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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 حـٍــريج راتـــــس

 أوال:الثٍاناخ الشخصٍح 
  االســـــم : عبدالاله صابر عبدالحميد عبدالاله -
 abdellah saber abdellhamidاالسم بالمغة االنجميزية :  -
   رئيس قسم خدمة الفرد بكمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان  الوظيفة :  -
 التخصص العام: الخدمة االجتماعية   -
 فردالتخصص الدقيق : خدمة  -
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  4الديابات  ـ الحالة االجتماعية: م + -أخميم -سوىاج  :محل الميالد -
 19191911299172الرقم القومــــــــي: -
 م.  9191/ 1/ 91تاريخ ومكان الميالد:  -
 9191497090 -910172210رقم التميفون: -
 99991124249 - 99940191900  جوال:  -
 .abdellahsaber121@gmail.comالبريد االلكتروني:  -

 حـانـٍـًا : الـثـٍـانـاخ الـعـلـوـٍـح
 عنوان الرسالة مصدرها مسمى الدرجة وتاريخها الدرجـة

م 1999الدكتوراه
 بتقدير ممتاز

دكتوراه الفمسفة في 
الخدمة االجتماعية 

 وتنمية والمجتمع

كمية التربية 
 االزىر جامعة

التدخل الميني لخدمة الفرد من  المنظور اإلسالمي "
" ينمممرأةالمعيمة ألبناء معاقلمتخفيف من حدة الضغوط

 مطبقة عمي المرأة المعيمة ألبناء معاقين عقمياً دراسة 

م 1994الماجستير
 بتقدير ممتاز

في  ماجستير
الخدمة االجتماعية 

 وتنمية والمجتمع

كمية التربية 
 االزىرجامعة

فاعمية نموذج التركيز عمى الميام في خدمة الفرد " 
لمتخفيف من حدة بعض المشكالت السموكية لألطفال 

 ".ضعاف السمع
 م9111البكالوريوس

 –تقدير عام جيد 
 . 99.70بنسبة 

بكالوريوس خدمة 
 اجتماعية

  بأسوان لمخدمة االجتماعية يالمعيد العال
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 وادلناصة واإلدارٌح التذرد الىظٍفً  حـالـخـًا: 

 راتعًا: ادلهام والتكلٍفاخ 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 مستمر

  حتى اآلن 1/0/1990 كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان خدمة الفرد رئيس قسم 
  حتى اآلن 19/99/1999 كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان ساعدأستاذ خدمة الفرد الم

 19/99/1999حتى  97/2/1999 كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان  مدرس خدمة فرد 
√ 

بجامعة لمجمس العممي ( ا202)قرار رقم  جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية أستاذ مشارك 
 حتى االمام حتي قبول االستقالة

9/0/1999 
√ 

  أكاديمي رومستشا مدرس
 

ه 9409/ 9/1 حتىه 04/99/9401 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 
 0/2/1992حتي  10/1/1999الموافق 

 

  م1999إلى  1994من  المعيد العالي لمخدمة بسوىاج تدريب منتدبمشرف 
  م.1999 -م1991من  التربية والتعميم بسوىاج منسق دمج ذوي اإلعاقات
  م 1991-م1999من عام  التربية والتعميم بسوىاج  اخصائي اول تربية خاصة 

  م1999إلى 9114من  التربية والتعميم بسوىاج أخصائي اجتماعي

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 حتى اآلن 1/0/1990 كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان قسم خدمة الفرد  مجمس رئيس
 حتي االن1990/1991منذ العام الدراسي كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان منسق عام التدريب الميداني 

 ولمدة عامين 1991/1919الدراسي العام كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان أمين مجمس الكمية 
 م1919/1919العام حتى  0/1990منذ/ كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان عضو مجمس الكمية 
 ولمدة عامين 1990/1991العام الدراسي كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان  رئيس لجنة التدريب  
 ولمدة عامين 1999/1990العام الدراسي اسوان كمية الخدمة االجتماعية جامعة عضو لجنة المكتبيات 

 ولمدة عامين 1990/1991العام الدراسي كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان عضو لجنة الدراسات العميا
 رئــــيس فريــــق المعــــايير االكاديميـــــة

 وحدة الجوة  ب
كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان بجامعة  

 بأسوان
 حتي االن1999/1990الدراسيمنذ العام 

عضــــو مجمــــس التأديــــب لمدراســــات  
 العميا 

 1919/1919العام الدراسي كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان

رئـــيس لجنـــة البحـــث العممـــي التحـــاد 
 الطالب الكمية

 1919/1919العام الدراسي كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان

 نعضو مكز تنمية قـدرات األخصـائيي
 االجتماعيين بصعيد مصر 

 حتي االن09/91/1999 منذ  كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان
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 والعولٍح التذرٌثٍحالتذرٌسٍح و اخلرباخ :اً خاهس

 التاريخ جهة التنفيذ البرنامج 

بكمية الخدمة لطالب مرحمة البكالوريوس  التدريس
قسم خدمة االجتماعية جامعة اسوان لمقررات 

اتجاىات  وميات وتطبيقات  -عمميات –)أساسيات الفرد
 البحث االجتماعيمقرر  طريقة العمل مع االفراد( 
 ومقرر التشريعات االجتماعية.

