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  البيانات الشخصيةأوال:  
 االسم احمد حسنين خليل   صبريإبراهيم 

 اسم النشر  حسنين   صبري إبراهيم

Ibrahim Sabry Ahmed  غة اإلنجليزية  االسم بالل 

 الوظيفة    مشارك أستاذ 

 التخصص العام   الخدمة االجتماعية 

 التخصص الدقيق  جامعة حلوان    –الخدمة االجتماعية  كلية-تنظيم المجتمع  

 تاريخ الميالد  م  15/2/1985

 الجنسية   مصري 

 الديانة  مسلم

 الموقف من التجنيد  اعفاء نهائي  

 السكن عنوان  القاهرة-حدائق المعادي 

 الموبايل     01102142024

brahimsabry2015@gmail.comi 

 ibrahim_ahmed@social.helwan.edu.eg 
   اإللكترونييد البر

https://www.facebook.com/dr.ibrahimsabryahmed  الفاسبوكصفحة   

 
 العلمية  الشهاداتثانيا:  

 الكلية/ الجامعة  البلد
الشهادة 

 العلمية 
 فترةال

 2005/2006 بكالوريوس   كلية الخدمة االجتماعية/ جامعة حلوان مصر 

 2009/2010 تير ماجس حلوان جامعة   /االجتماعية ة الخدم كلية مصر 

 2014/2015 دكتوراه  حلوان جامعة   /االجتماعية الخدمة  كلية مصر 

 
     ثالثا: التدرج الوظيفي 

 الفترة الوظيفة  المكان  البلد

 3/4/2007 معيد  ة االجتماعية/ جامعة حلوانكلية الخدم مصر 

 4/5/2011 رس مساعد دم حلوان جامعة   /االجتماعية الخدمة  كلية مصر 

 26/5/2015   مدرس  حلوان جامعة   /االجتماعية خدمة لا كلية مصر 

 24/6/2020 مشاركأستاذ  حلوان جامعة   /االجتماعية الخدمة  كلية مصر 

mailto:ibrahimsabry2015@gmail.com
mailto:ibrahim_ahmed@social.helwan.edu.eg
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 قمت بحضورهاعمل المحلية والدولية التي الدورات التدريبية وورش الرابعا:  
 الفترة عنوان البرنامج التدريبي   المكان 

 2004/ 8/7 -6/ 19   دورة التربية العسكرية حلوان جامعة 

 مكتبة المعادي العامة 
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

(ICDL-4  ) 
17 /3 /2007 

 2009/ 11/ 18-17 رقمية  دورة المكتبة ال وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 التدريس بجامعة حلوان  
 2009/ 12/ 31-30 الفعال  مهارات العرض 

 10/2010/ 30 التدريب على مهارة مجموعات التبادل ة االجتماعية جامعة حلوان خدملاكلية 

 3-4 /7 /2011 ( SPSSدورة عن البرنامج اإلحصائي ) كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 2011/ 10/2-9 تراتيجي  التخطيط االس 

درات أعضاء هيئة  ية قمنمركز ت

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 تنظيم المؤتمرات العلمية 

14-15 /12 /2013 

13-14 /2/2011 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 بجامعة حلوان   لقيادات وا التدريس
 2013/ 12/ 22-21 سلوكيات المهنة  

 وان كلية الخدمة االجتماعية جامعة حل
(  ToTبرنامج تدريب المدربين )

 لمشرفي التدريب الميداني 
29-31 /10 /2013 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 2014/ 1/ 2-1 مهارات االتصال  

درات أعضاء هيئة  مركز تنمية ق

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 2014/ 1/ 9-8 اإلدارة الجامعية 

درات أعضاء هيئة  نمية قمركز ت

 بجامعة حلوان   والقيادات  سالتدري
 نظام الساعات المعتمدة  

14-15 /1/2014 

6-7 /2 /2011 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 ودة في العملية التدريسية  معايير الج 

28-29 /1/2014 

29-30 /12 /2010 

  جامعة حلوان قاعة ا.د/ حسن حسنى

سي  ائلس االستشاري الربرعاية المج

 العلميللتعليم والبحث 

 2017/ 12/  13-12 بنك المعرفة المصري  

 وحدة تكنولوجيا المعلومات 

جامعة  –كلية الخدمة االجتماعية 

 حلوان 

 10/2018/ 17 إللكترونية إعداد االختبارات ا

 كلية الدفاع الوطني  

 أكاديمية ناصر العسكرية 
 24/1/2018-1/ 20 ي يجية واألمن القومالدراسات االسترات

 قاعة ا.د/ حسن حسنى جامعة حلوان 

 برعاية بنك المعرفة المصري  

 التصنيف الدولي 

(Overview of Scival ) 
8 /8 /2018 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 دريس والقيادات بجامعة حلوان الت

( )المستوى  TOT 1تدريب المدربين ) 

 األول( 
16 /9- 20 /9/2018 
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 مجلس الشباب المصري 

 بعنوان    ورشة عمل

  كيفيةو األلقاب  وهم بائعي  دكاكين)

 لهم(  التصدي

5 /12 /2018 

إدارة   والتقويم بوحدةمركز القياس 

  –العالي مشروعات تطوير التعليم 

 لعالي وزارة التعليم ا

أساليب التقويم وإعداد المفردة 

 االختبارية 
27 /1- 28 /1/2019 

م بوحدة إدارة  مركز القياس والتقوي

  –تعليم العالي لاات تطوير مشروع 

 وزارة التعليم العالي 

 1/2019/ 31 -1/ 30 إعداد بنوك األسئلة  

  إدارة بوحدة  والتقويم القياس مركز

  – العالي التعليم تطوير مشروعات 

 العالي  التعليم وزارة

 2019/ 2/ 7 -2/ 6 التفكير اإلبداعي  

  إدارة بوحدة  والتقويم القياس مركز

  – العالي التعليم تطوير عات رومش

 العالي  التعليم وزارة

 4/2019/ 15 -4/ 14 إعداد االختبارات اإللكترونية

 قاعة ا.د/ احمد كمال 

جامعة  –كلية الخدمة االجتماعية 

 حلوان 

 لية داخليا وخارجيا  التحليل البيئي للك

(SWOT ) 
23 /4 /2019 

وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة 

 لوان عة حجام  –االجتماعية 

 ان ون ورشة عمل تدريبية بع 

مهارات استخدام السبورة الذكية في "

 " تطوير الفعالية التعليمية

7 /7 /2019 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 2019/ 8/ 5-4 وتطوير المقرر الجامعي أسس بناء 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 وان  عة حلبجام والقيادات  التدريس
 2019/ 8/ 7-6 النشر العلمي 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 8/2019/ 21-20 الجوانب القانونية في األعمال الجامعية 

هيئة  مركز تنمية قدرات أعضاء 

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس

مهارات االتصال في أنماط التعليم  

 المختلفة 
25-26 /8/2019 

هيئة   ءامركز تنمية قدرات أعض

 بجامعة حلوان   والقيادات  التدريس
 8/2019/ 28-27 سلوكيات وأخالقيات المهنة 

  إدارة بوحدة  والتقويم القياس مركز

  – العالي التعليم تطوير مشروعات 

 العالي  التعليم زارةو

 2019/ 10/ 9 تصميم االستبيانات 

  إدارة بوحدة  والتقويم القياس مركز

  – العالي التعليم تطوير روعات شم

 العالي  التعليم وزارة

 10/2019/ 11 إعداد جدول المواصفات 

  إدارة بوحدة  والتقويم القياس مركز

  – العالي التعليم تطوير مشروعات 

 العالي  التعليم وزارة

 2019/ 10/ 17-16 صيف وتقرير المقررتو
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مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 ن  ة حلوابجامع والقيادات  التدريس
 2019/ 12/ 4-3   إدارة الفريق البحثي

  للطب  راشد  بن محمد  جامعة برنامج

  مناعة لسفراء الصحية والعلوم

 المجتمع 

 2020/ 4/ 12 19-كوفيد  عدوى سلسلة نكسر دعونا

 2020/ 5/ 4 ساعة   24كيف تصبح معلماً عن بعد في  الذكيةجامعة حمدان بن محمد 

موقع إدراك )احدى مبادرات مؤسسة 

بن   د ململكة رانيا( بدعم من مركز محا

 راشد لالبتكار الحكومي 

 2020/ 5/ 6 االبتكار في العمل الحكومي  

موقع إدراك )احدى مبادرات مؤسسة 

 الملكة رانيا( بدعم من الجامعة اللبنانية 
 2020/ 5/ 8 عبر األنترنت التدريس 

وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة  

   طنطا

   برنامج ويبكسمن خالل 

(Webex meeting  ) 

 ن اورشة عمل بعنو

الكشاف العربي لالستشهادات )

 (  المرجعية

Arabic Citation Index 

28 /7 /2020 

وحدة دعم البحث العلمي بجامعة 

 حلوان  

 من خالل برنامج 

 (Zoom meeting  ) 

 المشروعات" بعنوان  عمل شةور

  المانحة الجهات: الممولة البحثية

 " المتاحة التمويل وفرص

 محمود  الدكتور األستاذ ضر/ المحا

  هندسة بقسم المساعد  األستاذ  الوىسمال

 الهندسة بكلية واالتصاالت  اإللكترونيات 

  األبحاث  معمل ومدير  مؤسس بحلوان،

  مجلس وعضو  حلوان بجامعة الالسلكية

 العلمي  والبحث  اإلبداع جمعم إدارة

  التخطيط وحدة ومدير  حلوان بجامعة

 عة بالجام  االستراتيجي

28 /7 /2020 

امعة ج بوحدة دعم البحث العلمي 

 حلوان  

 من خالل برنامج 

 (Zoom meeting  ) 

   بعنوان  عمل ورشة

 المناسبة العلمية  المجلة تختار كيف»

   «البحث؟ لنشر

 ميالشي محمد ./ د .أ الورشة في يُحاضر

  جامعة -العيني قصر طب  بكلية األستاذ 

   القاهرة

1 /9 /2020 

ة وحدة دعم البحث العلمي بجامع

 حلوان  

 من خالل برنامج 

 (Zoom meeting ) 

   بعنوان  عمل ورشة

(Meta-analysis: basic 

Concepts ) 

 األستاذة ورشة العمل  في يحاضر

  العامة الصحة أستاذ  أحمد  داليا الدكتورة

 القاهرة  عةجام- الطب  بكلية

 

 

14 /9 /2020 
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Dayanand Brijendra 

Swaroop Post Graduate 

College, Dehradun in 

collaboration with RAx Labs 

and Balani Infotech Pvt. Ltd  . 

   ورشة عمل بعنوان

'How to Use an AI Powered 

Tool RAx for your Research 

20 /9 /2020 

بجامعة  العلمي البحث  دعم مركز

 لوان  ح

(Zoom meeting ) 

 بعنوان   عمل ورشة

  لترقية عشر  الثالثة الدورة الئحة شرح)

 ( التدريس هيئة أعضاء

 الجزء األول

 الدكتور األستاذ  الورشة يفيحاضر 

الشيمي محمد   

  جامعة العيني قصر طب  بكلية األستاذ 

  العلمي البحث  بشئون والخبير القاهرة،

 الدولي  والنشر

17/10/2020 

بجامعة  العلمي لبحث ا دعم مركز

 حلوان  

(Zoom meeting ) 

 بعنوان   عمل ورشة

  لترقية رشع  الثالثة الدورة الئحة شرح)

 ( التدريس هيئة أعضاء

 الجزء الثاني 

 الدكتور األستاذ  الورشة يحاضر في

الشيمي محمد   

  جامعة العيني قصر طب  بكلية األستاذ 

  العلمي البحث  بشئون والخبير القاهرة،

 الدولي  والنشر

24/10/2020 

 بنك المعرفة المصري  

(Zoom meeting ) 

 ويبنار بعنوان  

رير للبحوث كيفية استخدام خدمة التح

 ري  صمفة الفي بنك المعر

How to use EKB Editing 

Services for your manuscript 

29/10/2020 

العلمي بجامعة  البحث  دعم مركز

 حلوان  

(Zoom meeting ) 

وان بعن جلسة نقاشية مفتوحة  

)شرح الئحة الدورة الثالثة عشر لترقية  

 أعضاء هيئة التدريس( 

  الدكتور األستاذ الجلسة يحاضر في

الشيمي  محمد  

  جامعة العيني قصر طب  بكلية األستاذ 

  العلمي البحث  بشئون والخبير القاهرة،

 الدولي  والنشر

 

 

 

 

31 /10/2020 



 

6 

العلمي بجامعة  البحث  دعم مركز

 حلوان  

(Zoom meeting ) 

 ورشة عمل بعنوان  

 )مقدمة إلى البحوث البينية( 

تحاضر في الورشة ا.د/ ايمان النشار  

يا لعم بعمل عميد كلية الدراسات الالقائ

 والبحوث البينية بجامعة حلوان  

7 /11 /2020 

 العربية  الجامعات  اتحاد 

 مع  بالتعاون

 لكليات  العلمية الجمعية

 في  الهندسة ومعاهد 

 بالعراق  الجامعات 

(Zoom meeting ) 

 بعنوان   الكترونية عمل ورشة

  في الجودة ومعايير اإللكتروني التعليم

 المجالت سس تطويرأو الجامعات

 العلمي  البحث رش ن في ودورها

10 /12/2020 

 المصريين  األعمال رجال جمعية

 االفارقة

EABA 

Egyptian African 

Businessmen's Association 

(Zoom meeting) 

ن  ورشة عمل بعنوا  

بالكودار كيف تجذب وتطور وتحتفظ  

الموهوبين على مستوى القارة 

 االفريقية  

Workshop  

"How to Attract, Train & 

Retain Talents in the African 

Continent" 

22 /12/2020 

العراق  كلية االتصاالت  هندسة قسم  - 

 الجامعة

) Zoom meeting ( 

 ورشة عمل بعنوان  

Cloud Computing 
24 /12/2020 

 مكتب العالقات الدولية بجامعة حلوان 

International Fund Division 

– International Relations 

Office – Helwan university 

)Zoom meeting ( 

بعنوان  الين  أون عمل ورشة  

تنافسي  طلب مقدم لتكون إرشادات  

)الجلسة االولي(  دراسية بمنحة للفوز  

Guidelines to be Competitive 

Applicant to Win a 

Scholarship 

26 /12/2020 

 مكتب العالقات الدولية بجامعة حلوان 

International Fund Division 

– International Relations 

Office – Helwan university 

)Zoom meeting ( 

بعنوان  الين  أون عمل ورشة  

تنافسي  طلب مقدم لتكون إرشادات  

( الثانية)الجلسة  دراسية بمنحة للفوز  

Guidelines to be Competitive 

Applicant to Win a 

Scholarship 

20 /1 /2021 

ن االقات الدولية بجامعة حلوالع مكتب   

International Fund Division 

– International Relations 

Office – Helwan university 

)Zoom meeting ( 

بعنوان  الين  أون عمل ورشة  

تنافسي  لبط مقدم لتكون إرشادات  

)الجلسة الثالثة( دراسية بمنحة للفوز  

Guidelines to be Competitive 

Applicant to Win a 

Scholarship 

6 /2 /2021 
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شبكة الجامعات المصرية بمركز 

