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البلد
مصر
مصر
مصر
مصر

رابعا :الدورات التدريبية وورش العمل المحلية والدولية التي قمت بحضورها
الفترة
2004 /7/8 -6/19

عنوان البرنامج التدريبي
دورة التربية العسكرية
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي
()4-ICDL
دورة المكتبة الرقمية

2009/12/31-30

مهارات العرض الفعال

2010/10/30
2011/7/4-3

التدريب على مهارة مجموعات التبادل
دورة عن البرنامج اإلحصائي ()SPSS

2011/2/10-9

التخطيط االستراتيجي

2013/12/15-14
2011/2/14-13

تنظيم المؤتمرات العلمية

2013/12/22-21

سلوكيات المهنة

2013/10/31-29

برنامج تدريب المدربين ()ToT
لمشرفي التدريب الميداني

2014/1/2-1

مهارات االتصال

2014/1/9-8

اإلدارة الجامعية

2007/3/17
2009/11/18-17

2014/1/15-14
2011/2/7-6
2014/1/29-28
2010/12/30-29

نظام الساعات المعتمدة
معايير الجودة في العملية التدريسية

2017/12/ 13-12

بنك المعرفة المصري

2018/10/17

إعداد االختبارات اإللكترونية

2018/1/24-1/20

الدراسات االستراتيجية واألمن القومي

2018/8/8
2018/9/20 -9/16

التصنيف الدولي
()Overview of Scival
تدريب المدربين (( )TOT 1المستوى
األول)
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المكان
جامعة حلوان
مكتبة المعادي العامة
وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس بجامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
قاعة ا.د /حسن حسنى جامعة حلوان
برعاية المجلس االستشاري الرئاسي
للتعليم والبحث العلمي
وحدة تكنولوجيا المعلومات
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان
كلية الدفاع الوطني
أكاديمية ناصر العسكرية
قاعة ا.د /حسن حسنى جامعة حلوان
برعاية بنك المعرفة المصري
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان

2018/12/5

ورشة عمل بعنوان
(دكاكين بائعي وهم األلقاب وكيفية
التصدي لهم)

2019/1/28 -1/27

أساليب التقويم وإعداد المفردة
االختبارية

2019/1/31 -1/30

إعداد بنوك األسئلة

2019/2/7 -2/6

التفكير اإلبداعي

2019/4/15 -4/14

إعداد االختبارات اإللكترونية

2019/4/23

التحليل البيئي للكلية داخليا وخارجيا
()SWOT

2019/7/7

ورشة عمل تدريبية بعنوان
"مهارات استخدام السبورة الذكية في
تطوير الفعالية التعليمية"

2019/8/5-4

أسس بناء وتطوير المقرر الجامعي

2019/8/7-6

النشر العلمي

2019/8/21-20

الجوانب القانونية في األعمال الجامعية

2019/8/26-25

مهارات االتصال في أنماط التعليم
المختلفة

2019/8/28-27

سلوكيات وأخالقيات المهنة

2019/10/9

تصميم االستبيانات

2019/10/11

إعداد جدول المواصفات

2019/10/17-16

توصيف وتقرير المقرر
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مجلس الشباب المصري
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
قاعة ا.د /احمد كمال
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان
وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة
االجتماعية – جامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي

2019/12/4-3
2020/4/12
2020/5/4
2020/5/6
2020/5/8
2020/7/28

2020/7/28

2020/9/1

2020/9/14

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
إدارة الفريق البحثي
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
برنامج جامعة محمد بن راشد للطب
والعلوم الصحية لسفراء مناعة
دعونا نكسر سلسلة عدوى كوفيد19-
المجتمع
جامعة حمدان بن محمد الذكية
كيف تصبح معلما ً عن بعد في  24ساعة
موقع إدراك (احدى مبادرات مؤسسة
الملكة رانيا) بدعم من مركز محمد بن
االبتكار في العمل الحكومي
راشد لالبتكار الحكومي
موقع إدراك (احدى مبادرات مؤسسة
التدريس عبر األنترنت
الملكة رانيا) بدعم من الجامعة اللبنانية
وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة
ورشة عمل بعنوان
طنطا
(الكشاف العربي لالستشهادات
من خالل برنامج ويبكس
المرجعية)
()Webex meeting
Arabic Citation Index
ورشة عمل بعنوان "المشروعات
البحثية الممولة :الجهات المانحة
وفرص التمويل المتاحة"
المحاضر /األستاذ الدكتور محمود
وحدة دعم البحث العلمي بجامعة
المسالوى األستاذ المساعد بقسم هندسة
حلوان
اإللكترونيات واالتصاالت بكلية الهندسة
من خالل برنامج
بحلوان ،مؤسس ومدير معمل األبحاث
()Zoom meeting
الالسلكية بجامعة حلوان وعضو مجلس
إدارة مجمع اإلبداع والبحث العلمي
بجامعة حلوان ومدير وحدة التخطيط
االستراتيجي بالجامعة
ورشة عمل بعنوان
وحدة دعم البحث العلمي بجامعة
«كيف تختار المجلة العلمية المناسبة
حلوان
لنشر البحث؟»
من خالل برنامج
يُحاضر في الورشة أ.د /.محمد الشيمي
()Zoom meeting
األستاذ بكلية طب قصر العيني -جامعة
القاهرة
ورشة عمل بعنوان
( Meta-analysis: basic
وحدة دعم البحث العلمي بجامعة
)Concepts
حلوان
يحاضر في ورشة العمل األستاذة
من خالل برنامج
الدكتورة داليا أحمد أستاذ الصحة العامة
()Zoom meeting
بكلية الطب -جامعة القاهرة
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2020/9/20

17/10/2020

24/10/2020

29/10/2020

2020/10/31

ورشة عمل بعنوان
' How to Use an AI Powered
Tool RAx for your Research
ورشة عمل بعنوان
(شرح الئحة الدورة الثالثة عشر لترقية
أعضاء هيئة التدريس)
الجزء األول
يحاضر في الورشة األستاذ الدكتور
محمد الشيمي
األستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة
القاهرة ،والخبير بشئون البحث العلمي
والنشر الدولي
ورشة عمل بعنوان
(شرح الئحة الدورة الثالثة عشر لترقية
أعضاء هيئة التدريس)
الجزء الثاني
يحاضر في الورشة األستاذ الدكتور
محمد الشيمي
األستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة
القاهرة ،والخبير بشئون البحث العلمي
والنشر الدولي
ويبنار بعنوان
كيفية استخدام خدمة التحرير للبحوث
في بنك المعرفة المصري
How to use EKB Editing
Services for your manuscript
جلسة نقاشية مفتوحة بعنوان
(شرح الئحة الدورة الثالثة عشر لترقية
أعضاء هيئة التدريس)
يحاضر في الجلسة األستاذ الدكتور
محمد الشيمي
األستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة
القاهرة ،والخبير بشئون البحث العلمي
والنشر الدولي
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Dayanand Brijendra
Swaroop Post Graduate
College, Dehradun in
collaboration with RAx Labs
.and Balani Infotech Pvt. Ltd

مركز دعم البحث العلمي بجامعة
حلوان
()Zoom meeting

مركز دعم البحث العلمي بجامعة
حلوان
()Zoom meeting

بنك المعرفة المصري
()Zoom meeting

مركز دعم البحث العلمي بجامعة
حلوان
()Zoom meeting

2020/11/7

ورشة عمل بعنوان
(مقدمة إلى البحوث البينية)
تحاضر في الورشة ا.د /ايمان النشار
القائم بعمل عميد كلية الدراسات العليا
والبحوث البينية بجامعة حلوان

مركز دعم البحث العلمي بجامعة
حلوان
()Zoom meeting

2020/12/10

ورشة عمل الكترونية بعنوان
التعليم اإللكتروني ومعايير الجودة في
الجامعات وأسس تطوير المجالت
ودورها في نشر البحث العلمي

اتحاد الجامعات العربية
بالتعاون مع
الجمعية العلمية لكليات
ومعاهد الهندسة في
الجامعات بالعراق
()Zoom meeting

2020/12/22

ورشة عمل بعنوان
كيف تجذب وتطور وتحتفظ بالكودار
الموهوبين على مستوى القارة
االفريقية
Workshop
& "How to Attract, Train
Retain Talents in the African
"Continent

المصريين األعمال رجال جمعية
االفارقة
EABA
Egyptian African
Businessmen's Association
)(Zoom meeting