 2222/2222  كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان
2222/2222 
2222/2224 
2224/2223 
2223/2222 

لطالب الدراسات العميا لمقرر المشروع الميني  التدريس
واسس التخصص لطالب الدبموم في الخدمة االجتماعية 

في خدمة الفرد واالتجاىات المعاصرة  تخصصومقرر 
البحث مقرر و الماجستير لطالب الخدمة االجتماعية 

لمتقدم والخدمة االجتماعية الدولية والتدريب الميداني ا
 .لدكتوراهلطالب ا

 2222/2222 الخدمة االجتماعية جامعة اسوان كمية
2222/2222 
2222/2224 
2224/2223 
2223/2222 

مدرسة طو حسين االبتدائية ومدرسة  ندوة بعنوان/ المشكالت المدرسية وكيفية التغمب عمييا
 االبتدائية شمحمد دمردا

2222/2222 

 22/22/2222 مدرسة عزيز إبراىيم لمتعميم االساسي   االصابة بفيروس كورونا بعنوان/ ندوة
ورشة عمل عن دور االخصائي االجتماعي في التعامل 

 دمع تداعيات فيروس كورونا المستج
توجيو التربية االجتماعية بمديرية 

 التربية والتعميم بسوىاج 
23/2/2222 

 2224/ 22/ 4 نجيب محفوظ الرسمية لمغات مدرسة ندوة االستخدام األمثل لمتكنولوجيا بعنوان/ ندوة
 E  2/22/2224مدرسة م محمد مكاوي لمغات  ندوة عن االستخدام األمن لألنترنت 

 2224/ 4/22-2 كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان الدورة التدريبية لألخطاء الشائعة في البحث العممي  
  22/4/2224-22 الخدمة االجتماعية جامعة اسوان كمية الدورة التدريبية ألساسيات البحث العممي 
 22/22/2223 مدرسة مجمع عزيز إبراىيم  ندوة عن بعنوان ال لمتنمر ونعم لمتسامح

 24/2/2223-22 كمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان برنامج الكفاءة المينية لمعاوني أعضاء ىيئة التدريس
معممات رياض ندوة التعامل وحل المشكالت لألطفال 

  .االطفال
 م2222يونية جمعية مصر المحروسة بمدي 

 م2222سبتمر مدرسة عادل مرسي االبتدائية ندوة فن التعامل مع االبناء ألولياء االمور والمعممين 
التدريس بقسم عمم االجتماع والخدمة االجتماعية 

مجال  -لممقررات التالية: أسس الخدمة االجتماعية 
أسس وأساليب العالج  –خدمة الفرد  -معاقين 

جامعة  –قسم الخدمة االجتماعية 
  االسالميةاالمام محمد بن سعود 

 ه/2423
ه  2422

ه/ 2421ه/2421
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الخدمة المجال  –مجال المنحرفين  –االجتماعي 
تنمية مجتمعات  –التخطيط االجتماعي  –التطوعي 

قاعة واإلشراف عمي طالب  -عالقات عامة  –محمية 
 التدريب. -حمقة بحث –بحث 

 ه/ 2424
 

جامعة  -عمادة القبول والتسجيل  دورة ميارات التخطيط الدراسي
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 الفصل الثاني
 ه2421/ 2422

جامعة  -عمادة القبول والتسجيل  دورة تنمية الميارات االكاديمية 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 الفصل األول
 ه2421/ 2422

جامعة  -عمادة القبول والتسجيل  دورة كيفية إعداد الدورات االرشادية 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 ه2421/2421

دورة العالج المعرفي السموكي المعتمدة من الييئة 
 السعودية لمتخصصات الطبية   

-22-22: 22 مركز مايز بالرياض  
 م2224

دورة الممارسة المينية الفعالة في الخدمة المعتمدة من 
الييئة السعودية لمتخصصات الطبية    االجتماعية من 

 اإلنياء إلي التقدير

مؤسسة ميدي كير الدولية لمتدريب   
 بالرياض

222- 23 /
 ه2424/

 ه2422  جامعة اإلمام محمد كمية الشريعة  بكمية الشريعةمحاضرات إرشادية لمطالب المستجدين 
 ه2421 جامعة اإلمام محمد كمية الشريعة  المستوي االول بكمية الشريعةمحاضرات إرشادية لمطالب 

بكمية  لمطالب المستجدين بالجامعة المقاء االرشادي
 الشريعة

 ه2421  جامعة اإلمام كمية الشريعة 

المستوي االول بكمية  لمطالبالمحاضرات االرشادية 
 الشريعة

 ه2424 جامعة اإلمام كمية الشريعة 

 م2422 جامعة اإلمام محمد بن سعود   اسبوع التوجيو واإلرشاد التعميمي والوظيفي 
المرحمة االبتدائية واألخصائيين  وموجيي معمميلتدريب 