  بأمانة والمعرفيةالخدمات االلكترونية 

للجامعات بالتنسيق مع   األعلىالمجلس 

 شركة مايكروسوفت  

)Zoom meeting ( 

بعنوان استخدام    لورشة عم

مايكروسوفت فورم وكالس نوت بوك  

MS form / Class Notebook 

18 /2 /2021 

بحوث الخدمة االجتماعية و   كزمر

كلية الخدمة  المجتمع،مية نت

جتماعية ، جامعة الفيوم  اال  

)Zoom meeting ( 

 دورة تدريبية بعنوان  

االخطاء المنهجية في بحوث الخدمة 

 االجتماعية  

20 /2 /2021 

مركز بحوث البيئة بالتعاون مع جمعية  

 الزهراء للتنمية البيئية  

عراق لابرعاية جامعة الموصل ،   

)FCC meeting ( 

Free Conference Call  

 ورشة عمل افتراضية بعنوان 

شح   العالم:)اشكالية المياه العذبة فى 

 الموارد ام شح التدبير( 

 برعاية رئيس جامعة الموصل 

   وراالستاذ الدكت

 قصى كمال الدين االحمدى 

وباشراف الدكتور/ فتحى عبد هللا منديل     

24 /4 /2021 

لمى، جامعة بحث العلامركز دعم 

 حلوان  

)Zoom meeting ( 

 ورشة عمل افتراضية بعنوان 

االحصاء التطبيقى فى العلوم االنسانية  

   باستخدام برنامج

SPSS   

27 /2 /2021 

Velosi Asset Integrity, HSE 

& Engineering Services 

United Kingdom, United 

Arab Emirates 

)Zoom meeting ( 

ية بعنوان ض اورشة عمل افتر  

ر تقييم المخاط :قتحليل ربطة العن

 بشكل مرئي 

BowTie Analysis : Visual 

Risk Assessment  

6 /3 /2021 

وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية  

ويف  س نىجامعة ب  الرياضية،التربية   

(Microsoft Teams ) 

 ورشة عمل اون الين  

)جوجل درايف واستخداماتها فى 

كترونية( لاالاالختبارات   

8 /3 /2021 

مير مشعل بن ماجد بن عبد اال مركز

العزيز للبحوث االجتماعية و 

جامعة الملك عبد العزيز  االنسانية،  

)Zoom meeting ( 

 دورة تدريبية افتراضية بعنوان 

سري المتمركز حول الحل الا العالج

 ومقاربات ما بعد الحداثة 

ضمن سلسلة برنامج العالج االسري  

ما بعد الحداثة  ت باومقار   

14 /3 /2021 

  اإللكتروني للتعلم القومي المركز

  اإللكترونية الخدمات  بمركز

 للجامعات  األعلى بالمجلس والمعرفية

  في للعلوم اإلقليمي اليونسكو ومكتب 

  الوطنية واللجنة  لقاهرةاب ةالعربي الدول

   لليونسكو

(Microsoft Teams) 

 برنامج تدريبى اون الين بعنوان 

التعلم عن بعد ة اردا  
20 /4 /2021 
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ادارة الشئون االكاديمية و التدريب 

بمجمع ارادة والصحة النفسية )خدمات 

 ارادة( ، وزارة الصحة

 جدة، السعودية 

)Zoom meeting ( 

   يندورة تدريبية اون ال 

 المخدرات:االسرة واالدمان على 

 توقعات ومحاذير  

21 /4 /2021 

 مجلس التعليم االلكتروني  

ب االسنان  ط يةلك  

ية قاالجامعة العر  

)FCC meeting ( 

Free Conference Call 

 ورشة عمل بعنوان  

  األسودالفطر 
29 /6 /2021 

  البيئيللتدريب  األحمد مركز صباح 

 )الجمعية الكويتية لحماية البيئة( 

)Zoom meeting ( 

ن ورشة عمل بعنوا  

مقترحات التطبيق   البيئية:التربية   
11 /7 /2021 

اون مع الدولية بالتعقات عالال ب مكت

  د ودة بالجامعة واتحاز ضمان الجمرك

يقية  الجامعات االفر  

) Zoom meeting   (  

بعنوان   ورشة عمل  

ضمان الجودة في مؤسسات التعليم   

  -األفريقية  والقطاع الثالثالعالي 

األمام  الوضع الحالي والطريق إلى   

Quality Assurance in African 

Higher and Tertiary Education 

institutions - Current State and 

the way Forward  

14 /7 /2021 

  البيئيللتدريب  األحمد مركز صباح 

 )الجمعية الكويتية لحماية البيئة( 

)Zoom meeting ( 

ن ورشة عمل بعنوا  

لتصحر وتحقيق اهداف التنمية  ا

تدامة المس  

27 /7 /2021 

Cornerstone OnDemand 

Foundation 

(DisasterReady.org) 

 دورة تدريبية اون الين  

حاالت الطواري  فياالتجار بالبشر   
29 /7 /2021 

  والمعلومات قسم المكتبات 

جامعة المنوفية  اآلداب،كلية   

(Microsoft Teams ) 

 ورشة عمل اون الين  

    باستخدامالفيديوهات  وإنتاجناعة ص

Record Cast  ،  Render Forest 

21 /8 /2021 

قويم بوحدة إدارة  ياس والت مركز الق

  –مشروعات تطوير التعليم العالي 

 وزارة التعليم العالي 

(Zoom meeting ( 

ريبية اون الين  دورة تد   

التقويم واعداد  القياس و أساليب

 المفردة االختبارية  

21-22 /8/2021 

مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة  

  –مشروعات تطوير التعليم العالي 

العالي  وزارة التعليم  

(Zoom meeting ( 

 

 

 دورة تدريبية اون الين  

رات االلكترونية  بااالخت  
24 /8 /2021 
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مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة  

  –مشروعات تطوير التعليم العالي 

 وزارة التعليم العالي 

(Zoom meeting ( 

ين  دورة تدريبية اون ال   

عداد جدول المواصفات ا  
30 /8 /2021 

جد بن عبد بن مامشعل  األميرمركز 

العزيز للبحوث االجتماعية  

جامعة الملك عبد العزيز  واإلنسانية،  

(Zoom meeting ( 

رشة عمل افتراضية  و  

مل  التعا فياالجتماعي  األخصائيدور 

 مع مرضى الزهايمر واسرهم 

5 /10 /2021 
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 بحضورهات قمالتي  والسيمنارات والمؤتمرات الندوات: خامسا
 الفترة أو السيمنار  الندوةعنوان  ان المك

بة  مكت قاعة المؤتمرات بال

 جامعة حلوان   –المركزية 
 12/2019/ 24 معة حلوان جاب ميالعلحث البمركز دعم  إطالقندوة 

مجمع اإلبداع والبحث  

بجامعة حلوان   والعلمي

مركز دعم  بالتعاون مع 

 حث العلمي بجامعة حلوان الب

 ( zoomنامج )من خالل بر 

 بعنوان  ( Webinarار الرقمي )يمنالس

 على كورونا لجائحة عيةا جتمواال النفسية التأثيرات)

  نجم ماجد  ورالدكت ذ تاسألا برعاية (  المصري المجتمع

  عطية اد ؤف مني الدكتورة واألستاذة نوا حل جامعة رئيس

 والبحوث  العليا الدراسات  لشئون الجامعة رئيس نائب 

2 /7 /2020 

ائيين  لي لألخصد الدواالتحا

 جتماعيين )أوروبا( اال

 ( zoom)من خالل برنامج 

IFSW Europe Webinar 

Title: The Social Work responses to the 

needs of homeless people in context of 

COVID-19 

3 /7 /2020 

حاد الدولي لألخصائيين  تاال

 جتماعيين )أوروبا( اال

 ( zoom)من خالل برنامج 

IFSW Europe Webinar 

Title: Community social services’ 

responses to Covid-19 – lessons for the 

future! 

10 /7 /2020 

علمي ال بحث مركز دعم ال

 ة حلوان  معجاب

 ( zoomامج )من خالل برن

‘’Hands-on featuring a successful 

academic career, Lessons from being in  

Academia for 23 years ’’ 

دولي لنشر القواعد ا  

كية  مرياألا.د/ محمد فرج( األستاذ بالجامعة )المحاضر 

 هادرصت التي المتقدمة األبحاث  مجلة تحرير ومدير

هرة قاال جامعة  

13 /7 /2020 

IFSW 

تحاد الدولي لألخصائيين  الا

 ماعيين تجاال

THE IFSW 2020 ONLINE 

CONFERENCE 

The Global Social Work Agenda 2020-

2030 

Co-Building Social Transformation 

   2020االجتماعية  دمةللخالمؤتمر الدولي اإللكتروني 

( 2030- 0202الخدمة االجتماعية  أجندة)  

 

15-20 /7/2020 

وير لتنمية وتط  جمعية وطنية

   دور األيتام

Wataneya for the 

Development of 

Orphanages   

 ( zoom)من خالل برنامج 

  فعاليات  احدى( المجتمعي التسويق نوان )جلسة بع

 االيوائية مؤسسات لا لأفض لتكريم" الحلم بيت " احتفالية

  يةرعا تحت  ةني ط و جمعية أقامتها والتي مصر، في

 ي  االجتماع  التضامن وزارة

 ام المجتمعية المسؤولية مدير- فرج مريم/أالمحاضر/ 

 ئب نا - الحاجري ياسمين/أإدارة الجلسة / ،  األمل سي بي

 وطنية بجمعية  فيذيالتن المدير

19 /7 /2020 
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FITS Latin America 

and the Caribbean 

facebook page 

   (zoom)من خالل برنامج 

لدولي  اعي االجتمبعنوان )المنتدى ا ميالرقار منسيلا

  إطاروذلك في أساسية( مة د خك للعمل االجتماعي

 االحتفال بيوم الخدمة االجتماعية الوطني في بيرو  

Gracias por inscribirse para "Foro 

Virtual Internacional Trabajo Social 

como Servicios Esenciales" 

24 /7 /2020 

  رةضاللح بيةعرال لجمعيةا

 اإلسالمية  والفنون

The Arab 

Association of 

Civilization and 

Islamic Arts 

 ( zoomمن خالل برنامج ) 

ن حضارة والفنو عية العربية للالمؤتمر الدولي الثامن للجم

 اإلسالمية 

 ة ابعالحضارات والثورة الصناعية الر"

 " في ظل التعليم اإللكتروني 

23-25 /7/2020 

25 /7 /2020 

  إيبرت  يشدرريف مؤسسة

 مصر مكتب 

Friedrich Ebert 

Stiftung / Egypt 

Office 

 ( zoom)من خالل برنامج 

  رأطا في مصر في الكهربائي التنقل مستقبل ندوة

 ن المد استدامة

 كال من:   بمشاركة 

  العمراني يقتنس وال العمارة أستاذ - حواس سهير/  د .أ

 الهندسة  كلية القاهرة بجامعة

  البيئة مجال في شاريستالا- غاميضرال احمد  /د 

 المستدامة  لتنميةاو

  ةاهرللق مواصالت  شركة مؤسس- يزاحج محمد  /أ

Transport for Cairo ةاستدام مجال في والخبير  

 صالت والموا النقل

 ثقافة لنشر تبديل مبادرة  مؤسس- عطية احمد  هبة /م

 تبديل  الهوائية ت اجدرال

27 /7 /2020 

MADRAS 

CHRISTIAN 

COLLEGE 

(AUTONOMOUS) 

Department of Social 

Work (Aided) & 

Centre for 

International Social 

Work, MCC  

& 

COMMONWEALTH 

ORGANIZATION 

FOR SOCIAL 

WORK, UK 

 

 الدولي بعنوان  الرقمي منارالسي

 في الفترة   بالهند (سيةلنفاالتجاهات العالمية للصحة ا)

  2020يوليو  29إلى  27من 

Global Trends In Mental Health  

27-29 /7/2020 
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 منصة 

Eduroutes 

 (Knowledge Hub  ) 

 امج من خالل برن 

 (Google Meet ) 

 السيمنار الرقمي بعنوان 

 البتكار(   جتماعية واألعمال االدة ا)ريا

Social Entrepreneurship and Innovation 

 انىشيف /حاضرت فيه رائدة األعمال االجتماعية الهندية 

 (  Shivani Gupta) جوبتا

CEO, Founder 

Eduroutes  

1 /8 /2020 

CSO Summer 

Sessions at CSO 

Education Group 

 ( ةوالحيا الفلسفةالسيمنار الرقمي بعنوان )

Philosophy & Life   

 Dr. Andreaوالتي حاضر فيها د/ اندريا بالدينى ) 

Baldini ) ينغ نج نا بجامعة اآلداب  كلية في  مشارك أستاذ 

  الثقافية ات راسللد  NJU مركز ومدير ، ينلصا ،

  لحكومة ب الشا السفير أيضا وهو  ،يةلااإليط الصينية

  الفلسفة في الدكتوراه درجة يحمل  ، وجيانغسو مقاطعة

 علوم  في ودكتوراه فيالدلفيا في تمبل  جامعة من

  تخصصه مجاالت  تشمل ،سيينا عةجام من النصوص 

  النقدية يةظروالن  الفن يةونظر   الجماليات  وكفاءته

 التراث  ودراسات  والقانون  ضريالح واالتصال

  وتاريخ( والغرب  الشرق)  المقارنة والفلسفة  لمتاحفاو

 الموسيقى   خوتاري  الموسيقى وعلم الفن

1 /8 /2020 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

(Zoom meeting ) 

 الويبنار الرقمي بعنوان 

  أو األشياء لغة: صورة 40 يف  جتماعيةالا ةالخدم)

 الصور(

Social Work in 40 objects: the language of 

things 

5 /8 /2020 

الجمعية العربية للتنمية  

كة  والبيئية، وشب البشرية

 مة االجتماعية مطوري الخد 

 جمهورية مصر العربية 

 (Zoom meeting  ) 

 المؤتمر الدولي بعنوان  

 تماعية جااللخدمة ا اضايالتحول الرقمي وق)

 ( ليم، التدريبالممارسة، التعالبحث العلمي، 

   8 – 9 /8/2020   

 د/ رشاد احمد عبد اللطيف( ؤتمر )ا.رئيس الم

 المجيد( ى عبد ؤتمر )ا.د/ لبنسكرتير عام الم

8 /8 /2020 

the Association of 

African Universities 

(AAU) 

Ghana 

(Zoom meeting ) 

 اننو بعالدولي  ميالرق السيمنار

 (  أثناء األوبئة استراتيجيات التواصل)

Strategies For Communicating During A 

Pandemic,   

   نظمته رابطة الجامعات األفريقية الذي

12 /8 /2020 

 صة إدراك الرقميةنم

إدراك )احدى مبادرات  

  يا(مؤسسة الملكة ران

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  الرقمي السيمنار

 ( ازنجعلم اإل)
12 /8 /2020 
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 ية  لجنة الثقافة الرقم

 مبادرة الثقافة بين أيديك 

 المجلس األعلى للثقافة   

(Zoom meeting ) 

 الرقمي بعنوان  السيمنار

نظومة التربوية وثقافة  في الم  الرقميةلثقافة تأثير ا)

 ( الطفل المصري

Impact of Digital Culture on Egyptian 

Children 

 المحاضرين/  

ذاتية  ر اإلدارة والتنمية البي)خف حسنى ريش /د 

 ون( يعاحات الواستشاري طب وجر

رقمي ري تشريعات التحول الد/ محمد حجازي )استشا

 كرية( واالبتكار والملكية الف

عام مجلس الوزراء    أميناب )مساعد  عبد التوم/ زياد 

 ول الرقمي( لتحوا  لنظم المعلومات 

 مات( علوالمم/ وليد حجاج )خبير وباحث في امن 

نمية والتخطيط بجامعة  صالح هاشم )أستاذ الت د/ا.