2020/12/24

ورشة عمل بعنوان
Cloud Computing

 قسم هندسة االتصاالت كلية العراقالجامعة
() Zoom meeting

2020/12/26

2021/1/20

2021/2/6

ورشة عمل أون الين بعنوان
إرشادات لتكون مقدم طلب تنافسي
للفوز بمنحة دراسية (الجلسة االولي)
Guidelines to be Competitive
Applicant to Win a
Scholarship
ورشة عمل أون الين بعنوان
إرشادات لتكون مقدم طلب تنافسي
للفوز بمنحة دراسية (الجلسة الثانية)
Guidelines to be Competitive
Applicant to Win a
Scholarship
ورشة عمل أون الين بعنوان
إرشادات لتكون مقدم طلب تنافسي
للفوز بمنحة دراسية (الجلسة الثالثة)
Guidelines to be Competitive
Applicant to Win a
Scholarship
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مكتب العالقات الدولية بجامعة حلوان
International Fund Division
– International Relations
Office – Helwan university
()Zoom meeting
مكتب العالقات الدولية بجامعة حلوان
International Fund Division
– International Relations
Office – Helwan university
()Zoom meeting
مكتب العالقات الدولية بجامعة حلوان
International Fund Division
– International Relations
Office – Helwan university
()Zoom meeting

2021/2/18

ورشة عمل بعنوان استخدام
مايكروسوفت فورم وكالس نوت بوك
MS form / Class Notebook

2021/2/20

دورة تدريبية بعنوان
االخطاء المنهجية في بحوث الخدمة
االجتماعية

2021/4/24

2021/2/27

2021/3/6

2021/3/8

2021/3/14

2021/4/20

شبكة الجامعات المصرية بمركز
الخدمات االلكترونية والمعرفية بأمانة
المجلس األعلى للجامعات بالتنسيق مع
شركة مايكروسوفت
()Zoom meeting
مركز بحوث الخدمة االجتماعية و
تنمية المجتمع ،كلية الخدمة
االجتماعية  ،جامعة الفيوم
()Zoom meeting

ورشة عمل افتراضية بعنوان
(اشكالية المياه العذبة فى العالم :شح مركز بحوث البيئة بالتعاون مع جمعية
الزهراء للتنمية البيئية
الموارد ام شح التدبير)
برعاية جامعة الموصل  ،العراق
برعاية رئيس جامعة الموصل
()FCC meeting
االستاذ الدكتور
Free Conference Call
قصى كمال الدين االحمدى
وباشراف الدكتور /فتحى عبد هللا منديل
ورشة عمل افتراضية بعنوان
مركز دعم البحث العلمى ،جامعة
االحصاء التطبيقى فى العلوم االنسانية
حلوان
باستخدام برنامج
()Zoom meeting
SPSS
Velosi Asset Integrity, HSE
ورشة عمل افتراضية بعنوان
& Engineering Services
تحليل ربطة العنق :تقييم المخاطر
United Kingdom, United
بشكل مرئي
Arab Emirates
BowTie Analysis : Visual
()Zoom meeting
Risk Assessment
وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية
ورشة عمل اون الين
التربية الرياضية ،جامعة بنى سويف
(جوجل درايف واستخداماتها فى
) (Microsoft Teams
االختبارات االلكترونية)
دورة تدريبية افتراضية بعنوان
مركز االمير مشعل بن ماجد بن عبد
العالج االسري المتمركز حول الحل
العزيز للبحوث االجتماعية و
ومقاربات ما بعد الحداثة
االنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز
ضمن سلسلة برنامج العالج االسري
()Zoom meeting
ومقاربات ما بعد الحداثة
المركز القومي للتعلم اإللكتروني
بمركز الخدمات اإللكترونية
والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات
برنامج تدريبى اون الين بعنوان
ومكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في
ادارة التعلم عن بعد
الدول العربية بالقاهرة واللجنة الوطنية
لليونسكو
)(Microsoft Teams
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2021/4/21

دورة تدريبية اون الين
االسرة واالدمان على المخدرات:
توقعات ومحاذير

2021/6/29

ورشة عمل بعنوان
الفطر األسود

2021/7/11

ورشة عمل بعنوان
التربية البيئية :مقترحات التطبيق

2021/7/14

2021/7/27

ورشة عمل بعنوان
ضمان الجودة في مؤسسات التعليم
العالي والقطاع الثالث األفريقية -
الوضع الحالي والطريق إلى األمام
Quality Assurance in African
Higher and Tertiary Education
institutions - Current State and
the way Forward
ورشة عمل بعنوان
التصحر وتحقيق اهداف التنمية
المستدامة

