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 ۷۹ من ۱ صفحةالتوقیع حازم مطر                                                                                          



ب: آهإل  ة ئآلهكي  :.ئكايئمئ
  حازم محمد إبراهیم مطر إبراهیم االسم

  مصري الجنسیة
  م١٩٨٨ \ ٠١ \ ٠٥ تاریخ المیالد

 وأعول متزوج الة االجتماعیةالح
 .جامعة حلوان، الخدمة االجتماعیةكلیة ، بقسم التخطیط االجتماعي دكتور العمل الحالي
 .مصر، القاهرة، حلوان، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، قسم التخطیط االجتماعي عنوان العمل
 )٠٢( ٢٥٤٨١٤١٤ لقسم العلميافون یتل، )٠٢(٢ ٥٥٨٤٢٨٩ فاكس مكتب العمید تلیفون العمل

 ١١٧٩٥الرقم البریدي ، مصر \القاهرة  \حلوان \ش النصر منشیة عین حلوان ٥ العنوان البریدي
  ٠٠٢٠١٠٠٧٧٩٣٠٣٩ تلیفون المنزل
 ٠٠٢٠١٠٩٦٧٤٢٤٣٩   تلیفون محمول

 Hazemmattr25@gmail.com البرید االلكتروني
 www.facebook.com/hazem.m.i.m بوكحساب الفیس
 twitter.com/rnlFFbYRBFDJ6E0 حساب تویتر

 www.youtube.com/channel/UCU2xEDHrhe-BMu75w6ZMprw یوت یوب
 م٢٠٢٥اكتوبر  ٢٤ساري حتي  A23711319 رقم جواز السفر

 :.ئكةخذث ئكهطيفى :ئي ميتئ

 إلي من الدولة الجامعة الكلیة القسم الدرجة م

 .حتي اآلن م٢٠١٧فبرایر مصر حلوان ج االجتماعیةالخدمة  التخطیط االجتماعي مدرس ١

 ٢٠١٦دیسمبر م٢٠١٣ابریل مصر حلوان ج الخدمة االجتماعیة التخطیط االجتماعي مدرس مساعد ٢

 م٢٠١٣مارس ٢٠١٠سبتمبر مصر حلوان ج الخدمة االجتماعیة التخطیط االجتماعي معید ٣

ب :ئي كتتئ لي ة ئكعك أهإل ل  :.ئك
أهك ل ل ب ئكقزل ئك ب ئكقكي لع ب ئكجئ ا ئكةقخيذ ئكعئل ئكخهك  ئكةذةي
 األول امتیاز م٢٠١٦ مصر حلوان الخدمة االجتماعیة التخطیط االجتماعي دكتوراه ١
 األول امتیاز م٢٠١٣ مصر حلوان الخدمة االجتماعیة التخطیط االجتماعي ماجستیر ٢
 الثاني د جداجی م٢٠٠٩ مصر حلوان الخدمة االجتماعیة الخدمة االجتماعیة بكالوریوس ٣
 حتي اآلن مصر حلوان الحقوق الحقوق لیسانس ٤
٥ TOT  م٢٠١٧فبرایر  مصر وخبیر تنمیة الموارد البشریةمعتمد مدرب دولي. 

 ۷۹ من ۲ صفحة                                                                      مطر                          حازم



ب  :لكحهط
درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي الخدمــة االجتماعیــة تخصــص تخطــیط اجتمــاعي وعنــوان حاصــل علــي  الدكتوراه ١

وحصـلت علـي  ،"كاتجاه في صنع السیاسة االجتماعیة في مصرالدیمقراطیة االجتماعیة "الرسالة 
والتوصـــیة بتبـــادل الرســـالة مـــع المراكـــز ، مـــع التوصـــیة بطباعـــة الرســـالة علـــي نفقـــة الجامعـــةالدرجـــة 

 .م٢٠١٦، البحثیة والجامعات المصریة

 .م٢٧/١٠/٢٠١٤تم تسجیل الرسالة بتاریخ 

 .ماجدة احمد عبد الوهاب/ د.أ& محمد زكي أبو النصر / د.أ: اإلشراف العلمي

 .صالح احمد هاشم/ د.أ&  عاطف مصطفي مكاوي / د.أ:  المناقشین

 .م٣٠/١١/٢٠١٦تاریخ المناقشة العلمیة وقرار لجنة المناقشة والحكم یوم األربعاء 

 .م٥/١/٢٠١٧بتاریخ ) ٨٤(قرار رئیس الجامعة بالمنح رقم 

وعنـــوان ، تخصـــص تخطـــیط اجتمـــاعي، االجتماعیـــةالخدمـــة فـــي ماجســـتیر درجـــة الحاصـــل علـــي  الماجستیر ٢
اتجاهات الشباب الجـامعي نحـو العدالـة االجتماعیـة كمتغیـر فـي صـنع سیاسـات الرعایـة "الرسالة 

والتوصــیة بتبــادل الرســالة ، مــع التوصــیة بطباعــة الرســالة علــي نفقــة الجامعــة، "االجتماعیــة الجدیــدة
 .م٢٠١٢، مع المراكز البحثیة والجامعات المصریة

 .م٢١/١١/٢٠١١تم تسجیل الرسالة بتاریخ 

 .عزة علي شحاته/ د.أ& طلعت مصطفي السروجي / د.أ: اإلشراف العلمي

 .محمد عبد العزیز المدني/ د.أ&  سعد الدین إبراهیم / د.أ:  المناقشین

 .م٢٧/١٢/٢٠١٢تاریخ المناقشة العلمیة وقرار لجنة المناقشة والحكم یوم الخمیس 

 .م٢٠/٢/٢٠١٣بتاریخ ) ٣٩٧(عة بالمنح رقم قرار رئیس الجام

 یولیــو ٢٤،جامعــة حلــوان، كلیــة الخدمــة االجتماعیــة، حاصــل علــي بكــالوریوس الخدمــة االجتماعیــة البكالوریوس ٣
 .بتقدیر عام جیـد جـداً ، م٢٠٠٩

 .المركز الثاني على الدفعة

 .تعلیم مفتوح، جامعة حلوان، كلیة الحقوق اللیسانس ٤

 .العدالة والدیمقراطیة –السیاسة االجتماعیة  –التخطیط االجتماعي  –الخدمة االجتماعیة  االهتمامات

 اللغة االنجلیزیة –اللغة العربیة  اللغات

 ۷۹ من ۳ صفحة                                                                      مطر                          حازم



ب: ئي ذئاع لي لك ئآلاحئت ئكعك لمسهذب هآهذئف ئكع  :. ئك
 تاریخ النشرو جهة  عنوان البحث م

١  

المشكالت االجتماعیة في المجتمعات 
تخطیطي مقترح  العشوائیة وتصور

 .لمواجهتها

جامعة ، واإلنسانیةمجلة العلوم االجتماعیة بحث منشور ب
 .م٢٠١٨،  الجزائر، محمد بوضیاف مسیلة

 

٢  
دریب الشباب لت مؤشرات تخطیطیة

 .علي المهارات الحیاتیة
 

٣  
تمكین الفقراء كاستراتیجیه لتحقیق 

 "ورقة عمل" التنمیة االجتماعیة
 ٨، تنمیة االجتماعیة في الجزائرالمؤتمر الوطني مصیر ال

 .م٢٠١٨نوفمبر 

٤  
التخطیط لتنمیة قیم المواطنة لدي 
 .األطفال كآلیة لبناء هویتهم الوطنیة

للبحوث العلمیة في  جائزة الملك عبد العزیزبحث مقدم الي 
 .م٢٠١٨، قضایا الطفولة والتنمیة في الوطن العربي

٥  

صفوف االنتظار وجودة خدمات 
 .یةالرعایة الصح

المجلد ، االجتماعیةتطویر العلوم بحث منشور في مجلة 
، ٨٢-٦٣ص ص ، ٢٠١٨یونیه ، العدد األول، الحادي عشر

 تصدر عن مخبر استراتیجیات، ةمجلة دوریة دولیة محكم
 .الجزائر، ISSN 1112-9212 تالمخدرا الوقایة ومكافحة

٦  
بحوث  لمقترحاتخطة عمل 

ه في الخدمة الماجستیر والدكتورا
 .االجتماعیة

 

٧  
Empower women as a strate-
gy for sustainable develop-
ment. 

Search published in the 27th Annual Scientific 
Conference "Social Work and Arab Women 
Issues", Faculty of Social Work, Fayoum Uni-
versity, 3 May 2018. 

٨  
التخطیط لتشبیك منظمات المجتمع 

 .مدني لحمایة اآلثار التاریخیةال
لمؤتمر العلمي الدولي حمایة اآلثار والمباني منشور في ابحث 

، لیبیا –طرابلس ، مركز القانون الدولي اإلنساني، التاریخیة
 .م٢٠١٨ابریل  ٢٦-٢٥

٩  
لتحقیق الدیمقراطیة  مؤشرات تخطیطیة

 .االجتماعیة

 .م٢٠١٨، مجلة عجمان للدراسات والبحوثبحث منشور في 

مؤتمر العلمي الدولي رؤى معاصرة في العلوم اإلنسانیة الالتخطیط لبناء ونشر ثقافة التسامح   ١٠

 ۷۹ من ٤ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ النشرو جهة  عنوان البحث م
كلیة ، قسم الفلسفة وعلم االجتماع، واالجتماعیة والتربویة .بعند الشبا

 .م٢٠١٨ابریل  ٢٦-٢٤، جامعة عین شمس، التربیة

١١  

 .حاجات المسنین التخطیط إلشباع

 

 لعلوم القومي للمعهد الثاني العلمي المؤتمربحث منشور في 
التحدیات والمستجدات العالمیة في رعایة المسنین بعنوان 

جامعة بني ، ارؤوسن على تاج المسنینتحت شعار ، المسنین
 .م٢٠١٨ابریل  ١٨، سویف

١٢  

Social Planning And Re-
sponse To Terrorism. 

Search published in the 31th International Sci-
entific Conference to Social Work "Social 
Work and Face of Terrorism and Extremism" , 
31 March and 1 April 2018, Faculty of Social 
Work, Helwan University. 

١٣  

المشكالت  لمواجهة التخطیط
االجتماعیة والنفسیة للمجتمعات 

 .االفتراضیة

 

للطب النفسي  بحث منشور في المؤتمر السنوي الخامس
باألكادیمیة ، قسم الطب النفسي، للقوات المسلحة المصریة

وعنوانه ضمان جودة الرعایة الصحیة ، الطبیة العسكریة
، مدینة نصر، هلیوبولیس، فندق تولیب الذهبي بالزا، العقلیة
 .م٢٠١٨مارس  ٣٠-٢٨، القاهرة

١٤  Queues and the quality of 
health care services. 

 

١٥  

ن المرأة كإستراتیجیة للتنمیة تمكی
 .المستدامة

 

مؤتمر كلیة اآلداب جامعة بني سویف ورقة عمل منشورة في 
بالتعاون مع سكرتاریة المرأة العاملة باالتحاد العام لنقابات 

 .م٢٠١٨مارس  ١٨، بایدینا نوعیها عمال مصر بعنوان

١٦  

Social planning and response 
to Extremism. 

المؤتمر العلمي الدولي األول لكلیة الدراسات  بحث منشور في
وعنوان المؤتمر مواجهة ، االقتصادیة والعلوم السیاسیة

، التحدیات السیاسیة واالقتصادیة في األطر اإلقلیمیة والدولیة
 .جامعة بني سویف، ٢٠١٨مارس  ١٥-١٣

١٧  
تقدیر حاجات المسنین كمدخل لتحسین 

 )مشترك. (نوعیة حیاتهم
الجمعیة ، ٥٩العدد ، جلة الخدمة االجتماعیةمبحث منشور ب

 .م٢٠١٨نایر ی، مصر، المصریة لألخصائیین االجتماعیین

١٨  

Planning to build a culture of 
tolerance in young people. 

مجلة أبعــاد، مجلة دوریة محكمة بحث مقبول للنشر في 
 - یصدرها مختبر األبعاد القیمیة للتحوالت الفكریة والسیاسیة

 .الجزائر، م٢٠١٨، ٢جامعة وهران 

 ۷۹ من ٥ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ النشرو جهة  عنوان البحث م

١٩  
المسئولیة االجتماعیة ومواجهة اإلرهاب 

 .الخلیجي
المستقبل : من التعاون إلى اإلتحاد البحثیةلمسابقة لبحث مقدم 

مركز ، االتحاد الخلیجي العربي، المأمول لدول الخلیج العربیة
 .م٢٠١٨، الخلیج لألبحاث

٢٠  
التخطیط لمواجهة المشكالت 

عیة والنفسیة للمجتمعات االجتما
 .االفتراضیة

لمؤتمر السنوي الخامس للطب النفسي بحث منشور في ا
 .م٢٠١٨، للقوات المسلحة

٢١  

التخطیط لتحقیق الدیمقراطیة 
 .االجتماعیة

ة تصدر عن مدرسة الدكتورالی ة التدوینمجلبحث منشور في 
، ٢جامعة محمد بن أحمد وهران، واإلنسانیةللعلوم االجتماعیة 

 .الجزائر، م٢٠١٨
.١٨:١ ص ص، ١٠العدد ، ٥المجلد   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44661 

٢٢  

دور األخصائي االجتماعي في بناء 
 .مهارات الحافز التعلیمي

رؤى نقدیة : بحث مقدم للندوة نحو بدائل فعالة في التعلم
فریق البحث المدرسة وبدائل التعلم بالتعاون مع ، أستشرافیة

، المغرب –الرباط ، لیة علوم التربیة، جامعة محمد الخامسك
 .م٢٠١٨ابریل 

٢٣  

كتاب المؤتمر اإلقلیمي بعنوان المشروعات القومیة ودورها  .مشروع العیادة االجتماعیة
جامعة ، كلیة اآلداب، االجتماعي في تنمیة المجتمع العربي

، المعهد العالي للخدمة االجتماعیة ببور سعید، بور سعید
 .م٢٠١٨مارس  ١٥-١٤

٢٤  
االستثمار االجتماعي مشروع العیادة 

 .االجتماعیة نموذجا
العربي الدولي االستثمار من اجل التنمیة كتاب المؤتمر 

 .م٢٠١٨مارس  ٢-١، باإلسكندریة المستدامة

٢٥  
التخطیط االجتماعي ومواجهة 

 .اإلرهاب
العلمي الدولي الثاني للجنة علوم اإلدارة  كتاب المؤتمر

وعنوانه اإلدارة المجتمعیة لمكافحة  ،لمجلس األعلى للثقافةبا
 م٢٠١٨فبرایر  ٢٤، اإلرهاب

٢٦  
التخطیط لتنمیة وعي الشباب بحروب 

 .الشائعات
المؤتمر الطالبي الثالث لكلیة اآلداب جامعة بني سویف 

، كلیة اآلداب، بعنوان دور الشباب في مناهضة العنف الفكري
 .م٢٠١٧دیسمبر  ٣، جامعة بني سویف

٢٧  
في رأس المال المعرفي تخطیطیة قراءة 

ورقة " وتطویر تعلیم الخدمة االجتماعیة
، كتاب المؤتمر العلمي الثالث لكلیة اآلداب جامعة بني سویف

اقتصاد المعرفة والتنمیة الشاملة للمجتمعات " تحت عنوان

 ۷۹ من ٦ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ النشرو جهة  عنوان البحث م
 .م٢٠١٧أكتوبر  ١١-١٠، "الفرص والتحدیات "عمل

٢٨  
ومواجهة المسئولیة االجتماعیة 

 .اإلرهاب
، مسابقة اإلبداع في مواجهة اإلرهاب مصر بشبابها اقوي

 .م٢٠١٧دیسمبر  ٣١، المجلس األعلى للثقافة

٢٩  

Social work education in Ar-
ab universities and educators’ 
perceptions. 

Journal Social Work Education The International Jour-
nal Volume 37, 2018 - Issue 1, ISSN: 0261-5479 
(Print) 1470-1227 (Online) Journal homepage: 
http://www.tandfonline.com/loi/cswe20 
Published online: 04 Sep 2017. 

٣٠  
ر تخطیطي مقترح لتحقیق تصو 

 .الدیمقراطیة االجتماعیة
المؤتمر الطالبي األول لكلیة الدراسات االقتصادیة كتیب 

والعلوم السیاسیة بعنوان رؤیة الشباب في تحقیق التنمیة 
 .م٢٠١٧مایو  ٤-٢، جامعة بني سویف، المستدامة

٣١  

 الخدمة مهنة مزاولة قانونمقترح 
 .بمصر خاصة كممارسة االجتماعیة

حول  الثامنالدولي  الحادي عشرالمؤتمر العلمي العربي 
منشور في  ،وثقافة العمل الحر من التراخي الي التأخيالتعلیم 

جامعة ، م٢٠١٧مایو ، ١١٦العدد ، مجلة الثقافة والتنمیة
 .م٢٠١٧ مایو ٣-٢، مصر، جسوها

٣٢  
 :رؤوسنا على تاج المسنین األول العلمي المؤتمركتیب  .تقدیر حاجات المسنین

، المسنین لعلوم القومي لمعهدا، واإلجراءات االستراتیجیات
 .م٢٠١٧مایو  ٢، جامعة بني سویف

٣٣  
، بفندق الماسة، مؤتمر التعلیم في مصر نحو حلول إبداعیة .الحلول اإلبداعیة للتعلیم في مصر

 .بالتعاون مع مؤسسة أخبار الیوم، جامعة القاهرة
 .م٢٠١٧ابریل  ٣٠

٣٤  

 الخدمة مهنة مزاولة قانونمقترح 
. بمصر خاصة كممارسة االجتماعیة

 )ورقة عمل(

وعنوانه ، فالمؤتمر العلمي لكلیة اآلداب بجامعة بني سوی
التطبیقات البحثیة في مجال العلوم اإلنسانیة ودورها في نهضة 

 .م٢٠١٧ابریل  ٤، فجامعة بني سوی، كلیة اآلداب، المجتمع

٣٥  

یة الفجوة بین االحتیاجات التدریب
دراسة مطبقة علي ، المتوقعة والفعلیة

هیئة  أعضاءمركز تنمیة قدرات 
 .التدریس بجامعة حلوان

المؤتمر العلمي الدولي األول لمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
 .م٢٠١٧مارس  ٩، التدریس بجامعة بنها

٣٦  
 نظام لتطویر مقترح تخطیطي تصور

 .مصر في العامة الشهادات امتحانات
میة الثانیة للجمعیة العربیة للقیاس والتقویم بالتعاون العلالندوة 

تخت عنوان البوكلیت ، مع كلیة الدراسات العلیا جامعة القاهرة
مجلة الجمعیة العربیة ، الثانویة العامة وتطویر امتحانات
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 تاریخ النشرو جهة  عنوان البحث م
 .الزقازیق، للقیاس والتقویم

 .م٢٠١٧فبرایر  ٢٥

٣٧  
الدیمقراطیة االجتماعیة كاتجاه في 

 .االجتماعیة في مصرصنع السیاسة 
الجزء  ٥٧العدد ، مجلة الخدمة االجتماعیةبحث منشور ب

، مصر، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین، الثامن
 .م٢٠١٧ ینایر

٣٨  

المؤتمر العلمي الدولي للجنة علوم اإلدارة بالمجلس األعلى  )ورقة عمل. (إدارة الجودة الشاملة
دار األوبرا ، فة وثقافة اإلدارةتحت عنوان إدارة الثقا، للثقافة

 .القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، المصریة
 .م٢٠١٧ینایر  ٢٩-٢٨

٣٩  

االلكتروني المعلوماتي وطرق اإلرهاب 
 )مشترك(.مواجهته

كتاب المؤتمر الحادي عشر لكلیة اآلداب جامعة بني سویف 
، یة واإلنسانیة في مكافحة اإلرهاببعنوان العلوم االجتماع

 .مصر، بني سویف جامعة
 م٢٠١٦نوفمبر  ١٤-١٣

٤٠  
 .صــنع السیاســة االجتماعیــة فــي مصــر

 )ورقة عمل(
الجمعیــة ، ٥٦العــدد ، مجلــة الخدمــة االجتماعیــةبحــث منشــور ب

 .م٢٠١٦یونیو ، مصر، المصریة لألخصائیین االجتماعیین

٤١  
التمكــــــــــــــــین االجتمــــــــــــــــاعي السیاســــــــــــــــي 

 )ورقة عمل.(للشباب
، ر بقــوة شــبابها تحیــا مصــرتحــت شــعا، مــؤتمر شــباب البــاحثین

بــالمركز االولیمبــي  Tolip فنــدق، رة الشــباب والریاضــةووزا
 .م٢٠١٦مایو  ١٦ -١٢ ،مصر، بالمعادى

٤٢  

طیــــة االجتماعیــــة اتجــــاه عــــالمي الدیمقرا
 )ورقة عمل( .جدید

 

العـدد ، مجلة دراسات فـي الخدمـة االجتماعیـة والعلـوم اإلنسـانیة
ابریـــل ، مصـــر، ة حلـــوانجامعـــ، ةالخدمـــة االجتماعیـــ كلیـــة، ٤٠

 .م٢٠١٦

٤٣  
ـــــــــة  ـــــــــق التنمی ـــــــــي وتحقی التخطـــــــــیط البیئ

 .المستدامة
المملكـة ، أبهـا، جامعـة الملـك خالـد، المـؤتمر األول للبیئـةكتاب 

 .م٢٠١٦مارس  ٩-٧، العربیة السعودیة

٤٤  
ــــــــــــــة والحــــــــــــــرب  المســــــــــــــئولیة االجتماعی

 .األخالقیة
بكلیــة  المــؤتمر الــدولي األول بقســم اللغــة العربیــة وآدابهــاكتــاب 

 .٢٠١٦فبرایر  ٩-٨، الهند، العلوم االجتماعیة بجامعة كیراال

المؤتمر العلمي األول ألطفال بال مأوي تحت شعار كتاب المتغیــــــرات األســــــریة وعالقتهــــــا بعمالــــــة   ٤٥
 ٢٢، مصر، جامعة بني سویف، تعلم وأنتج وارجع لبیتك
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 تاریخ النشرو جهة  عنوان البحث م
 )ورقة عمل( .األطفال

 

 .م٢٠١٥دیسمبر 

٤٦  

بــــــــــــــــارات التخطــــــــــــــــیط لتطبیــــــــــــــــق االخت
ـــــــــــــة الخدمـــــــــــــة  ـــــــــــــي كلی ـــــــــــــة ف االلكترونی

 .االجتماعیة

 

المؤتمر الدولي الثالث للتعلیم عن بعد بجامعة بني كتاب 
بعنوان التعلیم ، سویف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة

تحت شعار تكاملیة ، الخبرات –التطورات  –عن بعد البیئات 
 .مصر، جامعة بني سویف، تنافسیة أم

 .م٢٠١٥بر دیسم ٢١إلي  ٢٠

٤٧  
ط للحـــــد مـــــن ظـــــاهرة الســـــرقات التخطـــــی
 .العلمیة

مؤتمر " المؤتمر العلمي لجامعة بني سویف وعنوانه كتاب 
، اساط األكادیمیة الظاهرة ومعالجتهالسرقات العلمیة في األو 

 .م٢٠١٥نوفمبر ١٨-١٧، مصر، جامعة بني سویف

٤٨  

التخطیط لتحقیق التنمیة االجتماعیة 
 .بسیناء

العلمي األول لمركز البحوث الجغرافیة  المؤتمركتاب 
سیناء بین الماضي والحاضر " وعنوانه ، والكارتوجرافیة

 ١٩-١٨، مصر، جامعة المنوفیة، كلیة اآلداب، والمستقبل
 .م٢٠١٥أكتوبر 

٤٩  

العدالة االجتماعیة بین  استشراف
 )ورقة عمل( .الوقائع والتصورات

التعلیم دس حول عربي التاسع الدولي الساالمؤتمر العلمي ال
 العدد، مجلة الثقافة والتنمیةمنشور في  ،والعدالة االجتماعیة

 ،ججامعة سوها، )٢٥٨ -٢١٣(ص ص، م٢٠١٥ابریل ، ٩١
 .م٢٠١٥ابریل  ٢٦-٢٥، مصر

٥٠  

الخدمة االجتماعیة الدولیة ودور 
المخطط االجتماعي في التخطیط 

 )ورقة عمل( .لمواجهة األزمات بالقدس

لي للخدمة االجتماعیة واقع الخدمة المؤتمر الدو كتاب 
، القدس، االجتماعیة في فلسطین في ظل الظروف الراهنة

 .فلسطین ،بیت لحم
 .م٢٠١٤نوفمبر ٢٧-٢٦

٥١  

التخطیط لمواجهة تحدیات البحث 
ورقة ( .العلمي في الخدمة االجتماعیة

 )عمل

المؤتمر العلمي القومي األول الستراتیجیات مواجهة كتاب 
جامعة ، م والبحث العلمي بالجامعات المصریةتحدیات التعلی

 .مصر، الزقازیق
 .م٢٠١٤ نوفمبر ١٢ -١١

٥٢  
التخطیط لالستفادة من البحوث العلمیة 

 .للعلوم االجتماعیة
، المؤتمر العلمي الدولي السعودي األول للنشر العلميكتاب 

 .م٢٠١٤ینایر ٣٠-٢٨، السعودیة ،أبها
المؤتمر العلمي الدولي األول لكلیة التعلیم المفتوح كتاب ني تقویم تجربة وحدة التدریب المیدا  ٥٣
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 تاریخ النشرو جهة  عنوان البحث م
االلكترونیة بكلیة الخدمة االجتماعیة 