   الفيوم(

بتكار والتحول الرقمي، د/ محمد خليف )استشاري اال

ت لمعلوما لوجيا اوعة تكنعضو مجلس إدارة غرفة صنا و

 واالتصاالت( 

13 /8 /2020 

  وزارة الشباب والرياضة

 المبادرات  دعم مجنابر

، جمهورية مصر  الشبابية

  مجناالل برن خة مالعربي

(Zoom meeting ) 

  بعنوان الرقمي نارالسيم

 ( والتحدي المواجهة لبس التحرش)

 ن/  اضري المح

 .أسيوط معةبجا المساعد  األستاذ  ثابت، احمد  /الدكتور

  بجامعة المساعد  األستاذ  السيد، سعيد  حنان/  رةكتوالد 

 ة درياإلسكن

 فل والط المرأة شئون أخصائية عريف،  فاتن /األستاذة

17 /8 /2020 

وزارة الشباب والرياضة  

 المبادرات  دعم نامجرب

جمهورية مصر   ،الشبابية

رنامج  الل بمن خ العربية

(Zoom meeting ) 

 ن بعنوا  الرقمي السيمنار

 ( الدولية الدراسية  المنح إلى طريقك)

    /المحاضرين

 نصة مرجع(  س ممؤسا/ سامي األحمد )

 (  ليةلدوا/ مروة أبو سعدة )استشاري المنح ا

   (Carrer Coachن مرسى )ما إيا/ 

20 /8 /2020 

Dept. of Social Work, 

Mahatma Gandhi 

Kashi Vidyapith, 

Varanasi 

(Zoom meeting ) 

 

 

 

 

 ان بعنو الرقمي ارالسيمن

  األول للخدمة الوطنياألسبوع  العلمي،لقاء الباحثين )

 بالهند    (تماعيةجاال

20 /8 /2020 
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Department of Social 

Work Hindustan 

College of Arts & 

Science, Padur, OMR 

Chennai, India 

(Zoom meeting ) 

 لرقمي الدولي بعنوان نار االسيم

 ( كينيا اعية الطبية فيممارسة الخدمة االجتم)

 ( بقسمWilkins Ndege) بيردز  ويلكينزالمحاضر د/ 

 ة  المجتمع، مدرسة اإلنسانيات والعلوم االجتماعي ميةتن

 ، أفريقيا نيايك فيالعامة  المسيحية يايق أفر جامعة

22 /8 /2020 

الشباب والرياضة   ةروزا

 المبادرات  دعم برنامج

، جمهورية مصر  الشبابية

خالل برنامج  العربية من 

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  الرقمي السيمنار

 (الناشئة توعاالمشر  تسويق اليات)
24 /8 /2020 

Institute of Public 

Enterprise, OU 

Campus 

Hyderabad, India 

(Zoom meeting ) 

:  ينالرسمي غير والعمال  اجرينهمال وتحديات  قضايا

   Covid-19 أثناء سيناريو

Issues & Challenges of Migrants and 

Informal Workers: Scenario during 

Covid-19 times 

24 /8 /2020 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

(Zoom meeting ( 

 بعنوان  ميرقال السيمنار

الخدمة  تجاهله في  األساس النظري، الخجل أو العار:)

 تماعية( االج

Shame: the theory base. Too often, ignored 

in social work? 

26 /8 /2020 

مركز أمان للتعليم 

وطنية  ة معي ، جوالتطوير

 لتنمية وتطوير دور األيتام  

) Zoom meeting) 

 لكترونية بعنوان  اإلة الندو

 ( ات الحياة الطيبةوممق)
27 /8 /2020 

  ةللتنمي العربية الجمعية

  شبرا) والبيئية البشرية

(مصر  

(Zoom meeting ( 

 بعنوان  يةاإللكترون  وةند ال

 ( مناقشة األجندة العالمية للخدمة االجتماعية)
28 /8 /2020 

Department of 

Education and 

Internal Quality 

Assurance Cell, The 

Bhopal School of 

Social Sciences, 

Bhopal, Madhya 

Pradesh 

(Zoom meeting) 

 بعنوان  الوطني الرقمي السيمنار

  التعليم في  المرونة ومسألة دةالجدي تعليميةلا السياسة)

  (طالنقا ربط يمكن هل العالي،

 ،ليةالداخ الجودة ضمان ووحدة التعليم قسم بواسطة  نظم

 براديش،  ماديا ، بالو ب  االجتماعية، للعلوم الوب ب مدرسة

 الهند 

National Webinar on New Education 

Policy and the Question of Flexibility in 

Higher Education. Can the Dots be 

connected? 

29 /8 /2020 
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ج ناممن خالل بر  

) Zoom meeting) 

 بعنوان  الرقمي السيمنار

 ( الرقميايا التطوع قضو جتماعيةالة االخدم)

للتنمية البشرية   ةنظم بواسطة الجمعية العربي ذيال

بالتعاون مع جروب نبض الخدمة )شبرا مصر(   والبيئية

 عية بأسيوط االجتما 

30 /8 /2020 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

(Zoom meeting ( 

 بعنوان  الرقمي السيمنار

  وتقديم ،المعرفة الهجرة؛  بمراقبة نالمتأثرو فالاألط)

 ( للخدمة االجتماعية قيةالخاأل والتحديات الدعم

Children impacted by immigration control; 

knowledge, providing support and ethical 

challenges for social work 

2 /9 /2020 

 منصة 

Eduroutes 

 (Knowledge Hub  ) 

 مج من خالل برنا

 (Google Meet ) 

 وان الويبنار الرقمى بعن

 خاصة بريادة األعماللاكيف تتحقق من صحة أفكارك 

How to find Validation for your Startup 

Ideas? 

by Mr. Param Kalra (Founder, Starthub 

Nation) 

4 /9 /2020 

UGC Cell, Sri Guru 

Gobind Singh 

College, Sector-26, 

Chandigarh in 

collaboration with 

Indian Economic 

Association 

(Zoom meeting) 

   ار الرقمى الوطني بعنواننب يالو

 فرص(  : التحديات وال2020)السياسة التعليمية الجديدة 

National Webinar on New Education 

Policy 2020: Challenges and 

Opportunities 

12 /9 /2020 

 كلية الخدمة االجتماعية  

 حلوان ة معاج

(Zoom meeting) 

 عنوان  لكترونية بالندوة اإل

 التحرش  ظاهرة مواجهة  في جتماعيةالا الخدمة دور

رعاية  تحت   

حلوان  جامعة رئيس- مجن فهمي ماجد /  الدكتور األستاذ   

  رئيس نائب - رفاعي محمد  حسام/  واألستاذ الدكتور

البيئة  وتنمية المجتمع خدمة  لشئون حلوان ةمعجالا  

 كلية عميد - حسنين عباس  زغلول / الدكتور ذ ستاواأل

حلوان  ةجامع االجتماعية الخدمة  

  الكلية وكيل- الرسول عبد   عائشة/   واألستاذة الدكتورة

 ئة بيال وتنمية   عجتمالم خدمة لشئون

 

 

 

 

 

15 /9 /2020 
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  للتنمية العربية الجمعية

  شبرا) يةيئلباو البشرية

(مصر  

وشبكة مطوري الخدمة 

 االجتماعية  

مج ل برناخالمن   

 Zoom meeting) ) 

بعنوان  اإللكترونية الندوة  

  والتنمية اعيةجتماال للخدمة العالمية جندةألا مناقشة

 وليالد االتحاد يةرؤ  ( بيان2030-2020)  االجتماعية

  االجتماعية  الخدمة لمدارس

 (أفريقيا شمال دول)

 ة األطفال( ايحم )محور

Discussion of the global agenda of social 

work and social development (2020-2030) 

Vision Statement of IASSW 

(North African countries ) 

19 /9 /2020 

العربية   ات اتحاد الجامع

عاون مع موقع بالت  

 Coursera  

 الويبنار الرقمى بعنوان 

  العربية المنطقة في ميةعليالت المؤسسات تبني )كيف

  الهجين لمتعال نماذج امتخدباس  مرنة تدريس أساليب

الرقمي(  دااالقتص مع  التكيف على الطالب قدرة لتسريع  

How education institutions in the Arab 

Region are building resilient methods of 

teaching using hybrid learning models to 

accelerate students' adaptability to the 

digital economy? 

رين: اضمحلا  

Prof. Dr. Amr Ezzat Salama 

Secretary General, AArU 

Prof. Abdel Rahim Hunaiti 

Assistant Secretary General, AArU 

Jaafar Altaie 

Director of Partnerships, Coursera 

21 /9 /2020 

American Chamber 

of Commerce in 

Egypt 

(Zoom meeting ( 

  الويبنار الرقمى بعنوان

(  ةاألزم المصرية ما بعد  يمعلسياسة الت)  

Egypt's Education Strategy Beyond the  

Crisis 

طارق شوقي  /د  اضر:المح  

ري( )وزير التربية والتعليم المص   

22 /9 /2020 

جمعية رجال األعمال  

 المصرية السويسرية 

The Swiss Egyptian 

Business Association 

(Zoom meeting ( 

 

 

 

  انبعنو ميرقال الويبنار

لبشرية( ألزمات خالل الموارد ا)إيجاد الفرص في وقت ا  

Creating Opportunities in Crisis through 

Human Resources  

23 /9 /2020 
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 ع  موق

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

) Zoom meeting   (  

بعنوان  الرقمي ارنمسيال  

(Models of disability) 
23 /9 /2020 

Drabzeen Human 

Development 

Jordan 

(Zoom meeting) 

   مؤتمر لهجات 

   مؤتمر الشباب العربي
26 /9 /2020 

الجمعية العربية للتنمية  

ة & المجلس  البشرية والبيئي

 االجتماعية ربي للمسئولية الع

(ACSR ) 

(Zoom meeting ) 

بعنوان   رقميلا رالمؤتم  

  عيمااالجت  عملال الشراكة الصينية اإليطالية لتطوير)

( العربي  

The Chinese- Italian partnership for the 

development of Arab Social Work  

1 /10 /2020 

رابطة جنوب أفريقيا 

عليم الخدمة لمؤسسات ت

 جتماعية اال

 The Association of 

South African Social 

Work Education 

Institutions 

(ASASWEI) 

(Zoom meeting ) 

عنوان ب مىار الرقبنويلا  

  تجابةسا مع التعامل: المساواة وعدم والفقر )األوبئة

 الخدمة االجتماعية( 

PANDEMICS, POVERTY, AND 

INEQUALITY: INTERROGATING THE 

SOCIAL WORK RESPONSE 

1 /10 /2020 

الشبكة العربية للعلوم  

 نار لإلعالم  لف ا ،السياسية

AlFanarMedia   &

APSN 

ن  وا ونية بعنتر لكالمناقشة اإل  

األوبئة(ت البحث العلمي في أوقا ) 

Research in Pandemic Times: Online  

Discussion 

5 /10 /2020 

جمعية رجال األعمال  

 االفارقة المصريين 

EABA  

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting ) 

بعنوان  مىرقلا الويبنار  

أفريقيا  في الطاقة واستثمارات صناعة  

(والفرص التحديات ة:مستقبلي  نظره)   

Energy Industry and Investments in Africa 

(Outlook: Challenges and Opportunities) 

6/10/2020 

 بالقاهرة، اليونسكو مكتب 

 للتلفزيون  أدهم كمال ومركز

  بالجامعة الرقمية والصحافة

 بالقاهرة  ةيكي األمر

(Zoom meeting ) 

 

ان بعنو رقمىلا الويبنار  

( 19كوفيد  مضللة والمغلوطة في ظلالت )المعلوما  

Misinformation and Disinformation in the 

Context of COVID-19 

7 /10 /2020 
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  يةمنللت العربيالمعهد 

 المستدامة )معتمد( 

(Zoom meeting ) 

  بعنوان الرقمى الويبنار

ان( في الصحة النفسية والوقاية من اإلدم ارتثم)االس  

Investing in mental health and addiction 

prevention 

10 /10/2020 

Department of Social 

Work 

Hindustan College of 

Arts & Science, 

Chennai, India 

(Zoom meeting ) 

بعنوان الرقمي الويبنار    

 )الصحة النفسية(  

Mental Health 

10-

11/10/2020 

  الخدمة كلية وكالة

  حلوان جامعة اعيةاالجتم

 وتنمية   المجتمع مةد خ لشئون

(Zoom meeting ) 

بعنوان   ةالندوة اإللكتروني  

  الخدمة منظور  من ومجتمعية شبابية مبادرات نحو

 األزمة  ظل في)  واألزمات كوارثلا لمواجهة االجتماعية

( 19العالمية كوفيد    

10/10/2020 

Department of Social 

Work 

Hindustan College of 

Arts & Science, 

Chennai, India 

(Zoom meeting ) 

بعنوان الرقمي الويبنار    

النتحار( لوقاية من ا تراتيجيات اسا)  

"Suicide Prevention Strategies " 

11/10/2020 

جمعية رجال األعمال  

 المصريين االفارقة 

EABA  

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting)   

بعنوان قميالر بنارويال    

ة في أفريقيا تدى التجارة اإللكترونينم  

(صر)التحديات والف  

 E-Commerce Forum in Africa 

“Challenges and Opportunities” 

11/10/2020 

جمعية رجال األعمال  

 المصريين االفارقة 

EABA 

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting ) 

 

 

 

 

 

  رقمى بعنوانويبنار اللا

األفريقي  االقتصاد مستقبل األفريقية، وتحديات صحةلا  

African Health & Challenges for the 

Future of African Economy 

13 /10/2020 
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جامعة األمريكية في  لا