2021/7/29

دورة تدريبية اون الين
االتجار بالبشر في حاالت الطواري

2021/8/21

ورشة عمل اون الين
صناعة وإنتاج الفيديوهات باستخدام
Record Cast، Render Forest

2021/8/22-21

دورة تدريبية اون الين
أساليب القياس والتقويم واعداد
المفردة االختبارية

2021/8/24

دورة تدريبية اون الين
االختبارات االلكترونية
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ادارة الشئون االكاديمية و التدريب
بمجمع ارادة والصحة النفسية (خدمات
ارادة)  ،وزارة الصحة
جدة ،السعودية
()Zoom meeting
مجلس التعليم االلكتروني
كلية طب االسنان
الجامعة العراقية
()FCC meeting
Free Conference Call
مركز صباح األحمد للتدريب البيئي
(الجمعية الكويتية لحماية البيئة)
()Zoom meeting
مكتب العالقات الدولية بالتعاون مع
مركز ضمان الجودة بالجامعة واتحاد
الجامعات االفريقية
() Zoom meeting
مركز صباح األحمد للتدريب البيئي
(الجمعية الكويتية لحماية البيئة)
()Zoom meeting
Cornerstone OnDemand
Foundation
)(DisasterReady.org
قسم المكتبات والمعلومات
كلية اآلداب ،جامعة المنوفية
) (Microsoft Teams
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
((Zoom meeting
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
((Zoom meeting

2021/8/30

دورة تدريبية اون الين
اعداد جدول المواصفات

2021/10/5

ورشة عمل افتراضية
دور األخصائي االجتماعي في التعامل
مع مرضى الزهايمر واسرهم
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مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي
((Zoom meeting
مركز األمير مشعل بن ماجد بن عبد
العزيز للبحوث االجتماعية
واإلنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز
((Zoom meeting

خامسا :الندوات والمؤتمرات والسيمنارات التي قمت بحضورها
الفترة

عنوان الندوة أو السيمنار

2019/12/24

ندوة إطالق مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

السيمنار الرقمي ( )Webinarبعنوان
(التأثيرات النفسية واالجتماعية لجائحة كورونا على
المجتمع المصري) برعاية األستاذ الدكتور ماجد نجم
2020/7/2
رئيس جامعة حلوان واألستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
IFSW Europe Webinar
Title: The Social Work responses to the
2020/7/3
needs of homeless people in context of
COVID-19
IFSW Europe Webinar
’Title: Community social services
2020/7/10
responses to Covid-19 – lessons for the
!future
‘’Hands-on featuring a successful
academic career, Lessons from being in
’’Academia for 23 years
قواعد النشر الدولي
2020/7/13
المحاضر (ا.د /محمد فرج) األستاذ بالجامعة األمريكية
ومدير تحرير مجلة األبحاث المتقدمة التي تصدرها
جامعة القاهرة
THE IFSW 2020 ONLINE
CONFERENCE
The Global Social Work Agenda 20202030
2020/7/20-15
Co-Building Social Transformation
المؤتمر الدولي اإللكتروني للخدمة االجتماعية 2020
(أجندة الخدمة االجتماعية )2030- 2020

2020/7/19

المكان
قاعة المؤتمرات بالمكتبة
المركزية – جامعة حلوان
مجمع اإلبداع والبحث
والعلمي بجامعة حلوان
بالتعاون مع مركز دعم
البحث العلمي بجامعة حلوان
(من خالل برنامج )zoom
االتحاد الدولي لألخصائيين
االجتماعيين (أوروبا)
(من خالل برنامج )zoom
االتحاد الدولي لألخصائيين
االجتماعيين (أوروبا)
(من خالل برنامج )zoom

مركز دعم البحث العلمي
بجامعة حلوان
(من خالل برنامج )zoom

IFSW
االتحاد الدولي لألخصائيين
االجتماعيين

جلسة بعنوان (التسويق المجتمعي) احدى فعاليات
جمعية وطنية لتنمية وتطوير
احتفالية "بيت الحلم" لتكريم أفضل المؤسسات االيوائية
دور األيتام
في مصر ،والتي أقامتها جمعية وطنية تحت رعاية
Wataneya for the
وزارة التضامن االجتماعي
Development of
المحاضر /أ/مريم فرج -مدير المسؤولية المجتمعية ام
Orphanages
بي سي األمل  ،إدارة الجلسة  /أ/ياسمين الحاجري -نائب
(من خالل برنامج )zoom
المدير التنفيذي بجمعية وطنية
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2020/7/24

السيمنار الرقمي بعنوان (المنتدى االجتماعي الدولي
للعمل االجتماعي كخدمة أساسية) وذلك في إطار
االحتفال بيوم الخدمة االجتماعية الوطني في بيرو
Gracias por inscribirse para "Foro
Virtual Internacional Trabajo Social
"como Servicios Esenciales