 .جامعة حلوان
نوفمبر  ٦-٥، الیمن، صنعاء، بجامعة العلوم والتكنولوجیا

 .م٢٠١٣

٥٤  
اآلثار السلبیة الستخدام االنترنت علي 

الشباب الجامعي ودور الخدمة 
 .االجتماعیة في مواجهتها

 .م٢٠٠٩، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، حلقة بحث

& 
ز ل لهئخ ئكةى ةل ةخذيزهئ : ئي خئ  :.ئك

الفرقة  اسم المادة م
 الدراسیة

 التاریخ المكان

١.  Introduction to 
Social Work 

 .حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة االولي

٢.  Social planning حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الثالثة. 

 .حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الرابعة السیاسة االجتماعیة  .٣

 .حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الثالثة التنمیة االجتماعیة  .٤

 .حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة ةالثالث االجتماعي التخطیط  .٥

 .حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الثالثة مناهج البحث العلمي  .٦

 .حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الثالثة دراسات سكانیة  .٧

٨.  
التشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریعات 

 االجتماعیة
 .حتي اآلن ٢٠١٧ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الثانیة

 .حتي اآلن ٢٠١٦ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الرابعة مشروع التخرج  .٩

١٠.  
ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــدریب عل الت

 المهارات
 .حتي اآلن ٢٠١٥ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الثانیة

 .م٢٠١٦-م٢٠١٥ .مصر، جامعة حلوان، خدمة االجتماعیةكلیة ال الثانیة الحاسب اآللي  .١١

 .م إلي اآلن٢٠١٢ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة األولي الزیارات المیدانیة  .١٢
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 .م إلي اآلن٢٠١٠ .مصر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة الثالثة التدریب المیداني  .١٣

 .م إلي اآلن٢٠١٠ .مصر، جامعة حلوان، ة االجتماعیةكلیة الخدم الرابعة التدریب المیداني  .١٤

 .إلي اآلنم ٢٠١٨ .المعهد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاهرة الثالثة التدریب المیداني  .١٥

& 
ب : ئي زئخز لي ا ئكعك  :.ئكقة

ا ل ب اكخ ئكمسذ خئذ ئكمسذ ئزل ئكقةئ  ئكزم
١.  Introduction to Social Work. الرقم ،مكتبة العبیكان الرقمیة 

  :التسلسلي العالمي
978-977-776-441-7 

 .م٢٠١٩ .االنترنت

مؤسسة دار الصادق الثقافیة  .دلیل البحث العلمي في الخدمة االجتماعیة  .٢
 .للنشر والتوزیع

 م٢٠١٩ .األردن، عمان

٣.  Introduction to Social Work 

 )تألیف مشترك(

مركز نشر وتوزیع الكتاب 
 .الجامعي بجامعة حلوان

 .م٢٠١٩ .مصر، اهرةالق

 .للثورة العقد االجتماعيو  حقوق الفقراء  .٤

 )تألیف مشترك(

مؤسسة دار الصادق الثقافیة 
 .للنشر والتوزیع

 م٢٠١٩ .األردن، عمان

 .التخطیط االجتماعي  .٥

 )تألیف مشترك(

مركز نشر وتوزیع الكتاب 
 .الجامعي بجامعة حلوان

 .م٢٠١٩ .مصر، القاهرة

 .تطویر العشوائیاتالتخطیط االجتماعي و   .٦
 )تألیف مشترك(

مؤسسة دار الصادق الثقافیة 
 .للنشر والتوزیع

 م٢٠١٩ .األردن، عمان

. شریك الحیاة أسالیب المعاملة الوالدیة واختیار  .٧
 )تألیف مشترك(

 م٢٠١٩ .األردن، عمان .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

 م٢٠١٩ .األردن، عمان .راق للنشر والتوزیعمؤسسة الو  )تألیف مشترك. (ألطفالعند االثقة بالنفس   .٨
 .تقدیر حاجات أطفال متالزمة داون  .٩

 )تألیف مشترك(
مؤسسة دار الصادق الثقافیة 

 .للنشر والتوزیع
 م٢٠١٨ .األردن، عمان

 .استراتیجیات التخطیط التنموي الریفي  .١٠
 )تألیف مشترك(

مؤسسة دار الصادق الثقافیة 
 .للنشر والتوزیع

 م٢٠١٨ .األردن، عمان

 م٢٠١٨ .األردن، عمانمؤسسة دار الصادق الثقافیة  .موسوعة في تعلیم الخدمة االجتماعیة  .١١
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ا ل ب اكخ ئكمسذ خئذ ئكمسذ ئزل ئكقةئ  ئكزم
 .للنشر والتوزیع

 م٢٠١٩ .األردن، عمان .دار غیداء للنشر والتوزیع .اتجاهات حدیثة في الفكر اإلداري  .١٢
 م٢٠١٨ .األردن، عمان یعللنشر والتوز  مؤسسة الصادق .اتجاهات حدیثة في تعلیم الخدمة االجتماعیة  .١٣
 .م٢٠١٩ .االنترنت .مكتبة العبیكان الرقمیة الفنیة في بحوث العلوم االجتماعیة تالتكنیكیا  .١٤
 م٢٠١٨ .مصر، القاهرة .دار الفجر للنشر والتوزیع .الدیموكتاتوریة االجتماعیة  .١٥
 م٢٠١٨ .صرم، القاهرة .دار الفجر للنشر والتوزیع .قضایا الخدمة االجتماعیة الدولیة  .١٦
 م٢٠١٨ .مصر، القاهرة .دار الفجر للنشر والتوزیع .الشامل في تعلیم الخدمة االجتماعیة  .١٧
قراءات عربیة في الثقافة الغربیة عن الخدمة   .١٨

 .الجزء األول، االجتماعیة
 الرقم ،مكتبة العبیكان الرقمیة

  :التسلسلي العالمي
978-977-90-1026-13 

 .م٢٠١٧ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .تفوقطریق ال  .١٩
 : التسلسلي العالمي

978-603-02-3015-4 

 م٢٠١٧ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة . فن الممارسة المیدانیة في الخدمة االجتماعیة  .٢٠
 :يالتسلسلي العالم

977-7349-69-7  

 م٢٠١٧ .االنترنت

مة قراءات عربیة في الثقافة الغربیة عن الخد  .٢١
 .الجزء الثاني، االجتماعیة

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة
 :يالتسلسلي العالم

978-977-070-18 

 .م٢٠١٧ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .اللغة العربیة لغیر الناطقین بها  .٢٢
 :يالتسلسلي العالم

  978-977-070-11 

 .م٢٠١٧ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .نمیة المستدامةتمكین المرأة كإستراتیجیة للت  .٢٣
 :يالتسلسلي العالم

978-977-070-15  

 .م٢٠١٧ .االنترنت

سیاسات الرعایة االجتماعیة في دستور مصر   .٢٤
 .م٢٠١٤

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة
 :يالتسلسلي العالم

978-977-070-12  

 .م٢٠١٥ .االنترنت

 ۷۹ من ۱۲ صفحة                                                                      مطر                          حازم



ا ل ب اكخ ئكمسذ خئذ ئكمسذ ئزل ئكقةئ  ئكزم
الرقم ، ة العبیكان الرقمیةمكتب .تصمیم العروض التقدیمیة  .٢٥

 :يالتسلسلي العالم
 978-977-070-17  

 .م٢٠١٤ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .مداخل التخطیط االجتماعي واتجاهاته  .٢٦
 :يالتسلسلي العالم

978-977-070-21 

 .م٢٠١٨ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .استراتیجیات وادوار المخطط االجتماعي  .٢٧
 :يالتسلسلي العالم

19-070-977-978  

 .م٢٠١٨ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .SPSSدلیلك اإلحصائي   .٢٨
 :يالتسلسلي العالم

978-977-070-10  

 .م٢٠١٨ .االنترنت

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .احتراف برنامج اإلكسیل  .٢٩
 :يالتسلسلي العالم

978-977-85156-7-3 

 .م٢٠١٧ .نترنتاال

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .مبادئ االتیكیت والبروتوكول االجتماعي  .٣٠
 :يالتسلسلي العالم

978-623-8157-28-29 

 .م٢٠١٧ .االنترنت

القاموس الشامل لمصطلحات العلوم   .٣١
 .عربي –انجلیزي ، االجتماعیة واإلنسانیة

 )تألیف مشترك(

 م٢٠١٥ .ناألرد، عمان .عدار الحامد للنشر والتوزی

 م٢٠١٧ .ناألرد، عمان .عدار الحامد للنشر والتوزی .العدالة والسیاسة االجتماعیة  .٣٢
، دار نور للنشر والتوزیع .الدیمقراطیة والسیاسة االجتماعیة  .٣٣

ISBN ٣٣٠-٣-٩٧٨-
١-٩٧٥٥٢ 

 .م٢٠١٧ .المانیا، برلین

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .متالزمة داون  .٣٤
 :يعالمالتسلسلي ال

978-977-6240-15-7 

 .م٢٠١٧ .االنترنت

 .م٢٠١٧ .االنترنتالرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیةكاتجاه فى صنع الدیمقراطیة االجتماعیة   .٣٥

 ۷۹ من ۱۳ صفحة                                                                      مطر                          حازم



ا ل ب اكخ ئكمسذ خئذ ئكمسذ ئزل ئكقةئ  ئكزم
 :يالتسلسلي العالم .السیاسة االجتماعیة فى مصر

978-9933-410-18-15 
طریق الضباط المتخصصین لخریجي الخدمة   .٣٦

 .االجتماعیة
الرقم  ،الرقمیة مكتبة العبیكان
 :يالتسلسلي العالم

978-977-000-185-1 

 .م٢٠١٧ .االنترنت

 .م٢٠١٧ .االنترنت .مكتبة العبیكان الرقمیة .٢ط، ن االتیكیت والمراسم والبروتوكولف  .٣٧

& 
ة:ئي زئاع ذئ ل أة ل ب ئك لي لك ئكعك ة ههذس ئكع  :. هئكمخهئ

 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

١  

بالملتقي الحادي المشاركة واإلسهام في فعالیات 
عشر لمؤسسة المبدعین العرب وعنوانه الیات 

بالتعاون ، حمایة المزارعین بین الواقع والمأمول
 .مع نقابة الفالحین

 .م٢٠١٨اكتوبر  ١٣ .معهد اعداد القادة بالقاهرة

٢  
حضور المؤتمر العلمي السنوي السابع 

وعنوانه الخدمة االجتماعیة وقضایا  والعشرون
 .المرأة العربیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .جامعة الفیوم

 .م٢٠١٨مایو  ٣و ٢

٣  

 القومي للمعهد الثاني العلمي المؤتمرحضور 
التحدیات والمستجدات المسنین بعنوان  لعلوم

 المسنینتحت شعار ، العالمیة في رعایة المسنین
 .ارؤوسن على تاج

جامعة بني ، مؤتمراتمركز ال
 .سویف

 .م٢٠١٨ابریل  ١٨

 م٢٠١٨ابریل  ١٤ .النادي األهلي فرع الجزیرة .المشاركة في احتفاالت یوم الیتیم  ٤

٥  

جودة "مشاركة كباحث في الندوة الموسومة 
البحوث الشرعیة واألكادیمیة بین الواقع 

 ".والطموح

كلیة التربیة ، قسم الشریعة
وزارة ، جامعة العراقیة، للبنات

التعلیم العالي والبحث 
 .جمهوریة العراق، العلمي

 .م٢٠١٨مارس  ٢٦

ابریل  ١مارس و ٣١، االجتماعیة كلیة الخدمةحضور المؤتمر العلمي الدولي الحادي والثالثون   ٦

 ۷۹ من ۱٤ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م
للخدمة االجتماعیة وعنوانه الخدمة االجتماعیة   

 ١مارس و ٣١، ومواجهة اإلرهاب والتطرف
جامعة ، كلیة الخدمة االجتماعیة، م٢٠١٨ابریل 
 .حلوان

 .م٢٠١٨ .جامعة حلوان

٧  

حضور المؤتمر السنوي الخامس للطب النفسي 
، قسم الطب النفسي، للقوات المسلحة المصریة

وعنوانه ضمان ، باألكادیمیة الطبیة العسكریة
 .جودة الرعایة الصحیة العقلیة

، فندق تولیب الذهبي بالزا
، مدینة نصر، هلیوبولیس

 .ةالقاهر 

 .م٢٠١٨مارس  ٣٠-٢٨

٨  
حضور افتتاح المشروع القومي ألطفال بال 

بجامعة حلوان بالتعاون مع وزارة ، مأوي
 .التضامن االجتماعي

 .م٢٠١٨مارس  ١٨ .د حسن حسني.قاعة أ

٩  
، أ/مدرسة احمد الصاوي ت .قائم بورشة عمل العمل تحت ضغط

 -أطفیح-بالحلف الغربي
 .الجیزة

 .م٢٠١٨فبرایر  ٢٢

١٠  
یس المؤتمر الجماهیري لحزب حماه الوطن رئ

 .بأطفیح

 .م٢٠١٨ .الجیزة، أطفیح

١١  
حضور اجتماعات النقابة العامة للمهن 

 االجتماعیة

ش بورسعید أمام  ٣٠٢
، مستشفي احمد ماهر

 .القاهرة

 م٢٠١٨

١٢  
المشاركة في المؤتمر الطالبي الثالث لكلیة 
اآلداب جامعة بني سویف بعنوان دور الشباب 

 .هضة العنف الفكريفي منا

جامعة بني ، كلیة اآلداب
 .سویف

 .م٢٠١٧دیسمبر  ٣

١٣  
حضور اجتماعات وافتتاح مقرات حزب حماه 

 .الوطن

، العمرانیة، أطفیح، الجیزة
 .التجمع الخامس

 .م٢٠١٨

١٤  
حضور ورشة عمل مكثفة لموظفي الحكومة 
المشاركین بمحور االبتكار الحكومي بالمعرض 

أكادیمیة البحث العلمي 
والتكنولوجیا بوزارة البحث 

 .العلمي

 .م٢٠١٧نوفمبر  ١١

 ۷۹ من ۱٥ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م
 ".رة تبتكرالقاه" الدولي الرابع 

١٥  
القیام بندوة عن توجیه وٕارشاد أولیاء األمور 
وكیفیة الوقایة من اإلعاقة وتعدیل سلوك 

 .األطفال

المركز التخصصي للتخاطب 
 .بأطفیح

 .م٢٠١٧أكتوبر  ٢٥

١٦  
انتصارات  حضور ملتقي القادة األول بعنوان

أكتوبر ودور مؤسسات المجتمع المدني في 
 .التنمیة

نادي الشرطة الریاضي 
 .بمدینة نصر

 .م٢٠١٧أكتوبر  ٢١

١٧  

حضور ندوة دعم النزاهة والشفافیة ومكافحة 
تحت رعایة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة ، الفساد

البیئة بجامعة بني سویف بالتعاون مع دیوان 
سسة الشعبیة عام محافظة بني سویف والمؤ 

 .للنزاهة والشفافیة ومحاربة الفساد

الكبرى  تقاعة االحتفاال
جامعة بني ، إیهاب إسماعیل

 .سویف

 .م٢٠١٧أكتوبر  ١٥

١٨  

حضور المؤتمر العلمي الثالث لكلیة اآلداب 
اقتصاد " تحت عنوان، جامعة بني سویف

المعرفة والتنمیة الشاملة للمجتمعات الفرص 
 "والتحدیات

وم المعلومات كلیة قسم عل
والمكتبات اآلداب جامعة 

 .بني سویف

 .م٢٠١٧أكتوبر  ١١-١٠

١٩  
حضور المؤتمر الدولي الثالث للجمعیة التربویة 

بعنوان التسامح وقبول ، للدراسات االجتماعیة
 .اآلخر

دار الضیافة بجامعة عین 
 .شمس

 .م٢٠١٧أكتوبر  ٤-٣

٢٠  

حضور المؤتمر العلمي لقطاع الدراسات العلیا 
وث بالتعاون مع قطاع شئون التعلیم والبح

نحو بناء إستراتیجیة لتحویل " والطالب بعنوان
 "الطالب إلي باحث

، قاعة االحتفاالت الكبرى
 .جامعة بني سویف

 .م٢٠١٦نوفمبر  ٨

٢١  
حضور المؤتمر السنوي النجازات كلیة الخدمة 

 .االجتماعیة

كلیة ، د احمد كمال.قاعة أ
جامعة ، الخدمة االجتماعیة

 .وانحل

 .م٢٠١٧مایو  ١٤

 ۷۹ من ۱٦ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

٢٢  

حضور الندوة التحضیریة للمؤتمر الثالث 
لإلعاقة بعنوان اإلعاقة والموهبة التحدیات 

تنظیم مركز البحوث ، والمسارات الواعدة
بمشاركة لجنة علم النفس ، والدراسات النفسیة

والمركز القومي لثقافة ، بالمجلس األعلى للثقافة
حتیاجات وضیافة كلیة علوم ذوي اال، الطفل

 .الخاصة بجامعة بني سویف

قاعة المؤتمرات بكلیة 
 .جامعة بني سویف، التجارة

 .م٢٠١٧مایو  ٩

٢٣  
حضور ورشة عمل بعنوان أساسیات النشر 

 .الدولي في بحوث الخدمة االجتماعیة

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .جامعة بني سویف، التنمویة

 .م٢٠١٧مایو  ٧

٢٤  
لجامعة بني  حضور عید العلم السنوي السادس

 .سویف

 .م٢٠١٧مایو  ٧ .جامعة بني سویف

٢٥  
 العلميعید التفوق  حضور عید العلم السنوي

 .بأطفیح الرابع المهني والتمیز

، فندق نایل كانتري
 .القاهرة، الكورنیش

 .م٢٠١٧مایو  ٥

٢٦  
حضور ورشة عمل عن العالقات الدبلوماسیة 

 .والقنصلیة

كلیة االقتصاد والعلوم 
 .معة القاهرةجا، السیاسیة

 .م٢٠١٧مایو  ٤:  ٢

٢٧  
 القومي للمعهد األول العلمي المؤتمرحضور 

 :رؤوسنا على تاج المسنین بعنوان المسنین لعلوم
 .واإلجراءات االستراتیجیات

المعهد القومي لعلوم 
جامعة بني ، المسنین
 . سویف

 .م٢٠١٧مایو  ٢

٢٨  
حضور المؤتمر السنوي النجازات قسم التخطیط 

كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة  االجتماعي
 .حلوان

، قسم التخطیط االجتماعي
، كلیة الخدمة االجتماعیة

 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٧ابریل  ٢٤

٢٩  

حضور المؤتمر العلمي لكلیة اآلداب بجامعة 
وعنوانه التطبیقات البحثیة في ، فبني سوی

مجال العلوم اإلنسانیة ودورها في نهضة 
 .المجتمع

ة بني كلیة اآلداب جامع
 .سویف

 .م٢٠١٧ابریل  ٤

 ۷۹ من ۱۷ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

٣٠  
حضور المـؤتمر العلمـي الـدولي الثالثـون للخدمـة 

الخدمــة االجتماعیــة وحمایــة الفئــات ، االجتماعیــة
 .المعرضة للخطر

 .م٢٠١٧مارس  ٣٠-٢٩ .القاهرة، جامعة حلوان

٣١  
منســــق عــــام الیــــوم العــــالمي للخدمــــة االجتماعیــــة 

 .بعنوان تعزیز المجتمع واالستدامة البیئیة

 .م٢٠١٧مارس  ٣٠ .القاهرة، امعة حلوانج

٣٢  
منســــق عــــام الیــــوم العــــالمي للخدمــــة االجتماعیــــة 

 .بعنوان تعزیز المجتمع واالستدامة البیئیة

، دار األوبرا المصریة
 .القاهرة

 .م٢٠١٧مارس  ٢١

٣٣  
القیـــام بورشـــة عمـــل عـــن األخصـــائي االجتمـــاعي 

 .المتمیز

مستشفي أطفیح المركزي 
 .بالجیزة

 .م٢٠١٧مارس  ٤

٣٤  
حضـــور ورشـــة عمـــل فـــي حمایـــة الملكیـــة الفكریـــة 

 .في العلوم االجتماعیة

المعهد القومي للملكیة 
 .جامعة حلوان، الفكریة

 .م٢٠١٧فبرایر  ٢١

٣٥  
حضــــور المــــؤتمر الطالبــــي الثــــاني لكلیــــة اآلداب 
جامعــــة بنــــي ســــویف وعنوانــــه الشــــباب وصــــناعة 

 .التنمیة في صعید مصر

كلیة اآلداب جامعة بني 
 .سویف

 .م٢٠١٧فبرایر  ١٩

٣٦  
ـــــدولي بعنـــــوان إدارة  حضـــــور المـــــؤتمر العلمـــــي ال

 .الثقافة وثقافة اإلدارة

المجلس ،لجنة العلوم واإلدارة
دار األوبرا ، األعلى للثقافة

 .القاهرة، المصریة

 .م٢٠١٧ینایر  ٢٩-٢٨

٣٧  

ـــــرامج  ـــــوان ب ـــــي بعن ـــــة األول ـــــدوة العلمی حضـــــور الن
 .التنمیة المهنیة للمعلمین في المیزان

لجمعیة العربیة للقیاس ا
والتقویم بالتعاون مع كلیة 
، التربیة جامعة عین شمس

 .مصر

 .م٢٠١٦دیسمبر  ١٧

٣٨  
المؤتمر الحادي عشر بعنوان العلوم حضور 

 .االجتماعیة واإلنسانیة في مكافحة اإلرهاب

كلیة اآلداب جامعة بني 
 .مصر، سویف

 .م٢٠١٦نوفمبر  ١٤-١٣

٣٩  
توظیف الدراسات " لالمؤتمر الدولي القرآني األو 

 .القرآنیة في عالج المشكالت المعاصرة

وأصول الدین  كلیة الشریعة
، أبها، بجامعة الملك خالد

 .المملكة العربیة السعودیة

 .م٢٠١٦أكتوبر  ١٨-١٦

 ۷۹ من ۱۸ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

٤٠  

، المؤتمر القومي لمكافحة الفسادحضور 
المؤتمر الدولي للتعریف باإلستراتیجیة الوطنیة 

 .لمكافحة الفساد

المركزي للتنظیم الجهاز 
بقاعة المؤتمرات ، واإلدارة
، القادة إعدادبمركز  الكبرى
 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٦أكتوبر  ١٣

٤١  

بعنـــوان التربیـــة ، حضـــور المـــؤتمر العلمـــي الثالـــث
 .األخالقیة وبناء األمة في عالم متغیر

الجمعیة العربیة للقیاس 
والتقویم بالتعاون مع المجلس 

، ةالعربي لألخالق والمواطن
 .مصر

 .م٢٠١٦أكتوبر  ١

٤٢  
المؤتمر الدولي الثاني للخدمة حضور 

حقیق التنمیة البشریة االجتماعیة ودورها في ت
 ".نحو تنمیة مستدامة"والمهنیة 

جامعة ، قاعة المؤتمرات
 .مصر، األزهر الشریف

سبتمبر  ١٩-١٨
 .م٢٠١٦

٤٣  

المؤتمر العلمي الثالث لألمانة العامة حضور 
ج اإلدمان مؤتمرها السنوي للصحة النفسیة وعال
رؤى جدیدة لتقدیم خدمات "الثالث تحت عنوان 

 ."الصحة النفسیة

، المعهد القومي للتدریب
 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٦أغسطس  ٢٧

٤٤  
بعنـــوان ، حضـــور المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الثـــاني
الواقـــــع : القیـــــاس والتقـــــویم والمؤسســـــات التعلیمیـــــة

 .الرؤى المستقبلیة

، لتقویممركز القیاس وا
 .مصر، جامعة الزقازیق

 .م٢٠١٦یولیو  ٣١-٣٠

٤٥  
المـــــؤتمر الـــــدولي الرابـــــع حـــــول معـــــاییر حضـــــور 

للتعلــیم الجــامعي الجــودة العالمیــة والتقیــیم المقــارن 
 .وما قبل الجامعي

قاعة ، االتحاد العربي للقادة
جامعة األزهر ، المؤتمرات

 .مصر، الشریف

 .م٢٠١٦یولیو  ٢١

٤٦  

فــي إطــار تنفیــذ ، احثینمــؤتمر شــباب البــحضــور 
المنتدى الوطني للشباب تحت شـعار بقـوة شـبابها 

تحـــــــت إشـــــــراف اإلدارة المركزیـــــــة ، تحیـــــــا مصـــــــر
ووزارة الشـــــــــــباب ، للبرلمـــــــــــان والتعلـــــــــــیم المـــــــــــدني

المنتــــــدى القــــــومي لشــــــباب المراكــــــز ب، والریاضــــــة
البحثیـــة والجامعـــات وشـــباب العلمـــاء والمختـــرعین 

بالمركز  Tulip فندق
 .مصر، االولیمبي بالمعادى

مایو  ١٦إلي  ١٢
 .م٢٠١٦

 ۷۹ من ۱۹ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م
تنفیذیـــــــة والشـــــــباب خریجـــــــي برنـــــــامج القیـــــــادات ال

" معـاوني الـوزراء والمحـافظین " واإلداریة الرفیعة 
ـــس الـــوطني  ـــات واالتحـــادات والمجل وشـــباب النقاب
للشـــــباب بحضـــــور كوكبـــــة مـــــن مســـــئولي الدولـــــة 

 .ومعاوني الوزراء

٤٧  

ـــث للطـــب النفســـيالمـــؤتمر العلمـــحضـــور   ي الثال
المســــتجدات الهامــــة فــــي الطــــب " تحــــت عنــــوان 

، تحـــت رعایـــة "النفســـي وممارســـة العمـــل النفســـي 
الفریـــق أول صـــدقي صـــبحي القائـــد العـــام للقـــوات 