 لدمج ذوي اإلعاقات الطفيفة بالتعميم العام
 م2222 التربية والتعميم بسوىاج

المعيد العالي لمخدمة االجتماعية  حمقات البحوث طالب االشراف عمى 
 بسوىاج

 م2221-2222

المعيد العالي لمخدمة االجتماعية  االشراف عمى التدريب الميداني 
 بسوىاج

 م2221-2222

المعيد العالي لمخدمة االجتماعية   المشاركة في اعمل االمتحانات العممي والنظري
 بسوىاج

 م2221-2222
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 ادلتخصصح: تذرٌثٍحالذوراخ الوالتنوٍح ادلهنٍح سًا: ساد

 التاريخ جهة التنفيذ البرنامج 

مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات  دورة أساسيات التحول الرقمي 
 بجامعة اسوان

19-1 /99-0-
1911 

وزارة التضامن بالتعاون مع  جامعة  دورة تدريب المدربين لمشروع )مودة(
 اسوان

7-4-1/1919 

 99/9/1919-1 مركز تنمية القدرات بجامعة اسوان   دورة تنظيم المؤتمرات العممية   
 0/9/1919-9 مركز تنمية القدرات بجامعة اسوان   دورة االدارة الجامعية  

 2/9/1919-7 مركز تنمية القدرات بجامعة اسوان  دورة ادارة اخالقيات البحث العممي 
مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات  دورة التحول الرقمي ورد

 بجامعة اسوان 
2 /1919 
9/1919 

مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات  دورة التحول الرقمي بور بونت
 بجامعة اسوان 

2 /1919 
9/1919 

مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات  دورة التحول الرقمي  
 بجامعة اسوان 

2 /1919 
9/1919 

  0/9/1919 -90 اكاديمية ناصر العسكرية العميا      الدورة التثقيفية لمدراسات االستراتيجية واالمن القومي

مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات  دورة التحميل االحصائي 
 جامعة أسوان

7-90 /99 /
1990 

التدريب وتكنولوجيا المعمومات  مركز    TOTدورة اعداد المدربين 
 جامعة أسوان

7-99/9/1990 

 99/9/1990 جامعة أسوانمركز ضمان الجودة  دورة التصحيح االلكتروني 
 90/9/1990-0 كمية التربية جامعة أسوان  دورة اعداد المعمم الجامعي  
 1999نوفمبر  مركز تنمية القدرات بجامعة اسوان  دورة ادارة الفريق البحثي 

 1999نوفمبر  مركز تنمية القدرات بجامعة اسوان   دورة اعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث 
 information and ةالدورة التدريبي

communication  
مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات 

 بجامعة اسوان 
 1999نوفمبر 

مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات   spreadsheets 2010 ةالدورة التدريبي
 بجامعة اسوان 

 1999نوفمبر 

مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات   concepts of it 2010 ةالدورة التدريبي
 بجامعة اسوان 

 1999نوفمبر 

مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات   presentation 2010 ةالدورة التدريبي
 بجامعة اسوان 

 1999اكتوبر 
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مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات   using computer and managing ةالدورة التدريبي
 بجامعة اسوان 

 1999اكتوبر 

 1999اكتوبر  مركز التدريب وتكنولوجيا المعمومات   word2010 ةالدورة التدريبي
الدورة التمييدية من برنامج اعداد القيادات االدارية 

 والتنفيذية الرفيعة 
محافظة سوىاج بالتعاون مع قصر 

 الثقافة بمركز النيل لإلعالم 
 1999فبراير

بفن االتصال وميارات التواصل مع  ةالورشة التدريبي
 االخرين  

مركز بداية لمتدريب وتكنولوجيا 
 المعمومات ومديرية التعميم بأسوان

 1999يوليو

 1992يونيو  مركز تنمية القدرات بجامعة سوىاج  دورة الساعات تنظيم المؤتمرات 
 1992يونيو  مركز تنمية القدرات بجامعة سوىاج  دورة الساعات المعتمدة 

 م1994-0-90 مؤسسة اشراقة لمتدريب  حضور الورشة التدريبية لضعاف السمع وصعوبات التعمم  
تفعيل دور الجامعات لوقاية ) الدورة التدريبةحضور 

 الطالب من المخدات ( 
المركز السعودي لدراسات وابحاث 

الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقمية  
 سعود بن محمد االمام بجامعة

19-01-
 ه9/9409

) المراجعة الداخمية لمبرامج  التدريبي حضور البرنامج
 والمقررات ومؤشرات االداء.  