 القاهرة 

Access to Knowledge 

for Development 

Center - A2K4D 

AUC School of 

Business 

(Zoom meeting ) 

بعنوان  مىالرق ويبنارلا  

ة  يمالنظرة العال :19ى بعد كوفيد )االقتصاد الرقم 

المحلية( والسياقات  

The Digital Economy Post COVID-19: 

Global Outlook and Local Contexts 

13 /10/2020 

 بالقاهرة، اليونسكو مكتب 

 للتلفزيون  همأد  كمال ومركز

  بالجامعة الرقمية والصحافة

 لقاهرة اب مريكيةألا

(Zoom meeting ) 

ونية بعنوان  الندوة اإللكتر   

لومات(  عمتدقيق ال مبادئ)  
14/10/2020 

Agora University 

Live YouTube 

ن بعنوا  الرقمي الويبنار  

 )لقاء مع رجل األعمال / نجيب ساويرس( 

Agora Live Event with Naguib Sawiris 

15 /10/2020 

مجلس أوروبا للحقوق 

 جتماعية  اال

Council of Europe  

(KUDO meeting ) 

بعنوان  الرقمي اريبنالو  

 الخدمات إلى الوصول: الفقر على للقضاء دوليلا )اليوم

  انطالق نقطة: للجميع واالجتماعية والطبية االجتماعية

الفقر(  من للخروج  

The Occasion of the International Day for 

the Eradication of Poverty: Access to 

social and medico-social services for ALL: 

a springboard out of poverty 

16 /10/2020 

الجمعية العربية للتنمية  

البشرية والبيئية & المجلس  

 للمسئولية االجتماعية  يبالعر

(ACSR ) 

(Zoom meeting ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوان  بع قميالمؤتمر الر  

الوطن مدرسية في )مستقبل الخدمة االجتماعية ال

( العربي  

The future of school social work in the 

Arab world 

15-

16 /10/2020 
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 الدولية العالقات  مكتب 

 بجامعة حلوان  

(Zoom meeting ) 

ي بعنوان الرقم رالويبنا  

 الشراكات لمستقبل تصور: المستقبل )استشراف

كورونا(   ئحةاج دبع الدولية  

Visualizing Partnerships in Post-Pandemic  

Environment: Beyond the Curve 

 مكتب  مدير لبال ميادة رة وتالدك األستاذة اللقاء يدير

  قارات  من دوليين خبراء  باستضافة الدولية العالقات 

  من يرافديكار البروفسور فيديا وهم المختلفة العالم

 من ألوم كريج والبروفيسور ،د نله با الدولية الجامعة

  إسيل والبروفيسور  ،يةيكاألمر متحدةلا لواليات اب فلوريدا

 فى والتكنولوجيا للعلوم نكروما  جامعة من هجان بن

  الشراكات  رئيس هللا فتح بكر  أبو والبروفيسور غانا،

المتحدة المملكة في  برمنجهام بجامعة الدولية  

19/10/2020 

جمعية رجال األعمال  

 ن االفارقة ريي لمصا

EABA  

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting ) 

مي بعنوان  ر الرقالمؤتم  

أفريقيا  في الرياضة وجياتكنول مجال  يف  االستثمار   

Investing in Sports Technology in Africa 

20 /10/2020 

AUC School of 

Business 

American university 

in Cairo 

ار بعنوان  بنوي   

 الذكاء يغير كيف  :بشري تأثير ذات ابتكارات

حياتنا عينااالصط  

Innovations With Human Impact: How AI 

is Transforming Our Lives 

20 /10/2020 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

((Zoom meeting 

 السيمنار الرقمي بعنوان 

(  الجتماعيةة اخدمبال  20)ربط رقم   

"The Big 20: Linking the number 20 to 

social work" 

21/10/2020 

the Virtual Digital 

Transformation 

Forum 

 &Kazan Federal 

University 

Russia 

 

 

 

 

 المنتدى اإللكتروني بعنوان  

جديد عالم في التحويلية والبحوث التدريس ديمقت  

Delivering transformational teaching and 

research in a new world 

21/10/2020 
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 بالقاهرة، كونساليو مكتب 

 للتلفزيون  أدهم كمال ومركز

  بالجامعة ةيمقالر والصحافة

 بالقاهرة  األمريكية

(Zoom meeting ) 

   الندوة اإللكترونية بعنوان

التحقق في وسائل التواصل االجتماعي: معالجة 

 المصادر والمحتوى المرئي  

Social Media Verification 

21/10/2020 

Attapady Adivasi 

Development 

Initiatives (AADI) 

and University of 

Kerala, Department 

of Sociology and 

Social Work, India 

(Zoom meeting ) 

   ويبنار بعنوان

دور األخصائيين االجتماعيين في إعادة بناء المجتمع  

19يد  كوفخالل فترة ما بعد   

Role of Social Workers in Rebuilding 

society in the post Covid era 

21/10/2020 

Riyadh 

(Zoom meeting ) 

وان  بعن   رويبنا  

  األعمال ريادة على كورونا يرتأث
22/10/2020 

جمعية رجال األعمال  

 مصريين االفارقة لا

EABA  

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting ) 

 المؤتمر الرقمي بعنوان  

  وروندا ونيجيريا مصر نبي التجارية اتالعالق قبلمست

البحر المتوسط  ودول اناغو   

The Future of Trade Relations Between 

Egypt , Nigeria , Rwanda, Ghana, and MS 

Countries 

24 /10/2020 

  للعلوم العربية الشبكة

  ومعهد اصفري  السياسية

  والمواطنة المدني عجتمللم

 ( كية ببيروت )الجامعة األمري

(Zoom meeting ) 

ترنت بعنوان جلسة نقاشية عبر االن  

:  العربي  العالم يف  والجندرية ةالنسوي الدراسات

والفرص  التحديات  

 المتحدثات

  القاهرة بجامعة السياسية العلوم ذ اتأس  الخواجة، دينا

  في طنةوالماو المدني للمجتمع أصفري معهد  ومدير

 لبنان  بيروت، في األمريكية الجامعة

  وعضو السياسية العلوم في اركشم أستاذ  جاد، حإصال

 بيرزيت، معةاج المرأة، ت اسدرا معهد  في تدريس هيئة

 .فلسطين

  لعلوماو اآلداب  بكلية مشارك أستاذ  الداغور، حنان

 .المغرب  أغادير، في زهر ابن جامعة اإلنسانية،

  اإلنجليزية اللغة قسم مساعد، اذ أست الفارس، دالل

 .الكويت  يت،الكو  جامعة وآدابها،

 الجلسة يرمد 

 جامعة  في ةالسياسي العلوم في مساعد  تاذ سأ عالم، نرمين

 األمريكية  المتحدة بالواليات  زجررت

27 /10/2020 
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ربي  علمنتدى المستثمر ا

لتعاون مع منظمة  العالمي با

 دبي   - المرأة العربية

(Zoom meeting ) 

ى النساء واالستثمار المستدام تدمن  

ة بقياد   

لباز  ا وقفار  /الدكتورالعالم   

كيوان  الدكتورة/ فايدة  

مد الصباح   حمسعادة األستاذ/ نظيم   

28 /10/2020 

مؤسسة أم حبيبة لمناهضة  

 العنف األسرى 

 ن( او)محافظة أس 

 Om Habibeh 

Foundation 

(Zoom meeting)   

عنوان بت ندوة نقاشية عبر اإلنترن  

  وكيف ضاعفت األسري.العواقب النفسية للعنف  

اته؟ يرأثتكورونا من  " 

28 /10/2020 

ليونسكو بالقاهرة، ب امكت

فزيون ل أدهم للتلامومركز ك

قمية بالجامعة  افة الروالصح

 األمريكية بالقاهرة 

(Zoom meeting ) 

 الندوة اإللكترونية بعنوان 

في زمن ار خبضمان سالمة الصحفيين أثناء تغطيتهم لأل

 الكورونا 

Ensuring Journalists Safety When 

Reporting on COVID-19 

28 /10/2020 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting ( 

 السيمنار الرقمى بعنوان 

سة في تدريبات الخدمة االجتماعية ممارلاأماكن   

Practice placements in social work training 

28 /10/2020 

  ية للتنميةالجمعية العرب

شبكة  ة & ئيبي البشرية وال 

 االجتماعية  مطوري الخدمة

(Zoom meeting)   

عنوان  قة نقاشية بلح  

   )إدارة الحالة االجتماعية في العمل االجتماعي(
28 /10/2020 

االتحاد الدولي لألخصائيين  

 االجتماعيين )أوروبا( 

 ( zoom)من خالل برنامج 

IFSW Europe Webinar 

Social workers working in the conflict and 

war zones in Europe 

30 /10/2020 

ال  معجمعية رجال األ 

 االفارقة  المصريين

EABA  

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting ) 

 المؤتمر الرقمي بعنوان  

  القارة وفقاخل دا التنمية المستدامة فيدور الطاقة 

   2063لرؤية أفريقيا 

The Role of Energy in Sustainable 

Development in the African Continent 

according to Africa 2063 Vision 

3/4/2020 

 بالقاهرة، اليونسكو مكتب 

 للتلفزيون  مهأد  كمال ومركز

  بالجامعة الرقمية والصحافة

 بالقاهرة  األمريكية

(Zoom meeting ) 

 ندوة الكترونية بعنوان 

وسائل اإلعالم فيوالخاطئة لة ومات المضلمعالجة المعل  

Addressing misinformation and 

disinformation in the media Confirmation 

4 /11 /2020 
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إيكوبيس /الشرق األوسط  

 داغ همرشولد  ةس ومؤس

Eco Peace Middle 

East & Dag 

Hammarskjöld 

Foundation 

 ( zoomل برنامج خالمن )

ان بعنوندوة الكترونية   

ظر  السالم: فهم وجهات النء ناعملية بر في الحوا)

(  فريقياوسط وشمال أألالشرق االمختلفة من منطقة   

Dialogue in Peace building: Understanding 

different perspectives from the MENA 

region 

4 /11 /2020 

KAPS 

Kerala Association of 

professional social 

workers, India  

(Zoom meeting ) 

وان  عن ب  ويبنار  

ة  نه على م 2020ة التعليمية الوطنيتأثيرات السياسة 

جتماعية  الخدمة اال  

 Implications of the National Education 

Policy 2020 on Professional Social Work  

6 /11 /2020 

 اتحاد الجامعات األفريقية  

AAU 

(Zoom meeting ) 

 ويبنار بعنوان  

والتعليم العالي ي الالتعليم الع ي فيالرقم  التحول

يقي األفر  

0202فريقية  إل ااحتفالية أسبوع الجامعات   

African Universities' Week Celebrations 

2020 November 9-13, 2020 

9-13/11/2020 

Pactor Editora 

Portugal  

 )البرتغال( 

Live YouTube 

وة عبر األنترنت بعنوان  د ن  

جتماعية الخدمة االتحديات مهنة   

SERVIÇO SOCIAL - Desafios da 

Profissão 

9/11/2020 

 ان  معة حلوس جايئ قاعة ر

 مبنى رئاسة الجامعة  

 مكتب العالقات الدولية  

 

ع اللجنة الوطنية المصرية للتربية بالتعاون م  لقاء تعريفي

ونسكو بخصوص التقدم والعلوم والثقافة بمنظمة الي

  التي UNITWIN و UNESCO Chair   لبرامج

 العالين مؤسسات التعليم ص التعاون والتوأمة بي م فرتدع

من خالل تبادل الخبرات  المؤسسيةبالقدرة اء قتلالر

برامج  بينية، والوالمعارف، واالرتقاء بالبحوث ال

المشتركة، وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من األنشطة  

  فيمة تتسق مع أهداف التنمية المستدا  التيية الجامع

كو لمنظمة اليونس األولويةات جاالت ذ ف الممختل  

10 /11/2020 

تنمية  ة لل العربيالجمعية 

)شبرا   لبيئيةبشرية واال

 مصر، القاهرة(  

(Zoom meeting ) 

 

 

 

 

ان بعنوقاشية  حلقة ن  

العمل   في االجتماعيينالمهنية لألخصائيين  المخاطر)

   االجتماعي(

13/11/2020 
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مجمع الشارقة للبحوث  

 واالبتكار ا  التكنولوجيو

Sharjah Research 

Technology and 

Innovation Park , 

UAE 

(Zoom meeting)   

 ويبنار بعنوان  

   تحديات رواد األعمال في اإلمارات

Entrepreneurs Challenges in the UAE 

 

16 /11/2020 

Pactor Editora 

Portugal  

 )البرتغال( 

Live YouTube 

بعنوان  ندوة عبر األنترنت    

يادي(  النفس الع لم)ع  

ي علم النفس  ضمن دورات التدخل ف  

Clínica | Ciclo de 4 Webinars de 

Psicologia "Intervenção em Psicologia" 

16 /11/2020 

مال  األع رجال جمعية

 المصريين االفارقة 

EABA  

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting ) 

ان  ويبنار بعنو  

مصري السوداني بين الماضي  الزراعي الن اوالتع

جداتالمست والحاضر والمستقبل في ظل   

17 /11/2020 

مؤسسة ندي لطرق مصرية  

 آمنة 

The NADA 

Foundation for Safer 

Egyptian Roads 

(Zoom meeting ) 

 ندوة عبراالنترنت بعنوان  

المة الطرق ريون يقودون الحركة نحو سشباب مص  
17 /11/2020 

AADI, Attappady in 

Association with 

LOKMANCH & 

JESA (Jesuits in 

Social Action), 

Kerala, India 

) Zoom meeting) 

 ويبنار بعنوان  

على  19لكوفيد القتصادية التأثيرات االجتماعية ا

  األطفال واستجاباتنا اإلبداعية له

Socio-Economic  Impact of COVID 19 on 

Children and Our Creative Responses 

18 /11/2020 

ا للمنظمات غير  شبكة نيجري 

   الحكومية

Nigeria Network of 

NGOs 

) Zoom meeting) 

 

 

 ويبنار بعنوان  

نحينمع الماون تعاالعالقات والبناء   

Building Donor Relationships and 

Collaboration 

18 /11/2020 
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 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting ( 

ن  ويبنار بعنوا  

لنهايات بشكل إدارة ا قات:العال  الممارسة القائمة على

 جيد

Relationships based practice: managing 

endings well 

18 /11/2020 

Department of Social 

Work (Aided), 

Madras Christian 

College, India. 

ان  المؤتمر الدولى بعنو  

دولية  ي في الخدمة االجتماعية العتماد الدولاالنمو   

Growing Global Interdependence in 

International Social Work 

19-

20 /11/2020 

MIIMS Medical 

Social Service 

Officers Association 

(AMA) & 

Department of Social 

Work (Aided), 

Madras Christian 

College, India. 