 .المسلحة وزیر الدفاع واإلنتاج الحربي

، األكادیمیة الطبیة العسكریة
 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٦مایو  ٦-٤

٤٨  
بكــرة التــدخالت العالجیــة الم" ورشـة عمــل بعنــوان 

 ."في اإلساءة الجنسیة لألطفال 

، األكادیمیة الطبیة العسكریة
 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٦مایو  ٦

، األكادیمیة الطبیة العسكریة ."مهارات التفاوض" رشة عمل بعنوان و حضور   ٤٩
 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٦مایو  ٦

، ةاألكادیمیة الطبیة العسكری ."مهارات االتصال" ورشة عمل بعنوان حضور   ٥٠
 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٦مایو  ٦

، األكادیمیة الطبیة العسكریة ".التحكم بالذات"ورشة عمل بعنوان حضور   ٥١
 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٦مایو  ٦

٥٢  
إعــداد ونشــر " المــؤتمر العربــي وعنوانــه حضــور 

البحـــــــــث العلمـــــــــي وٕاحـــــــــداثیات التغییـــــــــر ودعـــــــــم 
 ."الموهوبین

، االتحاد العربي إلعداد القادة
 .مصر ،القاهرة

 .م٢٠١٦مایو  ٥

٥٣  
حضور المؤتمر السنوي النجازات كلیة الخدمة 

 .االجتماعیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٦مایو 

٥٤  
قسـم التخطـیط نجـازات المؤتمر السنوي الحضور 

االجتمـــــاعي بكلیـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة 
 .حلوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٦ایو م
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 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

، جامعة حلوان ،كلیة التربیة .مؤتمر الیوم العالمي للتوحدحضور   ٥٥
 .مصر

 .م٢٠١٦بریل أ

٥٦  

ـــــــــات  حضـــــــــور مـــــــــؤتمر االتحـــــــــاد العـــــــــام للجمعی
دور منظمـــات العمـــل "والمؤسســـات األهلیـــة عـــن 

برعایــة " األهلــي فــي التصــدي للمشــكلة الســكانیة 
المهندس شریف إسماعیل رئـیس مجلـس الـوزراء، 

 .ادة والى وزیرة التضامن االجتماعيبحضور غ

، فندق رمسیس هیلتون
 .مصر، القاهرة

 ٢٠١٦أبریل 

٥٧  
المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني حـــول متطلبـــات حضـــور 

 .ومقترحات تطویر المعلم مهنیا ومادیا ومعنویا

قاعة ، االتحاد العربي للقادة
جامعة األزهر ، المؤتمرات

 .مصر، الشریف

 .م٢٠١٦بریل أ ٩

٥٨  
ر العلمــــــــــي الــــــــــدولي التاســــــــــع المــــــــــؤتمحضــــــــــور 

ــــــــــــة ، والعشــــــــــــرون ــــــــــــوان الخدمــــــــــــة االجتماعی بعن
 ."معا ضد الفساد " والمشروعات القومیة 

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٦مارس  ٣١-٣٠

٥٩  

ة مــا بــین التوعیــة والكشــف مــؤتمر اإلعاقــحضــور 
  .المبكر

مركز البحوث والدراسات 
 النفسیة بكلیة اآلداب جامعة

ون مع لجنة علم القاهرة بالتعا
 علىاألالنفس بالمجلس 

للثقافة والمركز القومي لثقافة 
 .مصر، الطفل

 .م٢٠١٦مارس  ١٧-١٦

٦٠  

الكشف المبكـر عـن " ورشة عمل بعنوان حضور 
مركـــــــــز البحـــــــــوث " اضـــــــــطراب طیـــــــــف التوحـــــــــد

والدراســـات النفســـیة بكلیـــة اآلداب جامعـــة القـــاهرة 
 علــىاألالمجلس ون مــع لجنــة علــم الــنفس بــبالتعــا

 .للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل

مركز البحوث والدراسات 
النفسیة بكلیة اآلداب جامعة 

ون مع لجنة علم القاهرة بالتعا
 علىاألالنفس بالمجلس 

للثقافة والمركز القومي لثقافة 
 .مصر، الطفل

 .م٢٠١٦مارس  ١٧-١٦

٦١  
" المــؤتمر العلمــي الــدولي الثالــث وعنوانــهحضــور 

ســــتقبل الدراســــات البینیــــة فــــي العلــــوم اإلنســــانیة م
 ."واالجتماعیة

، جامعة حلوان، بكلیة اآلدا
 .مصر

 .م٢٠١٦مارس  ١٦ -١٥
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 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

٦٢  
" المـؤتمر العلمـي الـدولي العاشـر وعنوانـهحضور 

نحو بناء إستراتیجیة للتنمیة المستدامة في صعید 
 ."مصر في ظل العلوم اإلنسانیة

لكلیة اآلداب جامعة بني 
 .مصر، سویف

مارس  ١٤إلي  ١٣
 .م٢٠١٦

، أبها ،دجامعة الملك خال  .المؤتمر األول للبیئةالمشاركة ب  ٦٣
 .المملكة العربیة السعودیة

 .م٢٠١٦مارس  ٩-٧

٦٤  

" هوعنوانـ، المؤتمر العلمـي الـدولي الثـامنحضور 
 –التمكــــین  -التحــــدیات: بلالمــــرأة وآفــــاق المســــتق

 ."اآلمال

كلیة البنات لآلداب والعلوم 
جامعة عین  –تربیة وال

شمس بالتعاون مع المنظمة 
العربیة للتدریب وتنمیة 

 .مصر، الموارد البشریة

 .م٢٠١٦مارس  ٩إلي  ٨

٦٥  
ـــــ ـــــدولي األول بقســـــم اللغـــــة المشـــــاركة ب المؤتمر ال

العربیــة وآدابهــا بكلیــة العلــوم االجتماعیــة بجامعــة 
 .كیراال

قسم اللغة العربیة وآدابها 
بكلیة العلوم االجتماعیة 

 .الهند، بجامعة كیراال

 .م٢٠١٦فبرایر  ٩-٨

٦٦  

حضـــور ورشـــة عمـــل وزارة التضـــامن االجتمـــاعي 
عـــــن معـــــاییر الجـــــودة الشـــــاملة فـــــي تطـــــویر دور 

 .رعایة المسنین

قطاع الرعایة والتنمیة 
اإلدارة المركزیة ، االجتماعیة

دیوان ، للرعایة االجتماعیة
، وزارة التضامن االجتماعي

 .القاهرة

 .م٢٠١٦فبرایر 

٦٧  

ـــع لمعهـــد البحـــوث حضـــور  المـــؤتمر العلمـــي الراب
والدراســـات العربیـــة التـــابع لجامعـــة الـــدول العربیـــة 
بالتعـــــاون مـــــع الجمعیـــــة العربیـــــة للتربیـــــة والعلـــــوم 

مراكــز البحــوث العربیــة "ه وعنوانــ، والثقافــة الیســكو
 ."والتحدیث نحو حراك بحثي وتغییر مجتمعي

فندق جراند نایل تورز 
 .مصر، بالقاهرة

دیسمبر  ٢٨إلي  ٢٧
 .م٢٠١٥

٦٨  
المـــؤتمر العلمـــي األول ألطفـــال بـــال مـــأوي تحـــت 

 .شعار تعلم وأنتج وارجع لبیتك

قاعة االحتفاالت الكبرى 
 .مصر، بجامعة بني سویف

 .م٢٠١٥دیسمبر  ٢٢

المــؤتمر الــدولي الثالــث للتعلــیم عــن بعــد حضــور   ٦٩
 –التطـــورات  –بعنـــوان التعلـــیم عـــن بعـــد البیئـــات 

جامعة بني سویف بالتعاون 
، مع اتحاد الجامعات العربیة

 .م٢٠١٥دیسمبر ٢١-٢٠

 ۷۹ من ۲۲ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م
 .مصر .تنافسیة أمت شعار تكاملیة تح، الخبرات

٧٠  
بعنـــوان شـــبكات ، حضـــور المـــؤتمر العلمـــي األول

الواقـــع ( التواصـــل االجتمـــاعي واألســـرة والمجتمـــع
 ).والتحدیات

الجمعیة العربیة للقیاس 
العاشر من ، والتقویم
 .مصر، رمضان

 .م٢٠١٥دیسمبر  ١٩

٧١  

المؤتمر والمعرض الـدولي األول لتطـویر حضور 
-Eduمنظومـــــــــــة التعلـــــــــــیم الفنـــــــــــي والتـــــــــــدریب 

techcairo15 ،ـــــــة ـــــــرات الدولی ـــــــة، الخب ، اإلقلیمی
 .والمحلیة لتطویر التعلیم الفني والتدریب

 .م٢٠١٥دیسمبر ٧ - ٥ .مصر، شرم الشیخ

٧٢  
ــــــــــات  األولالمــــــــــؤتمر العلمــــــــــي حضــــــــــور  للمكتب
تحدیات المكتبـات الجامعیـة  وعنوانه ،والمعلومات

 .في األلفیة الثالثة

 .م٢٠١٥نوفمبر  ٢٥-٢٤ .مصر، جامعة بنها

٧٣  
المــــؤتمر العلمـــي الســــنوي الثـــامن عشــــر حضـــور 
 ."التربیة ودعم الشخصیة المصریة " وعنوانه 

، كلیة التربیة بجامعة حلوان
 .مصر

 م٢٠١٥نوفمبر  ١٩-١٨

٧٤  
سویف  المؤتمر العلمي لجامعة بنيحضور 
مؤتمر السرقات العلمیة في األوساط " وعنوانه 

 .ااألكادیمیة الظاهرة ومعالجته

 م٢٠١٥نوفمبر  ١٨-١٧ .مصر ،جامعة بني سویف

٧٥  
المـــــــــــؤتمر الســـــــــــادس والـــــــــــدولي األول حضــــــــــور 

مستقبل التعلیم النوعي في مصر والوطن "وعنوانه
 .سوق العمل -الجودة -التحدیات العربي

بجامعة كلیة التربیة النوعیة 
 .مصر، بورسعید

 .م٢٠١٥نوفمبر ١٦-١٥

٧٦  
" المؤتمر العلمي الخامس عشر وعنوانـه حضور 

 ".تكنولوجیا التعلیم رؤى مستقبلیة 

لجمعیة المصریة لتكنولوجیا ا
 ،عین شمس جامعة ،التعلیم
 .مصر

 .م٢٠١٥أكتوبر  ٢٩-٢٨

٧٧  
ســـیناء " المـــؤتمر العلمـــي األول وعنوانـــه حضـــور 

 ."والمستقبلالماضي والحاضر بین 

جامعة  ،كلیة اآلداب
 .مصر، المنوفیة

 .م٢٠١٥أكتوبر  ١٩-١٨

 –المـؤتمر القـومي السـنوي التاسـع عشـر حضور   ٧٨
التعلـــیم الجـــامعي " عنـــوانب العربـــي الحـــادي عشـــر

مركز تطویر التعلیم الجامعي 
، مركز التعلیم المفتوحو 

سبتمبر  ١٧-١٦
 .م٢٠١٥

 ۷۹ من ۲۳ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م
 .رمص، جامعة عین شمس ."العربي وأزمة القیم في عالم بال حدود 

٧٩  
المــــــــــــؤتمر الــــــــــــدولي األول للخدمــــــــــــة حضــــــــــــور 

 .االجتماعیة ودورها في تحقیق التنمیة البشریة

 .م٢٠١٥سبتمبر  ١٠-٨ .مصر، اإلسكندریة

٨٠  
ـــوطني " نـــدوة حضـــور  ـــوم التعریفـــي للمكتـــب ال الی

 لبرنـــــامج االتحـــــاد األوربـــــي للتعلـــــیم العـــــالي 
Erasmus 

 .م٢٠١٥بر ا سبتم .مصر، جامعة بني سویف

جامعة بني ، كلیة اآلداب  .الملتقي األول للمبدعین والمبتكرینحضور   ٨١
 مصر، سویف

 .م٢٠١٥أغسطس  ٢٣

٨٢  
طریـــــــق البــــــاحثین إلــــــي المـــــــنح " نــــــدوة حضــــــور 

 ."الدولیة

 .م٢٠١٥أغسطس  ٢٣ .مصر، جامعة بني سویف

٨٣  
نحــــو إســــتراتیجیة لــــإلدارة الفعالــــة " نــــدوة حضــــور 

 ."للمبتعثین بالجامعة 

 .م٢٠١٥أغسطس  ١٨ .مصر، معة بني سویفجا

٨٤  
أنواعهــا وكیفیـــة ، الجــوائز العلمیــة" نــدوة حضــور 

 ."الحصول علیها 

 .م٢٠١٥أغسطس  ٩ .مصر، جامعة بني سویف

، القاهرة، تریومففندق  .ؤتمر بایونیرمحضور   ٨٥
 .مصر

 .م٢٠١٥یولیو  ٣١

٨٦  
دور علـم الـنفس " المـؤتمر العلمـي األول حضور 

 ."دید المجتمع اإلرشادي في تج

معهد ، قسم علم النفس
الدراسات التربویة جامعة 

 .مصر، القاهرة

 .م٢٠١٥مایو  ٢٨-٢٧

٨٧  
" عنــوان ب ٣٠المــؤتمر العلمــي الــدولي الـــ حضــور 

، التحرر من الخـوف" األمن اإلنساني في أفریقیا 
  ."والعیش بكرامة ، والتحرر من الفقر

معهد البحوث والدراسات 
، القاهرة بجامعة، اإلفریقیة

 .مصر

 .م٢٠١٥مایو  ٢٧ -٢٦

٨٨  
 بعنــوانالمــؤتمر الــدولي الســنوي الثالثــون حضــور 

 " األمن اإلنساني في أفریقیا  "

معهد الدراسات والبحوث 
، جامعة القاهرة، األفریقیة

 .مصر

 .م٢٠١٥مایو  ٢٧-٢٦

 .م٢٠١٥مایو  ١١-٩لیة االقتصاد والعلوم كالتحــــــدیات " المــــــؤتمر الســــــنوي الثالــــــث حضــــــور   ٨٩

 ۷۹ من ۲٤ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م
، جامعة القاهرة، السیاسیة .قبلیة والسیاسیة في مصر رؤى مست االقتصادیة

 .مصر

٩٠  
المــؤتمر التأسیســي األول لجمعیــة معــالجي مقــرر 

 .م٩/٥/٢٠١٥اإلدمان المصریة 

جامعة ، قاعة حسن حسني
 .مصر، حلوان

 .م٢٠١٥مایو  ٩

٩١  
المؤتمر السنوي النجازات كلیة الخدمة 

 .االجتماعیة

، االجتماعیة كلیة الخدمة
 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٥مایو 

٩٢  
الخدمـة  المؤتمر العلمي الرابـع والعشـرونحضور 

 ةاالجتماعیة وتفعیل المواطنة في ضوء الراهن

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 مصر، جامعة الفیوم

 .م٢٠١٥مایو  ٧-٦

٩٣  
قسـم التخطـیط نجـازات المؤتمر السنوي الحضور 

عیـــــة جامعـــــة االجتمـــــاعي بكلیـــــة الخدمـــــة االجتما
 .حلوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .مصر، جامعة حلوان

 .٢٠١٥مایو 

كلیة الخدمة االجتماعیة  .للملتقي الثاني للتوظیف والتدریبمنظم   ٩٤
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٥مایو 

٩٥  
مـــــــؤتمر مفاوضـــــــات بـــــــاریس لخفـــــــض حضـــــــور 

ـــاس  ـــین حـــرارة ووقـــف عاجـــل لظـــاهرة االحتب درجت
 .ألمانیة مصریةمشاركة فرنسیة ، الحرارة

، القاهرة، نادي الجزیرة
 .مصر

 .م٢٠١٥بریلأ ٢٧

٩٦  
المـــؤتمر العلمـــي العربـــي التاســـع الـــدولي حضـــور 

 ."التعلیم والعدالة االجتماعیة " السادس حول 

 .م٢٠١٥بریل أ ٢٦-٢٥ .مصر، جامعة سوهاج

٩٧  
المــــؤتمر الثــــاني للطــــب النفســــي للقــــوات حضــــور 

 .المسلحة المصریة

مستشفي كوبري القبة 
 مصر، العسكري

 م٢٠١٥بریل أ ١٠-٨

٩٨  
المؤتمر والمعرض الـدولي األول لتطـویر حضور 

الخبرات الفنلندیة والیابانیـة " التعلیم قبل الجامعي 
  ."والمالیزیة 

، فندق هیلتون رمسیس
 .مصر

 .م٢٠١٥مارس  ٣١-٢٩

المــــــــــؤتمر العلمــــــــــي الــــــــــدولي الثــــــــــامن حضــــــــــور   ٩٩
الخدمـــــــــة االجتماعیـــــــــة واستشـــــــــراف " والعشـــــــــرون

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٥مارس  ١٢-١١

 ۷۹ من ۲٥ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م
 ."مستقبل في ظل المتغیرات العالمیة ال

١٠٠  
المــؤتمر العلمــي الثــاني لمتحــدي اإلعاقــة حضــور 

  ."شبابنا طاقة ال إعاقة " 

 .م٢٠١٤دیسمبر  ٢ مصر، جامعة بني سویف

١٠١  
ـــــــــ ـــــــــع الخدمـــــــــة المشـــــــــاركة ب ـــــــــدولي واق المؤتمر ال

لســــــطین فــــــي ظــــــل الظــــــروف االجتماعیــــــة فــــــي ف
 .الراهنة

 .م٢٠١٤نوفمبر  ٢٧-٢٦ .فلسطین، بیت لحم ،القدس

١٠٢  
ــــــــــــومي األول حضــــــــــــور  المــــــــــــؤتمر العلمــــــــــــي الق

الســـتراتیجیات مواجهـــة تحــــدیات التعلـــیم والبحــــث 
 .ةالعلمي بالجامعات المصری

 .م٢٠١٤نوفمبر ١٢-١١ .مصر ،جامعة الزقازیق

١٠٣  
" المـــــؤتمر العلمـــــي الثالـــــث والعشــــــرون حضـــــور 

لخدمـــة االجتماعیـــة وتحقیـــق العدالـــة االجتماعیـــة ا
 .في ضوء المتغیرات العالمیة والمحلیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .مصر، جامعة الفیوم

 .م٢٠١٤مایو  ٨-٧

١٠٤  
حضور المؤتمر السنوي النجازات كلیة الخدمة 

 .االجتماعیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٤مایو 

١٠٥  
لقسـم التخطـیط انجـازات السـنوي  المـؤتمرحضور 

االجتمـــــاعي بكلیـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة 
 .حلوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٤مایو 

١٠٦  

المــــــــــؤتمر العلمــــــــــي الــــــــــدولي الســــــــــابع حضــــــــــور 
تعلـــیم وممارســـة الخدمـــة االجتماعیـــة " والعشـــرون

فــي مصــر والــوطن العربــي فــي ضــوء مســتجدات 
 ."والعشرین القرن الحادي 

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٤مارس  ١٣-١٢

١٠٧  
المــؤتمر العلمــي الــدولي الســعودي األول حضــور 

 .للنشر العلمي

، أبها، جامعة الملك خالد
 .المملكة العربیة السعودیة

 .م٢٠١٤ینایر  ٣٠-٢٨

١٠٨  
واقع المؤتمر العلمي الدولي األول حضور 

 .الوطن العربي وآفاق تطوره التعلیم المفتوح في
جامعة العلوم والتكنولوجیا 
 .بصنعاء الجمهوریة الیمنیة

 .م٢٠١٣نوفمبر  ٦-٥

 ۷۹ من ۲٦ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

١٠٩  
حضور المؤتمر السنوي النجازات كلیة الخدمة 

 .االجتماعیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٣مایو 

١١٠  
قسـم التخطـیط نجـازات المؤتمر السنوي الحضور 

لیـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة االجتمـــــاعي بك
 .حلوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٣مایو 

١١١  
ــــــــدولي الســــــــادس حضــــــــور  المــــــــؤتمر العلمــــــــي ال

الخدمـــــــــــــة االجتماعیـــــــــــــة وتنمیـــــــــــــة " والعشـــــــــــــرون
 ."العشوائیات 

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .مصر، جامعة حلوان

 م٢٠١٣مارس  ٧-٦

١١٢  
ازات كلیة الخدمة حضور المؤتمر السنوي النج

 .االجتماعیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٢مایو 

١١٣  
قسـم التخطـیط نجـازات المؤتمر السنوي الحضور 

االجتمـــــاعي بكلیـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة 
 .حلوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٢مایو 

١١٤  
ــــــــدولي الخــــــــامسحضــــــــور   المــــــــؤتمر العلمــــــــي ال
الخدمـــة االجتماعیـــة فـــي ظـــل الدولـــة " والعشـــرون

 ."المدنیة الحدیثة 

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٢مارس  ٨-٧

١١٥  
حضور المؤتمر السنوي النجازات كلیة الخدمة 

 .االجتماعیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .جامعة حلوان

 .م٢٠١١مایو 

١١٦  
م التخطـیط قسـنجـازات المؤتمر السنوي الحضور 

االجتمـــــاعي بكلیـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة 
 .حلوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١١مایو 

١١٧  
المـؤتمر العلمـي الـدولي الرابـع والعشـرون حضور 

 ."الخدمة االجتماعیة والعدالة االجتماعیة " 

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١١مارس  ١٠-٩

١١٨  
حضور المؤتمر السنوي النجازات كلیة الخدمة 

 .االجتماعیة

، كلیة الخدمة االجتماعیة
 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٠مایو 

 ۷۹ من ۲۷ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل م

١١٩  
قسـم التخطـیط نجـازات المؤتمر السنوي الحضور 

االجتمـــــاعي بكلیـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة 
 .حلوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 .مصر، جامعة حلوان

 .م٢٠١٠مایو 

& 
لم ة :  ئي تئ ذئ  :.ئكخا

 اإلشراف
إشــراف أكــادیمي علــى التــدریب المیــداني لطــالب كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان الفرقــة الثالثــة والفرقــة   .١

فـي العدیـد مـن المؤسسـات الحكومیـة واألهلیـة داخـل جمهــوریة ، الرابعة والزیارات المیدانیة لطـالب الفرقـة األولـي
 .نم إلي اآل٢٠١٠من ، مصر العربیة

ــــــوانمعســــــكر طــــــالب الفرقــــــة الثالثــــــة بكلیــــــة الخدمــــــة االجت علــــــياإلشــــــراف   .٢ الــــــي  ٧مــــــن ، ماعیــــــة جامعــــــة حل
 .م١٠/٧/٢٠١٨

 .م١٠/٧/٢٠١٨الي  ٧من ، مدیر معسكر طالب الفرقة الثالثة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٣

 .م١٠/٧/٢٠١٨الي  ٧من ، ة حلوانجامعرائد جماعات معسكر طالب الفرقة الثالثة بكلیة الخدمة االجتماعیة   .٤

 .م إلي اآلن٢٠١٠اإلشراف علي المعسكر السنوي لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان من عام   .٥

طالب التدریب المیداني الفرقة الرابعة بمجال رعایة الشباب في مركز شباب عین شمس بالمطریـة ومشرف رائد   .٦
 .م٢٠١١خالل العام الدراسي 

طالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة بالمجال المدرسي في إدارة عین شمس التعلیمیة خالل العـام ومشرف ئد را  .٧
 .م٢٠١٢الدراسي 

 .م٢٠١٢مدرسة األنصار االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة بطالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة ومشرف رائد   .٨

 .م٢٠١٢مدرسة البشري االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة بة الثالثة طالب التدریب المیداني الفرقومشرف رائد   .٩

مدرســـة أمیـــر الشـــعراء االبتدائیـــة بعـــین شـــمس بالقـــاهرة بطـــالب التـــدریب المیـــداني الفرقـــة الثالثـــة ومشـــرف رائـــد   .١٠
 .م٢٠١٢

شــمس بالقــاهرة مدرسـة األمــام محمــد عبــده االبتدائیـة بعــین بطــالب التـدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة ومشــرف رائـد   .١١
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 .م٢٠١٢

 .م٢٠١٢مدرسة الزهراء االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة بطالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة ومشرف رائد   .١٢

 .م٢٠١٢مدرسة فلسطین االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة بطالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة ومشرف رائد   .١٣

مدرســـة الســـیدة خدیجـــة االبتدائیـــة بعـــین شـــمس بالقـــاهرة بالفرقـــة الثالثـــة طـــالب التـــدریب المیـــداني ومشـــرف رائـــد   .١٤
 .م٢٠١٢

 .م٢٠١٢مدرسة أم األبطال االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة بطالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة ومشرف رائد   .١٥

ائیـــة بعـــین شـــمس مدرســـة الشـــهید مصـــطفي حـــافظ االبتدبطـــالب التـــدریب المیـــداني الفرقـــة الثالثـــة ومشـــرف رائـــد   .١٦
 .م٢٠١٢بالقاهرة 

طـــالب التـــدریب المیـــداني الفرقـــة الرابعـــة بمجـــال الجمعیـــات األهلیـــة بـــأطفیح الجیـــزة خـــالل العـــام ومشـــرف رائـــد   .١٧
 .م٢٠١٣الدراسي 

 .م٢٠١٣رابعة بجمعیة ریحانة المدینة المنورة بأطفیح التدریب المیداني الفرقة ال طالبومشرف رائد   .١٨

لتـــدریب المیـــداني الفرقـــة الرابعـــة بـــالمجلس القـــومي للســـكان بـــالجیزة خـــالل العـــام الدراســـي طـــالب اومشـــرف رائـــد   .١٩
 .م٢٠١٣

