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 ثانٌا: المؤهالت العلمٌة: )ترتب من األحدث إلى األقدم(
 

 التارٌخ  التقدٌـــر الجامعـــة  المؤهــل

انخذيح  فًدكرٕساِ انفهسفح 

 االجرًاػٍح

 –كهٍح انخذيح االجرًاػٍح 

 جايؼح انفٍٕو

يشذثح 

انششف 

 األٔنى

5102 

  انرشتٍح فًدتهٕو ػاو 
جايؼح  –كهٍح انرشتٍح 

 انفٍٕو
 5100 جٍذ جذا  

 ياجسرٍش فً انخذيح االجرًاػٍح
 –كهٍح انخذيح االجرًاػٍح 

 جايؼح انفٍٕو
 5118 يًراص

 تكانٕسٌٕط خذيح اجرًاػٍح
 –انخذيح االجرًاػٍح كهٍح 

 جايؼح انقاْشج
 0998 جٍذ
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 :(األحدث إلىاألقدم ثالثاً: التدرج الوظٌفً: )ترتب من 
 

 مكــانهـــا الوظٌفــة
تارٌـخ 
 البــدء

تارٌخ 
 االنتهــاء

يششف ذذسٌة يٍذاًَ تانًؼٓذ انؼانً 

 قطاع انفٍٕو –نهخذيح االجرًاػٍح تانقاْشج 

انًؼٓذ انؼانً نهخذيح 

قطاع  –االجرًاػٍح تانقاْشج 

 انفٍٕو

5112 5102 

يششف ذذسٌة يٍذاًَ تكهٍح انخذيح 

 االجرًاػٍح جايؼح انفٍٕو

كهٍح انخذيح االجرًاػٍح 

 جايؼح انفٍٕو
5112 5102 

 انركُٕنٕجًتانرطٌٕش   ( ICDL ) يذسب

 تانفٍٕو

داسج إت انركُٕنٕجًانرطٌٕش 

 يحافظح-انرؼهًٍٍحاطسا 

 انفٍٕو

5119 5102 

  يذسط خذيح انفشد
 – كهٍح انخذيح االجرًاػٍح

 جايؼح أسٕاٌ
5102 5155 

  ذػاسًناخذيح انفشد  رارسأ
 – كهٍح انخذيح االجرًاػٍح

 جايؼح أسٕاٌ
 ذاسٌخّحرى  5155

 
 

 :التً تم الحصول علٌها التدرٌبٌة ترابعاً: الدورا
 

 التارٌخ  الجهــة المنظمــة موضــوع الـدورة م
يشكض انهغاخ األجُثٍح  ( دسجح .061( تًجًٕع )  Toefl Testاجراص )  .5

ٔانرشجًح انرخصصٍح 

 جايؼح انقاْشج

5112 

نهؼهٕو  انؼشتًانًؼٓذ   ( I C D L ) دٔسج  .6

 ٔانركُٕنٕجٍا

5118 

7.  Microsoft – TDC1 ( MOS ) Office 2010  انركُٕنٕجً رطٌٕشانيشكض 

 انفٍٕو تشػاٌح يٍكشٔسٕفدت

5105 

 انركُٕنٕجً رطٌٕشانيشكض        IT-Academy Admins  دٔسج إػذاد  .8

 انفٍٕو تشػاٌح يٍكشٔسٕفدت

5105 

 انركُٕنٕجً رطٌٕشانيشكض  (( TOT   دٔسج إػذاد يذستٍٍ  .9

 انفٍٕو تشػاٌح يٍكشٔسٕفدت

5105 

 إعداد مدٌري ومدربً    .:
Microsoft IT – 

Academy 

Admins & 

Instructors 

 انركُٕنٕجً رطٌٕشانيشكض 

 برعاٌة مٌكروسوفتانفٍٕو ت
6457 
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 9.  

 دورة اإلدارة الجامعٌة
مركز تنمٌة قدرات أعضاء 

هٌئة التدرٌس والقٌادات 
 بجامعة أسوان

6459 

9.  
 دورة النشر العلمً الدولً 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة أسوان
6459 

7.  
 مهارات العرض الفعال

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة أسوان
6459 

54.  
Using Computers and Managing Files 

وتكنولوجٌا  التدرٌبمركز 
 بجامعة أسوان المعلومات

6459 

55.  
Word Processing 2010 

وتكنولوجٌا  التدرٌبمركز 
 بجامعة أسوان المعلومات

6459 

56.  
Presentation 2010 

وتكنولوجٌا  التدرٌبمركز 
 بجامعة أسوان المعلومات

6459 

57.  
 دورة إعداد معلم

قدرات أعضاء  مركز تنمٌة
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة أسوان
6459 