يبنارو ان نوبع   

نونقا مناقشة  االجتماعية  للخدمة القومي المجلس 

ليمالتع :بالهند لممارسة وا   

Consultation on National Council of Social 

Work Bill: Expectations & Promises 

21 /11/2020 

 للتنمية  العربية الجمعية

)شبرا   ئيةوالبي  البشرية

  مصر(

 (Zoom meeting) 

 بعنوان  نالي  اون مؤتمر

 اليمن  حالة :العربي  عياالجتما لعملا

 - – رسةالمما التعليم العلمي حث الب

 بعنوان دمالمق العرض

 البكالوريوس  مستوى على االجتماعي العمل متعلي (

 ) حلوان ةامعبج

20-

21 /11/2020 

 في  األمريكية الجامعة

 القاهرة 

AUC School of 

Business & 

Friedrich Ebert 

Stiftung / Egypt 

Office 

( Zoom meeting ) 

 بعنوان  ويبنار

 فترة  في مجالد :لالعم ومستقبل الشباب اء،النس

 لتحدياتا

Women, Youth and the Future of Work: 

Inclusion in Challenging Times 

Access to Knowledge for Development 

Center Tenth Annual Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 /11/2020 
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a project within the 

framework of the 

DAAD 

Transformation 

Partnership 

Programme which is 

being carried out 

jointly by academics 

from the Würzburg-

Schweinfurt 

University of Applied 

Sciences, the 

German-Jordanian 

University, the 

Lebanese University 

and the Yarmouk 

University 

 بعنوان  ينال  أون مؤتمر

 ربيةلعا البلدان في االجتماعية الخدمة توطين

Localisation of Social Work in Arab 

Countries' (LOSWAC) 

25-

26 /11/2020 

Department of Social 

Work, Hindustan 

College of Arts & 

Science, Chennai 

& Department of 

Social Work, Pan 

Africa Christian 

university, Kenya 

 بعنوان  ويبنار

 منظور  : 19د كوفي ةفتر  خالل والفرص لتحدياتا

 مؤسسي 

Challenges and Opportunities during 

COVID - 19 Pandemic - An Institutional 

Perspective 

2 /12 /2020 

 موقع 

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

(Zoom meeting) 

 بعنوان  رويبنا

  )التأملية(  نعكاسيةاال الممارسة أساسيات إلى الرجوع

 االجتماعية  ةلخدما في

Back to Basics : Reflective Practice 

2 /12 /2020 

 للتنمية  بيةلعرا الجمعية

)شبرا   والبيئية البشرية

  مصر(

 (Zoom meeting) 

 بعنوان  نقاشية جلسة

 لإلعاقة  العالمي اليومب االحتفال
4 /12 /2020 

 للتنمية  بيةالعر الجمعية

)شبرا   بيئيةوال  البشرية

  مصر(

 (Zoom meeting) 

 متطوعين  كلنا االجتماعيين ألخصائيينا ملتقى

 الشباب  قدرات  لبناء عياالجتما  العمل في التطوع

 – – )ندعمهم نأهلهم ندربهم(

 للتطوع  العالمي باليوم االحتفال ضوء في

 

 

5 /12 /2020 
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 أريج  شبكة

 صحافة  أجل نم  إعالميون

 عربية  تقصائيةاس

ARIJ 

(Zoom meeting) 

 ن بعنوا ويبنار

 المضللة / الخاطئة المعلومات سياسة ورقة قإطال

Misinformation/Disinformation Policy 

Paper Launch 

5 /12 /2020 

 األعمال  رجال جمعية

 رقة االفا المصريين

EABA 

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting) 

ة القار في والعقار البناءو التشييد  وفرص آفاق تمرمؤ  

 والمستقبل  واقعال بين ريقيةاألف
8 /12 /2020 

Association of 

African Universities 

Ghana 

( Zoom meeting ) 

 بعنوان  دولي ويبنار

 يقياأفر  وظائف مجلس إطالق

the Launch of the Africa Jobs Board 

10 /12/2020 

The Permanent 

Secretariat of the 

Community of 

Democracies and the 

Conference of the 

INGOs of the 

Council of Europe 

( CISCO Webex) 

 بعنوان  الين ونا  سيمنار

 المواطنين  جمعية :االبتكارية الديمقراطية المشاركة

Innovative Democracy Participation: 

Citizens’ Assembly 

10 /12/2020 

 أل راشد  بن محمد  سةمؤس

 وبرنامج  للمعرفة ممكتو 

 اإلنمائي  دةلمتحا األمم

( Zoom meeting ) 

 بعنوان  ويبنار

 ة مجهول  وجهة :وناكور فيروس ظل في السياحة مسار

Navigating Tourism Through Coronavirus: 

Destination Unknown 

14 /12/2020 

Institute of 

Professional 

Excellence and 

Management, 

Ghaziabad (U.P) 

India 

( Zoom meeting ) 

 بعنوان  دولي بناروي 

 العصيبة  األوقات خالل لالستدامة واإلدارة التعليم دور

Role of Education and Management for 

Sustaining through Turbulent Times 

18 /12/2020 

 أل راشد  بن محمد  مؤسسة

 عرفةللم مكتوم

)Zoom meeting ( 

 بعنوان  ارويبن

 االجتماعي  التواصل واتقن على الفصحى

 للغة  العالمي باليوم واالحتفال بالعربي درةمبا منض

 العربية 

18 /12/2020 
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 التطبيقية  نونالف كلية

 حلوان  امعةج

(Zoom meeting ) 

 التطبيقية  الفنون ليةلك السادس الدولي المؤتمر

 )واالقتصاد اتكنولوجيال بين التطبيقية فنونال(

 الصينية  المصرية ؤيالر

20-

21 /12/2020 

 أريج  شبكة

 ة صحاف أجل من ميونالإع

 عربية  استقصائية

ARIJ 

(Zoom meeting ) 

 عشر ثثالال السنوي أريج ملتقى
13-

21 /12/2020 

 عمران  مؤشر

(Zoom meeting ) 

ي االفتراض المخيم  

 رقميا  اقتصادا يخلق الشركاتو الجامعات بين التكامل

21-

24 /12/2020 

AUC School of 

Business 

(Zoom meeting ) 

 ان بعنو ويبنار

 مستدامة  مالية تكنولوجيا ءبنا

Building a Sustainable Fintech 

22 /12/2020 

 خدمة ونلشئ  الكلية ةكالو

 – كلية البيئة وتنمية المجتمع

 – جامعة اعيةاالجتم الخدمة

 الجمعية  مع اونبالتع حلوان

 القتصاديةا للحقوق ةالمصري

 جتماعية واال

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  الين أون ندوة

 بالبشر  االتجار مكافحة في ةاالجتماعي مةالخد ردو
26 /12/2020 

  وليةمسئلل اإلقليمية الشبكة

 عية االجتما 

  المتحدة األمم برنامج عضو

 العالمي  لالتفاق

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  عمل بورقة المشاركة

 )األعمال ةرياد على مرتكزةال التخرج تمشروعا (

 لشبابية ا ت دراللمبا الرقمي المونديال فعاليات  ضمن

 2020 لعام علةالفا

 ة وليوالمسئ العربي الشباب  لمبادرات  الخامس المؤتمر

 2020 عامل المجتمعية

26 /12/2020 

  للمسئولية اإلقليمية الشبكة

 الجتماعية ا

(Zoom meeting ) 

ية  المجتمع مسؤوليةال لبحوث يالعلم الدولي المنتدى

 2020لعام 
28 /12/2020 

 لية سئوللم اإلقليمية الشبكة

 االجتماعية 

 )أوروبا مكتب (

 المتحدة  األمم برنامج عضو

 العالمي  لالتفاق

(Zoom meeting ) 

 العالمية  الجهود بشأن المستوى الرفيعة العلمية وةالند

 19 فيدكو وباء لقاحات إلى لوصولل
30 /12/2020 

بية للتنمية  عرجمعية الال

شرية والبيئية )شبرا  الب

 ر(مص

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  نياإللكترو وليالد  مرالمؤت

 السودان  حالة :العربي االجتماعي العمل مؤتمر

 (التدريب  الممارسة التعليمعلمي)ال البحث 

 بعنوان  عمل بورقة المشاركة

 )األعمال ريادة على المرتكزة التخرج توعامشر (

1-3 /1 /2021 
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AADI, 

LOKMANCH, 

Attappady in 

Association with 

KAPS (Kerala 

Association of 

Professional Social 

Workers), Palakkad, 

Kerala 

 ن نوا الويبنار الدولي بع 

 ( 2021حة في ظل الوضع الجديد )الحق فى الص

Right to health in New Normal- 2021 

6 /1 /2021 

نمية  الجمعية العربية للت

را  ية والبيئية )شبشرالب

 مصر(

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  يةروناإللكت النقاشية الندوة

 اللطيف عبد رشاد معهد إلنشاء المجتمعي رالحوا

 لدولي ا االجتماعي للعموا والتنمية للرعاية

8 /1 /2021 

Velosi Asset 

Integrity, HSE & 

Engineering Services, 

United Arab Emirates 

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  الدولي الويبنار

Introduction to Environmental Impact 

Assessments (EIAs) 

 البيئي  األثر تقدير إلى مقدمة

9 /1 /2021 

Department of Social 

Work, Hindustan 

College of Arts & 

Science, Chennai, 

India 

(Zoom meeting ) 

 بعنوان  لىالدو الويبنار

 المجتمع  تنمية حون فعالة استراتيجيات

Effective strategies towards community 

development 

9 /1 /2021 

 شر عمران مؤ

(Zoom meeting ) 

 الندوة االفتراضية  

 ماذا يتعثر العرب؟  قتصادية .. لاال فى عصر التكالت
13 /1 /2021 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting) 

 ار الدولي  بنالوي

 بل سير: العودة الى المستقالتي

Facilitated: Back to the Future 

13 /1 /2021 

International 

Association of 

Schools of Social 

Work (IASSW) and 

International Council 

on Social Welfare 

(ICSW) 

(Zoom meeting) 

 االلكتروني المؤتمر الدولي 

 لية االجتماعية الدوة ير الخدمتعليم وتطو

  عملمفاتيح اعادة صنع ال –ة العالقات االنساني

 جل المستقبل جتماعي من ااال

Kickoff Plenary Sessions 

International Social Work Education and 

Development Online Conference 2021 

International Social Work Education and 

Development Online Conference 2021 

15-16 /1/2021 
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ية للتنمية  الجمعية العرب

شبرا  ة )يئيالبشرية والب

 مصر(

(Zoom meeting ) 

 جلسة نقاشية بعنوان  

لرخصة طريقنا الى ا كيةالخدمة االجتماعية االكلين

 الدولية 

Clinical social work is our way to the 

international license 

16 /1 /2021 

The virtual ADSW 

Summit  

Hosted by Masdar 

Company , Masdar 

City , Abu Dhabi , 

UAE 

 لالستدامة   سبوع ابو ظبىا

Abu Dhabi Sustainability Week 

Youth 4 Sustainability (Y4S) Virtual 

Forum 

19-21 /1/2021 

م الفنار لالعالم عن التعلي 

 والبحوث والثقافة 

(Zoom meeting ) 

 ة حول جلسة نقاشي

 ضوعات وادوات فة التعليم : موحاص
20 /1 /2021 

ون  تعاكلية الطب البشري بال 

بية، جامعة بنى  مع كلية التر

 سويف  

(Zoom meeting ) 

 ندوة الكترونية بعنوان 

 الموجة الثانية )سبل الوقاية واللقاح( ئحة كورونا : جا
20 /1 /2021 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting) 

 ويبنار الدولي بعنوان  ال

 ة  اعيالرجال فى الخدمة االجتم

Men in Social Work  

20 /1 /2021 

الشبكة االقليمية للمسئولية  

 المجتمعية  

(Zoom meeting)   

لملتقى التاسع لشركاء الشبكة االقليمية للمسئولية  ا

   2021لعام الجتماعية ا
23 /1 /2021 

 جموعة من نظمت بواسطة م

الماجستير، لباحثين بمرحلة ا

ع المجتمعات قسم العمل م

الخدمة  ية كل والمنظمات ،

 ماعية ، جامعة حلوان  االجت

ضمن مقرر التدريب  

 لث لثاالميدانى ، المستوى ا

(Zoom meeting) 

 

 

 

 

 

 ندوة الكترونية بعنوان 

ف القائم مع المدنى فى مواجهة العندور منظمات المجت 

 جتماعي على النوع اال

 نوان الورقة  ع

النوع من خالل الفيلم حليل العنف القائم على )ت

 ية( ، قصة كاثرين جونسون )شخصيات مخف يكيمراال

Hidden Figures (2016)  

Katherine Johnson    

24 /1 /2021 
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 الجامعة االمريكية  

Willard W. Brown 

International 

Business Leadership 

Webinar 

AUC School of 

Business 

(Zoom meeting) 

 ويبنار بعنوان  

   العصر الرقميفى لي التفكير فى االقتصاد الكاعادة 

Rethinking Macroeconomics In The 

Digital Age 

26 /1 /2021 

مال ، كلية  دى ريادة االعنا

الفنون التطبيقية ، جامعة  

 حلوان  

(Zoom meeting) 

 ويبنار بعنوان  

ى ليم : تجربة نادتعلوجيا الريادة االعمال فى تكنو

 للبنانية الدولية  الروبوت فى الجامعة ا

سامى حمود االستاذ بكلية  ويبنار ا.د/ ال فى وحاضر

 ة  بنانية الدولياللالعلوم ومؤسس نادى الربوت بالجامعة 

26 /1 /2021 

الفنار لالعالم عن التعليم 

 الثقافة والبحوث و

(Zoom meeting) 

   حلقة نقاشية الكترونية

 اصة بالتعليم ترح قصة صحفية خمق كتابة 
27 /1 /2021 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting) 

 الويبنار الدولي بعنوان  

 علم الكبار ة تنظري 

Adult Learning Theory 

27 /1 /2021 

لمكافحة  الشبكة االوروبية 

 الفقر 

European Anti-

Poverty Network 

(EAPN) 

hosted by MEPs 

Cindy Franssen and 

Marisa Matias 

Supported by the 

European Union 

Programme for 

Employment  and 

Social Innovation 

“EaSI” (2014-2020) 

(Zoom meeting) 

 

 

 

 مؤتمر اون الين بعنوان  

 يدان  لفقر : بيانات وتجارب الميفاقم ا 19كوفيد 

"Covid-19 supercharging poverty" 

data and experiences from the ground 

29 /1 /2021 
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ة  عربية للتنميال عيةالجم

البشرية والبيئية )شبرا  

 مصر(

(Zoom meeting ) 

 عنوان  ن بمؤتمر اون الي 

 االجتماعي العربي )حالة فلسطين( العمل 

 

28-30 /1/2021 

Research Cell , Dr. 