 .م٢٠١٥ ،هلیة بأطفیح خاللطالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة بمجال الجمعیات األومشرف رائد   .٢٠

 .م٢٠١٣ ،الثالثة بجمعیة أمان األسرة بأطفیحالتدریب المیداني الفرقة  طالبومشرف رائد   .٢١

 .م٢٠١٥، هلیة بأطفیحطالب التدریب المیداني الفرقة الرابعة بمجال الجمعیات األومشرف رائد   .٢٢

 .م٢٠١٣رابعة بجمعیة أمان األسرة بأطفیح التدریب المیداني الفرقة ال طالبومشرف رائد   .٢٣

 .م٢٠١٥ ،رة التعلیمیةالقاهطالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة بالمجال المدرسي بإدارة غرب ومشرف رائد   .٢٤

إدارة غــرب القــاهرة التعلیمیــة مدرســة أبــو العــال اإلعدادیــة بــطــالب التــدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة ومشــرف رائــد   .٢٥
 .م٢٠١٥بنات 

إدارة غــرب القــاهرة التعلیمیــة مدرســة الزمالــك اإلعدادیــة بــطــالب التــدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة ومشــرف رائــد   .٢٦
 .م٢٠١٥نات الثانویة ب

ـــد   .٢٧ ـــة ومشـــرف رائ ـــداني الفرقـــة الثالث ـــك للبنـــات بـــطـــالب التـــدریب المی ـــة مدرســـة الزمال إدارة غـــرب القـــاهرة التعلیمی
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 .م٢٠١٥

إدارة غـرب القـاهرة التعلیمیـة مدرسـة رملـه بـوالق اإلعدادیـة بـطـالب التـدریب المیـداني الفرقـة الثالثـة ومشرف رائد   .٢٨
 .م٢٠١٥بنات 

إدارة غـرب القـاهرة التعلیمیـة مدرسـة بـوالق اإلعدادیـة بنـات بـتدریب المیـداني الفرقـة الثالثـة طالب الومشرف رائد   .٢٩
 .م٢٠١٥

 .م٢٠١٦، طفیح العامأالثالثة بالمجال الطبي بمستشفي  طالب التدریب المیداني الفرقةومشرف رائد   .٣٠

، ة المعـــادي والمعصـــرة التعلیمیـــةدار طـــالب التـــدریب المیـــداني الفرقـــة الثالثـــة بالمجـــال المدرســـي بـــإومشـــرف رائـــد   .٣١
 .م٢٠١٦

مدرسة الشهید احمد حمدي التابعـة إلدارة ب طالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة بالمجال المدرسيومشرف رائد   .٣٢
 .م٢٠١٦المعصرة التعلیمیة 

إلدارة المعصـرة  ینـایر التابعـة ٢٥مدرسـة ب طالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة بالمجال المدرسيومشرف رائد   .٣٣
 .م٢٠١٦التعلیمیة 

مدرســة انــس بــن مالــك التابعــة إلدارة ب طــالب التــدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة بالمجــال المدرســيومشــرف رائــد   .٣٤
 .م٢٠١٦المعصرة التعلیمیة 

ارة مدرسـة عمـر بـن الخطـاب التابعـة إلدب طالب التدریب المیـداني الفرقـة الثالثـة بالمجـال المدرسـيومشرف رائد   .٣٥
 .م٢٠١٦المعصرة التعلیمیة 

مدرســـة هـــدي شـــعراوي التابعـــة إلدارة ب طـــالب التـــدریب المیـــداني الفرقـــة الثالثـــة بالمجـــال المدرســـيومشـــرف رائـــد   .٣٦
 .م٢٠١٦المعصرة التعلیمیة 

، االجتماعیــة أطفــیحبــإدارة ، طــالب التــدریب المیــداني الفرقــة الرابعــة بمجــال التضــامن االجتمــاعيومشــرف رائــد   .٣٧
 .م٢٠١٧

 .م٢٠١٧، بجمعیة الوحدة السكنیة بالصف جیزة ،طالب التدریب المیداني الفرقة الرابعةومشرف رائد   .٣٨

 .م٢٠١٧، بإدارة التضامن االجتماعي بأطفیح، طالب التدریب المیداني الفرقة الرابعةومشرف رائد   .٣٩

 .م٢٠١٧، ماعیة بكفر قندیلبوحدة الشئون االجت، طالب التدریب المیداني الفرقة الرابعةومشرف رائد   .٤٠

 .م٢٠١٧، بوحدة الشئون االجتماعیة بأطفیح، طالب التدریب المیداني الفرقة الرابعةومشرف رائد   .٤١
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 .م٢٠١٧، بوحدة الشئون االجتماعیة بالقبابات، طالب التدریب المیداني الفرقة الرابعةومشرف رائد   .٤٢

 .م٢٠١٧، بوحدة الشئون االجتماعیة بمنیل السلطان، ةطالب التدریب المیداني الفرقة الرابعومشرف رائد   .٤٣

 .م٢٠١٧، بوحدة الشئون االجتماعیة بصول، طالب التدریب المیداني الفرقة الرابعةومشرف رائد   .٤٤

 .م٢٠١٧ ،مركزيطفیح الأبمستشفي  ،بالمجال الطبي ،الثالثة طالب التدریب المیداني الفرقةومشرف رائد   .٤٥

التعلیمیـــة خـــالل العـــام المعـــادي إدارة یب المیـــداني الفرقـــة الثالثـــة بالمجـــال المدرســـي طـــالب التـــدر ومشـــرف رائـــد   .٤٦
 .م٢٠١٨الدراسي 

التابعــة المعــادي الرســمیة لغــات مدرســة ب طــالب التــدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة بالمجــال المدرســيومشــرف رائــد   .٤٧
 .٢٠١٨التعلیمیة  المعاديإلدارة 

التابعــة المعــادي الثانویــة بنــات مدرســة ب داني الفرقــة الثالثــة بالمجــال المدرســيطــالب التــدریب المیــومشــرف رائــد   .٤٨
 .٢٠١٨التعلیمیة  المعاديإلدارة 

التابعـة إلدارة الجمهوریة االبتدائیة مدرسة ب طالب التدریب المیداني الفرقة الثالثة بالمجال المدرسيومشرف رائد   .٤٩
 .٢٠١٨التعلیمیة  المعادي

التابعــة إلدارة مصــطفي كامــل مدرســة ب لتــدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة بالمجــال المدرســيطــالب اومشــرف رائــد   .٥٠
 .٢٠١٨التعلیمیة  المعادي

 المعــاديالتابعــة إلدارة الفیــروز مدرســة ب طــالب التــدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة بالمجــال المدرســيومشــرف رائــد   .٥١
 .٢٠١٨التعلیمیة 

 المعــاديالتابعــة إلدارة الخبیــري مدرســة ب ني الفرقــة الثالثــة بالمجــال المدرســيطــالب التــدریب المیــداومشــرف رائـد   .٥٢
 .٢٠١٨التعلیمیة 

التابعـة المعـادي اإلعدادیـة بنـین مدرسـة ب طـالب التـدریب المیـداني الفرقـة الثالثـة بالمجـال المدرسـيومشرف رائد   .٥٣
 .٢٠١٨التعلیمیة  المعاديإلدارة 

 .٢٠١٩ ستشفي حلوان العاممب الطبيي الفرقة الثالثة بالمجال طالب التدریب المیدانومشرف رائد   .٥٤

 .٢٠١٩ ستشفي حلوان العاممب الطبيبالمجال  الرابعةطالب التدریب المیداني الفرقة ومشرف رائد   .٥٥

بمدرســة نیــو جــاردن الخاصــة بحلــوان  المدرســيطــالب التــدریب المیــداني الفرقــة الثالثــة بالمجــال ومشــرف رائــد   .٥٦
٢٠١٩. 

 ۷۹ من ۳۱ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 .م٢٠١٨، ومشرف طالب التدریب المیداني الصف الرابع بالمعهد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاهرة رائد  .٥٧

دار العســیر ، رائــد ومشــرف طــالب التــدریب المیــداني الصــف الرابــع بالمعهــد العــالي للخدمــة االجتماعیــة بالقــاهرة  .٥٨
 .م٢٠١٩، بالمعادي

جمعیـة مصـر ، بالمعهـد العـالي للخدمـة االجتماعیـة بالقـاهرةرائد ومشرف طالب التدریب المیداني الصف الرابـع   .٥٩
 .م٢٠١٩، للثقافة وتنمیة المجتمع بالمعادي

دار القــدس ، رائــد ومشــرف طــالب التــدریب المیــداني الصــف الرابــع بالمعهــد العــالي للخدمــة االجتماعیــة بالقــاهرة  .٦٠
 .م٢٠١٩، بالمعادي

، ثالــــث بالمعهــــد العــــالي للخدمــــة االجتماعیــــة بالقــــاهرةموجــــه عــــام مشــــرفي طــــالب التــــدریب المیــــداني الصــــف ال  .٦١
 .م٢٠١٩

 .م٢٠١٩، متابع عام مشرفي طالب التدریب المیداني الصف االول بالمعهد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاهرة  .٦٢

 الحاسب اآللي
 .احتراف مهارات استخدام الحاسب اآللي في العروض التقدمیة والمهارات التدریسیة  .١

 .   Power pointاحتراف   .٢
 .  Wordاحتراف   .٣
  . Internetمستوي ممتاز في   .٤
 .  Windowsحاصل على الدورة المتخصصة فيمستوي ممتاز في   .٥
 . Excelحاصل على الدورة المتخصصة في مستوي جید جدا في   .٦
 .االجتماعیةبرنامج التحلیل اإلحصائي للعلوم  SPSSممارسة مهارات البحث والتحلیل اإلحصائي ببرنامج   .٧

 األعمال اإلداریة
، م٢٠١٨/٢٠١٩المرشـــد االكـــادیمي للدراســـات العلیـــا بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان للعـــام الجـــامعي   .١

 .م٢٠١٨سبتمبر  ٣بناءا علي قرار ترشیحي بمجلس قسم التخطیط االجتماعي یوم االثنین الموافق 

 .جودة واالعتماد بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوانقسم التخطیط االجتماعي في وحدة العام منسق   .٢

 .عضو لجان االختبارات الشخصیة لقبول الطالب الجدد بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٣

 .المرشد االكادیمي لمرحلة الدبلوم بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٤
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 .م٢٠١٨/٢٠١٩دمة االجتماعیة جامعة حلوان للعام الجامعي منسق كنترول التراكمي للفرقة الرابعة بكلیة الخ  .٥

 .م٢٠١٨/٢٠١٩نائب رئیس كنترول الفرقة الرابعة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان للعام الجامعي   .٦

 .م٢٠١٧/٢٠١٨عضو كنترول الفرقة الثالثة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان للعام الجامعي   .٧

 .لة الدكتوراه عن قسم التخطیط االجتماعي كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوانمنسق برنامج مرح  .٨

 .منسق برنامج مرحلة البكالوریوس عن قسم التخطیط االجتماعي كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٩

 .م٢٠١٨، اإلشراف علي الرحلة العلمیة بكلیة الخدمة االجتماعیة  .١٠

 .عن قسم التخطیط االجتماعي كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان مراجع برامج ومعاییر الجودة  .١١

ـــوان الخدمـــة   .١٢ ـــة بعن ـــون للخدمـــة االجتماعی ـــدولي الحـــادي والثالث ـــة اإلعـــالم للمـــؤتمر العلمـــي ال المشـــاركة فـــي لجن
، حلــوان، م٢٠١٨ابریــل  ١، مــارس ٣١، معــا ألجــل الســالم والتنمیــة، االجتماعیــة ومواجهــة اإلرهــاب والتطــرف

 .مصر

خدمــــة االجتماعیــــة جامعــــة حلــــوان النظــــام والســــیر والمالحظــــة بكلیــــة الاالمتحانــــات و المشــــاركة فــــي إدارة لجــــان   .١٣
 ).مالحظ ومراقب دور(، حتي اآلن، م٢٠١٠من

 .حتي اآلن، م٢٠١٠خدمة االجتماعیة جامعة حلوان منالمشاركة في تنظیم المؤتمرات الدولیة السنویة لكلیة ال  .١٤

 .حتي اآلن، م٢٠١٠ال الجودة واالعتماد بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان منذ المشاركة في أعم  .١٥

 .حتي اآلن م٢٠١٠ خدمة االجتماعیة بجامعة حلوان منالمشاركة في الوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة ال  .١٦

 .م٢٠١٣/٢٠١٤عضو وحدة التدریب المیداني بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان   .١٧

 .بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان ،ومصمم شعار قسم التخطیط االجتماعيمبتكر   .١٨

كلیة ، مبتكر ومصمم كارنیهات المشاركین في المؤتمر العلمي الدولي الحادي والثالثون للخدمة االجتماعیة  .١٩
 .جامعة حلوان، الخدمة االجتماعیة

 .االجتماعیة جامعة حلوان بكلیة الخدمة ،مركز العالج االجتماعي مبتكر ومصمم شعار  .٢٠

 .وحدة تكنولوجیا المعلومات بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان مبتكر ومصمم شعار  .٢١

 .مبتكر ومصمم شعار جمعیة معالجي اإلدمان المصریة  .٢٢
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 .منسق وحدة تكنولوجیا المعلومات بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٢٣

 .ي بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوانمنسق معمل قسم التخطیط االجتماع  .٢٤

مســئول لجنــة االســتقبال فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي التاســع والعشــرون بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان   .٢٥
معـــا ضـــد "شـــروعات القومیـــة بعنـــوان الخدمـــة االجتماعیـــة والم، م٢٠١٦مـــارس  ٣١-٣٠المنعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن 

 .ة حسن حسنيجامعة حلوان بقاعب، الفساد 

خدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة حلـــــوان النظـــــام والســـــیر والمالحظـــــة بكلیـــــة الاالمتحانـــــات و لجـــــان  مراقـــــب دور فـــــي  .٢٦
 .حتي اآلن، م٢٠١٦من

 .م٢٠١٧ینایر ، رئیس لجنة األنشطة والمؤتمرات لمشروع التطوع الطالبي لجامعة حلوان  .٢٧

 .م٢٠١٧ینایر ، معة حلوانعضو لجنة التنسیق واإلعالم لمشروع التطوع الطالبي لجا  .٢٨

 .م٢٠١٧ینایر ، مبتكر ومصمم شعار شروع التطوع الطالبي لجامعة حلوان  .٢٩

 األنشطة الطالبیة
 .المشاركة في أنشطة األسر الطالبیة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .١

 . حتي اآلن ٢٠١٠ن حتي منذ المشاركة في الرحالت العلمیة والترفیهیة لكلیة الخدمة االجتماعیة بجامعة حلوا  .٢

قائد طالب التدریب المیداني الفرقة الثالثـة بمجـال رعایـة الشـباب فـي كلیـة التجـارة وٕادارة األعمـال جامعـة حلـوان   .٣
 .م٢٠٠٨/  ٢٠٠٧خالل العام الدراسي 

الجیزة خـالل قائد طالب التـدریب المیـداني الفرقـة الرابعـة بمجـال الـدفاع االجتمـاعي فـي مركـز التكـوین المهنـي بـ  .٤
 .م٢٠٠٩/  ٢٠٠٨العام الدراسي 

 .م٢٠٠٩ \ ٢٠٠٨قائد طالب الفرقة الرابعة انتظام في مشروع التخرج للعام الجامعي   .٥

، تنظــیم زیــارة میدانیــة لطــالب الفرقــة األولــي بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان بمجلــس النــواب المصــري  .٦
 .م٢٠١٥

 .م٢٠١٥، قة األولي بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان بجمعیة رسالةتنظیم زیارة میدانیة لطالب الفر   .٧

، تنظـــیم زیـــارة میدانیـــة لطـــالب الفرقـــة األولـــي بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان بمركـــز شـــباب المعـــادي  .٨
 .م٢٠١٥
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، ي حلـــوان العـــامتنظـــیم زیـــارة میدانیـــة لطـــالب الفرقـــة األولـــي بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان بمستشـــف  .٩
 .م٢٠١٥

، تنظـــیم زیـــارة میدانیـــة لطـــالب الفرقـــة األولـــي بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان بمستشـــفي حلـــوان العـــام  .١٠
 .م٢٠١٦

تنظـــیم زیـــارة میدانیـــة لطـــالب الفرقـــة األولـــي بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان بجمعیـــة العـــزة للخـــدمات   .١١
 .م٢٠١٦، االجتماعیة

 .م٢٠١٦، ٥٧٣٥٧جامعة حلوان بمستشفي ارة میدانیة لطالب الفرقة األولي بكلیة الخدمة االجتماعیة تنظیم زی  .١٢

، جامعـة حلـوان بمركـز شـباب غـرب حلــوانتنظـیم زیـارة میدانیـة لطـالب الفرقـة األولـي بكلیـة الخدمــة االجتماعیـة   .١٣
 .م٢٠١٦

، جامعــة حلــوان بمركــز شــباب ســرایا القبــةتماعیــة تنظــیم زیــارة میدانیــة لطــالب الفرقــة األولــي بكلیــة الخدمــة االج  .١٤
 .م٢٠١٦

أطفــال (جامعـة حلـوان بـدار التربیـة بـالجیزة تنظـیم زیـارة میدانیـة لطـالب الفرقـة األولـي بكلیـة الخدمــة االجتماعیـة   .١٥
 .م٢٠١٦، )أحداث

، حلـــوان العـــام تنظـــیم زیـــارة میدانیـــة لطـــالب الفرقـــة األولـــي بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان بمستشـــفي  .١٦
 .م٢٠١٧

 األنشطة المجتمعیة
المشـــاركة فـــي تنظـــیم المـــؤتمر الـــدولي للخدمـــة االجتماعیـــة بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان مـــن عـــام   .١

 .من المؤتمر الرابع والعشرون إلي المؤتمر الحادي الثالثون، إلي اآلن، م٢٠١١

 .م٢٠١٧، جامعة حلوانب، ة االجتماعیةمللخد السابعمنسق عام لالحتفال بالیوم العالمي   .٢

 .م٩/٥/٢٠١٥المؤتمر التأسیسي األول لجمعیة معالجي اإلدمان المصریة مقرر   .٣

 . حتي اآلن ٢٠١٠المساهمة في برامج خدمة المجتمع التي تنظمها كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان منذ   .٤

 .مة االجتماعیة جامعة حلوانالمشاركة في القوافل الطبیة التي تنظمها كلیة الخد  .٥

بمجلـس النـواب ، منسق عـام لالحتفـال بـالیوم العـالمي السـادس للخدمـة االجتماعیـة بالجمعیـة الجغرافیـة المصـریة  .٦
 .م٢٠١٦، المصري
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 .ضیف في برامج تلفزیونیة في عدة موضوعات  .٧

 .كاتب ومحلل اجتماعي وناشر العدید من المقاالت في عدة مجالت وجرائد  .٨

لتمثیل الجامعة في مبادرة التعاون بین الحكومة ، م٧/٢٠١٨/ ٢ح مجلس قسم التخطیط االجتماعي بتاریخ مرش  .٩
 .المصریة والحكومة الصینیة في مجال تكنولوجیا التعلیم

بالتعـاون مـع ، م٢٠١٦لفریق التعداد السكاني ، م٢٠١٧ینایر  ٢مرشح مجلس قسم التخطیط االجتماعي بتاریخ   .١٠
 .للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز المركزي

 .م٢٠١٧، ٥٧٣٥٧تنظیم زیارة فریق األخصائیین االجتماعیین الجدد للتبرع بالدم لمستشفي   .١١

 التدریب

 .مدرب دولي معتمد  .١

 .مدرب بمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس بجامعة حلوان  .٢

 .مدرب بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٣

 .د القادة والبحوثمدرب بمركز إعدا  .٤

 .مدرب بأكادیمیة رانس الدولیة  .٥

 .مدرب باتحاد الحمایة االجتماعیة للجمعیات األهلیة  .٦

 .م٢٠١٦مدرب بمنتدى الحوار الوطني   .٧

 .PLPللبرنامج الرئاسي لتأهیل الشباب للقیادة  التقدم  .٨

 .المشاركة في إدارة ندوات الصالون الثقافي بمجلس علماء مصر  .٩

 .دارة أطفیح االجتماعیةمدرب بإ  .١٠

 .مدرب بمستشفي أطفیح المركزي  .١١

 .مدرب فریق األخصائیین االجتماعیین الجدد  .١٢

 .مدرب بأكادیمیة الجیل الجدید بالدار البیضاء بالمغرب  .١٣
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 .مدرب بالمركز التخصصي للتخاطب بأطفیح  .١٤

 .مدرب بمشروع أطفال بال مأوي  .١٥

 التحكیم

مجلــة علمیــة دولیــة محكمــة تصــدر دوریــا عــن المركــز ، لــة العلــوم االجتماعیــةمــدیر ومنســق هیئــة التحریــر بمج  .١
الـدیمقراطي العربــي فــي بـرلین تعنــى باألبحــاث العلمیــة فـي مجــال العلــوم اإلجتماعیــة، تحـت إشــراف هیئــة تحریــر 

 .تتألف من نخبة من األساتذة الباحثین في مجاالت العلوم اإلجتماعیة ةدولی استشاریةمختصة وهیئة 

تصــــدر عــــن مخبــــر ، ةمجلــــة دوریــــة دولیــــة محكمــــ، االجتماعیــــةاللجنــــة العلمیــــة لمجلــــة تطــــویر العلــــوم عضــــو   .٢
 .الجزائر، ISSN 1112-9212 تالمخدرا الوقایة ومكافحة استراتیجیات

تصــدر عــن كلیــة ، مجلــة علمیــة محكمــة نصــف ســنویة، مجلــة أنســنة للبحــوث والدراســاتلاللجنــة العلمیــة عضــو   .٣
 ISSN 2170-0575، ةواالجتماعیة بجامعة زیان عاشور الجلف اإلنسانیةوالعلوم اآلداب واللغات 

تصــدرها ، نصــف ســنویة، مجلــة علمیــة دولیــة محكمــة، خبیــر ومحكــم دولــي فــي مجلــة جامعــة التكــوین المتواصــل  .٤
 .الجزائر، ISSN 2571-998X، رئاسة جامعة التكوین المتواصل

 .ب الفرقة الرابعة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوانتحكیم أدوات بحثیة لمشاریع التخرج لطال  .٥

 .جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، التحكیم الدائم في السیمنار العلمي لقسم التخطیط االجتماعي  .٦

 .تحكیم أدوات بحثیة لرسائل الماجستیر للباحثین بكلیة الخدمة االجتماعیة بالجامعات المصریة  .٧

 .حثیة لرسائل الدكتوراه للباحثین بكلیة الخدمة االجتماعیة بالجامعات المصریةتحكیم أدوات ب  .٨

 .تحكیم أدوات بحثیة لرسائل الماجستیر والدكتوراه للباحثین بالجامعات العربیة الدولیة  .٩

 .عضو لجان التعدیل والصیاغة لمقترحات رسائل الماجستیر والدكتوراه  .١٠

 .تیر والدكتوراهاإلشراف العلمي علي رسائل الماجس  .١١

 .المناقشة العلمیة لرسائل الماجستیر والدكتوراه  .١٢

 .عضو ممتحن مادة الزیارة المیدانیة لطالب الفرقة األولي بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .١٣

 .عضو ممتحن مادة التدریب علي المهارات لطالب الفرقة الثانیة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .١٤
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 .و ممتحن مادة التدریب المیداني لطالب الفرقة الثالثة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوانعض  .١٥

 .عضو ممتحن مادة التدریب المیداني لطالب الفرقة الرابعة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .١٦

 .امعة حلوانعضو ممتحن مادة مشروع التخرج لطالب الفرقة الرابعة بكلیة الخدمة االجتماعیة ج  .١٧

 .عضو مصحح اختبارات مادة مناهج البحث العلمي في الخدمة االجتماعیة  .١٨

 .عضو مصحح اختبارات مادة التشریعات االجتماعیة  .١٩

 .عضو مصحح اختبارات مادة دراسات سكانیة  .٢٠

 .عضو مصحح اختبارات تخلفات دور سبتمبر مادة التشریعات االجتماعیة  .٢١

& 
زع ة ئكةخذي: ئي ةئ بئكخهذئ ا اي لخذ  :. ق

 تاریخ ال مكان الدورة موضوع الدورة م

، التدریسمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة  .والبروتوكول تاالتیكیفن   .١

& ٢٤الثالثاء واألربعاء ، جامعة حلوان

 .یولیو ٢٥

 .م٢٠١٨

، مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس .إدارة الوقت  .٢

 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٧

 .م٢٠١٧ .حزب المؤتمر .تحلیل لغة الجسد  .٣

الجمعیة العربیة للتنمیة البیئیة والبشریة  .التسجیل في التدریب المیداني  .٤

والبحث العلمي بالتعاون مع فریق 

 .األخصائیین االجتماعیین الجدد

 .م٢٠١٧

 .م٢٠١٧ .حزب المؤتمر .مهارات تحلیل لغة الجسد  .٥

 .م٢٠١٧ .ح المركزيمستشفي أطفی .االحترافیة في كتابة السیرة الذاتیة  .٦

 .م٢٠١٧ .أكادیمیة الجیل الجدید .تاالتیكی  .٧

 .م٢٠١٧ .أكادیمیة الجیل الجدید .مهارات تحلیل لغة الجسد  .٨

 .م٢٠١٧الجمعیة العربیة للتنمیة البیئیة والبشریة  .تاالتیكی  .٩
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 تاریخ ال مكان الدورة موضوع الدورة م