58.  
 .متحانٌةدورة مواصفات الورقة اإل

 التعلٌم جودة ضمان مركز
 .أسوان بجامعة

6459 

59.  
 عاٌٌر الجدٌدةمأعداد الخطة االستراتٌجٌة فً ضوء ال دورة

التعلٌم جودة ضمان  مركز
 .بجامعة أسوان

6459 

فً ضوء توصٌف القٌاس والتقوٌم دورة إعداد أدوات   .:5
 متحانٌة. المقررات ومواصفات الورقة اإل

 التعلٌم جودة ضمان مركز
 .أسوان بجامعة

6465 

59.  
 دورة نظام الساعات المعتمدة

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة أسوان
6464 

59.  
 أخالقٌات البحث العلمً

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
التدرٌس والقٌادات هٌئة 

 بجامعة أسوان
6464 

57.  
 المهنة وأدأبأخالقٌات 

مركز تنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس والقٌادات 

 بجامعة أسوان
6464 

 دورة التحول الرقمً  .64
Operating System 

وتكنولوجٌا  التدرٌبمركز 
 بجامعة أسوان المعلومات

6464 

 دورة التحول الرقمً  .65
Power Point 

وتكنولوجٌا  التدرٌبمركز 
 بجامعة أسوان المعلومات

6464 
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 دورة التحول الرقمً  .66 

Word 

وتكنولوجٌا  التدرٌبمركز 
 بجامعة أسوان المعلومات

6464 

كٌان  علىالمشروع القومً للحفاظ دورة تدرٌب المدربٌن ب  .67
 األسرة المصرٌة "مودة".

وزارة التضامن االجتماعً 
 بالتعاون مع جامعة أسوان.

6465 

الدورة التدرٌبٌة ألساسٌات البحث العلمً لطالب الدراسات   .68
 أسوان. جامعة-االجتماعٌةالخدمة  العلٌا بكلٌة

-االجتماعٌةكلٌة الخدمة 
 أسوان جامعة

6465 

    

 :بها قمت التً التدرٌبٌة تاً: الدوراخامس
 

 التارٌخ  الجهــة المنظمــة موضــوع الـدورة م

 انركُٕنٕجً رطٌٕشانيشكض   ( I C D L ) ذذسٌة دٔسج  .5

انفٍٕو تشػاٌح ت

 يٍكشٔسٕفد

5118 

 ذاسٌخّحرى 

دٔساخ ذذسٌثٍح حٕل حًاٌح ذاليٍز انًذاسط يٍ انرحشش   .6

 انجُسً.

يذٌشٌح انرشتٍح ٔانرؼهٍى 

 تًحافظرً انفٍٕو ٔأسٕاٌ.

5102 

 ذاسٌخّ حرى

 نطالب انًجرًؼٍح ٔانظٕاْش تانًشكالخ انرٕػٍح َذٔاخ   .7

 .اسٕاٌ تًحافظح انًذاسط

يذٌشٌح انرشتٍح ٔانرؼهٍى 

 تًحافظح أسٕاٌ.

5102 

 ذاسٌخّ حرى

يذٌشٌح انرشتٍح ٔانرؼهٍى  دٔساخ ذذسٌثٍح حٕل حًاٌح ذاليٍز انًذاسط يٍ انرًُش  .8

 تًحافظرً انفٍٕو ٔأسٕاٌ.

5151 

 ذاسٌخّ حرى

 يغ انرؼايم يٓاساخ ٍٍ ػهًاالجرًاػٍ ٍٍاألخصائٍ ذذسٌة   .9

    انًذسسً تانرًُش انًشذثطح انسهٕكٍح انًظاْش

يذٌشٌح انرشتٍح ٔانرؼهٍى 

 تًحافظرً انفٍٕو ٔأسٕاٌ.

5150 

الخدمة  تدرٌبٌة لطالب الدراسات العلٌا بكلٌة دورة  .:
 أساسٌات البحث العلمًحول  أسوان جامعة-االجتماعٌة

-االجرًاػٍح انخذيح كهٍح

 أسٕاٌ جايؼح

5150 

 انقٕيً انًششٔع ضًٍ اسٕاٌ جايؼح كهٍاخ طالب ذذسٌة  .9

 ذهك ٔذًثهد ،"يــٕدج" انًصشٌح األسشج كٍاٌ ػهى نهحفاظ

 كهٍح – انثٍطشي انطة كهٍح – انرًشٌض كهٍح) فً انكهٍاخ

 (.انُٕػٍح انرشتٍح

وزارة التضامن االجتماعً 
 بالتعاون مع جامعة أسوان.