Ambedkar Collage , 

Deekshabhoomi & 

Nagpur in association 

with Intellectual 

Cooli LLP (IP Firm) 

(Zoom meeting ) 

 نار الوطنى  الويب 

 خطى نحو تسويق العمل البحثي  

Footstep towards Commercialization of 

Research work 

29 /1 /2021 

 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting) 

 بعنوان  ر  ويبنا

LGBTQ+ History Month  
3 /2 /2021 

the 3rd edition of 

Mary Richmond 

series 

Dept. of Social Work, 

BCm College, 

Kottayam 

(Zoom meeting) 

   ويبنار بعنوان

ع  ما المناف االجتماعيين:المجلس القومى لالخصائيين 

 صائيين االجتماعيين؟ التى سوف تعود على االخ 

National Council for Social Workers: 

What Benefits Social Workers will have?  

4 /2 /2021 

نادى ريادة االعمال ، كلية  

الفنون التطبيقية ، جامعة  

 حلوان  

(Zoom meeting) 

 ندوة الكترونية بعنوان 

عم ريادة االعمال المنصات الرقمية ودورها فى د

 ولية  لدبيفول ا عية بالتطبيق على منصةاالجتما

س والرئيس التنفيذى  لدكتور/ بشار حركي المؤسيقدمها ا

ى نشر وتعزيز ثقافة العمل ل المتخصصة فبيفوة لمنص

  التطوعي واداء المسئولية المجتمعية

7 /2 /2021 

 درة مصدر تبدأ مبا

StartEgypt   

  يةالتنم  وزارةممولة من  

 متحدةال المملكة في الدولية

(DFID )مؤسسة من بدعم 

(  IFC) الدولية ويلتمال

  دوليال البنك مجموعة عضو

 Flat6Labs من بدعم

 

 

 

 ونية  سة نقاشية الكتر جل

 دور التكنولوجيا فى محاربة التحرش 

 نورا نافع  

 االمم المتحدة للمرأة فى مصر مج بهيئة برامتخصصة 

 سلمى مدحت شعبان  

 ة تطبيق متخافيش  مؤسس

10 /2 /2021 
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 موقع  

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting) 

 ويبنار دولي 

التحديات االخالقية حول   ننظر؟ استكشافاو الر ان ننظ

  استخدام الفايسبوك فى حماية االطفال

To look or not to look? Exploring the 

ethical challenges of Facebook use in child 

protection with children and families." 

10 /2 /2021 

Taylor and Francis 

 Group (Go to 

Webinar App) 

United Kingdom 

 بنار بعنوان  وي 

 كتاب الخدمة االجتماعية الهندية  إطالق

Virtual Book Launch Indian Social Work 

Chief Guest- Prof M. Jagadesh Kumar, 

Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru 

University 

Guest of Honour- Ambassador Shri 

Akhilesh Mishra, Additional Secretary, 

Ministry of External Affairs, Govt. of 

India 

Prof Y S Siddegowda, Vice Chancellor, 

Tumkur University, Karnataka 

17 /2 /2021 

حة الفساد ، ومكتب لجنة مكاف

ات الدولية ، جامعة العالق

 وان  حل

(Zoom meeting) 

 ن بنار الدولي االول بعنوا الوي

التعليم  الفساد بمؤسسات فحة كاالممارسات الدولية لم

 العالي   

17 /2 /2021 

جامعة الملك سلمان الدولية  

يناء،  ، جنوب س ليةااله

 مصر 

برعاية رئيس الجامعة ا.د/  

 اشرف سعد  

King Salman 

International 

University  

(Zoom meeting) 

 ان  ار الدولي بعنومنالسي

 النظم البيئية للمجتمع   دور الجامعات فى دعم

support the  an universitiescow H

community’s ecosystem? 

23 /2 /2021 

 ن  مرامنصة مؤشر ع

(Zoom meeting) 

 ملتقي انطالقة مبادرة 

 عة طالب مبتكر(  لصنا 21)معلم القرن 
24 /2 /2021 

تنمية  الجمعية العربية لل 

شبرا  رية والبيئية )بشال

 مصر(

(Zoom meeting ) 

 الكتروني بعنوان  لقاء

لتحقيق التنمية   الريفيالجتماعي لممارسة العمل ادليل )

   المستدامة(

 ة مصر العربية كنموذج بجمهوريية المشروعات القوم

 

 

 

26 /2 /2021 
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The Conference of 

INGOs of the 

Council of Europe 

online Live 

Streaming    

 لحكومية  وم العالمى للمنظمات غير اويبنار الي 

لحكومية فى المنظمات غير ا تواجه )التحديات التى

   الصراع(الصراع وما بعد 

World NGO Day Webinar  

Challenges Facing NGOs in Conflict and 

Post-Conflict Situations 

26 /2 /2021 

ات الدولية ، مركز العالق

 هاج  جامعة سو 

(Zoom meeting ) 

 دوة الكترونية بعنوان ن

  الذكية قات الدولية والجامعات العال

معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة   المحاضر/ ا.د/

 الجديدة 

28 /2 /2021 

للتعلم التطبيقي  لعامة ة االهيئ

والتدريب، مركز ابن الهيثم  

، اء الخدمة للتدريب اثن

 الكويت 

(Microsoft Teams ) 

 بيانات مجال علم الى المراة فملتقي 

Women in Data Science  
8 /3 /2021 

THE Southern Africa 

Impact Forum & 

University of Pretoria  

THE (Times Higher 

Education) 

 االفتراضي  منتدى ال

 منتدى جنوب افريقيا لمعامل التاثير  

داع المشترك  صور الجامعات من اجل االباعادة ت

  ت صابر التخصللمعرفة ع

THE Southern Africa Impact Forum  

Reimagining universities for 

Trancdisciplinary Knowledge Co-Creation   

9-10/3 /2021 

ية  تنم الجمعية العربية لل 

شرية والبيئية )شبرا  الب

 مصر(

(Zoom meeting ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمر االفتراضي  

  ق(لة العرااالجتماعي العربي )حا العمل
11-12 /3/2021 
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The University of 

Applied Sciences and 

Arts Western 

Switzerland-Social 

Work, Geneva 

(HETS-GE), 

University of Applied 

Sciences and Arts 

Western 

Switzerland–Social 

Work, Fribourg 

(HETS-FR), United 

Nations Research 

Institute for Social 

Development 

(UNRISD), 

International 

Association of 

Schools of Social 

Work (IASSW), and 

International 

Federation of Social 

Workers (IFSW) 

(Zoom meeting ) 

   2021وم العالمى للخدمة االجتماعية الي

 لرئيسية  افتتاحية/ الكلمة ا

World Social Work Day 2021  

Celebration At Geneva   

17 /3 /2021 

ماجد مركز االمير مشعل بن 

وث ح بن عبد العزيز للب

نية &  جتماعية واالنسا اال

قسم علم االجتماع والخدمة  

 االداب،االجتماعية بكلية 

 عبد العزيز  الملك معةجا

(Zoom meeting ) 

 الملتقي االفتراضي  

مارسة المهنية  االجتماعية بين واقع الم الخدمة

  ليةقبات المستوالتطلع

 

16-17 /3/2021 

 اكاديمية نسيج 

NaseeJ Academy  

(Zoom meeting ) 

 عنوان ندوة افتراضية ب

تقنية االستنساخ البصري اللمسي )طريق جديد لمعلم  

 ل(  تقبالمس

 متحدث ا.د/ خالد محمد فرجون  ال

جامعة كلية التربية،  التعليم، استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا 

 ة   السبق للكليا والعميد  حلوان ، والوكيل

 

 

17 /3 /2021 
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Social Work Webinar 

Series 2021 

University Malaysia 

Sarawak 

(Cisco Webex) 

 ويبنار بعنوان  

 قضايا شائعة فى التطوع  

Common Issues in Volunteerism 

31 /3 /2021 

  اعية،االجتمدائرة الخدمات 

 حكومة الشارقة  

(Zoom meeting)   

 ى عشر )االفتراضي(  ماعية الثانجتخدمة االمؤتمر ال

 ر تحت شعا

 جتماعي  مل االعادارة االزمات فى ال

7-8 /4 /2021 

 اكاديمية نسيج 

NaseeJ Academy  

(Zoom meeting ) 

 ت  النترنر اندوة عب

 البيانات الضخمة وتوظيفها فى التصميم التعليمى 
14 /4 /2021 

لعزيز مكتبة الملك عبد ا

العربي   العامة & الفهرس

 موحد ال

(Zoom meeting ) 

 عنوان ندوة الكترونية ب

ربي بين واقع  الوطن الع ات فىالمكتبوتعليم المعلومات 

  أصعبصعب وتحديات 

 ري  المحاضر د/ سعد بن سعيد الزه

20 /4 /2021 

صندوق مكافحة وعالج  

 اإلدمان والتعاطي  

(Zoom meeting ) 

 بعنوانتقديم عرض بوريوينت 

 ج اإلدمان في مجال عالن للمتطوعيمهارة االقناع 

 الرمضانية  برنامج االمسيات 

 اهيم عسكرد إبر عبالتعاون م

ا رشاد مدير قسم البرامج الوقائية ومشرف د/ رش

 التوعية االلكترونية 

24 /4 /2021 

صندوق مكافحة وعالج  

 اإلدمان والتعاطي  

(Zoom meeting ) 

 وانتقديم عرض بوريوينت بعن

 إلدمان مجال عالج اي  تطوعين فللم التواصلمهارة 

 رمضانية برنامج االمسيات ال

 يم عسكرإبراه  /بالتعاون مع د 

رشاد مدير قسم البرامج الوقائية ومشرف رشا  /د 

 التوعية االلكترونية 

28 /4 /2021 

مكتبة الملك عبد العزيز 

العامة & الفهرس العربي  

  الموحد 

(Zoom meeting ) 

 كترونية بعنوان ندوة ال

خطوات   الرقمي:العصر  فيواالبتكار  اعات االبدمنهجي

 ية نحو التميز المؤسسي عمل

 منصور   ر د/ منصور كاملالمحاض

29 /4 /2021 

صندوق مكافحة وعالج  

 اإلدمان والتعاطي  

(Zoom meeting ) 

 تقديم عرض بوريوينت بعنوان

  للمتطوعين في مجال عالج ياالبتكار االجتماع مهارة 

 اإلدمان 

 انية مضسيات الربرنامج االم

 اون مع د/ إبراهيم عسكربالتع

قائية ومشرف مج الوارشا رشاد مدير قسم البرد/ 

 وعية االلكترونية الت

 

1 /5 /2021 



 

37 

طالب الدكتوراه )المستوى  

ر التدريب من مقر( ضالثالث 

قسم العمل مع  الميداني،

   والمنظمات المجتمعات 

 كلية الخدمة االجتماعية  

 جامعة حلوان 

(Zoom meeting ) 

 ية بعنوان وة الكترونند 

   وارثكوالاالزمات  فيودوره   يالتطوع االلكترون
29 /5 /2021 

   موقع

Social work student 

connect 

(Siobhan Maclean) 

 (Zoom meeting) 

 يبنار الدولي  الو

   بالقيمسة الخدمة االجتماعية الموجهة ممار

Values-driven social work practice: 

Applying the lessons from He Died 

Waiting 

9 /6 /2021 

جمعية العربية للتنمية  ال

  والبيئية )شبرا لبشريةا

 مصر(

(Zoom meeting ) 

 ندوة بعنوان  

 ة والمتوسطة  الصغيرر والمشروعات المتناهية الصغ
27 /6 /2021 

 أل راشد  بن محمد  مؤسسة

لة سلس لمعرفة،ل مكتوم

 عرفةحوارات الم

متحدة وبرنامج األمم ال

 مائي اإلن

(Zoom meeting ) 

 ندوة  

على الشركات الصغيرة  19كوفيد  جائحة أثر

 ت والفرص ياالتحد :والمتوسطة 

 

14 /7 /2021 

SEWA Social Work 

Student's Forum, 

Department of Social 

Work (Aided), 

Madras Christian 

College in 

collaboration with the 

Commonwealth 

Organization for 

Social Work (COSW) 

(Zoom meeting ) 

 

 

 

 

 

 

 بعنوان  (21رقم )  وة الكترونيةند

عدالة تعزيز ال فيين االجتماعيين ئيادور االخص

 جتماعية  اال

Symposium' 21 on 

 "Role of Social Workers in Promoting 

Social Justice" 

19 /7 /2021 
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The Department of 

Social Work, 

Navrachana University 

in collaboration with 

National Association of 

Professional Social 

Workers in India 

(NAPSWI)  

Zoom meeting)) 

 بعنوان  وطني ويبنار 

مجلس تعليم الخدمة  الوطنية:نمية التمخطط 

 االجتماعية 

NUV - National Webinar on Blueprint for 

National Development: Council for Social 

Work Education 

24 /7 /2021 

 مية نسيج اكادي

NaseeJ Academy  

(Zoom meeting ) 

 ندوة افتراضية بعنوان 

 اليمؤسسات التعليم الع  فيتحول الرقمي ال

 لبيك ا أسامةالمهندس/ متحدث ال

 التعليم  قطاع   –مدير تجربة العميل  

    شركة نسيج

28 /7 /2021 

للتنمية  جمعية العربية ال

والبيئية )شبرا   بشريةلا

 مصر(

(Zoom meeting ) 

 اللقاء االلكتروني  

 مي لمكافحة االتجار بالبشر االحتفال باليوم العال
30 /7 /2021 

مجلس ال الرقمية،لجنة الثقافة 

 للثقافة   األعلى

(Zoom meeting ) 

 ندوة الكترونية بعنوان 

 )الثقافة الرقمية وتطوير القرية المصرية( 
5 /8 /2021 

العامة التحاد  ةاألمان

 الجامعات العربية  

(Zoom meeting ) 

 ندوة الكترونية  

لمؤسسات  والجودةات االعتماد رب رائدة لهيئتجا

 التعليم العالي العربية 

8 /8 /2021 

organize by 

Hindustan, College of 

Arts and Science, 

India 

(Zoom meeting ) 

 ار الدولي  الويبن

 جتماعية  الخدمة اال فيطرق البحث 

International Webinar on Research 

methods in Social Work 

10-11 /8/2021 

 مية نسيج كاديا

NaseeJ Academy  

(Zoom meeting ) 

 نوان بع  ندوة افتراضية

 العالي مؤسسات التعليم  فيطيط واالبتكار التخ

 المتحدث / عالء الشرعة  

   اليالتعليم العقطاع  –مستشار اكاديمى  

 نسيج  شركة 

11 /8 /2021 

 أل راشد  بن محمد  مؤسسة

لة سلس لمعرفة،ل مكتوم

 عرفةحوارات الم

ج األمم المتحدة وبرنام

 اإلنمائي 

(Zoom meeting ) 

 ندوة  

 تحقيق هدف طموح   المناخي:ير الحد من التغ

Curbing Climate Change: Ambitious Yet 

Achievable Aim 

11 /8 /2021 



 