والبحث العلمي بالتعاون مع فریق 

 .األخصائیین االجتماعیین الجدد

الجمعیة العربیة للتنمیة البیئیة والبشریة  .بة السیرة الذاتیةاالحترافیة في كتا  .١٠

والبحث العلمي بالتعاون مع فریق 

 .األخصائیین االجتماعیین الجدد

 .م٢٠١٧

الجمعیة العربیة للتنمیة البیئیة والبشریة  .البرنامج االلیكتروني في التدریب المیداني  .١١

والبحث العلمي بالتعاون مع فریق 

 .الجتماعیین الجدداألخصائیین ا

 .م٢٠١٧

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .استثمار التكنولوجیا في العمل االجتماعي  .١٢

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .برنامج تكافل وكرامة  .١٣

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .تقدیر االحتیاجات  .١٤

 .م٢٠١٧ .یةإدارة أطفیح االجتماع .استراتیجیات التخطیط االجتماعي  .١٥

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .تنظیم وٕادارة الندوات والمؤتمرات  .١٦

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .إدارة الحاالت الفردیة  .١٧

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .التفاوض واإلقناع  .١٨

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .العمل تحت ضغط  .١٩

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .إدارة الوقت  .٢٠

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .إیجاد البدائل والفرص  .٢١

 .م٢٠١٧ .إدارة أطفیح االجتماعیة .إعداد المشاریع ودراسات الجدوى  .٢٢

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .المهارات البحثیة  .٢٣

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .إعداد األدوات البحثیة  .٢٤

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .لمالحظة والتحلیلا  .٢٥

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .أسالیب البحث العلمي  .٢٦

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .االتیكیت االجتماعي  .٢٧

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .األخصائي االجتماعي المتمیز  .٢٨
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 تاریخ ال مكان الدورة موضوع الدورة م

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .فن التعامل مع اآلخرین  .٢٩

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .مهارات العرض التقدیمي  .٣٠

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .مهارة التسجیل  .٣١

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .التخطیط االجتماعي  .٣٢

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .االتیكیت  .٣٣

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .القیادة والقائد الناجح  .٣٤

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .هارات االتصال الفعالم  .٣٥

 .م٢٠١٦ .مستشفي أطفیح المركزي .مهارة المقابلة مع العمالء  .٣٦

 .م٢٠١٥ .كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان .المهارات التخطیطیة  .٣٧

 .م٢٠١٥ .كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان .مهارات البحث العلمي  .٣٨

 .م٢٠١٥ .كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان .یةالقیادة والتبع  .٣٩

 .م٢٠١٥ .كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان .العرض واإللقاء  .٤٠

 .م٢٠١٥ .كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان .مهارات الحاسب اآللي والعروض التقدیمیة  .٤١

 .م٢٠١٤ .ات والتطویراألكادیمیة العربیة لالستشار  .الفكر التسویقي والتسویق االجتماعي  .٤٢

& 
ب: ئي عئسذ  ة ئكةخذياي ا ئكخهذئ لةخذ  :. ق

 الحاسب اآللي

 .٥٠٧٧٠٣١٠UN ICDL ،UNESCOحاصل على الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللي   .١

 .م٢٠١١في الحاسب اآللي TOT) (حاصل على شهادة إعداد المدربین   .٢

ز الحاسب اآللي بجامعة حلوان بتقدیر امتیـاز حاصل على الدورة العامة للحاسب اآللي معتمدة من مرك  .٣
 . م ٢٠٠٧في ابریل 

 windows – word – excel –power point – internet)(حاصل على الدورة المتخصصة في   .٤
 . م٢٠٠٨معتمدة من مركز الحاسب اآللي بجامعة حلوان بتقدیر امتیاز في مایو 
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 .احتراف العروض التقدیمیة وتألیف كتاب فیها  .٥

 .احتراف اإلكسیل وتألیف كتاب في البرنامج  .٦

 اللغة االنجلیزیة

 .م٢٠١٣كلیة اآلداب جامعة حلوان ) TOEFL(حاصل على شهادة اجتیاز اللغة االنجلیزیة   .١

 م٢٠١٢كلیة اآلداب جامعة حلوان ) TOEFL(حاصل على شهادة اجتیاز اللغة االنجلیزیة   .٢

مــــن األكادیمیــــة الدولیــــة للتــــدریب یونیــــو  ١٢ة المســــتوي حاصــــل علــــي شــــهادة اجتیــــاز اللغــــة االنجلیزیــــ  .٣
 .م٢٠١١

 التدریس

 .تدریس العدید من المقررات الدراسیة لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .١

المشــاركة فــي وضــع توصــیف العدیــد مــن المقــررات الدراســیة لطــالب كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة   .٢
 .حلوان

متحـــان العدیـــد مـــن المقـــررات الدراســـیة لطـــالب كلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة المشـــاركة فـــي وضـــع ا  .٣
 .حلوان

فبرایـــر  ١٦إلـــي  ١٢مـــن ، مـــن مركـــز تنمیـــة قـــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بجامعـــة حلـــوان TOTدورة   .٤
 .م٢٠١٧

كلیـة ، محاصل علي دورة تدریبیة بعنوان تصمیم االختبارات التحصیلیة اإللكترونیـة وحـدة القیـاس والتقـوی  .٥
 .م٢٠١٨اكتوبر ، جامعة حلوان، الخدمة االجتماعیة

كلیـة الخدمـة ، حاصل علي دورة تدریبیـة بعنـوان أساسـیات النشـر الـدولي فـي بحـوث الخدمـة االجتماعیـة  .٦
 .م٢٠١٧مایو  ٧، جامعة بني سویف، االجتماعیة التنمویة

فـــي التـــدریس الفعـــال  DAADنیـــة حاصـــل علـــي شـــهادة تـــدریب مـــن هیئـــة التبـــادل العلمـــي الثقـــافي األلما  .٧
 .م٢٠١٤

 . م٢٠١٢حاصل علي دورة اإلرشاد األكادیمي مارس   .٨
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 .م٢٠١٢ دیسمبر MISرول االلكترونیة حاصل على دورة تدریبیة في أعمال الكنت  .٩

 .م٢٠٠٩بكالوریوس الخدمة االجتماعیة تقدیر جید جدا الثاني علي الدفعة   .١٠

تخصـص تخطـیط اجتمـاعي بتقــدیر امتیـاز بترتیـب المركــز األول  تمهیـدي ماجسـتیر الخدمـة االجتماعیــة  .١١
 .م٢٠١١ على الدفعة

 .م٢٠١٣ تم ترشیحي ألحسن رسالة علمیة في مجال العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  .١٢

 .م٢٠١٣األول علي الدفعة  اجتیاز اختبارات تأهیلي الدكتوراه بتقدیر جید جدا  .١٣

 .م٢٠١٤األول علي الدفعة  اجتماعي بتقدیر جید جدا اجتیاز تمهیدي الدكتوراه تخصص تخطیط  .١٤

 التنمیة البشریة

فبرایـــر  ١٦إلـــي  ١٢مـــن ، مـــن مركـــز تنمیـــة قـــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بجامعـــة حلـــوان TOTدورة   .١
 .م٢٠١٧

 .م٢٠١١في التنمیة البشریة TOT) ( إعداد المدربین حاصل على شهادة   .٢

لقیـــادي والـــتحكم فـــي الـــذات معتمـــدة مـــن مركـــز الجـــودة بجامعـــة حاصـــل علـــى دورة اإلدارة و األســـلوب ا  .٣
 .م٢٠٠٧ابریل  ١٩إلي  م٢٠٠٧ابریل  ١٥باللغة االنجلیزیة حلوان 

 ١٥مـن امعة حلوان باللغة االنجلیزیـة حاصل على دورة تنمیة القدرات والتفكیر والمهارات الناعمة من ج  .٤
 .م٢٠٠٩ابریل  ٢٧إلي   مارس

نمیــة البشــریة مســتوى البرمجــة العصــبیة ومســتوى التســویق ومســتوى التخطــیط حاصــل علــى دورة فــي الت  .٥
ومســـتوى القیـــادة ومســـتوى دراســـة وتحدیـــد األهـــداف ومســـتوى االتصـــال معتمـــدة مـــن وزارة االتصـــاالت 

 .م٢٠١١ المصریة بالتعاون مع جامعة حلوان

 .م٢٠١٢من منظمة مانهاتن العالمیة  SSTحاصل علي دورة في التنمیة البشریة   .٦

 دورات عامة

١.  
ـــي العالقـــات الدبلوماســـیة والقنصـــلیة ـــي دورة تدریبیـــة ف ـــوم السیاســـیة، حاصـــل عل ـــة االقتصـــاد والعل ، بكلی

 .م٢٠١٧مایو  ٤إلي  ٢، جامعة القاهرة
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٢.  

االتصـال والتواصـل : المسـاق الثالـث معهد الفضاء المدني حـولمن برنامج تدریبي معرفي حاصل علي 
ء وٕانتـاج وتشـارك المعرفـة حـول مبـادئ الحوكمـة داخـل المنظمـات والشـركات برنامج بنا مع المجتمع من

أســابیع ) ٨(ســتمر لمــدة ثمانیــة أم و ٢٠١٨أكتــوبر  ٢٩فــي ، )CSI1841(والمجــالس المحلیــة المنتخبــة
 .م٢٠١٨دیسمبر  ١٦ حتيمتتالیة 

٣.  
معهد فضاء الـتعلم من ) تأییدالكسب  ،المرافعة ،المناصرة(آلیات المدافعة دریبیة في حاصل علي دورة ت

 .٢٠١٨مارس  ٨إلى  فبرایر ٥من ، ناون الیوالتعلیم للجمیع تدریب 

٤.  
 ،اإلنترنـت، لإلعـالممعهـد الجزیـرة ، حاصل علي دورة تدریبیة الكترونیة بعنوان تسویق الذات عبر تویتر

 .م٢٠١٨اكتوبر 

٥.  
، اإلنترنــت، معهــد الجزیــرة لإلعــالم، علــي دورة تدریبیــة الكترونیــة بعنــوان كتابــة المحتــوي لتــویتر حاصــل
 .م٢٠١٨اكتوبر 

٦.  

آلیـات المدافعـة والمناصـرة والترافـع معهـد الفضـاء المـدني حـول مـن برنـامج تـدریبي معرفـي حاصل علي 
)CSI1732 ( ـــاء وحفـــظ العالقـــات بـــین منظمـــات المجتمـــع المـــدني والســـلطات، المســـاق الثالـــث مـــن بن

البرنــامج مــن ثالثــة مســاقات تـهـــدف لـبـنـــاء المـعـرفـــة وتنمیــة المهــارات عــن طریــق الــتعلم عــن بعــد  وتكــون
ة مــن ع متتالیــأســابی) ٨(ثمانیــة : مــن خــالل المنصــة المعهــد االلكترونیــة، مــدة البرنــامج) عبــر االنترنــت(

 .م٢٠١٧دیسمبر  ١٧ إلي أكتوبر  ١٦

٧.  

 ،)CSI1722( تعزیـز التعـاون بـین المجتمـع المـدني والسـلطاتبعنـوان آلیـات  حاصل علي دورة تدریبیة
ـــة  ـــامج مـــن ثالث ـــین منظمـــات المجتمـــع المـــدني والســـلطات، ویتكـــون البرن ـــات ب ـــظ العالق ـــاء وحف حـــول بن

مـن خـالل ) عبـر االنترنـت(عـن بعـد عـن طریـق الـتعلم  میـة المهـاراتـرفــة وتنتـهـدف لـبـنــاء المـع مساقات
ــ) ٨: (رنــامجمــدة الب، منصــة معهــد الفضــاء المــدني  ٢٤یولیــو  وینتهــي فــي  ٣٠مــن   ،ةأســابیع متتالی

 .م٢٠١٧سبتمبر  

٨.  

من برنامج بناء القدرات بمركز مدى  ،)CSI1712( مدى نجاحك في برنامجحاصل علي دورة تدریبیة 
وبرنـــامج ، والـــذي تنـــاول برنـــامج الـــتحكم فـــي الـــذات ،بالمغـــر بدولـــة مركـــز النجـــاح والتنمیـــة  بشـــراكة مـــع

مـن  ،والتفكیر اإلبداعي، ومهارات التفكیر وتفكیك القناعات، وبرنامج دوافع السلوك، التغییر سر النجاح
، ٢٠١٧أغســطس   ٧أســابیع متتالیــة تنتهــي فــي ) ٨(ویســتمر لمــدة ثمانیــة  ،م ٢٠١٧یونیــو   ١٢یــوم 

 .علي منصة معهد الفضاء المدني التعلیمیة اون الین

 ةاالستثمار في المؤسسات االجتماعیـ :وعنوانها معهد الفضاء المدني ودبلومهتدریبیة دورة حاصل علي   .٩
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)WMD1703( ، الحـــق فـــي الملكیـــة :وتنـــاول مـــا یلـــياون الیـــن متتالیـــة  أســـابیعواســـتمر الكـــورس ثمـــان
 ،تالوق إدارة، يالدفاع عن المجتمع المدن، يالتعلیم التشارك، كحق التمل، دالموار  إليالوصول  ،ةالفكری

، صالعهـد الـدولي الخـا ،اإلنسانالمدافعین عن حقوق ، اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن اإلنسانحقوق 
، ةالعالقـة بـین المجتمـع المـدني والدولـ ،تالجمعیـا إنشـاء ،ةالمنظمـات غیـر الحكومیـ، يالمجتمـع المـدن

 ،األمـمتقـدم  ،الربیـع العـرب ،ةمؤشـرات قیـاس الـدول الفاشـل ،يالمجتمـع المـدن أمـامقبـات القانونیـة الع
البطالـة  ،ثالقطـاع الثالـ، ةالمبـادئ الدولیـ، تقـانون العقوبـا ،ةالمؤسسـات االجتماعیـ ،تاسـتثمار الثقافـا
االسـتعمار ، فالتخلـ أسـباب ،ةظریة المـؤامر ن، ةالقضاء علي البطال، ةالرؤیة المستقبلی ،يفي العالم العرب

، حطــرق النجــا، ةمؤشــر المعرفــ، اإلنســانمجلــس حقــوق ، تالمعرفــة والشــائعا، دالشــفافیة والفســا، يالفكــر 
 .م٢٠١٧مایو ، حالسلم السحري للنجا، ةالقیاد

١٠.  
من مركز تنمیـة قـدرات أعضـاء هیئـة ، إعداد القیادات األكادیمیة واإلداریة حاصل على دورة تدریبیة في

 .م٢٠١٧، جامعة حلوان، ریسالتد

١١.  
وتــم اجتیــاز االختبــار ،  YouTubeحاصــل علــي دورة مــا قبــل اإلنتــاج مــن أكادیمیــة منشــئ المحتــوي

 .م٢٠١٧سبتمبر ، بنجاح

١٢.  
معتمــدة مــن ، حاصــل علــي دورة تدریبیــة وورشــة عمــل فــي حمایــة الملكیــة الفكریــة فــي العلــوم االجتماعیــة

 .م٢٠١٧فبرایر  ٢١، عة حلوانجام، المعهد القومي للملكیة الفكریة

١٣.  
،  YouTubeمـن أكادیمیـة منشـئ المحتـويYouTube عل�ى الموسیقیة قناتك إطالقحاصل علـي دورة 

 .م٢٠١٧سبتمبر ، وتم اجتیاز االختبار بنجاح

 . م٢٠٠٨حاصل على دورة محكمة األسرة معتمدة من كلیة الحقوق جامعة حلوان في مارس   .١٤

١٥.  
مجــال  وق اإلنســان فــي التعلــیم المــدني مــن مشــروع دعــم القــدرات فــيفــي مجــال حقــ حاصــل علــى دورة

جامعة حلوان ووزارة الخارجیة المصریة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي فـي حقوق اإلنسان بالتعاون مع 
 .م٢٠٠٨ابریل 

١٦.  
حاصـــــل علـــــى دورة مكافحـــــة اإلدمـــــان والمخـــــدرات مـــــن الجمعیـــــة المصـــــریة العامـــــة لمكافحـــــة اإلدمـــــان 

 .م٢٠٠٨ات بجمهوریة مصر العربیة في دیسمبر والمخدر 

 .م٢٠٠٩حاصل على دورة اإلسعافات األولیة من جامعة حلوان في فبرایر   .١٧

 .م٢٠٠٩حاصل على دورة محو األمیة من كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان في مارس   .١٨
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 .م٢٠٠٨\٢٠٠٧التدریب عام كامل في مجال رعایة الشباب بتقدیر جید جدا للعام الجامعي   .١٩

 .م٢٠٠٩\٢٠٠٨التدریب عام كامل في مجال الدفاع االجتماعي بتقدیر جید جدا للعام الجامعي   .٢٠

 .م٢٠٠٩، حاصل على دورة في إدارة األزمات والكوارث من كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٢١

 .م٢٠١٢ حاصل علي دورة في إعداد أخصائي اجتماعي عالمي من منظمة مانهاتن العالمیة  .٢٢

 .م٢٠١٢حاصل علي دورة في اإلرشاد األسري والتربوي من منظمة مانهاتن العالمیة   .٢٣

 .م ٢٠١٢حاصل علي دورة في العالج السلوكي من منظمة مانهاتن العالمیة   .٢٤

 .في مجاالت مختلفة، دورة تدریبیة اون الین وتم اجتیازها ٤٥حاصل علي   .٢٥

٢٦.  
المنعقـدة بكلیـة الـدفاع الـوطني ، )٩(دورة رقـم ، ة واألمـن القـوميحاصل علي دورة الدراسـات اإلسـتراتیجی

 .من أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، م٤/٦/٢٠١٥م إلي ٢٣/٥/٢٠١٥في المدة من 

٢٧.  
حاصــل علــي الــدورة التمهیدیــة إلعــداد القیــادات التنفیذیــة واإلداریــة الرفیعــة المنعقــد بمحافظــة الفیــوم فــي 

یونیـــو  ٧یونیـــو إلـــي  ٢مـــن ، ب والریاضـــة بالتعـــاون مـــع مؤسســـة القـــادةمـــن وزارة الشـــبا، ٢٠١٥یونیـــو 
 .م٢٠١٥

٢٨.  
حاصــل علــي الــدورة التأسیســیة الثانیــة إلعــداد القیــادات التنفیذیــة واإلداریــة الرفیعــة المنعقــدة باألســماعلیة 

أكتــــوبر  ١٥م إلــــي ٢٠١٥أكتــــوبر  ١٠ســــاعة مــــن الفتــــرة  ٤٨اقــــع وذلــــك بنظــــام الســــاعات المعتمــــدة بو 
 .من وزارة الشباب والریاضة بالتعاون مع مؤسسة القادة ،م٢٠١٥

٢٩.  
برنامج النزاهـة " حاصل علي شهادة تقدیر من مؤسسة عالم واحد للتنمیة وذلك لحضور الدورة التدریبیة 

 .م٢٠١٥، "والشفافیة بین الشباب 

٣٠.  
سـة الرئاسـة جمهوریـة التابع لمؤس (PLP)تم ترشیحي لاللتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهیل الشباب للقیادة 

 .مصر العربیة

٣١.  

نــواب (حاصــل علــي الــدورة التدریبیــة الثالثــة واألخیــرة لبرنــامج إعــداد القیــادات اإلداریــة والتنفیذیــة الرفیعــة 
في إطـار االتجـاه العـام وسیاسـة وزارة الشـباب والریاضـة ، ) ومعاوني الوزراء والمحافظین ورؤساء المدن

مــن ، ســاعة دراســیة ٢٢٠بعــدد ســاعات دراســیة ، )أهیــل قبــل التمكــین الت( لتأهیــل الشــباب تحــت شــعار 
 ١٠إلــي  ١خــالل الفتــرة مــن ، بتقــدیر عــام ممتــاز، وزارة الشــباب والریاضــة باالشــتراك مــع مؤسســة القــادة
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( واحتـوي البرنـامج علـي المحـاور التالیـة ، بالمركز االولیمبي بالمعادي محافظـة القـاهرة، م٢٠١٦مارس 
 –إدارة األزمـات  –التخطـیط االسـتراتیجي  –اإلتیكیـت والبروتوكـول والمراسـم  –الحكـومي النظام المالي 

 ).المحلیات  –األمن القومي  –دبلوماسیة اإلعالم  –القانون  –التنمیة البشریة 

 .م٢٠١٦مارس ، حاصل علي الدورة التدریبیة التعریفیة ببنك المعرفة المصري  .٣٢

 التدریسدورات تنمیة قدرات أعضاء هیئة 

 كمتطلب للترقي ةالدورات التدریبی

 :كمتطلب للترقي لوظیفة أستاذ ةالدورات التدریبی

 .لم التحق إلي اآلن  .١

 :كمتطلب للترقي لوظیفة أستاذ مساعد ةالدورات التدریبی

ة قــدرات كأحــد دورات تنمیــ، مــن مركــز تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس بجامعــة حلــوان TOTدورة   .١
بكلیــــة الخدمــــة  ،بقســــم التخطــــیط االجتمــــاعي، للترقــــي لوظیفــــة أســــتاذ مســــاعد ،یئــــة التــــدریسأعضــــاء ه
 .م٢٠١٧فبرایر  ١٦إلي  ١٢من ، جامعة حلوان ،االجتماعیة

ة قــدرات أعضــاء كأحــد دورات تنمیــ، إعــداد القیــادات األكادیمیــة واإلداریــة حاصــل علــى دورة تدریبیــة فــي  .٢
 ،بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة ،بقســم التخطــیط االجتمــاعي، مســاعدللترقــي لوظیفــة أســتاذ  ،هیئــة التــدریس
 .م٢٠١٧ابریل  ١١،١٠، جامعة حلوان

للترقـي لوظیفـة أسـتاذ  ،ة قـدرات أعضـاء هیئـة التـدریسكأحد دورات تنمیـ، حاصل علي دورة بنك األسئلة  .٣
 .م٢٠١٧ ونیوی ٢١،٢٠، جامعة حلوان ،بكلیة الخدمة االجتماعیة ،بقسم التخطیط االجتماعي، مساعد

 :كمتطلب للترقي لوظیفة مدرس ةالدورات التدریبی

 ،كأحــد دورات تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس ،حاصــل علــى دورة تدریبیــة فــي إدارة الفریــق البحثــي  .١
 ٥-٤، .جامعـــة حلـــوان ،بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة ،للترقـــي لوظیفـــة مـــدرس بقســـم التخطـــیط االجتمـــاعي

 .م٢٠١٤مارس 

كأحـد دورات تنمیـة قـدرات أعضـاء هیئـة ، " SPSS التحلیـل اإلحصـائي"  ى دورة تدریبیة فيحاصل عل  .٢
، جامعـة حلـوان ،بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة ،للترقـي لوظیفـة مـدرس بقسـم التخطـیط االجتمـاعي ،التدریس

 .م٢٠١٤ابریل  ١٣-١٢
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كأحـد دورات تنمیـة قـدرات " ة مهارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفـ" حاصل على دورة تدریبیة في   .٣
 ،بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة ،للترقــي لوظیفــة مــدرس بقســم التخطــیط االجتمــاعي ،أعضــاء هیئــة التــدریس

 .م٢٠١٥مارس  ٩-٨، جامعة حلوان

كأحــد دورات تنمیــة قــدرات أعضــاء " اســتخدام قواعــد البیانــات العالمیــة " حاصــل علــى دورة تدریبیــة فــي   .٤
جامعــة  ،بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة ،لوظیفــة مــدرس بقســم التخطــیط االجتمــاعي للترقــي ،هیئــة التــدریس

 .م٢٠١٦ابریل  ٢٧-٢٦، حلوان

كأحـد دورات تنمیـة قـدرات أعضـاء هیئـة " مشـروعات البحـوث التنافسـیة " حاصل على دورة تدریبیة فـي   .٥
، جامعـة حلـوان ،عیـةبكلیـة الخدمـة االجتما ،للترقـي لوظیفـة مـدرس بقسـم التخطـیط االجتمـاعي ،التدریس

 .م٢٠١٦یونیو  ٢٢-٢١

للترقــي  ،كأحــد دورات تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس ،حاصــل علــى دورة تدریبیــة فــي إدارة الوقــت  .٦
سـبتمبر  ٢٦-٢٥، جامعـة حلـوان ،بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة ،لوظیفة مدرس بقسم التخطـیط االجتمـاعي

 .م٢٠١٦

 :ظیفة مدرس مساعدكمتطلب للترقي لو  ةالدورات التدریبی

للترقـي  ،كأحـد دورات تنمیـة قـدرات أعضـاء هیئـة التـدریس ،حاصل على دورة تدریبیـة فـي النشـر العلمـي  .١
 .جامعة حلوان ،بكلیة الخدمة االجتماعیة ،بقسم التخطیط االجتماعي، لوظیفة مدرس مساعد

للترقـــي  ،هیئـــة التـــدریس كأحـــد دورات تنمیـــة قـــدرات، ة تدریبیـــة فـــي البحـــوث التنافســـیةحاصـــل علـــى دور   .٢
 .جامعة حلوان ،بكلیة الخدمة االجتماعیة ،بقسم التخطیط االجتماعي، لوظیفة مدرس مساعد

للترقـي لوظیفـة  ،كأحد دورات تنمیة قدرات هیئة التدریس ،حاصل على دورة تدریبیة في اإلدارة الجماعیة  .٣
 .جامعة حلوان ،یةبكلیة الخدمة االجتماع ،بقسم التخطیط االجتماعي، مدرس مساعد