FITS Latin America
and the Caribbean
facebook page
(من خالل برنامج )zoom

2020/7/25

المؤتمر الدولي الثامن للجمعية العربية للحضارة والفنون
اإلسالمية
"الحضارات والثورة الصناعية الرابعة
في ظل التعليم اإللكتروني"
2020/7/25-23

الجمعية العربية للحضارة
والفنون اإلسالمية
The Arab
Association of
Civilization and
Islamic Arts
(من خالل برنامج )zoom

2020/7/27

ندوة مستقبل التنقل الكهربائي في مصر في أطار
استدامة المدن
بمشاركة كال من:
أ.د  /سهير حواس -أستاذ العمارة والتنسيق العمراني
بجامعة القاهرة كلية الهندسة
د /احمد الضرغامي -االستشاري في مجال البيئة
والتنمية المستدامة
أ /محمد حجازي -مؤسس شركة مواصالت للقاهرة
 Transport for Cairoوالخبير في مجال استدامة
النقل والمواصالت
م /هبة احمد عطية -مؤسس مبادرة تبديل لنشر ثقافة
الدرجات الهوائية تبديل

مؤسسة فريدريش إيبرت
مكتب مصر
Friedrich Ebert
Stiftung / Egypt
Office
(من خالل برنامج )zoom

2020/7/29-27

السيمنار الرقمي الدولي بعنوان
(االتجاهات العالمية للصحة النفسية) بالهند في الفترة
من  27إلى  29يوليو 2020
Global Trends In Mental Health

MADRAS
CHRISTIAN
COLLEGE
)(AUTONOMOUS
Department of Social
& )Work (Aided
Centre for
International Social
Work, MCC
&
COMMONWEALTH
ORGANIZATION
FOR SOCIAL
WORK, UK
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2020/8/1

2020/8/1

2020/8/5

2020/8/8

2020/8/12

2020/8/12

السيمنار الرقمي بعنوان
(ريادة األعمال االجتماعية واالبتكار)
Social Entrepreneurship and Innovation
حاضرت فيه رائدة األعمال االجتماعية الهندية /شيفانى
جوبتا ()Shivani Gupta
CEO, Founder
Eduroutes
السيمنار الرقمي بعنوان (الفلسفة والحياة)
Philosophy & Life
والتي حاضر فيها د /اندريا بالدينى ( Dr. Andrea
 )Baldiniأستاذ مشارك في كلية اآلداب بجامعة نانجينغ
 ،الصين  ،ومدير مركز  NJUللدراسات الثقافية
الصينية اإليطالية ،وهو أيضا السفير الشاب لحكومة
مقاطعة جيانغسو ،و يحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة
من جامعة تمبل في فيالدلفيا ودكتوراه في علوم
النصوص من جامعة سيينا ،تشمل مجاالت تخصصه
وكفاءته الجماليات ونظرية الفن والنظرية النقدية
واالتصال الحضري والقانون ودراسات التراث
والمتاحف والفلسفة المقارنة (الشرق والغرب) وتاريخ
الفن وعلم الموسيقى وتاريخ الموسيقى
الويبنار الرقمي بعنوان
(الخدمة االجتماعية في  40صورة :لغة األشياء أو
الصور)
Social Work in 40 objects: the language of
things
المؤتمر الدولي بعنوان
(التحول الرقمي وقضايا الخدمة االجتماعية
البحث العلمي ،الممارسة ،التعليم ،التدريب)
2020/8 /9 – 8
رئيس المؤتمر (ا.د /رشاد احمد عبد اللطيف)
سكرتير عام المؤتمر (ا.د /لبنى عبد المجيد)
السيمنار الرقمي الدولي بعنوان
(استراتيجيات التواصل أثناء األوبئة)
Strategies For Communicating During A
,Pandemic
الذي نظمته رابطة الجامعات األفريقية
السيمنار الرقمي بعنوان
(علم اإلنجاز)
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منصة
Eduroutes
()Knowledge Hub
من خالل برنامج
()Google Meet

CSO Summer
Sessions at CSO
Education Group

موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
()Zoom meeting
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية ،وشبكة
مطوري الخدمة االجتماعية
جمهورية مصر العربية
()Zoom meeting
the Association of
African Universities
)(AAU
Ghana
()Zoom meeting
منصة إدراك الرقمية
إدراك (احدى مبادرات
مؤسسة الملكة رانيا)
()Zoom meeting