39 

Hindustan College of 

Arts & Science and 

Rotary Club of 

Chennai Spotlight 

Jointly 

(Zoom meeting ) 

 ويبنار  

 حتفال باليوم الدولي للشباب اال

Commemorates International Youth Day 

2021 

Role of youth in promoting a healthy 

environment 

12 /8 /2021 

مكتبة الملك عبد العزيز 

فهرس العربي  العامة & ال

  الموحد 

(Zoom meeting) 

 ندوة الكترونية بعنوان 

ة المحتوي صناع فيدور القطاعين العام والخاص 

 العربي  

 المحاضر د/ مساعد بن صالح الطيار  

  لدار المنظومة نفيذيالتالمدير 

17 /8 /2021 

 األعمال  رجال جمعية

 رقة االفا المصريين

EABA 

Egyptian African 

Businessmen's 

Association 

(Zoom meeting) 

 مر اون الين بعنوان  مؤت

 ( ال النيجيري)يوم االعم

EABA - Nigeria Business Day  

17 /8 /2021 

NSS Cell, Saint 

Francis De Sales 

College, Nagpur, 

India 

(Google Meet ) 

 ويبنار دولي بعنوان 

 إلدارةكين الشباب من اجل حملة )الهند النظيفة( تم

 لفات الصلبة المخ

Youth Empowerment for Swachh Bharat 

28 /8 /2021 

الجمعية العلمية الدولية  

تعليم واالعتماد اللجودة 

 العراق  - األكاديمي

QEAAS 

(Zoom meeting) 

 ضرة الكترونية دولية  محا

 امعات وسبل االرتقاء به  في الج العلميواقع البحث 

The Reality of Scientific Research in 

Universities and Ways to Improve it 

4 /9 /2021 

Indore School of 

Social Work, India  

Google Meet) ) 

 الويبنار الوطني بعنوان  

 تمكين المرأة  

the National Webinar on Women 

Empowerment   

18 /9 /2021 

ماجد مركز االمير مشعل بن 

وث ح بن عبد العزيز للب

نية &  جتماعية واالنسا اال

 عبد العزيز  جامعة الملك

(Zoom meeting ) 

 الملتقي االفتراضي بعنوان 

 الزهايمر  
27 /9 /2021 

دائرة الخدمات االجتماعية  

 بالشارقة  

(Zoom meeting ) 

كبار السن االفتراضي الدورة العاشرة  مات خد  ملتقي

 لكبار السن(   تحت شعار )المجتمع الرقمي
30 /9 /2021 
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Hindustan College of 

Arts & Science IQAC 

(Zoom meeting ) 

 وان  بعن ل  تقديم ورقة عم

 مصر    فيت تياوضع الف

Status of Girls in Egypt 

 االحتفال باليوم العالمي للفتاة   إطار في

commemoration of International Girl Child 

Day 2021 

11 /10/2021 

صندوق مكافحة وعالج  

مجلس   –  والتعاطي اإلدمان

 الوزراء المصري 

(Zoom meeting ) 

  صندوق مكافحة لمتطوعيالين اون  تقديم دورة تدريبية 

 )فرع السويس(  اإلدمان والتعاطي وعالج

 بعنوان 

 ( اإلدمانل عالج مجا  فيللمتطوعين  )مهارات التواصل 

19 /11/2021 

 جامعة حلوان 

 قاعة ا.د/ حسن حسنى  
 12/2021/ 29 لمكافحة الفساد  العالمياالحتفال باليوم  فيالمشاركة 

 
 ية  لية والدو لمحلظمات اوالمنت وية الهيئاعض: سادسا

 تاريخ العضوية  و المنظمة الهيئة أ اسم نوع العضوية 

 2014 - 2007 حلوان  عةجام –االجتماعية  كلية الخدمة االمتحانات  مراقبةو سير لجان عضو

 حتى اآلن   2007 العامة  صر مكتبة م قارئ عضو 

 بوحدة  والقياس  التقييم لجنة عضو

 بالكلية  الجودة مانض
 2013 -2009 معة حلوان اج  –اعية جتمدمة االة الخليك

دور بلجان سير ومراقبة مراقب 

 االمتحانات  
 حتى اآلن   2015 ان جامعة حلو – كلية الخدمة االجتماعية

 حتى اآلن   2015 جامعة حلوان  –ية الجتماع ة اية الخدمكل بالكلية   الكنترول لجان عضو

 نات لة االمتحاأسئعضو لجنة وضع 

سم قبلرابعة ة واالثانيفرقة اللطالب 

 تنظيم المجتمع 

 حتى اآلن   2015 جامعة حلوان  –االجتماعية  ية الخدمةكل

طالب  رات القبول لعضو لجان اختبا

 ى  لالفرقة األو
 اآلن   حتى 2015 ن معة حلواجا –كلية الخدمة االجتماعية 

 2018 -2015 ن واجامعة حل –الجتماعية كلية الخدمة ا تنظيم المجتمع   عضو بمجلس قسم

 2018 لمصري الشباب ا مجلس لتدريب بالمجلساضو لجنة ع

عضو مجمع اإلبداع والبحث العلمي 

    بجامعة حلوان
 حتى االن  2019 ان جامعة حلو

 لقسم نة اإلعالم والتوثيق باعضو لج 
  والمنظمات  المجتمعات عمل مع ال قسم

 عة حلوان جام –كلية الخدمة االجتماعية 
2019 

لمراجعة ة انبلة لج اة مق جنلعضو 

مان  لخارجية من الهيئة القومية لضا

هيئة   أعضاء) واالعتماد جودة التعليم  

 التدريس( 

 2021 جامعة حلوان  –ية دمة االجتماع كلية الخ
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  عضو لجنة تقييم الورقة االمتحانية

ت لبكالوريوس والدراساا رحلتيلم

 العليا

  والمنظمات  ت المجتمعاقسم العمل مع 

 وان لجامعة ح –ية جتماع مة االخد كلية ال
2020- 2021 

اعداد الئحة الساعات  فيمنسق القسم 

 س  لمرحلة البكالوريو الجديدة المعتمدة

  والمنظمات  المجتمعات قسم العمل مع 

 وان لح جامعة –ية خدمة االجتماع كلية ال
2021 

 
 اإلدارية الوظائف  :سابعا

 لتاريخا الوظيفة  المكان 

ة جامع –عية جتما كلية الخدمة اال

 حلوان 
 2015 -2013 ير وحدة متابعة الخريجين  نائب مد 

جامعة  – جتماعيةكلية الخدمة اال

 حلوان 

صفحة الفايسبوك الخاصة   لمسؤو

 الخريجين بوحدة متابعة 

 

 حتى اآلن  2013

ة جامع –جتماعية الامة لية الخد ك

 حلوان 
 2017-2016 نسق كنترول الفرقة األولى م

امعة ج  – تماعيةاالج كلية الخدمة

 حلوان 
 2018-2017 كنترول الفرقة الثانية  منسق

جامعة  –تماعية كلية الخدمة االج

 حلوان 

جنة إعداد التراكمي لطالب ل رئيس

 عة الفرقة الراب
2018-2019 

جامعة  – عيةاالجتما  ةكلية الخدم

 حلوان 

تحرير مجلة دراسات في اعد رئيس مس

 نية إلنسا ة االجتماعية والعلوم ا مالخد 
 تى االن ح 2019

 
 الجوائز وشهادات التقدير  : ثامنا

 ة  الفتر اسم الشهادة   الجهة

جامعة - يةالجتماع كلية الخدمة ا

 حلوان 
 2005/ 2004 اسي شهادة تقدير للتفوق الدر

 رمص  –النهضة  مركز شباب 

 لقديمةا
 2005/ 2004    ماهمة في إنجاح حفل عيد األقدير للمسشهادة ت

 2005 سكرية  في التربية الع نجاحشهادة  وان جامعة حل

جامعة -كلية الخدمة االجتماعية 

 حلوان 

معسكر إعداد  احفي إنج ادة تقدير للمساهمةشه

 عية المدينة الجامالقادة وتنمية المهارات ب
2005 

جامعة -ماعية جتاال ة الخدمةيكل

 لوان ح

معسكر إعداد  ة تقدير للمساهمة في إنجاحشهاد 

 لمدينة الجامعية ت بالمهارامية االقادة وتن
2007 

جامعة  –مركز اللغات والترجمة 

 القاهرة  
 2010 (  467رجة ) بد ( Toefl) النجاح في اختبار شهادة 
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جامعة  – مركز اللغات والترجمة

 هرة  القا
 2012 (  460)  ( بدرجةToefl)  ارباخت نجاح في لشهادة ا

 جامعة- ةياالجتماع  الخدمة كلية

 حلوان 

لتدريب لنهائي ألنشطة افل افي الحقدير شهادة ت

الميداني بمكتب الخدمة االجتماعية بمستشفى  

 نيرة  الم

2015 

 جامعة- جتماعيةالا الخدمة كلية

 حلوان 

سبة اجتماعية بمن لية الخدمة االشهادة تقدير من ك

 األكاديمي  االعتماد ة على الجودة و ليكال حصول
2015 

 جامعة- االجتماعية مةد الخ كلية

 لوان ح

ة االجتماعية جامعة  ر من كلية الخدمتقديشهادة 

 الكلية ي حلوان للمساهمة في إنجاح حفل خريج 
2014 

 جامعة- االجتماعية ةالخدم يةكل

 حلوان 

امعة  جاالجتماعية  ن كلية الخدمةشهادة تقدير م

 الكلية ي حفل خريج  ساهمة في إنجاحلملان حلو
2015 

 –وتنمية المرأة  جمعية نهوض 

 اهرة الق-ح الصالالملك 

 جمعية نهوض وتنمية المرأة شهادة تقدير من

ن كلية  تعاون والتشبيك بيللجهود المبذولة لتدعيم ال

 دمة االجتماعية والجمعية في تدريب طالب لخا

   نشطة الجمعيةالكلية على أ

2018 

دمان  كافحة وعالج اإلم قندوص

تعاطي بمجلس الوزراء  وال

 يالمصر

دمان  ج اإلة وعال مكافحشهادة تقدير من صندوق 

بمجلس الوزراء المصري لمشاركتي والتعاطي 

  طة وبرامج الصندوقالمتميزة في تنفيذ أنش 

 ة الوقائي 

2018 

 –جمعية نهوض وتنمية المرأة 

 لقاهرة ا –لك الصالح الم

 لمرأةنهوض وتنمية ا  يةع جم تقدير من شهادة

ن والتشبيك بين كلية  وهود المبذولة لتدعيم التعا للج

ب طالب ريوالجمعية في تد   اعيةاالجتمخدمة ال

 الكلية على أنشطة الجمعية 

 

2019 

قدرات أعضاء هيئة   مركز تنمية

 بجامعة حلوان   القيادات و التدريس

  قدرات  ميةتن مركزير من شهادة شكر وتقد 

 نحلوا  امعةبج والقيادات  سريد الت هيئة اءضأع

اء هيئة التدريس على  ضلقيامي بتدريب السادة أع

 ريبي ج التد برنام ال

 " للقيادة واالبتكار تأهيل الشباب" 

2019 

جامعة  –كلية الخدمة االجتماعية 

 حلوان 

جامعة  –كلية الخدمة االجتماعية ن تقدير مشهادة 

  ر السنويمعاليات المؤتللمشاركة في فحلوان 

جودة  وعه "داني وموضي للتدريب الميانثال

 –في الخدمة االجتماعية   يالتدريب الميدان 

 " ةمارس كر/المالف

2019 

  كلية-.د/ احمد كمال قاعة ا

جامعة   –الخدمة االجتماعية  

 حلوان 

 

  –لخدمة االجتماعية  ا  ر من كليةشهادة شكر وتقدي

ل بعنوان  تي في ورشة عمجامعة حلوان لمشارك

 " دانيميلب اة التدريدجو"

2019 
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دولي لألخصائيين  تحاد الاال

 ن االجتماعيي 

(IFSW ) 

 خدمة االجتماعيةي للالدول مؤتمرحضور ال ةشهاد 

2020  

IFSW Online Global Conference 15-

19 July 2020 

2020 

Madras Christian 

College (autonomous) 

Department of Social 

Work (Aided) & Centre 

for International Social 

Work, MCC  

& Commonwealth 

Organization for Social 

work, UK 

بعنوان   لدوليسيمنار الرقمي ار الدة حضوشها

  في)االتجاهات العالمية للصحة النفسية( بالهند 

 الفترة 

  2020يوليو  29إلى  27من 

Global Trends in Mental Health 

2020 

 ن حري الب-جية يالجامعة الخل

Zoom meeting) ) 

ة لحضور  يقدير من الجامعة الخليجشهادة شكر وت

عنوان )اإلعالم  ني بي الثاالدولجلسات المؤتمر 

 الرقمي والتحوالت االجتماعية في الخليج العربي  

1-2 /11 /2020 

مسئولية  لليمية الشبكة االقل

المجتمعية بالتعاون مع جمعية 

ل ا وريادة االعم كرة لالبتكار ف

   ةاعي االجتم

االقليمية للمسئولية   ير من الشبكةشهادة شكر وتقد 

  رقمييال اللموند جتماعية للمشاركة فى االا

ضمن   2020لعام ابية الفاعلة للمبادرات الشب

رات الشباب  فاعليات المؤتمر الخامس لمباد 

 2020المجتمعية لعام  ئوليةوالمسي العرب

26 /12/2020 

     ائز المرشح لهالجوا: تاسعا
 ة  الفتر  لها  الجائزة المرشحسم ا ةالجه

العلمي ث اتحاد مجالس البح

 العربية  

يز لعام  حث العلمي المتمالب مجالس اتحاد جائزة 

2019 
2019 

 النشاطات التعليمية : عاشرا
   :ريس)أ( التد

 المستوى اسم المقرر  اسية لدرلفرقة اا المكان 

  –االجتماعية كلية الخدمة 

 جامعة حلوان 
 كالوريوس الب الميدانية  رات زياال ألولى ا

  –ية الخدمة االجتماعية كل

 جامعة حلوان 
 البكالوريوس  رات لمهاعلى ا تدريب ال الثانية 

  –كلية الخدمة االجتماعية 

 جامعة حلوان 
 الثانية 

سة المهنية في الممار أساسيات 

 قة تنظيم المجتمع طري
 البكالوريوس 

  –ية خدمة االجتماع كلية ال

 وان لجامعة ح
 نية الثا

العمل  فيوص انجليزية نص

 والمنظمات مجتمعات مع ال
 البكالوريوس 
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 ة جديدة( ئح )ال

  –جتماعية اال الخدمةكلية 

 حلوان  جامعة
 الثالثة 

في  المهنية عمليات الممارسة

 المجتمع طريقة تنظيم 

 