للترقـي  ،كأحد دورات تنمیـة قـدرات أعضـاء هیئـة التـدریس ،حاصل على دورة تدریبیة في العرض الفعال  .٤
 .جامعة حلوان ،بكلیة الخدمة االجتماعیة ،بقسم التخطیط االجتماعي، لوظیفة مدرس مساعد

ة قــــدرات أعضــــاء هیئــــة كأحــــد دورات تنمیــــ ،حاصــــل علــــى دورة تدریبیــــة فــــي نظــــم التقــــویم واالمتحانــــات  .٥
جامعـة  ،بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة ،بقسـم التخطـیط االجتمـاعي، للترقي لوظیفة مدرس مسـاعد ،التدریس
 .حلوان
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للترقــي  ،كأحــد دورات تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس ،حاصــل علــى دورة تدریبیــة فــي إدارة الوقــت  .٦
 .جامعة حلوان ،لخدمة االجتماعیةبكلیة ا ،بقسم التخطیط االجتماعي، لوظیفة مدرس مساعد

 الدبلومات

 .م ٢٠١٣منظمة مانهاتن العالمیة حاصل علي دبلومه الموارد البشریة من   .١

 .م ٢٠١٣منظمة مانهاتن العالمیة حاصل علي دبلومه التنمیة البشریة من   .٢

 .م ٢٠١٢البورد العربي للتدریب حاصل علي دبلومه الصحة العقلیة من   .٣

 .م ٢٠١٣منظمة مانهاتن العالمیة لومه العالج السلوكي من حاصل علي دب  .٤

 ورات االلكترونیةالد
 .مایكروسوفت وورد  .١
 .ادارة التسویق في المؤسسات والمنظمات  .٢
 .ادارة االجتماعات  .٣
 .مبادئ وأسس العالقات العامة  .٤
 .طرق التفوق الدراسي  .٥
 .التوجیه واإلرشاد التربوي  .٦
 .مهارات التفاوض الفعال  .٧
 .اعداد دراسات الجدوى  .٨
 .قیادة المنظمات االداریة  .٩

 .ادارة الصراع والتغییر  .١٠
 .تخطیط البرامج التسویقیة واإلعالنیة  .١١
 .ادارة المشاریع  .١٢
 .البرمجة اللغویة العصبیة  .١٣
 .ةادارة الموارد البشری  .١٤
 .ادارة الجودة الشاملة  .١٥
 .ادارة ضغوط العمل  .١٦
 .التخطیط االداري  .١٧
 .ة االداریةالقیاد  .١٨
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 .مهارات االتصال  .١٩
 .مهارات التواصل مع الجماهیر  .٢٠
 .المهارات التخطیطیة  .٢١
 .استراتیجیات تطویر االداء  .٢٢
 .االقناع والتأثیر في اآلخرین  .٢٣
 .قیاس وتقییم االداء  .٢٤
 .التنظیم االداري  .٢٥
 .ادارة المخاطر  .٢٦
 .تقدیر االولویات  .٢٧
 .تعدیل السلوك  .٢٨
 .ادارة فریق العمل  .٢٩
 .ادارة الوقت  .٣٠
 .االدارة االستراتیجیة  .٣١
 .مایكروسوفت بوربوینت  .٣٢

& 
 

 :.ئكةقذيل  هئكجهئئر هئكخذهظ :  حئخى عسذ

 الدروع

 .م٢٠١٧ حاصل علي جائزة االبتكار الحكومي  .١

حاصل علي أفضل باحث بالمؤتمر العلمي الدولي الحادي والثالثون للخدمة االجتماعیة وعنوانـه الخدمـة   .٢

، كلیــــة الخدمــــة االجتماعیــــة، م٢٠١٨ابریــــل  ١مــــارس و ٣١، ومواجهــــة اإلرهــــاب والتطــــرف االجتماعیــــة

 .جامعة حلوان

 .حاصل علي الدرع الذهبي لجامعة العلوم والتكنولوجیا بصنعاء الجمهوریة الیمنیة  .٣

 .من منصة ارید العلمیة العالمیة وسام باحث مبادرحاصل علي   .٤

 .م٢٠١٦، حاصل علي درع حزب المؤتمر  .٥

 .م٢٠١٧، حاصل علي درع حزب المؤتمر  .٦

 .حاصل علي درع جمعیة أمان األسرة بالجیزة فرع صول  .٧
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 .حاصل علي درع جامعة الزقازیق  .٨

 .حاصل علي درع جامعة صنعاء الجمهوریة الیمنیة  .٩

 .حاصل علي درع جمعیة رعایة المكفوفین بصنعاء الجمهوریة الیمنیة  .١٠

 .رة التعلیمیةحاصل علي درع إدارة غرب القاه  .١١

 .حاصل علي درع كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .١٢

 .حاصل علي درع مركز شباب عین شمس  .١٣

 .حاصل علي درع جامعة الملك خالد بالمملكة العربیة السعودیة  .١٤

 .حاصل علي درع المجلس القومي للسكان  .١٥

 .حاصل علي درع نقابة األخصائیین االجتماعیین والنفسیین الیمنیة  .١٦

 .حاصل علي درع أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا  .١٧

 .حاصل علي درع الجمعیة العربیة المصریة للتنمیة البشریة والبیئیة  .١٨

 .حاصل علي درع جامعة بني سویف  .١٩

 .حاصل علي درع جامعة سوهاج  .٢٠

 .المركزي التابعة لمدریة الصحة بالجیزة أطفیححاصل علي درع مستشفي   .٢١

 .رة المعصرة التعلیمیةحاصل علي درع إدا  .٢٢

 .م٢٠١٥حاصل علي درع الیوم العالمي للخدمة االجتماعیة   .٢٣

 .م٢٠١٦حاصل علي درع الیوم العالمي للخدمة االجتماعیة   .٢٤

 .حاصل علي درع معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب واإلدارة  .٢٥

 .م٢٠١٦، تماعیة جامعة حلوانحاصل علي درع من طالب الفرقة األولي انتظام كلیة الخدمة االج  .٢٦

 .م٢٠١٦، حاصل علي درع من طالب الفرقة الثالثة انتظام كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٢٧

بمناســبة ، م٢٠١٦، كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان األولــيحاصــل علــي درع مــن طــالب الفرقــة   .٢٨

 .الحصول علي الدكتوراه

بمناســبة ، م٢٠١٦، كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان لثانیــةاحاصــل علــي درع مــن طــالب الفرقــة   .٢٩

 .الحصول علي الدكتوراه

بمناســبة ، م٢٠١٦، حاصــل علــي درع مــن طــالب الفرقــة الثالثــة كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان  .٣٠

 .الحصول علي الدكتوراه
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بمناسبة ، م٢٠١٦، ة حلوانكلیة الخدمة االجتماعیة جامع الرابعةحاصل علي درع من طالب الفرقة   .٣١

 .الحصول علي الدكتوراه

 .حاصل علي درع عشیرة الجوالة لكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٣٢

 .حاصل علي درع إدارة الدقي التعلیمیة  .٣٣

 .من منصة ارید العلمیة العالمیةوسام باحث حاصل علي   .٣٤

 .المغربحاصل علي وسام أكادیمیة الجیل الجدید بالدار البیضاء ب  .٣٥

 تالمیدالیا

 .حاصل علي میدالیة كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .٣٦

 .حاصل علي میدالیة جامعة حلوان  .٣٧

 .حاصل علي میدالیة جامعة العلوم والتكنولوجیا بصنعاء بالجمهوریة الیمنیة  .٣٨

 .حاصل علي میدالیة جامعة الفیوم  .٣٩

 .ریةحاصل علي میدالیة جمعیة معالجي اإلدمان المص  .٤٠

 .حاصل علي میدالیة وزارة الشباب والریاضة  .٤١

 شهادات التقدیر

وذلــك ، جامعــة حلــوان، مركــز تنمیــة قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریسحاصــل علــي شــهادة شــكر وتقــدیر مــن   )١
الثالثـاء واألربعـاء لتدریب اعضاء هیئة التدریس بالبرنامج التدریبي فـن االتیكیـت والبروتوكـول خـالل ایـام 

 .م٢٠١٨ لیویو  ٢٥& ٢٤

حاصــل علــي شــهادة شــكر وتقــدیر مــن المعســكر التــدریبي االجبــاري لطــالب الفرقــة الثالثــة بكلیــة الخدمــة   )٢
 .م١٠/٧/٢٠١٨الي  ٧من ، تماعیة جامعة حلواناالج

حاصـــل علـــي شـــهادة شـــكر وتقـــدیر مـــن المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الحـــادي والثالثـــون للخدمـــة االجتماعیـــة   )٣

كلیــة الخدمــة ، م٢٠١٨ابریــل  ١مــارس و ٣١، اعیــة ومواجهــة اإلرهــاب والتطــرفوعنوانــه الخدمــة االجتم

 .جامعة حلوان، االجتماعیة

 .حاصل علي منحة مؤسسة البشریة من اجل السالم كندا  )٤

 .حاصل علي شهادة تقدیر من جریدة وتلیفزیون الطبعة األولي  )٥
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 .م٢٠١٧، یضاء بالمغربحاصل علي شهادة تقدیر من أكادیمیة الجیل الجدید بالدار الب  )٦

 .حاصل علي شهادة شكر وتقدیر من أمانة حزب المؤتمر بجمهوریة مصر العربیة  )٧

 .م٢٠١٧، حاصل علي شهادة شكر وتقدیر من عید العلم السنوي السادس لجامعة بني سویف  )٨

التكامل بالتعاون مع موسوعة ، حاصل علي شهادة التقدیر العالي من المركز الثقافي المصري للتدریب  )٩

للمشاركة الفعالة ، العربي االقتصادي األفریقي واالتحاد العربي للتنمیة الشاملة ونادي األدب المركزي

 .م٢٠١٧سبتمبر ، والحضور المتمیز في الندوة الثقافیة للشعر

وتم تكریمي عام ، حاصل علي شهادة شكر وتقدیر من االحتفال السنوي للمتفوقین بعنوان عید العلم  )١٠

 .م٢٠١٧، م٢٠١٦، م٢٠١٥ ،م٢٠١٤

 ٢٨، كمعقب في دورة كیفیة التسجیل، علي شهادة شكر وتقدیر من مستشفي أطفیح المركزي حاصل  )١١

 .م٢٠١٧أكتوبر 

، كمدرب بدورة فن كتابة السیرة الذاتیة، علي شهادة شكر وتقدیر من مستشفي أطفیح المركزي حاصل  )١٢

 .م٢٠١٧أكتوبر  ١٣

وعنوانه المسنون ،من المؤتمر العلمي األول للمعهد القومي للمسنینحاصل علي شهادة شكر وتقدیر   )١٣

مایو  ٢، جامعة بني سویف، المعهد القومي للمسنین، تاج علي رؤوسنا االستراتیجیات واإلجراءات

 .م٢٠١٧

وعنوانه ، فعلي شهادة شكر وتقدیر من المؤتمر العلمي لكلیة اآلداب بجامعة بني سوی حاصل  )١٤

 .م٢٠١٧ابریل  ٤، ة في مجال العلوم اإلنسانیة ودورها في نهضة المجتمعالتطبیقات البحثی

علي شهادة شكر وتقدیر من المؤتمر الطالبي الثاني لكلیة اآلداب جامعة بني سویف وعنوانه  حاصل  )١٥

 .م٢٠١٧فبرایر  ١٩، الشباب وصناعة التنمیة في صعید مصر

، جامعــة حلــوان، عــة بكلیــة الخدمــة االجتماعیــةطــالب الفرقــة الراب حاصــل علــي شــهادة شــكر وتقــدیر مــن  )١٦

 .م٢٠١٧

 .م٢٠١٧، جمعیة الوحدة السكنیة بالصف جیزةحاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )١٧
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 .م٢٠١٧، إدارة التضامن االجتماعي بأطفیححاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )١٨

 .م٢٠١٧، وحدة الشئون االجتماعیة بكفر قندیلحاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )١٩

 .م٢٠١٧، وحدة الشئون االجتماعیة بأطفیححاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )٢٠

 .م٢٠١٧، وحدة الشئون االجتماعیة بالقباباتحاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )٢١

 .م٢٠١٧، وحدة الشئون االجتماعیة بمنیل السلطانحاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )٢٢

 .م٢٠١٧، دة الشئون االجتماعیة بصولوححاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )٢٣

 .م٢٠١٧ ،مركزيطفیح الأمستشفي حاصل علي شهادة شكر وتقدیر من   )٢٤

، حاصـل علــي شـهادة شــكر وتقــدیر مـن محافظــة الجیـزة إلنجــاح فعالیــات مهرجـان مــع بعـض بكــره أفضــل  )٢٥

 .م٥/١١/٢٠١٦لذوي االحتیاجات الخاصة والمقام بنادي الطالبیة الریاضي یوم 

 .م٢٠١٣، علي شهادة تقدیر من النقابة العامة لألخصائیین االجتماعیین الیمنیین بصنعاءحاصل   )٢٦

 .م٢٠١٣، حاصل علي شهادة تقدیر من كلیة التعلیم المفتوح جامعة العلوم والتكنولوجیا صنعاء  )٢٧

نولوجیــا حاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن المــؤتمر العلمــي الــدولي بكلیــة التعلــیم المفتــوح جامعــة العلــوم والتك  )٢٨

 .م٢٠١٣بصنعاء الجمهوریة الیمنیة 

، حاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن قســم الخدمــة االجتماعیــة كلیــة اآلداب والعلــوم اإلنســانیة جامعــة صــنعاء  )٢٩

 .م٢٠١٣

 .حاصل علي شهادة شكر وتقدیر من مستشفي أطفیح المركزي للمساهمة في أعمال الخیر  )٣٠

ة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان للعـــام الدراســـي لحصـــول علـــى الطالـــب المثـــالي علـــى مســـتوى كلیـــا  )٣١

 .م٢٠٠٧ \ ٢٠٠٦

الحصـــول علـــى الطالـــب المثـــالي علـــى مســـتوى كلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان للعـــام الدراســـي   )٣٢

 .م٢٠٠٨ \ ٢٠٠٧

 ۷۹ من ٥۳ صفحة                                                                      مطر                          حازم



الحصـــول علـــى الطالـــب المثـــالي علـــى مســـتوى كلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان للعـــام الدراســـي   )٣٣

 .م٢٠٠٩ \ ٢٠٠٨

حاصل على شـهادة تقـدیر مـن قسـم خدمـة الفـرد كلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوان وذلـك للمسـاهمة   )٣٤

 .م٢٠٠٩ \ ٢٠٠٨في نجاح أسرة العروبة كأسرة طالبیة للعام الجامعي 

حاصل على شـهادة تقـدیر مـن وزارة اإلنتـاج الحربـي بجمهوریـة مصـر العربیـة لتمیـزي علـى مـدار سـنوات   )٣٥

  .الدراسة

حاصل على شـهادة تقـدیر مـن اإلدارة العامـة للمـدن الجامعیـة فـي األنشـطة الطالبیـة جامعـة حلـوان للعـام   )٣٦

 .م٢٠٠٨ \ ٢٠٠٧الجامعي 

حاصــل علــى شــهادة تقــدیر مــن مبنــى الخدمــة االجتماعیــة بالمــدن الجامعیــة لجامعــة حلــوان فــي األنشــطة   )٣٧

 .م٢٠٠٩ \ ٢٠٠٨الطالبیة للعام الجامعي 

هادة تقــدیر مــن كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان فــي المعســكرات للعــام الجــامعي حاصــل علــى شــ  )٣٨

 .م٢٠٠٨ \ ٢٠٠٧

حاصل على شـهادة تقـدیر مـن المركـز النمـوذجي للتكـوین المهنـي بـالجیزة بجمهوریـة مصـر العربیـة للعـام   )٣٩

 .م ٢٠٠٩ \ ٢٠٠٨التدریبي 

 .م٢٠٠٩فیوم حاصل علي شهادة تقدیر من نادي الفرسان الریاضي بال  )٤٠

مشـــروع تشـــجیر البیئـــة ، مكتـــب شـــباب المســـتقبل، حاصـــل علـــي شـــهادة تقـــدیر مـــن مدریـــة شـــباب الفیـــوم  )٤١

 .م٢٠٠٩

 \ ٢٠٠٧حاصــــل علــــى شــــهادة تقــــدیر مــــن كلیــــة التجــــارة وٕادارة اإلعمــــال جامعــــة حلــــوان للعــــام التــــدریبي   )٤٢

 .م٢٠٠٨

 \ ٢٠٠٧ة الطالبیــة للعــام الجــامعي حاصــل علــى شــهادة تقــدیر مــن كلیــة الخدمــة االجتماعیــة فــي األنشــط  )٤٣

 .م٢٠٠٨

 \ ٢٠٠٨حاصــل علــى شــهادة تقــدیر مــن كلیــة الخدمــة االجتماعیــة فــي األنشــطة الطالبیــة للعــام الجــامعي   )٤٤

 ۷۹ من ٥٤ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 .م٢٠٠٩

 .م٢٠٠٨ مایو، حاصل على شهادة تقدیر من جمعیة مصر المحروسة بلدي بحلوان  )٤٥

یبیـــة لللغـــات بحلـــوان فـــي العمـــل االجتمـــاعي حاصـــل علـــى شـــهادة تقـــدیر مـــن مدرســـة زیـــن العابـــدین التجر   )٤٦

 .م٢٠٠٩

 .م٢٠٠٩حاصل على شهادة حسن سیر وسلوك من المدن الجامعیة بجامعة حلوان   )٤٧

حاصـــــل علـــــى شـــــهادة تقـــــدیر مـــــن ثالثـــــون عضـــــو هیئـــــة تـــــدریس بجامعـــــة حلـــــوان خـــــالل فتـــــرة الدراســـــة   )٤٨

 .م٢٠٠٦/٢٠٠٩

 .م٢٠٠٩نین بحدائق المعادى بالقاهرة حاصل على شهادة تقدیر من مدرسة الجبرتي اإلعدادیة ب  )٤٩

 . م٢٠١٠حاصل على شهادة تقدیر من مركز شباب عین شمس بالمطریة بالقاهرة  )٥٠

 .م٢٠١٠حاصل على شهادة تقدیر من مركز شباب عزبة النخل بالمرج بالقاهرة  )٥١

 .م٢٠١٠حاصل على شهادة تقدیر من مركز شباب الخانكة بالمرج الجدیدة بالقاهرة  )٥٢

ى شــهادة تقــدیر مــن مركــز العــالج االجتمــاعي كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان وذلــك حاصــل علــ  )٥٣

 .م٢٠١١البتكار وتصمیم شعار المركز 

 .م٢٠١٣حاصل علي شهادة تقدیر من وحدة الجودة واالعتماد بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان   )٥٤

 .م٢٠١١ة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان حاصل علي شهادة تقدیر من وحدة الجودة واالعتماد بكلی  )٥٥

 .م٢٠١٢حاصل علي شهادة تقدیر من وحدة الجودة واالعتماد بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان   )٥٦

 .م٢٠١٢حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة األنصار االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة   )٥٧

 .م٢٠١٢بعین شمس بالقاهرة حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة البشري االبتدائیة   )٥٨

 .م٢٠١٢حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة أمیر الشعراء االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة   )٥٩

 .م٢٠١٢حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة األمام محمد عبده االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة   )٦٠

 ۷۹ من ٥٥ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 .م٢٠١٢هرة حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة الزهراء االبتدائیة بعین شمس بالقا  )٦١

 .م٢٠١٢حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة فلسطین االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة   )٦٢

 .م٢٠١٢حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة السیدة خدیجة االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة   )٦٣

 .م٢٠١٢حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة أم األبطال االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة   )٦٤

 .م٢٠١٢شهادة تقدیر من مدرسة الشهید مصطفي حافظ االبتدائیة بعین شمس بالقاهرة  حاصل علي  )٦٥

حاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن الجمعیــة العربیــة للتنمیــة البشــریة والبیئیــة بمناســبة الیــوم العــالمي للخدمــة   )٦٦

 .م٢٠١٥ مارس، االجتماعیة

حمایـــة االجتماعیـــة بالتعـــاون مـــع حاصـــل علـــي شـــهادة تقـــدیر مـــن االتحـــاد المصـــري لسیاســـات التنمیـــة وال  )٦٧

 .م٢٠١٤مؤسسة فرید ریش ایبرت األلمانیة من فبرایر إلي سبتمبر 

كمـــدرب فـــي البرنـــامج ) أكـــاد(حاصـــل علـــي شـــهادة تقـــدیر مـــن األكادیمیـــة العربیـــة لالستشـــارات والتطـــویر   )٦٨

 .م٢٠١٥تماعي التدریبي إلكساب جماعات اإلشراف األكادیمي للتدریب المیداني بمهارات التسویق االج

 .م٢٠١٥شهادة تقدیر من الجمعیة الخیریة لرعایة مسجد الشربیني والخدمات االجتماعیة   )٦٩

بنـــاء " شـــهادة تقـــدیر مـــن وحـــدة ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد وذلـــك للمشـــاركة فـــي ورشـــة عمـــل وموضـــوعها   )٧٠

 .م٢٠١٣ نوفمبر "المقرر الدراسي 

ء یــة كلیــة اآلداب والعلــوم اإلنســانیة بجامعــة صــنعاحاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن قســم الخدمــة االجتماع  )٧١

 .م٢٠١٣" أهمیة التدریب المیداني في الخدمة االجتماعیة " وموضوعها  وذلك عن المحاضرة العامة

 .م٢٠١٤حاصل علي شهادة تقدیر من وحدة التخطیط االستراتیجي بجامعة الزقازیق   )٧٢

 مــارس ١٨، یین االجتمــاعیین والنفســیین الیمنیــینحاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن النقابــة العامــة لألخصــائ  )٧٣

 .م٢٠١٤

حاصل علي شهادة تقدیر من مركز شباب حلمیه الزیتون لوضع رؤیة أستشرافیة لتطـویر أنشـطة المركـز   )٧٤

 .م٢٠١٥

 ۷۹ من ٥٦ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 .م٢٠١٥حاصل علي شهادة تقدیر من الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین   )٧٥

 .م٢٠١٥جي اإلدمان المصریة اصل علي شهادة تقدیر من جمعیة معالح  )٧٦

 .م٢٠١٥حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة غرب القاهرة التعلیمیة مدرسة أبو العال اإلعدادیة بنات   )٧٧

 .م٢٠١٥حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة غرب القاهرة التعلیمیة مدرسة الزمالك الثانویة بنات   )٧٨

 .م٢٠١٥یمیة مدرسة الزمالك للبنات حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة غرب القاهرة التعل  )٧٩

 .م٢٠١٥بوالق اإلعدادیة بنات  رملهغرب القاهرة التعلیمیة مدرسة حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة   )٨٠

 .م٢٠١٥حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة غرب القاهرة التعلیمیة مدرسة بوالق اإلعدادیة بنات   )٨١

 .م٢٠١٥ ابریل، اجل التنمیة بسوهاج حاصل علي شهادة تقدیر من جمعیة الثقافة من  )٨٢

القـــاموس الشـــامل لمصـــطلحات " حاصـــل علـــي شـــكر وتقـــدیر مؤسســـات تعلیمیـــة وأكـــادیمیین عـــن كتـــابي   )٨٣

 ".العلوم االجتماعیة واإلنسانیة 

بمناســبة حصــول الكلیــة ، حاصــل علــي شــهادة شــكر وتقــدیر مــن كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان  )٨٤

 .ئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتمادعلي االعتماد من الهی

حاصل علي شهادة شكر وتقدیر مـن مجلـس إدارة البحـوث الجغرافیـة والكارتوجرافیـة بكلیـة اآلداب جامعـة   )٨٥

، المنوفیــة للمشــاركة الفعالــة فــي المــؤتمر األول للمركــز بعنــوان ســیناء بــین الماضــي والحاضــر والمســتقبل

 .م٢٠١٥كتوبر أ ١٩-١٨الذي عقد في الفترة من 

 المیدانیـةوذلـك عـن إنجـاح الزیـارات ، حاصل علي شهادة شكر وتقـدیر مـن مركـز شـباب األنـدلس بـالمرج  )٨٦

 .م٢٠١٥، لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان

التعلیمیـة بمحافظـة  أطفـیحالتابعـة إلدارة ، إفادة شكر وتقدیر من مدرسـة أمـین النشـرتي االبتدائیـة بالكدایـة  )٨٧

تقــدیر احتیاجــات تالمیــذ  -١ :وذلــك لقیــامي بعقــد ورش عمــل بالمدرســة بنــاءا علــي طلبهــا وهــي، یــزةالج

لعـــــام ، فـــــن إدارة الوقـــــت -٣، المهـــــارات التخطیطیـــــة لتحســـــین أداء المعلمـــــین -٢، المرحلـــــة االبتدائیـــــة

 .م٢٠١٤/٢٠١٥

 ۷۹ من ٥۷ صفحة                                                                      مطر                          حازم



ة افتتــاح األكادیمیــة وذلــك بمناســب، حاصــل علــي شــهادة شــكر وتقــدیر مــن أكادیمیــة مســتقبل مصــر الدولیــة  )٨٨

 .م٢٠١٦مارس  ١٩، وتكریم خبراء التنمیة البشریة، بمحافظة الفیوم

 .م٢٠١٦، المركزي أطفیححاصل علي شهادة تقدیر من مستشفي   )٨٩

 .م٢٠١٦، حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة المعصرة التعلیمیة  )٩٠

 .م٢٠١٦ة المعصرة التعلیمیة حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة الشهید احمد حمدي التابعة إلدار   )٩١