مركز النافع لمتدريب واالستشارات 
بالتعاون مع عمادة التقويم والجودة 

 بجامعة االمام محمد بن سعود 

الي 9/9
 ه1/9/9047

 ه9404-2-9 المعرض الدولي لمتعميم العالي  عمل بعنوان ) كيف تختار تخصصك( حضور ورشة
عبداهلل لمترجمة جامعة معيد الممك  ) استخدام التقنية في تدريس الترجمة( حضور ورشة

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 م0-91-1990

جامعة اإلمام –عمادة التعميم عن بعد (   تحل المشكالت واتخاذ القرارا)الدورة التدريبية 
 محمد بن سعود اإلسالمية

19-10  /4 /
 ه  9404

جامعة اإلمام –عمادة التعميم عن بعد  االستراتيجي(   ر)ادارة التغيير والتفكي ةالدورة التدريبي
 محمد بن سعود اإلسالمية 

 ه2-9404: 4

 الدورات التدريبية التفاعمية لتعميم المغة االنجميزية
 المستوي الثاني

التدريب  ةوأكاديميكمبرج  جامعة
 النوعي

91-99/19-
 م91-1999

 الدورات التدريبية التفاعمية لتعميم المغة االنجميزية
 المستوي الرابع

التدريب  ةوأكاديميكمبرج  جامعة
 النوعي

9-4/99-7-
 م1991

 م1999/ 2/2-4 التربية والتعميم بسوىاج   برنامج االصحاح المدرسي
دورة تدريبية عممية نظرية في برنامج أبجد المتكامل 

 لرياض األطفال وصعوبات التعمم
 م 1991 التربية والتعميم بسوىاج

 م1991 الييئة القومية لضمان جودة التعميم  المراجعين الخارجين دورة
بمركز اإلرشاد النفسي جامعة عين  دورة اضطرابات النطق والتخاطب

 شمس
 م1997

 م1997 المجمس القومي لمطفولة واألمومة لرعاية متحدي اإلعاقةالتدريبي  جالبرنام
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 احلضىر وادلشاركح يف ادلؤمتراخ والنذواخ واحملاضراخ ًا:ساتع
 التاريخ نوع المشاركة الجهة المنظمة اسم المؤتمرات الندوة 

مؤتمر الحوكمة االلكترونية لمؤسسات وبرامج 
 التنمية والعمل االجتماعي عبر برنامج زوم

الجمعية العربية لمتنمية البشرية 
 والبيئية

 مشارك
1-99/91 /1919 

الندوة االلكترونية لكمية الخدمة االجتماعية نحو 
مبادرات شبابية ومجتمعية من منظور الخدمة 
االجتماعية لمواجية الكوارث واالزمات في ظل 

 االزمة العالمية 

كمية الخدمة االجتماعية جامعة 
 حموان

 الحضور ومناقشة 

99/99 /1919 

 3123/ 33/23  محكم أبحاث المؤتمر قصر ثقافة اسوان  التمكين الثقافي لذوي مؤتمر 

االحتياجات  التمكين الثقافي لذويمؤتمر 
  الخاصة

 مقدم ورقة عمل  قصر ثقافة اسوان 
34/23/3122 

-23/23-21 تحكيم ابحاث  اسوان  ةمحافظ المعرض المحمي لمعموم واليندسة 
23/3122 

كمية الخدمة االجتماعية جامعة  الخدمة االجتماعية ومواجية اإلرىاب والتطرف
 حموان 

 مقدم بحث 
09/0 -9/4 /1990 

الندوة الولية الثالثة لعمم النفس )اليوية 
 وتحديات العصر(

كمية العموم -قسم عمم النفس 
اإلمام محمد بن  االجتماعية جامعة
 سعود اإلسالمية

 حضور فعاليات الندوة
2- 9/4/1992 

عمادة مركز خدمة المجتمع   عشر لمتدريب رابع الممتقي ال
 والتعميم المستمر بجامعة اإلمام

 حضور فعاليات الممتقى
33-4-3122 

المعرض التعريفي بالجامعات والمعاىد 
 السعودية

االدارة العامة لمتعميم بمنطقة 
 الرياض

 االرشاد والتوجيو الطالبي
 ه21-32/1/2541

رشاد   جامعة االمام بن سعود السادس  يالمؤتمر التوعو   هـ2542-1-24-2 محاضرات توجيو وا 

 المؤتمر االول لإلعاقة
مركز موسي نجيب موسي كمية 

الخدمة االجتماعية جامعة حموان 
 مع

تقديم ورقة عمل عن  
 ةاالحتياجات التدريبي

االجتماعين  نلألخصائيي
 بمدارس الدمج الشامل 

 م3125 -2-1
 

الممتقي الحادي عشر لمتدريب والمسؤولية 
 االجتماعية

عمادة مركز خدمة المجتمع 
 والتعميم المستمر بجامعة اإلمام

ورقة عمل عن تقديم 
إلسالمي لمقيم االتأصيل 

الحاكمة لممسؤولية 
 االجتماعية 

 ه1/2/2545

المؤتمر الدولي األول لتوظيف التقية لخدمة 
 ذوى االحتياجات الخاصة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية 

 هـ2545-5-21: 2 حضور فعاليات المؤتمر 

معايير المؤتمر الدولي االول للقياس والتقويم 
 القبول في التعليم العالي  

 المركز الدولي للقياس والتقويم  
ممثل عن عمادة القبول 

جامعة  –والتسجيل 
 اإلمام 

 هـ22-31-2545
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 اجلىائز العلوٍح وشهاداخ التقذٌر ًا:حاهن

 
 
 

 مصدرىا المناسبة نوع الجائزة
تكريم من مدرسة نجيب محفوظ الرسمية لممشاركة الفعالة مع  شيادة تقدير