 البكالوريوس 

  –ية الخدمة االجتماعية كل

 جامعة حلوان 
 رابعةال

في  نيةهالم الممارسةمهارات 

 نظيم المجتمع ة تريقط
 ريوس لبكالوا

  –ة كلية الخدمة االجتماعي

 جامعة حلوان 
 الرابعة

تنظيم  في  ةأجنبينصوص 

 المجتمع 
 لبكالوريوس ا

  –كلية الخدمة االجتماعية 

 جامعة حلوان 
 وريوس كالالب مشروعات التخرج  ةالرابع

 :  لفصليةلألعمال ا نية)ب( تصميم االختبارات اإللكترو  
 لمستوىا اسم المقرر   ني تروقع اإللكوالم

Google Forms 

Microsoft Forms 

قة الفر –  تمعالمج نصوص أجنبية في تنظيم

 الرابعة 
 كالوريوس  الب

Google Forms 
تنظيم    أساسيات الممارسة المهنبة لطريقة

 الثانية  رقةالف –المجتمع 
 البكالوريوس 

Microsoft Forms  
  عات ع المجتممية في العمل نصوص انجليز

 جديدة( )الئحة لمنظمات وا
 الوريوس البك

التدريب   الميداميداني:  ال)ج(  لطالتدريب  الني  والراب   فرقةالب  مجال الثالثة  في  بالكلية    عة 
المدارس، وح  المسنين، األيتام،  التضامن االجتماع)رعاية  الخيرية واألهلية(  ي،  دات  الجمعيات 

 . ( األنحتى   2007من )في الفترة 
 :  ناتتحامال االمع)د( ا

 ىالمستو اعمال االمتحانات  لدراسية قة الفرا المكان 

  –عية كلية الخدمة االجتما 

 ان حلو جامعة
 ة جديدة( )الئح  األولى

لجنة االختبارات  فياركة المش

رات الزياالشفهية لمادة 

 الميدانية 

 يوس البكالور

  –كلية الخدمة االجتماعية 

 لوان جامعة ح
 ( ئحة جديدة)ال  الثانية

 جنة االختبارات ي لة فمشاركال

التدريب على  دة الشفهية لما

 المهارات 

 البكالوريوس 
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 مؤتمراتال م  : تنظيري عشحاد
    اآلتية:  ية للمؤتمرات كة في أعمال األمانة الفن المشار 

 الفترة     اسم المؤتمر اسم مكان االنعقاد  

قاعة حسن حسنى 

 ن جامعة حلواب

 

االجتماعية  ةملخد ل لعشرونا الدولي علميال المؤتمر  

 والعالمية(  يةالمحل المتغيرات  بين  ةاالجتماعي خدمة)ال
11-12 /3/2007 

حسنى حسن قاعة 

 ان بجامعة حلو

 االجتماعية  للخدمة والعشرون الحادي الدولي العلمي المؤتمر

 متغير(  عمجتم  في االجتماعية والرعاية  االجتماعية )الخدمة
12-13 /3/2008 

 ىقاعة حسن حسن 

 ن احلوبجامعة 

تماعية االج للخدمة والعشرون الثاني الدولي العلمي المؤتمر  

 الحياة(  ةنوعي تحسين و  عيةاالجتما  )الخدمة
10-11 /3/2009 

قاعة حسن حسنى 

 جامعة حلوان ب

االجتماعية  مةللخد  والعشرون الثالث  الدولي العلمي المؤتمر  

 ة يماع االجت يةا الرع سياسات  على العالمية المالية مةاألز انعكاسات 
10-11 /2010 

عة حسن حسنى قا

 امعة حلوان بج

جتماعية اال ةللخدم نعشرو وال الرابع الدولي علميال المؤتمر  

جتماعية(اال والعدالة  االجتماعية الخدمة ) 
9-10/3 /2011 

قاعة حسن حسنى 

 بجامعة حلوان 

ة االجتماعي  دمةللخ لعشرونوا الخامس الدولي العلمي تمرالمؤ  

الحديثة(  المدنية الدولة  لظ في جتماعيةاال )الخدمة  
7-8 /3 /2012 

 قاعة حسن حسنى

 بجامعة حلوان 

 االجتماعية للخدمة والعشرين لسادسا ليالدو يمالعل المؤتمر

العشوائيات(  وتطوير   االجتماعية ةالخدم)  
6-7 /3 /2013 

سنى قاعة حسن ح

 بجامعة حلوان 

ة الجتماعيا للخدمة شرونوالع السابع يالدول علميال المؤتمر  

في   في مصر والوطن العربي دمة االجتماعيةيم وممارسة الخعلت)

( شريني والعد الحاضوء مستجدات القرن   

12-13 /3/2014 

 حسنى حسن قاعة

 وان حل  بجامعة

 المؤتمر العلمي الثامن والعشرون للخدمة االجتماعية 

العالمية المتغيرات  ظل في لمستقبلا واستشراف  االجتماعية لخدمةا  
11-12 /3/2015 

 نظيمها التي قمت بتتدريبية البرامج  المل أو ع ال: ورش ي عشرانث
   الفترة الورشة  اسم لمدرب ااسم  مكان االنعقاد 

مع بالدور معمل قسم تنظيم المجت

 الرابع 

د/ إبراهيم  

 صبري احمد  

مصادر اإللكترونية في  كيفية توثيق ال

 العلمية  والدراسات  البحوث 
15 /11/2008 

تمع بالدور مج لم اقسم تنظي معمل

 ابع الر

  مإبراهي  /د 

 احمد  صبري

طوط والتعرف على أنماط  تحليل الخ

 ية  صالشخ
16 /11/2014 

 بالدور المجتمع تنظيم قسم معمل

 ابعالر

ا.د/ رشاد  

 عبد اللطيف  
 11/2014/ 19 تسويق الذات في سوق العمل 

لية معلومات بكوحدة تكنولوجيا ال

 جتماعية  الخدمة اال

  عة حلوانمجا

ريم  ك /د 

 11/2014/ 25 ة العصبية  البرمجة اللغوي حسن همام  

ة ن لمديا –( طالبات 18مبنى ) 

 جامعة حلوان  – معيةالجا

  إبراهيم /د 

 احمد  صبري

( بالتعاون  السلوك الذكىة عمل )ورش

بالمدينة   مع وحدة االزمات والكوارث 

 حلوان جامعة  –الجامعية 

23 /3 /2014 
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 لومات عكنولوجيا الموحدة ت

 دمة االجتماعية لخاية كل

 جامعة حلوان 

  إبراهيم /د 

 احمد  صبري

في  هخدامنك المعرفة المصري واست ب

 ة لخدمة االجتماعيوث ابح
20 /2 /2019 

الرقمي  جروب التطوع

 األكاديمي )أسيوط( 

(Zoom meeting ) 

ا.م.د/ 

م  إبراهي 

 صبري احمد 

 في امهواستخد  صريالم المعرفة بنك

 عية ااالجتم لخدمةا بحوث 
24 /10/2020 

المجتمعات  قسم العمل مع

كلية الخدمة  –منظمات وال

 ان جامعة حلو –االجتماعية 

Microsoft Teams ) ) 

ا.م.د/ 

براهيم  إ

 صبري احمد 

 في واستخدامه المصري عرفةالم بنك

 االجتماعية  الخدمة بحوث 
6 /1 /2021 

قسم العمل مع المجتمعات 

 كلية الخدمة –والمنظمات 

 ن لوا جامعة ح –االجتماعية 

Zoom meeting ) ) 

ا.م.د/ 

م  إبراهي 

 صبري احمد 

  لجوج الكتروني باستخدام بياناستانشاء 

كروسوفت فورم ومايفورم 

 اعية  متخصصين فى الخدمة االجتملل

28 /2 /2021 

 : تأليف ونشر الكتب   عشر ثالث
 السنة

 ترقيم الدولي ال

ISBN 
 وان الكتاب  عن المؤلفين  أسماء النشراسم دار 

2014 978-977-438-434-8 

ب الجامعي المكت

 يث الحد 

 ( اإلسكندرية)

تومادر مصطفى  /ا.د 

 احمد 

 احمد بري اهيم صرإب /د 

اإللكترونية المدافعة 

هلك من  وحماية المست

 منظور تنظيم المجتمع   

2016 978-977-438-584-3 

 الجامعي لمكتب ا

 الحديث 

 ( كندريةاإلس)

 مسلم  على سيد على /ا.د 

 د ماح هيم صبرياد/ إبر

ومواجهة   تنظيم المجتمع

 رث الكوا

2016 978-995-797-104-5 

دار المسيرة  

    لتوزيعاشر وللن

 الطباعة  و

 ( ناألرد )

 محمد  هانم ا.د/ وفاء

 الصادي  صطفىم

 ا.د/ على سيد على مسلم 

 د د/ إبراهيم صبري احم

الخدمة االجتماعية  

 ترونية اإللك

 تطبيقات(  –س )أس 

2017 978-995-787-527-5 

ر المسيرة  دا

ر والتوزيع    للنش

 الطباعة  و

 ( األردن)

 محمد  هانم وفاء /ا.د 

 دي االص مصطفى

 هيم صبري احمد إبراد/ 

 د/ محمد عطا احمد 

 ين محمد إحسان د/ شير

 الخدمة االجتماعية المالية 

 بيقات( التط  –)األسس  

2018 978-977-438-678-0 

 الجامعي المكتب 

يث الحد   

 ( يةاإلسكندر)

 

 

 

 احمد  صبري يمراهإب /د 
خصائي  ات مبتكرة لألأدو

 ترف االجتماعي المح 
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2021 978-995-733-890-9 

نشر  دار الوراق لل

ع  والتوزي

( األردن)  

بوابة المصادر   &

للنشر و التوزيع  

   )السعودية(

 م الصادي  ا.د/ وفاء هان 

ا.م.د/ إبراهيم صبري  

 احمد 

هيم ومهارات مفا

  فيومجاالت حديثة 

   الخدمة االجتماعية

2021 978-992-343-030-9 

 ليازودىدار ا

للنشر  العلمية

( األردن)  

  صبري إبراهيما.م.د/ 

  احمد 

للمنظمات  الماليالتمكين 

 االجتماعية 
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 لمية  الع لرسائلاعلى اإلشراف  :  عشر رابع
 السنة الباحث اسم  المشرفون 

الدرجة 

 العلمية
 عنوان الرسالة

ا.م.د/ احمد عيسى  

 ملالج

صبري  يم د/ إبراه

 احمد 

 تير ماجس 2014 ال كامل والء جم

  ائيصاألخ لدور يةوصف دراسة

  بين ملالتكا تحقيق  فيي االجتماع

 العاملة واألهلية   الحكومية المنظمات 

 ية ح الص الرعاية مجال في

لى سيد على  د/ عا.

 مسلم 

د/ إبراهيم صبري  

 احمد 

 ماجستير  2016 نية صالح محمد أم

تنمية   في  اية الالحقةآليات إدارة الرع

ء في  من السجنا رج عنهمقدرات المف

 ة ر شروعات الصغيمجال الم

  درا.د/ توما

 مصطفى 

 هيم صبري د/ إبرا

 ماجستير  2018 ندى عطا على احمد 
  طنيةمعية وجمها اآلليات التي تستخد 

 ر جودة الرعاية البديلة في تطبيق معايي

ا.د/ رشاد احمد  

 عبد اللطيف  

 د/ إبراهيم صبري  

 حمد اعلى احمد 

 حسن 
  ماجستير 2019

 المهني ألداءا تحسين ات متطلب

  كز طب رابم  جتماعيينالا لألخصائيين

 األسرة

ا.د/ سناء محمد 

   حجازي

إبراهيم   /ا.م.د 

 صبري 

سلوى سيد حسين  

 حمد ا
 ير اجست م 2020

ية رأس المال المعرفي متطلبات تنم

جمعيات األهلية لتفعيل دورها في بال

 2030 ضوء رؤية مصر

ر بهجت سح ا.د/

  عطية

هيم  د/ ابراا.م.

 صبرى  

د محم أشرفنسمة 

 السيد 
 ماجستير  2021

ات الحكومية وغير  امل بين المنظمتكال

الحكومية وتحقيق المساندة االجتماعية  

 ي  ال مأو بفال لالط

ا.م.د/ ابراهيم  

 صبرى  

د/ شرين محمد  

 احسان 

ايتن اسامة فؤاد 

 حسين  
 ماجستير  2021

االجتماعية  ية لجان الحما فاعلية

باالحياء ضين للخطر  ل المعرلالطفا

  حقيق اهدافهافى ت
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 ائل العلمية  الرس مناقشة: رعشخامس 
 شة تاريخ المناق الباحث اسم  لجنة الحكم والمناقشة 

درجة لا

 يةلعلما
 ةعنوان الرسال

 عطا هللا ا.د/ ايمان محمد محمود

  الباسط محمودا.د/ رفعت عبد 

 –كلية االداب  –اع علم االجتم استاذ 

 وان امعة حلج

 ى احمد  ابراهيم صبر /ا.م.د

يم  هابرا

  السبع علي

 حمد نحيلة  ا

 ماجستير  11/2020/ 30

تقويم االنشطة والخدمات 

  ةرعايالمقدمة من مكاتب 

وافدين بجامعة  ب الالطال

 الزهر ا

 
  المنشورة ث العلميةاألبحا : عشر سادس

الباحثين 

 المشاركين
 البحثنوان ع رمكان النش ةالسن

---- 2017 

في الخدمة  جلة دراسات م

 وم اإلنسانية لجتماعية والعاال

 جتماعية  لية الخدمة االك

 جامعة حلوان 

  (42العدد )

طوع  للت تماعيةجاال واقع استخدام طالب الخدمة

 اإللكتروني 

ا.م.د/ نيفين 

 محمد توفيق 
2018 

مجلة دراسات في الخدمة  

 ية لوم اإلنسان االجتماعية والع

 ماعية  كلية الخدمة االجت

 ن جامعة حلوا 

 (44العدد )

ة من لجمعيات األهليبار االجتماعي اآليات االبتك 

 منظور تنظيم المجتمع 

----- 2019 

  ةالخدم في دراسات  مجلة

 ،اإلنسانية  لعلوموا ةجتماعي اال

 2019 أبريل (،46) العدد 

  المجتمع تنظيم طريقة منظور من مقترح تصور

 مةالخد  لخريجي لماليا نالتمكي  دعيملت

 جتماعية اال

---- 2019 

  دمةخال في دراسات  مجلة

 انية،اإلنس والعلوم يةاالجتماع

 2019 أبريل (،46) العدد 

  يذو لاألطفا دمج برامج جودة معايير

  تنظيم طريقة ورمنظ  من الخاصة ت ياجااالحت 

    المجتمع

د/ يحيى عبده 

 محمد جاد 
2019 

Egyptian Journal of 

Social Work (EJSW) 

30June.2019 vol.8 

The Relationship between the Use 

of Social Networking Sites and 

Intellectual security among Students 

of Social Work 
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