 .م٢٠١٦ینایر التابعة إلدارة المعصرة التعلیمیة  ٢٥حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة   )٩٢

 .م٢٠١٦حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة انس بن مالك التابعة إلدارة المعصرة التعلیمیة   )٩٣

 .م٢٠١٦عصرة التعلیمیة حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة عمر بن الخطاب التابعة إلدارة الم  )٩٤

 .م٢٠١٦حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة هدي شعراوي التابعة إلدارة المعصرة التعلیمیة   )٩٥

 .م٢٠١٦حاصل علي شهادة تقدیر من مدرسة أبو بكر الصدیق التابعة إلدارة المعصرة التعلیمیة   )٩٦

یــة بمناســبة الیــوم العــالمي للخدمــة حاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن الجمعیــة العربیــة للتنمیــة البشــریة والبیئ  )٩٧

 .م٢٠١٦االجتماعیة 

 .بجامعة حلوان، حاصل علي شهادة تقدیر من طالب كلیة الخدمة االجتماعیة المجموعة الثانیة انتساب  )٩٨

حاصل علي شهادة تقدیر مـن كلیـة اآلداب جامعـة بنـي سـویف للمشـاركة االیجابیـة فـي فعالیـات المـؤتمر   )٩٩

، ب جامعة بني سویف بعنوان العلوم االجتماعیة واإلنسانیة في مكافحة اإلرهابالحادي عشر لكلیة اآلدا

 .م بجامعة بني سویف٢٠١٦نوفمبر  ١٤-١٣والمنعقد في الفترة من 

حاصـــل علـــي شـــهادة شـــكر وتقـــدیر مـــن مجلـــس علمـــاء مصـــر إللقـــاء محاضـــرة فـــي الحلقـــة الرابعـــة مـــن   )١٠٠

 .م٢٠١٦نوفمبر  ١٨،بعنوان الهجرة غیر الشرعیةكانت الصالون الثقافي العلمي لمجلس علماء مصر و 

حاصـــل علـــي شـــهادة شـــكر وتقـــدیر مـــن مدریـــة الشـــباب والریاضـــة للمســـاهمة فـــي إنجـــاح البـــرامج المهنیـــة   )١٠١

 .لتأهیل الشباب لسوق العمل
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، حاصل علي شهادة تقدیر من مستشفي أطفیح المركزي في التثقیف الصـحي ورعایـة الطـالب والمرضـي  )١٠٢

 .م٢٠١٦

ـــدریبي  حاصـــل  )١٠٣ ـــامج الت ـــة البرن ـــدریب وحمل ـــافي المصـــري للت ـــدیر العـــالي مـــن المركـــز الثق ـــي شـــهادة التق عل

وذلـــك للـــدور البـــارز والفعـــال والمتمیـــز فـــي العمـــل العلمـــي واألكـــادیمي ، )أبـــدع-شـــارك-أبـــدأ(اإلبـــداعي 

 .م٢٠١٦نوفمبر  ٣٠، االجتماعي الهادف لنشر روح المحبة والسالملقیادي والتنموي و وا

 .في األنشطة العلمیة علي شهادة تقدیر من الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین حاصل  )١٠٤

 .حاصل علي خطاب شكر وتقدیر من المكتبة المركزیة بجامعة حلوان إلهداء مؤلفاتي للمكتبة  )١٠٥

 .حاصل علي خطاب شكر وتقدیر من المكتبة المركزیة بجامعة القاهرة إلهداء مؤلفاتي للمكتبة  )١٠٦

 .علي خطاب شكر وتقدیر من المكتبة المركزیة بجامعة بني سویف إلهداء مؤلفاتي للمكتبةحاصل   )١٠٧

حاصـــل علـــي خطـــاب شـــكر وتقـــدیر مـــن مكتبـــة كلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة التنمویـــة بجامعـــة بنـــي ســـویف   )١٠٨

 .إلهداء مؤلفاتي للمكتبة

وان إلهــداء مؤلفــاتي حاصــل علــي خطــاب شــكر وتقــدیر مــن مكتبــة كلیــة الخدمــة االجتماعیــة بجامعــة حلــ  )١٠٩

 .للمكتبة

حاصــل علــي خطــاب شــكر وتقــدیر مــن مكتبــة كلیــة الخدمــة االجتماعیــة بجامعــة أســیوط إلهــداء مؤلفــاتي   )١١٠

 .للمكتبة

حاصــل علــي خطــاب شــكر وتقــدیر مــن مكتبــة كلیــة الخدمــة االجتماعیــة بجامعــة الفیــوم إلهــداء مؤلفــاتي   )١١١

 .للمكتبة

كلیــة الخدمــة االجتماعیــة بجامعــة أســوان إلهــداء مؤلفــاتي  حاصــل علــي خطــاب شــكر وتقــدیر مــن مكتبــة  )١١٢

 .للمكتبة

حاصل علي خطاب شكر وتقـدیر مـن مكتبـة المعهـد العـالي للخدمـة االجتماعیـة بالقـاهرة إلهـداء مؤلفـاتي   )١١٣

 .للمكتبة
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حاصــل علــي خطــاب شــكر وتقــدیر مــن مكتبــة المعهــد العــالي للخدمــة االجتماعیــة بقنــا إلهــداء مؤلفــاتي   )١١٤

 .ةللمكتب

حاصل علي خطاب شكر وتقدیر من مكتبـة المعهـد العـالي للخدمـة االجتماعیـة بسـوهاج إلهـداء مؤلفـاتي   )١١٥

 .للمكتبة

حاصـــل علـــي خطـــاب شـــكر وتقـــدیر مـــن مكتبـــة المعهـــد العـــالي للخدمـــة االجتماعیـــة بكفـــر صـــقر إلهـــداء   )١١٦

 .مؤلفاتي للمكتبة

دمــة االجتماعیـــة بكفـــر الشـــیخ إلهـــداء حاصــل علـــي خطـــاب شـــكر وتقــدیر مـــن مكتبـــة المعهـــد العـــالي للخ  )١١٧

 .مؤلفاتي للمكتبة

حاصـــل علـــي خطـــاب شـــكر وتقـــدیر مـــن مكتبـــة المعهـــد العـــالي للخدمـــة االجتماعیـــة بالمنصـــورة إلهـــداء   )١١٨

 .مؤلفاتي للمكتبة

حاصــل علــي خطــاب شــكر وتقــدیر مــن مكتبــة المعهــد العــالي للخدمــة االجتماعیــة ببنهــا إلهــداء مؤلفــاتي   )١١٩

 .للمكتبة

علـــي خطـــاب شـــكر وتقـــدیر مـــن مكتبـــة المعهـــد العـــالي للخدمـــة االجتماعیـــة باإلســـكندریة إلهـــداء  حاصـــل  )١٢٠

 .مؤلفاتي للمكتبة

حاصــل علــي خطــاب شــكر وتقــدیر مــن مكتبــة كلیــة االقتصــاد والعلــوم السیاســیة بجامعــة القــاهرة إلهــداء   )١٢١

 .مؤلفاتي للمكتبة

 م٢٠١٨، في تدعیم النشاط االجتماعي، لقاهرةحاصل علي شهادة  تقدیر من نقابة المهن االجتماعیة با  )١٢٢

كمشرف متمیـز ، مدرسة مصطفي كامل االبتدائیة، حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة المعادي التعلیمیة  )١٢٣

 .م٢٠١٨، علي التدریب المیداني لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة

كمشـرف متمیـز علـي ، االبتدائیـةمدرسـة الخبیـري ، حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة المعـادي التعلیمیـة  )١٢٤

 .م٢٠١٨، التدریب المیداني لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة

كمشـــرف ، مدرســـة المعـــادي القدیمـــة اإلعدادیـــة، حاصـــل علـــي شـــهادة تقـــدیر مـــن إدارة المعـــادي التعلیمیـــة  )١٢٥
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 .م٢٠١٨، متمیز علي التدریب المیداني لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة

بحفـل تكـریم طـالب الخدمـة ، یر من الدكتورة إیمان محمود والدكتورة صباح محمدحاصل علي شهادة تقد  )١٢٦

 .االجتماعیة المجموعة الثانیة انتساب

كمشــرف متمیــز ، مدرســة المعــادي الثانویــة بنــات، حاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن إدارة المعــادي التعلیمیــة  )١٢٧

 .م٢٠١٨، علي التدریب المیداني لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة

كمشـرف متمیـز ، مدرسـة الفیـروز اإلعدادیـة بنـات، حاصل علي شهادة تقدیر من إدارة المعـادي التعلیمیـة  )١٢٨

 .م٢٠١٨، علي التدریب المیداني لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة

كمشــرف متمیــز ، مدرســة الجمهوریــة االبتدائیــة، حاصــل علــي شــهادة تقــدیر مــن إدارة المعــادي التعلیمیــة  )١٢٩

 .م٢٠١٨، لمیداني لطالب كلیة الخدمة االجتماعیةعلي التدریب ا

& 
 

 
ةئكعصهي: عسذ  تئمى  :. ئ

 العضویة م
 .جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، عضو مجلس قسم التخطیط االجتماعي  .١
 .عضو نقابة المهن االجتماعیة بجمهوریة مصر العربیة  .٢
 .٣٩٢رقم العضویة   EISعضو نقابة المخترعین المصریین   .٣
 .لحزب حماة الوطن أطفیحأمین أمانة   .٤
 .عضو مجلس علماء مصر  .٥
 .1320081متطوع ببرامج االمم المتحدة   .٦
 .األمین العام لحملة التوعیة بأسالیب ومهارات التربیة المجانیة علي مستوي الجمهوریة  .٧
 A.I.D.C.Eجتمعي مستشار تنمیة الموارد المجتمعیة بمجلس مستشارو التطویر المؤسسي والتمكین الم  .٨
 .عضو نقابة خبراء التنمیة البشریة  .٩

 .مشرف عام علي المنصات العلمیة التعلیمیة لطالب كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  .١٠
 .م٢٠١٨متابع ومراقب ومشرف علي االنتخابات الرئاسیة   .١١
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 العضویة م
 .B ٤٠٦رقم العضویة ، عضو الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین  .١٢
 .المركزیة باألمانةالتخطیط االجتماعي باتحاد شباب حزب المؤتمر  لجنة سرئی  .١٣
 .ئتالف الشباب المصري بجمهوریة مصر العربیةإل منسق عام حلوان محافظة القاهرة  .١٤
 .م٢٠١١عضو مركز العالج االجتماعي كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان   .١٥
 .یزةج أطفیحعضو مركز شباب بقریة البرمبل مركز   .١٦
 .عضو مبادرة وعي أطفیح والصف بمحافظة الجیزة  .١٧
 .عضو المجالس العرفیة أطفیح والصف بمحافظة الجیزة  .١٨
 .جیزة  أطفیحعضو جمعیة تنمیة المجتمع المحلى بقریة البرمبل مركز   .١٩
 .عضو مكتبة السفارة األمریكیة بمصر  .٢٠
التي تضم " مكتبة حازم مطر للجمیع " ة مسئول ومصمم مجموعة مكتبة الخدمة االجتماعیة االلكترونی  .٢١

  .العدید من األعضاء والتي تبث العدید من الكتب االلكترونیة في العلوم االجتماعیة
 .االستشارات االجتماعیةلتقدیم مسئول ومصمم صفحة مكتب االستشارات االجتماعیة االلكتروني   .٢٢
عن طریق  االجتماعیة ساعدة في المشكالتللم ةاالجتماعیة االلكترونیالعیادة مسئول ومصمم صفحة   .٢٣

 .استالم الرسائل والرد علیها
 .عضو مكتبة مصر العامة  .٢٤
 .جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، عضو دائم في السیمنار العلمي لقسم التخطیط االجتماعي  .٢٥
 ).www.al7aqeqanews.com( محلل اجتماعي بجریدة الحقیقة نیوز  .٢٦
 ).www.haouzpress.com( بجریدة الحوزبریس كاتب ومحلل عربي  .٢٧
 .ناقد اجتماعي بمجلة التبیان  .٢٨
 .بجریدة الیوم السابع معلق  .٢٩
 .صاحب مبادرة المكتبة المجانیة في العلوم االجتماعیة  .٣٠
 .عضو  ومنسق أصدقاء كلیة الدفاع الوطني عن محافظة القاهرة  .٣١
 .ESQالجمعیة المصریة للجودة  عضو  .٣٢
 .عضو بمنظمة المجتمع العلمي العربي  .٣٣
 . عضو بأكادیمیة فرانس رانس لالستشارات العلمیة والتدریب  .٣٤
 .سفیر منظمة البرقیة التونسیة الدولیة للسالم بین الشعوب  .٣٥
 .U00160، ربيالتابع التحاد مراكز تدریب الوطن الع، عام اتحاد التطوع والخدمة المجتمعیةعضو   .٣٦
مؤسس قناة الخدمة االجتماعیة علي الیوتیوب   .٣٧

www.youtube.com/channel/UCU2xEDHrhe-BMu75w6ZMprw 
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 العضویة م
 .عضو معهد الفضاء الدولي  .٣٨
 .عضو المركز الدیمقراطي  .٣٩
 .م٢٠١٧، جامعة حلوان، دمة االجتماعیةكلیة الخ، عضو مشروع التطوع  .٤٠
 .م٢٠١٧، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، عضو مشروع تطویر العشوائیات  .٤١
 .عضو شباب تحیا مصر  .٤٢
 .الثقافة العربیة والتنمیة عالمعضو جمعیة أ  .٤٣
 .محلل اجتماعي بجریدة األهرام التعاوني الورقیة  .٤٤
 .جریدة االهرام الورقیة كاتب اجتماعي في مجلة نصف الدنیا  .٤٥
 .محلل اجتماعي بجریدة فجر الحریة  .٤٦
 ).www.elmhrosa.net(محروسةجریدة ال كاتب في  .٤٧
 .محلل اجتماعي بجریدة صدي مصر  .٤٨
 ).www.masrellyoum.com(مصر الیوم اإلخباریة جریدة  كاتب في  .٤٩
 .arid.my/0002-2418،عضو المنظمة العلمیة الدولیة ارید  .٥٠
 .ق األخصائیین االجتماعیین الجددمؤسس فری  .٥١
  .رئیس فریق األخصائیین االجتماعیین الجدد  .٥٢
 .وكالة أنباء النصر العربي نیوزكاتب في   .٥٣
 إدراك هي منصة إلكترونیة عربیة للمساقات الجماعیة مفتوحة المصادر، عضو منصة إدراك التعلیمیة  .٥٤

(MOOCs)،www.edraak.org ، الملكة رانیا للتعلیم والتنمیةإدراك هي مبادرة من مؤسسة. 
 .عضو جمعیة معالجي اإلدمان المصریة  .٥٥
تحت رعایة جمعیة  aldarayn.com موقع، عضو أكادیمیة ملتقي الدارین للتعلیم المجاني عن بعد  .٥٦

 www.aldarayn.com،مصر ،اإلسكندریة، ٢٠١١لسنة ٢٧٥٥ص رقم ترخی ،الدارین الخیریة
 .المصریة فرع حلوان رئیس جمعیة معالجي اإلدمان  .٥٧
 .عضو مجلة تعلیم الخدمة االجتماعیة  .٥٨
 .مؤسس مجلة ازبهالل  .٥٩
 .ASJPعضو منصة   .٦٠
 www.rwaq.org،المنصة العربیة للتعلیم المفتوح رواقعضو أكادیمي بمنصة   .٦١
  ar.wikipedia.org/wikiمطر_حازم، صفحتي علي الموسوعة الحرة ویكیبیدیا  .٦٢
ئتالف الشباب لالمحافظة القاهرة عن ، دولة مصر ممثل، ب العربيالشباعضو مؤسس بائتالف   .٦٣

 .يالعرب
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 العضویة م
 .عضو برلمان القادة لشباب العرب  .٦٤
 .عضو مؤسسة البشریة من اجل السالم كندا  .٦٥
 ).www.3alamfree.com(كاتب اجتماعي بجریدة العالم الحر   .٦٦
 ).zahrteltahrir.net(كاتب في قسم المجتمع بجریدة زهرة التحریر  .٦٧
 ).www.mesralyoum.com(كاتب في جریدة مصر الیوم   .٦٨
 ).elshare3news.com(جریدة الشارع نیوز كاتب في  .٦٩
 ).elhadath.org(لحدث جریدة ا كاتب في  .٧٠
 .الحدث االقتصاديجریدة  كاتب في  .٧١
 .المصریة جریدة كاتب في  .٧٢
 .المصري الوطنيجریدة  كاتب في  .٧٣
 .البوابة نیوزجریدة  كاتب في  .٧٤
 ).alahlamalmasrih.com(اتب في جریدة األحالم المصریة ك  .٧٥
 ).www.mesralyoum.com(كاتب في جریدة قلب األحداث   .٧٦
 ).ahlalbayan.eb2a.com(كاتب في جریدة أهل البیان   .٧٧
 ).www.alqemanews.com(كاتب في جریدة القمة نیوز   .٧٨
 ).elshare3news.com(دة الشارع نیوز كاتب في جری  .٧٩
 .دیسك وكالة أنباء النصر العربي نیوزكاتب في   .٨٠
 ).www.ladepechetunisienne.com( قیة التونسیة الدولیة للسالموكالة أنباء البر كاتب في   .٨١
 ).elmasrenbgd.com(كاتب في جریدة  المصریین بجد نیوز   .٨٢
 .كاتب في جریدة الحقیقة اآلن  .٨٣
 ).www.altabah1aloula.com( جریدة وتلیفزیون الطبعة األولىكاتب في   .٨٤
 ).www.afaqhorra.com(كاتب في جریدة آفاق حرة   .٨٥
 ).elwatnalakbr.com(ةلكترونیاالة الورقی األكبرالوطن كاتب في جریدة   .٨٦
 ).al7qyqa.blogspot.com.eg( نیوز ةالعالمی األخبار ةجریدكاتب في   .٨٧
 ).kenanaonline.com(كاتب في جریدة جیل الحریة   .٨٨
 ).elahramnews.com(نیوز األهرامجریدة  كاتب في   .٨٩
 ).kenanaonline.com( جیل ینایركاتب في جریدة   .٩٠
 ).www.al3ahd.com( جریدة الوالء المصري نیوزكاتب في   .٩١
 .كاتب في جریدة  كلمة وطن  .٩٢
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 العضویة م
 ).www.barq-iq.com(كاتب في وكالة البرق نیوز الدولیة   .٩٣
 .اإلخباریة ٧٣بوابة مصركاتب في   .٩٤
 .جریدة صوت الجماهیركاتب في   .٩٥
 .الرأي نیوزكاتب في جریدة   .٩٦
 ).www.eg24h.cf(اإلخباریةساعة  ٢٤مصر  كاتب في جریدة  .٩٧
 .الدولیة السیاسة ةجریدكاتب في   .٩٨
 ).www.bunok.com( جریدة بنوككاتب في   .٩٩

 ).www.elsh-elalmea.com(ة الشروق العالمیة جرید كاتب في  .١٠٠
 ).alrayalmasriaeldawlia.com( جریدة الراي المصریة الدولیةكاتب في   .١٠١
 .موقع عاجل نیوزكاتب في   .١٠٢
 .جریدة الیوم التامنكاتب في   .١٠٣
 ).www.al3ahd.com( مركزي جریدة العهد الدوليكاتب في   .١٠٤
 .الحصاد نیوز یدةكاتب في جر   .١٠٥
 .www.sadaelomma.com)(ي اإلخبار صدى األمة  كاتب في جریدة  .١٠٦
 .)alwaqe3news.com(ة الواقع نیوز الشرقیكاتب في جریدة   .١٠٧
 .كاتب في جریدة أخبار المدینة   .١٠٨
 .عضو في جوجل سكولر  .١٠٩

& 
 
لي: عسذ  كتتئ ة ئألعإل ؟ئ  :بئككقئ

 اسم البرنامج الموضوع المحاور القناة م
 .بنصبح علیك .الیوم العالمي للخدمة االجتماعیة .د تغرید عرفه .القناة الثانیة  .١
 .جننوني أطفالي .التنشئة االجتماعیة .د طارق درویش .قناة الصحة والجمال  .٢
 .معرفةینابیع ال .االستثمار االجتماعي محسن العشري/أ .قناة التعلیم العالي  .٣
 محاضرات علي الهواء .محاضرات عن الخدمة االجتماعیة .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .٤
 .ینابیع المعرفة .الدیمقراطیة االجتماعیة هبه حمزة/ أ .قناة التعلیم العالي  .٥
 YouTube .االجتماعات اإلشرافیة الجماعیة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦
 YouTube .یقة اإلجابة في االختباراتطر  .ال یوجد )YouTube(قناة   .٧
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 اسم البرنامج الموضوع المحاور القناة م
 YouTube .التسجیل في التدریب المیداني .ال یوجد )YouTube(قناة   .٨
 YouTube .الزیارات المیدانیة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٩

 YouTube .األطروحة البحثیة .ال یوجد )YouTube(قناة   .١٠
 YouTube .الدراسات العلیا .ال یوجد )YouTube(قناة   .١١
 محاضرات علي الهواء .الخدمة االجتماعیة .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٢
 محاضرات علي الهواء .الزیارة المیدانیة .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٣
 محاضرات علي الهواء .التدریب المیداني .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٤
 محاضرات علي الهواء لمیدانيمؤسسات التدریب ا .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٥
 محاضرات علي الهواء .مهارات األخصائي االجتماعي .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٦
 محاضرات علي الهواء مجاالت الخدمة االجتماعیة .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٧
 ات علي الهواءمحاضر  .البرنامج االلكتروني للتدریب المیداني .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٨
 محاضرات علي الهواء .مبادئ وفلسفة الخدمة االجتماعیة .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .١٩
 محاضرات علي الهواء .التطور التاریخي للخدمة االجتماعیة .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .٢٠
 ت علي الهواءمحاضرا .مواقف میدانیة والممارسة المیدانیة .ال یوجد .قناة التعلیم العالي  .٢١
  .الیوم العالمي للخدمة االجتماعیة سمر نبیه .إذاعة القاهرة  .٢٢
 .بانوراما الشباب .اختراع الشارح الشامل احمد شمس/ أ .القناة األولي المصریة  .٢٣
 .الشباب ابانورام .نظریة العبودیة الجدیدة احمد شمس/ أ .القناة األولي المصریة  .٢٤
 .ینابیع المعرفة .نظریة التمرد االجتماعي حمزة هبه/ أ .قناة التعلیم العالي  .٢٥
 .ینابیع المعرفة .العیادة االجتماعیة رمضانعزة / أ .قناة التعلیم العالي  .٢٦
 .شباب وأراء .ملزمتك عندنا .أیمن سید/ أ .قناة التعلیم العالي  .٢٧
 .شباب وأراء .مجلة الجامعة .أیمن سید/ أ .قناة التعلیم العالي  .٢٨
 .شباب وأراء .مشكلة وحل .أیمن سید/ أ .العالي قناة التعلیم  .٢٩
 .شباب وأراء .فریق التطوع واالنتشار السریع .أیمن سید/ أ .قناة التعلیم العالي  .٣٠
 .شباب وأراء .نشأة الخدمة االجتماعیة .أیمن سید/ أ .قناة التعلیم العالي  .٣١
 .شباب وأراء .المشكالت المجتمعیةمواجهة  .أیمن سید/ أ .قناة التعلیم العالي  .٣٢
 .حدیث التعلیمیة .فریق األخصائیین االجتماعیین الجدد .یاسر عباس/ أ .التعلیمیة مصرقناة   .٣٣
 .صباح التعلیمیة .التصورات االجتماعیة للشباب .أیمن سید/ أ .التعلیمیة النیلقناة   .٣٤
 .برنامج زینة .التمكین االقتصادي للمرأة نفین الجندي/ أ .القناة الثانیة  .٣٥
 .العیادة االجتماعیة .الخدمة االجتماعیة المیدانیة .طالبال )YouTube(قناة   .٣٦
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 اسم البرنامج الموضوع المحاور القناة م
 .صباح التعلیمیة .اقتراحي لوزیر التربیة والتعلیم عزة رمضان/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٣٧

 .العاصمة .األسواق الحرة والباعة الجائلین .تقریر .قناة القاهرة  .٣٨
 .صباح التعلیمیة .نشئة المجتمعیةالت هبة حمزة/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٣٩
 .صباح التعلیمیة .التخطیط لمواجهة المشكالت السلوكیة عزة رمضان/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٤٠
 .صباح التعلیمیة .مرحلة المراهقة والشباب أیمن سید/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٤١
 .یهصبحساعة  .االستعداد لالمتحانات .محمد ترك/ أ .قناة مصر الزراعیة  .٤٢
 .حدیث التعلیمیة .موجهات التنشئة االجتماعیة والسیاسیة حفني غادة/ أ .قناة النیل التعلیمیة  .٤٣
 .دعوة للتعلم .تنمیة مهارات األطفال حمدي هشام/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٤٤