2020/8/13

2020/8/17

2020/8/20

2020/8/20

السيمنار الرقمي بعنوان
(تأثير الثقافة الرقمية في المنظومة التربوية وثقافة
الطفل المصري)
Impact of Digital Culture on Egyptian
Children
المحاضرين/
د /شريف حسنى (خبير اإلدارة والتنمية الذاتية
واستشاري طب وجراحات العيون)
د /محمد حجازي (استشاري تشريعات التحول الرقمي
واالبتكار والملكية الفكرية)
م /زياد عبد التواب (مساعد أمين عام مجلس الوزراء
لنظم المعلومات والتحول الرقمي)
م /وليد حجاج (خبير وباحث في امن المعلومات)
ا.د /صالح هاشم (أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة
الفيوم)
د /محمد خليف (استشاري االبتكار والتحول الرقمي،
وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت)
السيمنار الرقمي بعنوان
(التحرش سبل المواجهة والتحدي)
المحاضرين/
الدكتور /احمد ثابت ،األستاذ المساعد بجامعة أسيوط.
الدكتورة  /حنان سعيد السيد ،األستاذ المساعد بجامعة
اإلسكندرية
األستاذة /فاتن عريف ،أخصائية شئون المرأة والطفل
السيمنار الرقمي بعنوان
(طريقك إلى المنح الدراسية الدولية)
المحاضرين/
ا /سامي األحمد (مؤسس منصة مرجع)
ا /مروة أبو سعدة (استشاري المنح الدولية)
ا /إيمان مرسى ()Carrer Coach

السيمنار الرقمي بعنوان
(لقاء الباحثين العلمي ،األسبوع الوطني األول للخدمة
االجتماعية) بالهند
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لجنة الثقافة الرقمية
مبادرة الثقافة بين أيديك
المجلس األعلى للثقافة
()Zoom meeting

وزارة الشباب والرياضة
برنامج دعم المبادرات
الشبابية ،جمهورية مصر
العربية من خالل برنامج
()Zoom meeting
وزارة الشباب والرياضة
برنامج دعم المبادرات
الشبابية ،جمهورية مصر
العربية من خالل برنامج
()Zoom meeting
Dept. of Social Work,
Mahatma Gandhi
Kashi Vidyapith,
Varanasi
()Zoom meeting

2020/8/22

2020/8/24

2020/8/24

2020/8/26

2020/8/27

2020/8/28

2020/8/29

Department of Social
السيمنار الرقمي الدولي بعنوان
Work Hindustan
(ممارسة الخدمة االجتماعية الطبية في كينيا)
& College of Arts
المحاضر د /ويلكينز بيردز ( )Wilkins Ndegeبقسم
Science, Padur, OMR
تنمية المجتمع ،مدرسة اإلنسانيات والعلوم االجتماعية
Chennai, India
جامعة أفريقيا المسيحية العامة في كينيا ،أفريقيا
()Zoom meeting
وزارة الشباب والرياضة
برنامج دعم المبادرات
السيمنار الرقمي بعنوان
الشبابية ،جمهورية مصر
(اليات تسويق المشروعات الناشئة)
العربية من خالل برنامج
()Zoom meeting
Institute of Public
قضايا وتحديات المهاجرين والعمال غير الرسميين:
Enterprise, OU
سيناريو أثناء Covid-19
Campus
Issues & Challenges of Migrants and
Hyderabad, India
Informal Workers: Scenario during
()Zoom meeting
Covid-19 times
موقع
السيمنار الرقمي بعنوان
Social work student
(الخجل أو العار :األساس النظري ،تجاهله في الخدمة
connect
االجتماعية)
(Siobhan Maclean) Shame: the theory base. Too often, ignored
((Zoom meeting
?in social work
مركز أمان للتعليم
والتطوير ،جمعية وطنية
الندوة اإللكترونية بعنوان
لتنمية وتطوير دور األيتام
(مقومات الحياة الطيبة)
)) Zoom meeting
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
الندوة اإللكترونية بعنوان
مصر)
(مناقشة األجندة العالمية للخدمة االجتماعية)
((Zoom meeting
السيمنار الرقمي الوطني بعنوان
Department of
(السياسة التعليمية الجديدة ومسألة المرونة في التعليم
Education and
العالي ،هل يمكن ربط النقاط)
Internal Quality
نظم بواسطة قسم التعليم ووحدة ضمان الجودة الداخلية،
Assurance Cell, The
مدرسة بوبال للعلوم االجتماعية ،بوبال  ،ماديا براديش،
Bhopal School of
الهند
Social Sciences,
National Webinar on New Education
Bhopal, Madhya
Policy and the Question of Flexibility in
Pradesh
Higher Education. Can the Dots be
)(Zoom meeting
?connected
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2020/8/30