6465 
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 -المٌدانٌة: الخبرات  :ساً ساد
 

 ررـــــــالمق م
 .مقرر مادة أساسٌات خدمة الفرد للفرقة الثانٌة تدرٌس 5

 .للفرقة الثانٌة تشرٌعات اجتماعٌةتدرٌس مقرر مادة  6

 لثة.خدمة الفرد للفرقة الثاعملٌات الممارسة المهنٌة فً تدرٌس مقرر مادة  7

 لثة.تدرٌس مقرر مادة حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد للفرقة الثا 8

 رابعة.اتجاهات معاصرة فً خدمة الفرد للفرقة التدرٌس مقرر مادة  9

 .رابعةخدمة الفرد للفرقة المهارات وتطبٌقات فً تدرٌس مقرر مادة  :

 رابعة.للفرقة ال حلقات بحث نظريتدرٌس مقرر مادة  9

 رابعة.للفرقة ال حلقات بحث عملًتدرٌس مقرر مادة  9

 لفرقة األولى.المتقدمٌن لطالب الالمشاركة فً لجان االختبار الشخصً الختٌار  7

 أسوان. جامعة-االجتماعٌةالتدرٌب المٌدانً لطالب كلٌة الخدمة  علىاإلشراف  54

تدرٌب طالب كلٌات الجامعة ضمن المشروع القومً للحفاظ علً كٌان األسرة  55
 ودة".ــالمصرٌة "م

  
 -نشرها: األبحاث العلمٌة التً تم  اً:بعسا

 

 النشرجهة  عنوان البحث م

 لمواجهة مشكلةبرنامج إرشــادي فً خـدمـة الفـــرد  5
 .التحرش الجنسً

المؤتمر العلمً السنوي الرابع 
الخدمة  كلٌة-والعشرون

 االجتماعٌة جامعة الفٌوم

دور خدمة الفرد فً الحد من المشكالت السلوكٌة  6
 .لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة

المؤتمر العلمً السنوي الرابع 
الخدمة  كلٌة-والعشرون

 االجتماعٌة جامعة الفٌوم

خدمة  فًممارسة العالج العقالنً االنفعالً السلوكً  7
الفرد لتحسٌن التفاعل االجتماعً لألطفال ذوى 

المدارس  فًاالحتٌاجات التربوٌة الخاصة المدمجٌن 
 الحكومٌة

-االجتماعٌةمجلة الخدمة 
 لألخصائٌٌنالمصرٌة  الجمعٌة

 االجتماعٌٌن 

اآلثار االجتماعٌة لوسائل تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة  8
المؤدٌة إلً الطالق المبكر وإطار تصوري من منظور 

 العالج األسري فً خدمة الفرد لمواجهتها

مجلة دراسات فً الخدمة 
 االجتماعٌة والعلوم اإلنسانٌة
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ممارسة العالج بالمعنى فً خدمة الفرد لتحسٌن معنى  9
 الحٌاة لدى المراهقٌن نزالء المؤسسات اإلٌوائٌة  

مجلة دراسات فً الخدمة 
 االجتماعٌة والعلوم اإلنسانٌة

برنامج إرشادي انتقائً فً خدمة الفرد إلكساب  :
األخصائً االجتماعً مهارات التعامل مع المظاهر 

 ٌة المرتبطة بالتنمر المدرسً   السلوكٌة الالتوافق

مجلة دراسات فً الخدمة 
 االجتماعٌة والعلوم اإلنسانٌة

مستوي القلق االجتماعً لدى عٌنة من المسنٌن فً  9
ظل تفشى فٌروس كورونا المستجد ودور خدمة الفرد 

 فً التخفٌف منه

مجلة كلٌة الخدمة االجتماعٌة 
للدراسات والبحوث 

 الفٌوم جامعة-االجتماعٌة

متطلبات التدرٌب المٌدانً لطالب الخدمة االجتماعٌة  9
 .فً العمل مع الحاالت الفردٌة فً إطار التعلٌم الهجٌن

مجلة كلٌة الخدمة االجتماعٌة 
للدراسات والبحوث 

 الفٌوم جامعة-االجتماعٌة
  

 -علٌها: الرسائل العلمٌة التً قمت باألشراف  اً:ثامن
 

 تارٌخ المنح المرحلة عتوان الرسالة م

العالقة بٌن قلق المستقبل ودافعٌة اإلنجاز لدي طالب  5
 .الثانوٌة العامة من منظور خدمة الفرد

 6464/:/69 ماجستٌر

العالقة بٌن ممارسة العالج المعرفً السلوكً فً  6
خدمة الفرد وتعدٌل المخططات المعرفٌة الالتوافقٌة 

 لدي نزالء المؤسسات اإلٌوائٌة.