 م2222/2222المدرسية االدارة 
 مدرسة نجيب محفوظ الرسمية

تكريم من مدرسة مجمع عزيز ابراىيم لممشاركة االجتماعية  شيادة تقدير
 والمجتمعية الفعالة

 مدرسة مجمع عزيز ابراىيم

 جامعة اسوان م2222المذين تم ترقيتيم عام اعضاء ىيئة التدريس  تقدير شيادة
 امانة السياسات بحزب مستقبل وطن  المشاركة في كرنفال المواىب الشبابية انزل شارك  شيادة تقدير
 جمعية مصر المحروسة  اثراء العممية التعميمية  شيادة تقدير
 مدرسة عبدالعزيز بن مروان الثانوية ارشاد وتوجيو طالب المدرسة أثناء زياتيم لجامعة االمام   شيادة تقدير
عن الجيود المينية والعمل الجاد خالل العام  شيادة تقدير

 ىـ 2422-2421الجامعي
جامعة –عمادة القبول والتسجيل 

 االمام
 المركز العربي لحقوق االنسان تقدير لمجيود المبذولة في العمل مع المعاقين  شيادة تقدير
عن الجيود المينية والعمل الجاد خالل العام  شيادة تقدير

 ىـ 2424-2422الجامعي
جامعة –عمادة القبول والتسجيل 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بمركز االرشاد االرشادية الطالبية التدريبية  اتعن دور  شيادة تقدير

 ىـ2424 /2422األكاديمي
جامعة –القبول والتسجيل عمادة 

 االمام محمد بن سعود االسالمية
لطالب  عن االشتراك بفاعمية في أسبوع التوجيو واإلرشاد شيادة تقدير

 ىـ2424 عمادة البرامج التحضرية 
جامعة –عمادة البرامج التحضيرية

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بمركز االرشاد االرشادية الطالبية التدريبية  اتعن دور  شيادة تقدير

 ىـ2422 /2422األكاديمي
جامعة –عمادة القبول والتسجيل 

 االمام محمد بن سعود االسالمية
عن الجيود المينية والعمل الجاد خالل العام  شيادة تقدير

 ىـ 2422-2422الجامعي
جامعة –عمادة القبول والتسجيل 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ةالجيود المبذولة من اجل تطوير العممية التعميمية واألنشط تقدير شيادة

  2224/2221التربوية بمحافظة سوىاج خالل العام 
التربية والتعميم مستشار معالي وزير 

 لمتربية االجتماعية
 الجمعية المصرية لمتنمية اإلنسانية        م 2223عن برنامج تنمية ميارات اميات االطفال المعاقين  شيادة تقدير
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  ادلنشىرج  الثحىث : أهناً تاسع
فعالية العالج العقالني االنفعالي السموكي في خدمة الفرد في تحسين مستوى )بعنوان بحث منشور  -9

دراسات كمية الخدمة االجتماعية بمجمة  (التقبل االجتماعي ألميات األطفال المصابين بمتالزمة داون
 م1919اكتوبر 9العدد  72المجمد  جامعة حموان

لتطبيق العالج االلكتروني  االجتماعيين ينخصائيمتطمبات تطوير االداء الميني لأل) بعنوان  بحث منشور -1
العدد  70المجمد  جامعة حمواندراسات كمية الخدمة االجتماعية بمجمة  (في العمل مع الحاالت الفردية

 1919إبريل 
 االجتماعيةالخدمة  فيعمى األدلة عمى الممارسة المبنية  قائم فعالية برنامج تدريبي:منشور بعنوان بحث -3

بمجمة كمية الخدمة االجتماعية جامعة  (معمل مع الحاالت الفرديةل األكاديمي المشرف لتنمية ميارات
 الجزء الثاني 11الفيوم العدد

حي المنزلي لموقاية من اإلصابة بفيروس كورونا الضغوط المرتبطة بالحجر الص بحث منشور بعنوان -4
بمجمة كمية  (المستجد  وبرنامج مقترح باستخدام العالج المعرفي السموكي في خدمة الفرد لمتخفيف منيا

 الجزء الثاني 19الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم العدد

بالمغة 1919يناير حادي عشرال منشور بالمجمة الدولية لمخدمة االجتماعية جامعة حموان العدد حثب -7
 اإلنجميزية

The Effectiveness of a Behavioral Therapy Program in Social Casework in the Development 

of Adaptive Behavior among Autistic Children 

 (لمممارسين المينيين ةاإلكمينيكي االجتماعيةلممارسة الخدمة  المينية الدافعية)بعنوانبحث منشور  -2
 1991اكتوبر 9العدد 41المجمد  جامعة حموان دراسات كمية الخدمة االجتماعية والعموم االنسانيةبمجمة  
 1991يناير  سابع الجزء االولالمجمد جامعة حموان ال ةبحث منشور بالمجمة الدولية لمخدمة االجتماعي -9

  بالمغة االنجميزية
The Effectiveness of the life model of social work in Achieving Social Support for Families of 

Children with Disabilities.  