 ءمحطة الشهدا التذاكر طبقا للمحطة وأسعارمقترح مجلة األنفاق  .التلفیزیون المصري 
 .دعوة للتعلم .الذكاء االجتماعي حمدي هشام/ أ .لتعلیمیةقناة مصر ا  .٤٥
 .دعوة للتعلم .تنمیة مشاركة األطفال حمدي هشام/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٤٦
 .برنامج زینة .الموروثات الثقافیة للمرأة سماح الحمزاوي/أ .القناة الثانیة  .٤٧
 .برنامج اللیلة .هو وهي ماریان/أ&عمر/أ .قناة نایل الیف  .٤٨
 .صبحیهساعة  .التخطیط األسري .مها سمیح/ أ .قناة مصر الزراعیة  .٤٩
 .دعوة للتعلم .الوالء واالنتماء هشام حمدي/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٥٠
 .دعوة للتعلم .المجتمع االفتراضي هشام حمدي/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٥١
 YouTube .مقدمة في البحث العلمي .ال یوجد )YouTube(قناة   .٥٢
 YouTube .لبحث في الخدمة االجتماعیةاأسس  .ال یوجد )YouTube( قناة  .٥٣
 YouTube .مشكلة البحث .ال یوجد )YouTube(قناة   .٥٤
 YouTube .المتغیرات والفروض والمفاهیم .ال یوجد )YouTube(قناة   .٥٥
 YouTube .الدراسات االستطالعیة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٥٦
 YouTube .اسات الوصفیةالدر  .ال یوجد )YouTube(قناة   .٥٧
 YouTube .الدراسات التجریبیة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٥٨
 YouTube .منهج المسح االجتماعي .ال یوجد )YouTube(قناة   .٥٩
 YouTube .منهج دراسة الحالة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦٠
 YouTube .المنهج التجریبي .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦١
 YouTube .أداة المالحظة .یوجدال  )YouTube(قناة   .٦٢
 YouTube .أداة المقابلة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦٣
 YouTube .أداة االستبیان .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦٤
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 اسم البرنامج الموضوع المحاور القناة م
 YouTube .التطبیق العملي للبحث .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦٥
 YouTube .مراجعة في البحث العلمي .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦٦
 YouTube .معادلة قانون الحجم األمثل للعینة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦٧
 YouTube ؟١كیف تكتب خطة البحث .ال یوجد )YouTube(قناة   .٦٨
 .یال نعیش .المسئولیة االجتماعیة لشركاء التنمیة  .قناة الصحة والجمال  .٦٩
 .بدایة .اثنین كفایةمناقشة مبادرة   .القناة الثانیة المصریة  .٧٠
 .ساعة صبحیة .حرب الشائعات .اسراء عادل/ أ .عیةقناة مصر الزرا  .٧١
 .عید معانا .العالقات االجتماعیة .هاني الفرماوي/أ .قناة الصحة والجمال  .٧٢
 .عید معانا .صلة االرحام في العید .هاني الفرماوي/أ .قناة الصحة والجمال  .٧٣
 .عید معانا .لعیدمواقع التواصل االجتماعي في ا .هاني الفرماوي/أ .قناة الصحة والجمال  .٧٤
 .صباح التعلیمیة .التخطیط للمدارس عزة رمضان/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٧٥
 .ساعة صبحیة .التخطیط االجتماعي للعام الجدید .اسراء عادل/ أ .قناة مصر الزراعیة  .٧٦
 .حدیث التعلیمیة .االستثمار في التعلیم .یاسر عباس/ أ .قناة مصر التعلیمیة  .٧٧
 صالون الصحة والجمال .مؤسسات الرعایة االجتماعیة عمادع السالم. د .مالقناة الصحة والج  .٧٨
 YouTube .مقدمة في التنمیة االجتماعیة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٧٩
 YouTube .مفاهیم التنمیة االجتماعیة .ال یوجد )YouTube(قناة   .٨٠

& 
ة: عسذ  ذئاظ ذئ ة هئإلاةقئ  :. ئإلخةذئعئ
 االبتكار/ االختراع  م
 ٨ه سم ووزن٢٠ه وعرض سم٨٠وهو عبارة عن جهاز یبلغ طوله : جهاز الشارح الشامل ١

عرض ، عرض عن طریق الفالشه، عرض فیدیو، عرض بوربوینت  :كجم ویقوم باالتي
عرض ، V I Gعرض عن طریق  ،H Dعرض عن طریق ، عن طریق كارت المیموري

صوت عن طریق المایك یستقبل ال، وات ٥٠٠٠یصدر صوت بقوة ، عن طریق التلیفون
یتم التحكم به عن طریق ، التلیفون وأجهزةیتصل بالكمبیوتر ، يالالسلكوالمیكروفون 

مایك ٢تستقبل السماعة عدد ، متر ١٠یستقبل الكهرباء علي بعد ، الرموت كنترول
سهل ، من مصدر صوت أكثرویمكنها استقبال  باستقاللوفالشة وكارت میموري وتعمل 

 .سهل االستخدام، خفیف الوزن، صغیر الحجم، سهل التخزین، ملسهل الح، التحرك
 .الكتاب الخشبي ٢
 .االمتحان االلكتروني ٣
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بشأن فكرة  ١٥/١١/٢٠١٤اریخ أحاط علما بجلسته المنعقدة بت المجلس األعلى للجامعات ٤
 .العاليحازم محمد إبراهیم مطر بعنوان تحیا مصر بالتعلیم / السید

 ).البطاقة الجامعیة(ن علي خلفیة كارنیه الجامعة اقتراح اإلعال ٥
 .التوقیع االلكتروني ٦
اقتراح بعنوان تخفیف الحمل وهو اقتراح مقدم لمعالي وزیر التربیة والتعلیم لتعدیل مواعید  ٧

 .المدارس االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة لتخفیف األعباء عن المرور واالزدحام
 .لعلمي بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلواناقتراح أسرة البحث ا ٨
 .المفتش االلكتروني ٩

 .اقتراح إلدارة الفیس بوك ١٠
 .عید األخصائي االجتماعي ١١
 .ألنفاق وهو اقتراح مقدم لمعالي وزیر النقلمجلة ا ١٢
 .بنك الكتاب ١٣
 .حملة علشان نحمیها ١٤
 .المؤتمر الطالبي لكلیة الخدمة االجتماعیة ١٥
 .العیادة االجتماعیة ١٦
 .فریق األخصائیین االجتماعیین الجدد ١٧
 .راعة بالتنقیط ومواجهة سد النهضة وهو اقتراح مقدم لمعالي وزیر الزراعةالز  ١٨
 .المعارضة البدیلة ١٩
 .حملة االستقرار ومواجهة غالء االسعار ٢٠
 .WEاقتراح لشبكة  ٢١
 .سجل متابعة الطالب ٢٢

& 
ز ل ب : عسذ  خئ ة ئكفمي لهئذئ  :.ئك

 المهارة م
 .المهارات التخطیطیة  .١
 .مهارات البحث العلمي  .٢
 .القیادة والتبعیة  .٣
 .واإللقاءالعرض   .٤
 .الندوات والمؤتمرات وٕادارةتنظیم   .٥

 ۷۹ من ٦۹ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 .والعروض التقدیمیة اآلليمهارات الحاسب   .٦
 .واإلقناعالتفاوض   .٧
 .العمل تحت ضغط  .٨
 .الوقت إدارة  .٩

 .بدائل والفرصال إیجاد  .١٠
 .إعداد المشاریع ودراسات الجدوى  .١١
 .التدریب  .١٢
 .األدوات البحثیة إعداد  .١٣
 .المالحظة والتحلیل  .١٤

& 
ز ب: عسذ  زئخ لي ة ئكعك  :.ئكمطذيئ

ب ل  :ئكمطذي
 .م٢٠١٤نظریة الهروب من الواقع   .١
 .م٢٠١٥نظریة العدالة االجتماعیة   .٢
 .م٢٠١٦نظریة التمرد االجتماعي   .٣
 .م٢٠١٧عبودیة الجدیدة نظریة ال  .٤

& 
ب: عسذ  زئاظ لي لئدث ئكعك  :.ئكم
لهدث ل  :ئكم

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة، م٢٠١٤، نموذج عربي لصنع السیاسة االجتماعیة  .١
 14-18-410-9933-978 التسلسلي العالمي

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة، م٢٠١٥، نموذج عربي لتحلیل السیاسة االجتماعیة  .٢
 9-18-410-9933-978سلسلي العالمي الت

 .م٢٠١٦، نموذج تقدیر االحتیاجات  .٣
 .م٢٠١٧، نموذج الكفاءة  .٤
 .م٢٠١٧، نموذج الفعالیة  .٥
 .برنامج لتنمیة مهارتي االستماع والمحادثة للدارسین للعربیة من غیر أهلها  .٦

& 
م ل ب: عسذ  تئ ل لةذج لئك ئك  :.ئآلع

 ۷۹ من ۷۰ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 الناشر إلي من  المؤلف  م

١.  

 مات الدولیة فيدور المنظ
األفكار ، االجتماعیة السیاسة

 .رةثمؤ والعناصر الفاعلة وال

رونا 
، رفیك

كیلدال 
 نیلسن

 .العربیة .االنجلیزیة
 

 .االنترنت

٢.  

، ةلرعایة االجتماعیمبادئ ا
مقدمة للتفكیر في دولة 

 .الرعایة

بول 
، سبیكر
 .م١٩٨٨

 .العربیة .االنجلیزیة
 

، نياأللما المركز الدیمقراطي العربي
 ،VR 33556, B :رقم التسجیل

متاح علي االنترنت الرقم ، م٢٠١٧
-٠٢-٥٤٨٨-٧(التسلسلي العالمي 

٩٧٧(. 

٣.  
بول  .مقیاس الرضا الوظیفي

، سبیكتور
 .م١٩٩٤

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .العربیة .االنجلیزیة
 -٤١٠-١٨ -٨(التسلسلي العالمي 

 .م٢٠١٧ ،) ٩٧٨ -٩٩٣٣

٤.  
فة الثقاقراءات عربیة في 

الغربیة عن الخدمة 
 .الجزء األول، االجتماعیة

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .العربیة .االنجلیزیة .متعدد
 -١٠٢٦ -١٣(التسلسلي العالمي 

 .م٢٠١٧، )٩٧٨ -٩٧٧ -٩٠

٥.  
فة قراءات عربیة في الثقا

الغربیة عن الخدمة 
 .الجزء الثاني، االجتماعیة

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .العربیة .االنجلیزیة .متعدد
 يالتسلسلي العالم

978-977-070-18 

& 
زظ ب: عسذ  ةئ ة ئكاحتي  :.ئآلخهئ
 الناشر السنة عنوان المقیاس م

  .م٢٠١١ .المواطنةمقیاس   .١
الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .م٢٠١٢ .مقیاس العدالة االجتماعیة  .٢

 التسلسلي العالمي
978-977-85196-7-3 

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .م٢٠١٣ .س الحقد االجتماعيمقیا  .٣
 التسلسلي العالمي

  978-977-070-13 
الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .م٢٠١٥ .المصري تحلیل مضمون الدستور  .٤
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 التسلسلي العالمي
978-977-070-12 

الرقم ، مكتبة العبیكان الرقمیة .م٢٠١٨ .جودة الحیاة مقیاس  .٥
 العالميالتسلسلي 

978-977-070-14 

& 
معسذ  لمسهذب:  ه ة ئك لقئإل ب ئك ب هئإلكقةذهمي ة ئكهذفي لجإل ـ هئكجذئئخ هئك شح  :.غى ئك

 عنوان المقالة م عنوان المقالة م
 .فریق األخصائیین االجتماعیین ٢ .التمرد االجتماعي ١
 .عید األخصائي االجتماعي ٤ .الحساب الختامي االجتماعي ٣
 .اقتراح لتطویر الفیس بوك ٦ .الاالتص تاتیكی ٥
 .الخروج عن المألوف ٨ .االتجاهات الحدیثة في الخدمة االجتماعیة ٧
 .االجتماعي ءالكیمیا ١٠ .االستبعاد االجتماعي ٩

 .النص المغلوط ١٢ .االلیسكثیما ١١
 .الرحلة ١٤ .االستشعار االجتماعي ١٣
 .عاللغة بتضیی ١٦ .الجانب المظلم لإلنسان ١٥
 .الحب ١٨ .االمتحان االلكتروني ١٧
 .آن اآلن األوان ٢٠ .البحوث التشاركیة ١٩
 .التوثیق العلمي ٢٢ .العلوم البینیة ٢١
 .الفساد اإلداري ٢٤ .التلوث االجتماعي ٢٣
 .مواجهة الغش ٢٦ .التوتالیتاریة ٢٥
 .الطالق العاطفي ٢٨ .الدعارة االلكترونیة ٢٧
 .التفاؤل ٣٠ .یقالقیادة وبناء الفر  ٢٩
 .بدائل الدیمقراطیة ٣٢ .الممارسة الخاصة ٣١
 .لغة العیون ٣٤ .الهالة االجتماعیة ٣٣
 .التلوث السمعي ٣٦ .النظریة العلمیة ٣٥
 .المستقبل أتمتة ٣٨ .بدائل الدیمقراطیة ٣٧
 .القیمة المضافة للمشروعات االجتماعیة ٤٠ .رائحة الموت ٣٩
 .خطة والتخطیطال ٤٢ .لغة العیون ٤١

 ۷۹ من ۷۲ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 عنوان المقالة م عنوان المقالة م
 .الفئویة والطبقیة ٤٤ .البحث العلمي ٤٣
 .األنامالیة والتغییر ٤٦ .لیبرالند ٤٥
 .الدیمقراطیة االجتماعیة ٤٨ .الحلم البسیط ٤٧
 .المشكلة البحثیة ٥٠ .نظریات العدالة االجتماعیة ٤٩
 .خطة عمل لتحقیق الدیمقراطیة االجتماعیة ٥٢ .قانون مزاولة المهنة ٥١
 .األهمیة البحثیة ٥٤ .العزلة االجتماعیة ٥٣
 .أهداف الدراسة ٥٦ .ترامب الباطل إلعالنالسر الخفي  ٥٥
 .الكفاءة والفاعلیة ٥٨ .طریقة اإلجابة في االمتحانات ٥٧
 .التقییم والتقویم ٦٠ .الصلح خیر ٥٩
 .ادوار المخطط االجتماعي ٦٢ .الشارح الشامل ٦١
 .معاییر تقویم البرامج االجتماعیة ٦٤ .والتعلیم رسالة لوزارة التربیة ٦٣
 .المنهجیة النظریة للدراسة ٦٦ .أطفیح ٦٥
 .الدراسات السابقة ٦٨ .األولویات ٦٧
 .مجلة األنفاق ٧٠ .العقد االجتماعي ٦٩
 .حاملي الصافرة ٧٢ .الحق والعقد االجتماعي ٧١
 .متحانفي اال اإلجابة ٧٤ .توماس هوبز والعقد االجتماعي ٧٣
 .جان جاك روسو والعقد االجتماعي ٧٦ .جون لوك والعقد االجتماعي ٧٥
 .صیاغة عنوان البحث ٧٨ .تحكیم األدوات البحثیة ٧٧
 .التوازن البحثي ٨٠ .المقدمة والخاتمة والملخص والمستخلص ٧٩
 .االستبیان ٨٢ .الخطة البحثیة والتبویب ٨١
 .ترقیم البحث عالمات ٨٤ .المقابلة كأداة بحثیة ٨٣
 .اإلبطال للغلط ٨٦ .اإلبطال للتدلیس ٨٥
 .النیابة في التعاقد ٨٨ .اإلبطال لإلكراه ٨٧
 .الدیموكتاتوریة االجتماعیة ٩٠ .االنفصام االفتراضي ٨٩
 .نظریة التمرد االجتماعي ٩٢ .التحفیز باالنجاز ٩١
 .األسرة الكبیرة واألسرة النوویة ٩٤ .الجومولوكیة ٩٣
 .قضایا الخدمة االجتماعیة الدولیة ٩٦ .موسوعة تعلیم الخدمة االجتماعیة ٩٥
 .مفاهیم الدراسة ٩٨ .رأس المال االجتماعي االفتراضي ٩٧
 .الدراسات العلیا ١٠٠ .لالمتحانات االستعداد ٩٩

 ۷۹ من ۷۳ صفحة                                                                      مطر                          حازم



 عنوان المقالة م عنوان المقالة م
 .نظریة العزلة االجتماعیة ١٠٢ .المجالس العرفیة ١٠١
 .جیة حروب الشائعاتولو سسی ١٠٤ .العصمة في ید الزوجة ١٠٣
  ١٠٦ .االحتیال االلكتروني ١٠٥

& 
معسذ هئك ئكحئخى ة:  ه ش هئكذهيئ ش  :.ئكق

 الناشرجهة  الروایة/القصةعنوان  م
 الرقم التسلسلي العالمي، مكتبة العبیكان الرقمیة .جاني جني  .١

978-977-070-20 
 .االنترنت .رسالة إلي نفسي  .٢
 .االنترنت .الحیوان السبع  .٣
 .غیر منشورة .ینةالضغ  .٤
 .االنترنت .قصیدة أسیاد وعبید  .٥

& 
معسذ ئكتئمى هئك ب:  ه ا ئكةخذياي  :.ئكحقئئ

 الناشرجهة  عنوان الحقیبة م
 .االنترنت .التخطیط االجتماعي  .١
 .االنترنت .إدارة الوقت  .٢
 .االنترنت .التخطیط االستراتیجي  .٣
 .االنترنت .االتیكیت  .٤
 .نترنتاال .مهارات تحلیل لغة الجسد  .٥
 .االنترنت .البروتوكول  .٦

& 
معسذ ئكتئكت هئك ة:  ه لسذهعئ ث هئك ل ذئ  :.ئكا

 السنة المشروع/عنوان البرنامج م
 .م٢٠١٦ .برنامج إعداد القیادات الشبابیة  .١
 .م٢٠١٧ .مشروع التطوع  .٢
 .م٢٠١٧ .مشروع تطویر العشوائیات  .٣

 ۷۹ من ۷٤ صفحة                                                                      مطر                          حازم



& 
معسذ ئكذئاظ هئك ـ هئكةحقيل عكى: ه لئجزةي ئألسذئ  :.ذ هئكخقةهذئنذزئئك ئك

نوع  م
 المشاركة

 العام المستوي ة/الباحث عنوان الرسالة

كفاءة االداء المهني لألخصائیین االجتماعیین وتحقیق  إشراف  .١
 .الرضا الوظیفي في المجال الطبي

 .م٢٠١٨ .ماجستیر والء محمود

فاعلیة خدمات الرعایة االجتماعیة المقدمة للشباب  إشراف  .٢
 .ویتالجامعي بجامعة الك

دالل 
 االستاذ

 .م٢٠١٨ .ماجستیر

آلیات تطبیق جودة خدمات الرعایة االجتماعیة للمرأة  إشراف  .٣
 .المعیلة بالقطاع األهلي

 .م٢٠١٨ .ماجستیر سمیر نوران

تكنولوجیا المعلومات كآلیة في التخطیط لتطویر خدمات  إشراف  .٤
 .الرعایة االجتماعیة للصم وضعاف السمع

 .م٢٠١٨ .ماجستیر .محمد عزام

التخطیط لمواجهة المشكالت التي تواجه وحدات ضمان  إشراف  .٥
 .الجودة بجامعة حلوان

عبد الحمید 
 .نادي

 .م٢٠١٨ .ماجستیر

ابراهیم  .تقدیر حاجات عمال مدابغ مدینة الجلود بالروبیكي إشراف  .٦
 .محمود

 .م٢٠١٨ .ماجستیر

مواطنة فعالیة برامج الرعایة االجتماعیة وتدعیم قیم ال إشراف  .٧
 .لألحداث الجانحین

سامي 
 .نصر

 .م٢٠١٨ .ماجستیر

تكنولوجیا المعلومات كآلیة في التخطیط لتطویر خدمات  لجنة تعدیل  .٨
 .الرعایة االجتماعیة للصم وضعاف السمع

 .م٢٠١٨ .ماجستیر .محمد عزام

االجتماعیین كمدخل  لألخصائیینكفاءة االداء المهني  لجنة تعدیل  .٩
 .ظیفي في المجال الطبيلتحقیق الرضا الو 

والء  
 محمود

 .م٢٠١٨ .ماجستیر

المجتمع االفتراضي وتدعیم المواطنة لدي الشباب  إشراف  .١٠
 .الجامعي

طالب 
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

خطة مقترحة من منظور الممارسة المبنیة علي االدلة  إشراف  .١١
 .والبراهین لمواجهة اسباب الطالق المبكر

طالب 
 یوسالبكالور 

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

طالب  .تقدیر احتیاجات اطفال بال مأوي إشراف  .١٢
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

طالب  .تصور مقترح لدور االخصائي االجتماعي مع المدمنین إشراف  .١٣
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج
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أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على الصحة  إشراف  .١٤
 .الشباب الجامعيالنفسیة لدى 

طالب 
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

تقییم دور برامج التوعیة بمخاطر الزواج المبكر من  إشراف  .١٥
 .منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة

طالب 
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

التخطیط لتخفیف درجة السلوك العدواني لدي االطفال  إشراف  .١٦
 .الجانحین

ب طال
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

دور الخدمة االجتماعیة في مواجهة مشكالت التخاطب  إشراف  .١٧
 .لدى مضطربى النطق

طالب 
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

برنامج مقترح لتوصیف دور االخصائي االجتماعي  إشراف  .١٨
 .كجلیس للمسنین

طالب 
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

الخدمة االجتماعیة في تنمیة وعي الفتیات بمخاطر  دور إشراف  .١٩
 .زواج القاصرات

طالب 
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

طالب  دور الخدمة االجتماعیة في مواجهة المشكالت المدرسیة إشراف  .٢٠
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .مشروع تخرج

طالب  .فعالیة مؤسسات رعایة المعاقین إشراف  .٢١
 البكالوریوس

 .م٢٠١٩ .جمشروع تخر 

 النفس علم منظور من الحیاة بحث بعنوان نوعیة .تحكیم  .٢٢
 تحلیلیة دراسةاالیجابي 

یزید . د
 شویعل

 تطویر مجلة
 العلوم

 .ةاالجتماعی

 .م٢٠١٨

فعالیة البرنامج القومي للتمكین االقتصادي واالجتماعي  .تحكیم  .٢٣
 .للمرأة

 .م٢٠١٨ .ماجستیر سمر احمد

 خدمة طریقة فى االجتماعیة دافاأله نموذج ممارسة .تحكیم  .٢٤
 المشكالت مواجهة فى الطالب  مشاركة لتنمیة الجماعة

 .البیئیة

 .م٢٠١٨ .دكتوراه عبیر فتحي

العدالة االجتماعیة كمدخل في صنع سیاسات الرعایة  .تعدیل  .٢٥
 .الصحیة في المجتمع المصري

احمد  
 .حجاج

 .م٢٠١٨ .دكتوراه

تخطیط برامج التثقیف  الثقة كمتغیر للمشاركة في .تحكیم  .٢٦
 .السیاسي لبرلمان الشباب

عبادة  
 جابر

 .م٢٠١٦ .ماجستیر

استخدامات نماذج طریقة تنظیم المجتمع وعالقتها  .تحكیم  .٢٧
 .بمواجهة مشكالت المعوقین

 .م٢٠١٥ .ماجستیر میادة محمد
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تقویم الممارسة المهنیة لطریقة العمل مع الجماعات في  .تحكیم  .٢٨
 .مدارس المكفوفین

 .م٢٠١٥ .ماجستیر رغدة سمیر

فعالیة خدمات الرعایة االجتماعیة لألحداث المنحرفین  .تحكیم  .٢٩
 .تحقیقا لألمن االجتماعي بمحافظة المنوفیة

بسمة عبد 
 المنعم

 .م٢٠١٥ .ماجستیر

العوامل واألسباب المؤدیة إلي ظاهرة أطفال الشوارع  .مناقشة  .٣٠
 .ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معها

 .م٢٠١٤ .مشروع تخرج ١مجموعة 

جمانة  .أسالیب المعاملة الوالدیه وعالقتها باختیار شریك الحیاة .تحكیم  .٣١
 محمد

 .م٢٠١٣ .ماجستیر

احمد  .تقدیر حاجات اسر أطفال متالزمة داون .تحكیم  .٣٢
 مصطفي

 .م٢٠١٣ .ماجستیر

دور الخدمة االجتماعیة في مواجهة مشكلة إدمان  .تحكیم  .٣٣
 .ن  الشباب الجامعياالنترنت بی

 .م٢٠١٠ مشروع تخرج  ٢مجموعة 

دراسة مطبقة علي ، مشكالت طالب المدن الجامعیة .تحكیم  .٣٤
 .طالب المدن الجامعیة بجامعة حلوان

 .م٢٠١٠ مشروع تخرج  ٨مجموعة 

عضو محكم دائم للخطط البحثیة المقدمة للسیمنار  .تحكیم  .٣٥
مة كلیة الخد، العلمي بقسم التخطیط االجتماعي

 .جامعة حلوان، االجتماعیة

كل 
 .الباحثین

من  دكتوراه/ماجستیر
٢٠١٠ 
حتي 
 .االن

& 
ز هئك ل معسذ ئكخئ ذةهئ : ه ة اريئ ل ة ئكةى ف لعئ  :.ئكجئ
 الدولة الجامعة م

 .الجمهوریة الیمنیة .جامعة العلوم والتكنولوجیا  .١
 .الجمهوریة الیمنیة .جامعة صنعاء  .٢
 .بیة السعودیةالمملكة العر  .جامعة الملك خالد  .٣
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة حلوان  .٤
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة القاهرة  .٥
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة اإلسكندریة  .٦
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة أسیوط  .٧
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة المنوفیة  .٨
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة بنها  .٩
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 .هوریة مصر العربیةجم .جامعة سوهاج  .١٠
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة الزقازیق  .١١
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة بورسعید  .١٢
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة عین شمس  .١٣
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة بني سویف  .١٤
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة األزهر  .١٥
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة الفیوم  .١٦
 .جمهوریة مصر العربیة .األمریكیة بالقاهرة الجامعة  .١٧
 .جمهوریة مصر العربیة .جامعة الدول العربیة  .١٨

& 
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