 6465/:/69 دكتوراه

جودة الحٌاة االسرٌة وعالقتها بسلوك التنمر  7
المدرسً لدي الفتٌات المراهقات دراسة من منظور 

 العالج األسري فً خدمة الفرد.

 74/9/6465 ماجستٌر

فعالٌة العالج الواقعً فً خدمة الفرد للتخفٌف من  8
الشعور بالوصمة االجتماعٌة ألمهات األطفال المعاقٌن 

 ذهنٌاً.

 مسجلة دكتوراه
7/9/6465 

 يدل  االجتماعً لبقتلاب وعالقته يرسألا لعافتلا 9
 جالعلا روظنم نم ةسارد) ناود ةمزالتم لافطأ أمهات

 (درفلا ةمدخ فً ىرسألا

 مسجلة ماجستٌر
7/9/6466 
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 -والمجتمعٌة: األنشطة الجامعٌة  :اً تاسع
 

 اطـــــــالنش م

فااً ظاال نظااام الفصاالٌن الدراسااٌٌن: )أساسااٌات  التدرٌسااٌةفااً تاا لٌف المقااررات المشاااركة  5
 مهااارات-الفااردالممارسااة المهنٌااة فااً خدمااة  عملٌااات-الفااردالممارسااة المهنٌااة فااً خدمااة 

 (االجتماعٌة التشرٌعات-الفرداالتجاهات المعاصرة فً خدمة  –وتطبٌقات فً خدمة الفرد 

 البكالورٌوس.المشاركة فً توصٌف المقررات الدراسٌة لطالب  6

أعمااال االمتحانااات وفااً أعمااال النظااام والمراقبااة وأعمااال الكنتاارول )مرحلااة  المشاااركة فااً 7
 ومرحلة الدراسات العلٌا(. –البكالورٌوس 

 جامعة أسوان. االجتماعٌةكلٌة الخدمة  –مستشار اللجنة الثقافٌة برعاٌة الشباب  8

كلٌااات والناادوات وورش العماال التااً تنظمهااا  الساانوٌةالعلمٌااة المشاااركة فااً المااؤتمرات  9
 الخدمة االجتماعٌة. ومعاهد

المشاركة كمحاضار فاً نادوات التوعٌاة بالمشاكالت والظاواهر المجتمعٌاة لطاالب المادارس  :
 اسوان.الفٌوم و تًبمحافظ

 .االجتماعٌةتنظٌم المعسكرات التدرٌبٌة لطالب الفرقة الثانٌة بكلٌة الخدمة  9

والمقااام بجامعااة اسااوان بالتعاااون مااع  6474فاعلٌااات مشااروع وجهااة مصاار المشاااركة فااً 9
 صندوق األمم المتحدة للسكان فً مصر ووزارة الشباب والرٌاضة ومؤسسة اتجاه.

 .المشاركة فً العدٌد من األنشطة الطالبٌة واإلشراف على األسر الطالبٌة لرعاٌة الشباب 7

 الختٌار طالب الفرقة األولى.المشاركة فً لجان االختبار الشخصً  54

 .الشفوي لطالب التدرٌب المٌدانً بكلٌة الخدمة االجتماعٌةالمشاركة فً لجان االختبار  55

بكلٌاااة الخدماااة ( الفرقاااة الرابعاااةلطاااالب حلقاااات بحاااث )اإلشاااراف علاااى مشاااارٌع التخااارج  56
 االجتماعٌة جامعة أسوان.

الجااودة بكلٌااة الخدمااة االجتماعٌااة جامعااة حضااور اجتماعااات وورش العماال بوحاادة ضاامان  57
 أسوان.

المشااااركة الفعالاااة باااالورش التدرٌبٌاااة المعرفٌاااة والمهارٌاااة )برناااامج تااادرٌب األكاااادٌمٌٌن  58
ومسئولى رعاٌة الشباب( فاً إطاار مشاروع "همازة وصال" التاً تنظماة جمعٌاة المساتقبل 

 للتنمٌة بالتعاون مع الهٌئة القبطٌة اإلنجٌلٌة ب سوان. 

المشاركة فً برناامج حقاوق الموظاف لادى الت مٌناات التاً تنظماة مدٌرٌاة التربٌاة والتعلاٌم  59
 بالفٌوم.

 .االجتماعٌةطالب بكلٌة الخدمة لل الثقافٌة حكٌم المسابقاتوتتنظٌم  :5

 .االجتماعٌةطالب بكلٌة الخدمة للاإلشراف على الرحالت الترفٌهٌة  59

 المجتمع المنبثقة من مجلس الكلٌة.عضو بلجنة البٌئة وتنمٌة  59

 عضو باللجنة الثقافٌة المنبثقة من مجلس الكلٌة. 57
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