بحث منشور بمؤتمر الخدمة االجتماعية ومواجهة اإلرهاب والتطرف كلية الخدمة االجتماعية جامعة  -8

استخدام وسائل الشباب الجامعي المرتبطة بإساءة انحرافات بعنوان )3/4/8138 -1/ 13حلوان بتاريخ 
   (وتصور مقترح في خدمة الفرد لمتعامل معيا التواصل االجتماعي

االعداد  كمؤشر لجودة ةبحث منشور بعنوان )المتطمبات المينية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكمينيكي -1
، ع مجمة بحوث ودراسات كمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان اليني لخريجي الخدمة االجتماعية(

    .01-49، ص صم1997 كتوبرا( 92( ج )01)
 حاالت التالميذ  المرتبطة بالعمل مع  لألخصائيين االجتماعين  )االحتياجات التدريبيةبعنوانبحث منشور -99

 بمجمة الخدمة االجتماعية التي تصدرىا الجمعية المصرية  ذوي اإلعاقة بمدارس الدمج الشامل(        
 .490-020،م1997 يوليو( 74)ع ،لألخصائيين االجتماعيين         



- 10 - 

 

 الممارسة المينية لخدمة الفرد الجماعية لتنمية دافعية االنجاز الدراسي لطالب )بعنوان  منشور بحث -99
 لألخصائيينالجامعة المتمكئين أكاديميَا( بمجمة الخدمة االجتماعية التي تصدرىا الجمعية المصرية  

 م1997( يناير 70)العدد ين ياالجتماع
 الشباب الجامعي نحو برامج الوقاية من تعاطي المخدرات وتصور مقترح  )اتجاىات بعنوانر و منش بحث -91

 ودراسات كمية  مجمة بحوث (المدخل الوقائي في الخدمة االجتماعيةلمتعامل معيا من منظور             
 .1742-1447ص ص م.1994ابريل ( 9ج )( 02) ع ،الخدمة االجتماعية جامعة حموان           

 التي تواجو الطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة وتصور مقترح لمتعامل معيا  بعنوان)التحدياتبحث منشور  -90
 والعموم االنسانية مجمة بحوث ودراسات كمية الخدمة االجتماعية  (الخدمة االجتماعيةمن منظور        

 .1110-1199، ص صم1،1990ء، الجز 04 العدد ،جامعة حموان         
المينية لالتجاه االنتقائي في خدمة الفرد لتحقيق التوافق مع الحياة  )الممارسة بحث منشور بعنوان -94

 الجزء، لكمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان السادس والعشرون السنوي الجامعة لمطالب الوافدين( المؤتمر
  .7997-4110، ص صم1990 ،90
لمحد من االضطرابات السموكية  لية العالج المعرفي السموكي في خدمة الفرداعبعنوان ف)منشور بحث  -97

 العدد ،جامعة حموان والعموم االنسانية  الخدمة االجتماعية في مجمة بحوث ودراسات (لذوي صعوبات التعمم
 م.1991ابريل ، 94،الجزء01
معوقات عمل األخصائي االجتماعي بمدارس الدمج الشامل لذوي اإلعاقة وتصور مقترح من بحث منشور ) -92

المعيد العالي لمخدمة  ،المجمة المصرية لمعموم االنسانيةمنشور بمنظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية 
  .م1991، 99السنة السادسة، ع  باإلسكندرية،االجتماعية 

 .م1991 اإلمامبحث بعنوان عوائق تعميم طالب المنح الخارجية بجامعة  االشتراك في-99
 ادلؤلفاخًا الكتة وعاشر

 م1919كتاب منشور بعنوان/ االتجاىات المعاصرة في خدمة الفرد، المؤسسة الدولية لمكتاب  -9
لمكتاب  دمة الفرد الروحية في عصر العولمة المؤسسة الدوليةخكتاب منشور بعنوان/ الممارسة المينية ل -1

 م1919
 مان، دار المسيرةعالخدمة االجتماعية ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة( )كتاب منشور بعنوان  -0

 م.1990،               
 االسكندرية ،   (التعامل مع الضغوط الحياتيةاالجتماعية و  الخدمة)بعنوان  منشور كتاب -7

 م.1992دار الوفاء لدينا النشر والطباعة،     
 بجريدة صدي الجنوب) منيا اليوم العالمي لإلعاقة واىمية االحتفال بو عددكتابة العديد من المقاالت  -2
// والوعي المجتمعي ومواجية 1919// دمج الطالب ذوي اليمم بالجامعة عدد نوفمبر 1919رنوفمبر  

 (1919التحديات عدد اكتوبر 
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 اليوم العالمي لمعصا البيضاءبعنوان  97/99/1919مقال بجريدة المساء بتاريخ  كتابة -9
https://almessa.gomhuriaonline.com 

كتابة العديد من المقاالت بمرآة الجامعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود عن)اإلرشاد األكاديمي ودمج   -0
 اإلرشادية)الجوانب الروحية في العممية  .ه9400-9401( االختبارات التحصمية-جات  الخاصةذوي االحتيا

عزيز -فن التعامل مع الطالب –لمتفوق األمثلاالستذكار الجيد الطريق  -االحتفال باليوم  العالمي لإلعاقة -
اسرار التفوق واالستذكار  – الدراسي عامال نا نبدأمععزيزي الطالب  -ه 9404( الخريج انطمق نحو الحياة

