمة الفردتدريس مساق  بكالوريوس 

 بكالوريوس  تدريس مساق مدخل إلى الخدمة االجتماعية بكالوريوس  لتدريب الميداني الشراف على اا

تدريس مساق مقدمة في الرعاية  
 االجتماعية

 بكالوريوس  تدريس مساق تنظيم وتنمية المجتمع بكالوريوس 

تدريس مساق مدخل إلى الخدمة  
 االجتماعية

في العملي تدريس مساق التدريب  بكالوريوس 
 المؤسسات العملية

 بكالوريوس 

تدريس مساق الخدمة االجتماعية 
 االجتماعيوالدفاع 

 بكالوريوس  تدريس مساق مجاالت الخدمة االجتماعية بكالوريوس 

 بكالوريوس  تدريس مساق رعاية المسنين بكالوريوس  تدريس مساق طريقة خدمة الجماعة  

 بكالوريوس  تدريس مساق اإلرشاد األسري بكالوريوس  االشراف على بحوث التخرج     

 
جامعة   -كلية اإلنسانيات والعلوم  -لطالب قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية  عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج ▪

 . 2021- 2020، 2020-2019العلوم والتقنية في الفجيرة 
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لجنة   ▪ التدريب  عضو  اإلنسانيات والعلوم    -الميداني لطالب قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعيةتقييم   -كلية 
 . 2020-2019الفجيرة جامعة العلوم والتقنية في 

،  2020-2019السنوي بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة    الطالبي  عضو لجنة تقييم بحوث الطالب في المؤتمر ▪

2020-2021 . 

 رئيس لجنة التدريب الميداني بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.  ▪

 والخدمة االجتماعية.رئيس لجنة األنشطة والخدمة المجتمعية بقسم علم االجتماع  ▪

 عضو لجنة الخطط والبرامج بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.  ▪

 . مقرر قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية للعام الجامعي ▪

 عضو لجنة البحث العلمي بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.  ▪

 .  2019-2018بجامعة عجمان  - ةكلية اإلعالم والعلوم اإلنساني -عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج ▪
 . 2019-2018 -السنوي بجامعة عجمان  الطالبي عضو لجنة تقييم بحوث الطالب في المؤتمر ▪
 .  2019-2018عجمانبجامعة  -كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية –تقييم التدريب الميداني  عضو لجنة ▪
االجتماعية  ▪ الخدمة  بكلية  للطالب  البحثي  المشروع  "حلقات  على  أسيوط   -اإلشراف   مصرجمهورية    -جامعة 

 . 2015-2005الفترة من فيالعربية 

- 2004من    العربية  مصرجمهورية    -جامعة أسيوط    -اإلشراف على "الزيارات الميدانية" بكلية الخدمة االجتماعية ▪
2015 . 

 

 المنشورات 
 
 منشورة في مجالت علمية أبحاث  .1

الفوائد والمخاطر( بحث منشور بمجلة الخدمة االجتماعية التي تصدرها الجمعية   )اإلنترنتبحث بعنوان   ▪
 . 2015( يناير 53المصرية لألخصائيين االجتماعيين بمصر بالعدد )

المدخل الوقائي من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في وقاية المراهقين   )فعاليةبحث بعنوان   ▪
ر بمجلة الخدمة االجتماعية التي تصدرها الجمعية المصرية لألخصائيين من مخاطر اإلنترنت( بحث منشو

 . 2015( يناير 53االجتماعيين بمصر بالعدد )
بحث بعنوان "برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتنمية مشاركة طالبات الجامعة   ▪

راسات وبحوث تطبيقية، جامعة أسيوط، العدد  في العمل التطوعي"، المجلة العلمية للخدمة االجتماعية د
 . 2020( يونيو 11)

، مجلة دراسات في الخدمة  وآليات مقترحة لتطويره  إلكترونياواقع تعليم الخدمة االجتماعية  بحث بعنوان   ▪
 . 2021بريل ( أ54)العدد االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، الجزء الثالث، 

 

 المهنية واألكاديمية األنشطة 

:  . التدريب المهني 1  
 حاصلة على عدد من دورات التنمية المهنية: 