2020/9/2

2020/9/4

2020/9/12

2020/9/15

السيمنار الرقمي بعنوان
(الخدمة االجتماعية وقضايا التطوع الرقمي)
الذي نظم بواسطة الجمعية العربية للتنمية البشرية
والبيئية (شبرا مصر) بالتعاون مع جروب نبض الخدمة
االجتماعية بأسيوط
السيمنار الرقمي بعنوان
(األطفال المتأثرون بمراقبة الهجرة؛ المعرفة ،وتقديم
الدعم والتحديات األخالقية للخدمة االجتماعية)
;Children impacted by immigration control
knowledge, providing support and ethical
challenges for social work
الويبنار الرقمى بعنوان
كيف تتحقق من صحة أفكارك الخاصة بريادة األعمال
How to find Validation for your Startup
?Ideas
by Mr. Param Kalra (Founder, Starthub
)Nation
الويبنار الرقمى الوطني بعنوان
(السياسة التعليمية الجديدة  :2020التحديات والفرص)
National Webinar on New Education
Policy 2020: Challenges and
Opportunities
الندوة اإللكترونية بعنوان
دور الخدمة االجتماعية في مواجهة ظاهرة التحرش
تحت رعاية
األستاذ الدكتور  /ماجد فهمي نجم -رئيس جامعة حلوان
واألستاذ الدكتور  /حسام محمد رفاعي -نائب رئيس
الجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
واألستاذ الدكتور  /زغلول عباس حسنين -عميد كلية
الخدمة االجتماعية جامعة حلوان
واألستاذة الدكتورة  /عائشة عبد الرسول -وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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من خالل برنامج
)) Zoom meeting
موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
((Zoom meeting
منصة
Eduroutes
()Knowledge Hub
من خالل برنامج
()Google Meet
UGC Cell, Sri Guru
Gobind Singh
College, Sector-26,
Chandigarh in
collaboration with
Indian Economic
Association
)(Zoom meeting

كلية الخدمة االجتماعية
جامعة حلوان
)(Zoom meeting

2020/9/19

2020/9/21

2020/9/22

2020/9/23

الندوة اإللكترونية بعنوان
مناقشة األجندة العالمية للخدمة االجتماعية والتنمية
االجتماعية ( )2030-2020بيان رؤية االتحاد الدولي
لمدارس الخدمة االجتماعية
(دول شمال أفريقيا)
(محور حماية األطفال)
Discussion of the global agenda of social
)work and social development (2020-2030
Vision Statement of IASSW
()North African countries
الويبنار الرقمى بعنوان
(كيف تبني المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية
أساليب تدريس مرنة باستخدام نماذج التعلم الهجين
لتسريع قدرة الطالب على التكيف مع االقتصاد الرقمي)
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
المحاضرين:
Prof. Dr. Amr Ezzat Salama
Secretary General, AArU
Prof. Abdel Rahim Hunaiti
Assistant Secretary General, AArU
Jaafar Altaie
Director of Partnerships, Coursera
الويبنار الرقمى بعنوان
(سياسة التعليم المصرية ما بعد األزمة)
Egypt's Education Strategy Beyond the
Crisis
المحاضر :د  /طارق شوقي
(وزير التربية والتعليم المصري)

الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
وشبكة مطوري الخدمة
االجتماعية
من خالل برنامج
)) Zoom meeting

اتحاد الجامعات العربية
بالتعاون مع موقع
Coursera

American Chamber
of Commerce in
Egypt
((Zoom meeting

جمعية رجال األعمال
المصرية السويسرية
The Swiss Egyptian
الويبنار الرقمي بعنوان
(إيجاد الفرص في وقت األزمات خالل الموارد البشرية) Business Association
((Zoom meeting
Creating Opportunities in Crisis through
Human Resources
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2020/9/23