 ه.9004/9407الجيد 
 هناقشاخ الرسائل العلوٍح : حادي عشر

 جاهعح كلٍح اخلذهح االجتواعٍح جاهعح حلىاى  حادلناقشاخ العلوث

دينا سعيد ير بقسم خدمة الفرد بكمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان  لمدراسة  مناقشة رسالة الماجست -9
وعالقتيا بسموك التنمر لدى طالبات المرحمة كامل ضاحي عبداهلل بعنوان) اساليب التفاعل المدرسي 

 .م99/1919/ 19الثانوية بتاريخ 
سارة لمدراسة  حموان  ير بقسم خدمة الفرد بكمية الخدمة االجتماعية جامعةمناقشة رسالة الماجست -1

شريك  رالعالقة بين استخدام شبكة المعمومات الدولية ومعابير اختيابعنوان/  عبدالوىاب السعيد زكي
 م.1/2/1919( بتاريخ الحياة  لطالبات المرحمة الثانوية الفنية

 أسٍىطح جاهعح كلٍح اخلذهح االجتواعٍح جاهعح ادلناقشاخ العلوٍ

مصطفي  اسيوط لمدراسير بقسم خدمة الفرد بكمية الخدمة االجتماعية جامعة مناقشة رسالة الماجست -0
المرتبطة بتنمية االداء الميني لألخصائيين االجتماعين  االحتياجات التدريبيةبعنوان/  رشيدي بادي محمد

 م.9/1919/ 10بتاريخ  مع أسر أطفال التوحد  ةباستخدام الرعاية التمطيفي
اسيوط لمدراسة اسماء محمد كمية الخدمة االجتماعية جامعة ير بقسم خدمة الفرد بمناقشة رسالة الماجست -4

سر سجناء الثأر ونموذج مقترح لمتدخل معيا من منظور اسماعيل محمد بعنوان/ المشكالت المرتبطة با
 .م99/1919/ 97 التدخل في االزمات( بتاريخ

 أسىاىح جاهعح كلٍح اخلذهح االجتواعٍح جاهعح ادلناقشاخ العلوٍ

المسئولية األسرية وعالقتيا بالضغوط الحياتية ألسر األطفال التوحديين    " :حسن عاشور أحمدالدراس/  -7
 م99/0/1919منظور المدخل التكاممي في خدمة الفرد( بتاريخ دراسة من 

 بعنوان: )العالقة بين  محمد مدثر سميم أحمدلمدارس/  باسوان بقسم خدمة الفردمناقشة رسالة الماجستير  -2
ممارسة االتجاه التكاممي في خدمة الفرد وتعديل السموك الفوضوي لطالب المرحمة االعدادية )دراسة  -9

 .م90/1/1919بتاريخ )وانطالب المدارس االعدادية بأسمي تجريبية ع
 فاطمة محمد رضا أنور عبدالقادر بعنوان:  /لمدراسة بقسم خدمة الفرد باسوانمناقشة رسالة الماجستير   -0

 بتاريخ )تنمية الوعي الصحي بسرطان الثدي لطالبات السكن الجامعي باستخدام نموذج التركيز الميام( 
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 .م94/1/1919
لمدراس / احمد مطفي عمي بعنوان/ العالقة بين  بقسم خدمة الفرد بأسوانمناقشة رسالة الماجستير  -1

المسئولية االسرية وتنمية المواىب لدي طالب المرحمة االعدادية من منظور العالج االسري (بتاريخ 
0/91/91991 
بعنوان: العوامل االجتماعية  ىاشمىيام  /لمدراسة بقسم خدمة الفرد باسوانمناقشة رسالة الماجستير  -99

وتصور مقترح لدور اخصائي خدمة الفرد لمتعامل معيا بتاريخ  نالمؤدية لمرىاب االجتماعي لدي المراىقي
  .م19/9/1991

تصور  :بعنوان الرفاعي حاتم شعبان/ لمدراس بأسوانر بقسم خدمة الفرد مناقشة رسالة الماجستي -99
/ 14/0مقترح لدور خدمة الفرد الجماعية في تحقيق المساندة االجتماعية لمرضي الكبد وأسرىم بتاريخ 

 م1990
 االهام االجتواعٍح جاهعح علىمح جاهعح كلٍح الادلناقشاخ العلوٍ 

مقترح لمعوامل االجتماعية المرتبطة بمؤسسات الرعاية  بعنوان: تصورمناقشة رسالة ماجستير  -91
الرشود خدمة اجتماعية  عبد اهللاالجتماعية بالرياض أشراف  تاالجتماعية لمفتيات النزيالت بمؤسسا

  .بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية بالرياض ه90/0/9400
من وجية نظر المرحمة المتوسطة  يالدراسالمرتبطة بالعنف  بعنوان: العواملمناقشة رسالة ماجستير  -90

بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية جامعة االمام  ه19/0/9400الشثيري  زعبد العزيبالرياض اشراف 
 .محمد بن سعود االسالمية بالرياض