 تصميم وإجراء البحوث العلمية.دورة  ▪
 تنظيم المؤتمرات العلمية.دورة  ▪
 كيف تكتب مشروعا بحثياً تنافسياً. دورة  ▪
 سلوكيات المهنة. دورة  ▪
 التعليم االلكتروني. دورة  ▪
 االستراتيجي. التخطيط دورة  ▪
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب.دورة  ▪
 الجوانب القانونية والمالية في األعمال الجامعية.دورة  ▪
 إعداد كتابة البحوث ونشرها دولياً.دورة  ▪
 مهارات العرض الفعال. دورة   ▪
 التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس لألعداد الصغيرة.دورة  ▪
 دورة إعداد المعلم الجامعي.  ▪
 .طاقة االيجابية والتفكير الخالقورة الد ▪
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 . دورة التواصل الفعال ▪
 . دورة قوة التغيير ▪
 .دورة صناعة التغيير ▪
 الذات. دبلوم إدارة   ▪
 دورة إدارة األداء الوظيفي.   ▪
 .دورة تطوير الذات والتعليم المستمر  ▪
 .دورة حل المشكالت واتخاذ القرارات ▪
 .دورة ثقافة التميز واإلبداع الوظيفي  ▪
 .دورة المبادرة واالبتكار الوظيفي  ▪
ارات دولة اإلم  -عن بعد " من جامعة حمدان بن محمد الذكيةدورة تدريبية بعنوان " كيف تصبح معلما ً ▪

 .2020-2019العربية المتحدة، 
▪ Teaching with technology . 
 

 

. ورش العمل 2  
 أوالً: كمدرب 

دورة تدريبية بعنوان " فنيات دراسة الحالة الفردية" ضمن أنشطة مركز التدريب والتعليم المستمر  تقديم  ▪
بالجامعة، لعدد من األخصائيات االجتماعيات منتسبي دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة في الفترة من 

 . 2021-04-01إلى  30-03-2021
األسبوع الوطني للوقاية من   ضمن فعالياتاإللكتروني"    تقديم جلسة حوارية بعنوان " الوقاية من التنمر ▪

 . 2020التنمر نوفمبر 
تقديم ورشة عمل عن مخاطر اإلنترنت على المراهقين لطلبة أكاديمية الفجيرة العلمية اإلسالمية فبراير  ▪

2021 . 
أكاديمية   ▪ طلبة  أمور  ألولياء  اللعب(  في  الطفل  )حق  بعنوان  توعوية  محاضرة  العلمية تقديم  الفجيرة 

 . 2021اإلسالمية ضمن فعاليات المشاركة في االحتفال بيوم الطفل اإلماراتي مارس 

إعداد وتنظيم فعالية اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بمشاركة عدد من المؤسسات االجتماعية ممثلة في   ▪
دائ اإلنسانية،  للخدمات  الشارقة  مدينة  المدرسي،  للتعليم  اإلمارات  االجتماعية )مؤسسة  الخدمات  رة 

 . 2021 أبريلبالشارقة، جمعية االجتماعيين( افتراضياً عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، 
 . 2020تقديم محاضرة توعوية عن حقوق الطفل ألكاديمية الفجيرة العلمية اإلسالمية أكتوبر  ▪
التسامح في ظل    –فرع كلباء  االشتراك في مناقشة األوراق المقدمة بالندوة العلمية لمعهد الشارقة للتراث   ▪

 . 2019غافة مارس  

 . 2019-2018" االمتحانعن "قلق   الجامعةمحاضرة إرشادية لطالب تقديم  ▪
 . 2019-2018  " عن " عادات االستذكار الجيد وكيفية تقوية الذاكرة  الجامعة  تقديم ندوة إرشادية لطالب ▪

 

 ثانياً: كمشارك 
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 . 2021المؤسسة االتحادية للشباب فبراير  -االجتماعيةحضور ورشة هندسة العالقات  ▪
أمثلة وأخطاء شائعة"، نظمتها كلية  APAحضور الورشة التدريبية "مراجع البحث وتوثيقها وفقاً لنظام  ▪

 . 2021  الشارقة، فبرايراآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

من خالل   2030في ضوء التحول الرقمي وفق رؤية حضور فعالية التنمية المهنية للخدمة االجتماعية   ▪
مارس  االجتماعيين  لألخصائيين  العربي  االتحاد  نظمها  االجتماعية  للخدمة  العالمي  باليوم  االحتفال 

2021. 
حضور ورشة "احترافية المبيعات والتسويق وتصحيح المسارات مرحلة ما بعد االزمة " التي اقيمت عن   ▪

 . 2021أبريلجيرة بعد، غرفة تجارة وصناعة الف
 افتراضياً عبر الزوم، المملكة العربية السعودية.  2021حضور ملتقى جيل المستقبل  ▪
 .ورشة عمل للتدريب على نموذج تقييم مخرجات المساق، مليء نموذج تقرير األستاذ للمساقحضور  ▪
 إلكترونياً. اتالمساق ات حضور ورشة عمل إعداد ملف ▪
 . IThenticateو Turnitinج استخدام برنامحضور ورشة عمل عن كيفية  ▪
حضور المؤتمر االفتراضي األول " مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين تجارب ومقاربات علمية كلية  ▪

 (. 2021فبراير  23،  22اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الشارقة، )
ة األزمات في العمل االجتماعي(، دائرة حضور مؤتمر الخدمة االجتماعية الثاني عشر تحت شعار )إدار ▪

 (. 2021أبريل  08- 07الخدمات االجتماعية، عبر منصة الزوم في الفترة من )
إدارة األزمات ▪ الملتقى االفتراضي االستشاري األول في  (،  2020أبريل  15-13الفترة من )  حضور 

 . جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

تحت شعار "رأس المال االجتماعي وأثره في التنمية    الحادي عشرخدمة االجتماعية  حضور مؤتمر ال ▪
 .2020، دائرة الخدمات االجتماعية، الشارقة، يونيو االجتماعية" 

حضور المؤتمر الثاني التحول الرقمي وقضايا الخدمة االجتماعية )البحث العلمي، الممارسة، التعليم،  ▪
 . 2020نمية البشرية والبيئة، أغسطس التدريب(، الجمعية العربية للت

جامعة عجمان، في    -حضور ملتقى اإلعالم الثالث "تجارب وتواصل" بكلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية ▪
 . 2018يناير 

جامعة عجمان       –عضو باللجنة التنظيمية بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية   ▪
 . 2018االجتماعية في عالم متغير"، أبريل "إشكاليات الدراسات 

عالميا:  ▪ العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  مستقبل  "استشراف  عشر  الثالث  حماية  ملتقى  حضور 
 . 2018، مارس 2030 التوقعات، واإلعدادات، واستراتيجيات الوقاية لعام

بكلية الخدمة    –حضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرون الخدمة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة   ▪
 (.  2009س/ 3/ 11-10الفترة من ) -االجتماعية جامعة حلوان

العشرون ▪ الدولي  المؤتمر  والعالمية  -حضور  المحلية  المتغيرات  بين  االجتماعية  الخدمة    -الخدمة  كلية 
 (. 2007/ 3/ 12-11الفترة من ) -عة حلواناالجتماعية جام

جامعة أسيوط )الخدمة    -عضو بلجنة التنظيم واالستقبال بالمؤتمر العلمي الثاني لكلية الخدمة االجتماعية   ▪
 . 4/2010/ 12-11االجتماعية وقضايا التنمية االجتماعية المعاصرة(، في الفترة من  

  - شباب الباحثين لكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوطعضو باللجنة التنظيمية بالمؤتمر العلمي األول ل  ▪
 . 2009مصر، مارس 

مصر   -عضو بلجنة التنظيم واالستقبال بالمؤتمر العلمي األول لكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط ▪
 . 2008/ 17/2-16)األبعاد االجتماعية في جودة التعليم العالي(. في الفترة من 

جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة    -بات قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعيةميدانية لطال  اتتنظيم زيار ▪
 .فرع كلباء -إلى دائرة الخدمات االجتماعية

  جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة   -ميدانية لطالبات قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية  اتتنظيم زيار ▪
 .كلباء -إلى معهد الشارقة للتراث

جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة    -ميدانية لطالبات قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية  اتتنظيم زيار ▪
 الفجيرة.  –دار الرعاية المجتمعية قسم رعاية األحداث   إلى

جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة    -ميدانية لطالبات قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعيةات  تنظيم زيار ▪
 . الشارقة –كبار السن   رعايةدار  إلى

جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة    -ميدانية لطالب قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية  اتتنظيم زيار ▪

 . قسم اإلصالح األسري –إلى المحكمة االبتدائية بالفجيرة  
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ال ينطبق  /الدكتوراهشراف على أطروحات . اإل4  

 

 عضوية الدوريات والمجالت العلمية 
 

 ال ينطبق 

 الجوائز
 مرتبة الشرف األولى في الدكتوراه. ▪
 مرتبة الشرف في البكالوريوس. ▪
اإلمارات # بيانات من أجل السعادة وجودة الحياة#   فكرة مبتكرة بهاكاثون  100الفوز بجائزة ضمن أفضل   ▪

 . 2019فبراير 
 

 

 

 

 