 االشراف على طالب ادلاجستري والذكتىراه:عشر حانً 
   ادلاجستريرسائل اشراف 

عبدالعميم محمد بعنوان )فعالية نموذج التركيز عمى الميام في خدمة الفرد لمتخفيف من  فلايرالدراسة / -9
المصحوب بالنشاط الزائد ( نوقشت بتاريخ  هحدة مشكمة االنسحاب االجتماعي لذوي قصور االنتبا

 م4/99/1919
عبدالجميل بعنوان)جودة الحياة االسرية وعالقتيا بسموك التنمر المدرسي لدي  اسماء عبدالرسولالمعيدة / -1

 م4/0/1919المراىقات دراسة من منظور خدمة الفرد نوقشت بتاريخ الفتيات 
بدري بعنوان/ الوصمة االجتماعية وعالقتيا بالتوافق االجتماعي لدي االطفال  الدراسة أميرة عبدالحافظ -0

 م9/0/1919منظور خدمة الفرد بتاريخ نوقشت بتاريخ مجيولي النسب دراسة من 
سمر أحمد خضري أبو زيد: المشكالت االجتماعية ألسر األطفال متعددي اإلعاقة وتصور مقترح المعيدة / -4

  م99/4/1990لمتعامل معيا من منظور العالج األسري: بتاريخ 
 األطفال لوسائل التكنولوجيا الحديثةحميمة عبد الحكم محمد: الوعي االسري بمخاطر استخدام الدراسة/  -7

 م 99/4/1990منظور العالج المعرفي السموكي في خدمة الفرد " بتاريخ  منيا منوتصور مقترح لمحد  
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العالقة بين الكفاءة االجتماعية وميارات التعمم الذاتي لدي الطالب  :سميرة سايح سعيد حسينالمعيدة/  -2
  م17/91/1990المدخل االنتقائي في خدمة الفرد " بتاريخ دراسة من منظور "  المتفوقين دراسيا

حمادة عبد الظاىر حنفي )المساندة االسرية وعالقتيا بدافعية االنجاز لمتالميذ المتأخرين الدراسة / -9
 م19/9/1991دراسياً ( " دراسة من منظور العالج االسري في خدمة الفرد " بتاريخ 

 رسائل الذكتىراهاشراف 

العالج المعرفي السموكي في خدمة الفرد  )فعالية :محمد محمود محمد أحمد أبو العالالمدرس المساعد/  -0
 م1990 /10/99بتاريخ لمطالب الجامعيين المتعثرين أكاديمياً  لتنمية الكفاءة االجتماعية

المعــرفــي الســموكــي فــي خــدمــة العالقــة بيــن ممارســة العــالج  :نأفنان أحمد محمود عبد الرحمالدراسة / -1
 /10/99 بتاريخ الفــرد وتــعديــل المخططــات المعــرفيــة الالتــوافقيــة لــدي نــزالء المؤســسات اإليوائية (

 م1990
 اللقاءاخ التلٍفزٌىنٍح: عشر حالج

 91/99/1919بتاريخ عنف المجتمعي ال برنامج شارع الجنوب -9
https://www.youtube.com/watch?v=dcupPqjPXc8&t=15s 

 0/99/1919الدمج المجتمعي لذوي االعاقة بتاريخ  برنامج شارع الجنوب -1
https://www.youtube.com/watch?v=aXmmQ__GF9g 

 م1/9/1919بتاريخ  الطريق االمثل لتحقيق األىداف التنمويةبرنامج شارع مبادرات الحكومة المصرية  -0
https://www.youtube.com/watch?v=7SwoC9KsToc 

  8/3/0202تتارٌخ اليوم العالمي لممرأة وأثارىا النفسية واالجتماعية برنامج شارع الجنوب  -4
https://www.youtube.com/watch?v =6ix5iDpaJhM 

 م14/91/1919 عطاء من ال يممك لمن ال يستحق مراكز بيع االلقاب الوىمية  -7
?fbclid=IwAR0pSCuaNYhttps://www.youtube.com/watch   

 م99/1991/ 14بتاريخ  الفرد والجماعة والمجتمع عمىالسمبي لمشائعات  التأثيرحياتنا قناة طيبة  برنامج-2
wBOqU1EU&t=1486s-https://www.youtube.com/watch?v=YR- 

 م1991/ 1/ 90برنامج شارع الجنوب االرتقاء بالمنظومة اإلدارية والقضاء عمى الفساد اإلداري بتاريخ -9
- https://www.youtube.com/watch?v=0mtBRZ72VVY&feature=share&fbclid 

 برنامج شارع الجنوب تغطية لمعسكر ميارات الخدمة االجتماعية بكمية الخدمة االجتماعية جامعة اسوان  -0
 م1990/ 91/ 90بتاريخ            

https://www.youtube.com/watch?v=TcF_566MfVo&t=352s- 
 م1990/ 7/ 1برنامج صباح طيبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ  -1

-https://www.youtube.com/watch?v=RjwcIb0_BEY&t=145s  

https://www.youtube.com/watch?v=aXmmQ__GF9g
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0pSCuaNY
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0pSCuaNY
https://www.youtube.com/watch?v=TcF_566MfVo&t=352s
https://www.youtube.com/watch?v=TcF_566MfVo&t=352s