2020/9/26

2020/10/1

2020/10/1

2020/10/5

6/10/2020

2020/10/7

موقع
Social work student
السيمنار الرقمي بعنوان
connect
)(Models of disability
)(Siobhan Maclean
() Zoom meeting
Drabzeen Human
Development
مؤتمر لهجات
Jordan
مؤتمر الشباب العربي
)(Zoom meeting
الجمعية العربية للتنمية
المؤتمر الرقمي بعنوان
(الشراكة الصينية اإليطالية لتطوير العمل االجتماعي البشرية والبيئية & المجلس
العربي للمسئولية االجتماعية
العربي)
()ACSR
The Chinese- Italian partnership for the
()Zoom meeting
development of Arab Social Work
رابطة جنوب أفريقيا
لمؤسسات تعليم الخدمة
الويبنار الرقمى بعنوان
االجتماعية
(األوبئة والفقر وعدم المساواة :التعامل مع استجابة
The Association of
الخدمة االجتماعية)
South African Social
PANDEMICS, POVERTY, AND
Work Education
INEQUALITY: INTERROGATING THE
Institutions
SOCIAL WORK RESPONSE
)(ASASWEI
()Zoom meeting
الشبكة العربية للعلوم
المناقشة اإللكترونية بعنوان
السياسية ،الفنار لإلعالم
)البحث العلمي في أوقات األوبئة)
& AlFanarMedia
Research in Pandemic Times: Online
APSN
Discussion
جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
الويبنار الرقمى بعنوان
EABA
صناعة واستثمارات الطاقة في أفريقيا
Egyptian African
(نظره مستقبلية :التحديات والفرص)
Businessmen's
Energy Industry and Investments in Africa
Association
)(Outlook: Challenges and Opportunities
()Zoom meeting
مكتب اليونسكو بالقاهرة،
ومركز كمال أدهم للتلفزيون
الويبنار الرقمى بعنوان
والصحافة الرقمية بالجامعة
(المعلومات المضللة والمغلوطة في ظل كوفيد )19
األمريكية بالقاهرة
Misinformation and Disinformation in the
()Zoom meeting
Context of COVID-19
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2020/10/10

1011/10/2020

10/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

2020/10/13

الويبنار الرقمى بعنوان
(االستثمار في الصحة النفسية والوقاية من اإلدمان)
Investing in mental health and addiction
prevention

المعهد العربي للتنمية
المستدامة (معتمد)
()Zoom meeting

Department of Social
Work
الويبنار الرقمي بعنوان
Hindustan College of
(الصحة النفسية)
Arts & Science,
Mental Health
Chennai, India
()Zoom meeting
وكالة كلية الخدمة
الندوة اإللكترونية بعنوان
االجتماعية جامعة حلوان
نحو مبادرات شبابية ومجتمعية من منظور الخدمة
االجتماعية لمواجهة الكوارث واألزمات (في ظل األزمة لشئون خدمة المجتمع وتنمية
()Zoom meeting
العالمية كوفيد )19
Department of Social
Work
الويبنار الرقمي بعنوان
Hindustan College of
(استراتيجيات الوقاية من االنتحار)
Arts & Science,
""Suicide Prevention Strategies
Chennai, India
()Zoom meeting
جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
الويبنار الرقمي بعنوان
EABA
منتدى التجارة اإللكترونية في أفريقيا
Egyptian African
(التحديات والفرص)
Businessmen's
E-Commerce Forum in Africa
Association
”“Challenges and Opportunities
()Zoom meeting
جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
EABA
Egyptian African
Businessmen's
الويبنار الرقمى بعنوان
Association
الصحة األفريقية ،وتحديات مستقبل االقتصاد األفريقي
()Zoom meeting
African Health & Challenges for the
Future of African Economy
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2020/10/13

الويبنار الرقمى بعنوان
(االقتصاد الرقمى بعد كوفيد  :19النظرة العالمية
والسياقات المحلية)
The Digital Economy Post COVID-19:
Global Outlook and Local Contexts

14/10/2020

الندوة اإللكترونية بعنوان
(مبادئ تدقيق المعلومات)

2020/10/15

2020/10/16

الويبنار الرقمي بعنوان
(لقاء مع رجل األعمال  /نجيب ساويرس)
Agora Live Event with Naguib Sawiris
الويبنار الرقمي بعنوان
(اليوم الدولي للقضاء على الفقر :الوصول إلى الخدمات
االجتماعية والطبية واالجتماعية للجميع :نقطة انطالق
للخروج من الفقر)
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

الجامعة األمريكية في
القاهرة
Access to Knowledge
for Development
Center - A2K4D
AUC School of
Business
()Zoom meeting
مكتب اليونسكو بالقاهرة،
ومركز كمال أدهم للتلفزيون
والصحافة الرقمية بالجامعة
األمريكية بالقاهرة
()Zoom meeting
Agora University
Live YouTube

مجلس أوروبا للحقوق
االجتماعية
Council of Europe
()KUDO meeting
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية & المجلس
العربي للمسئولية االجتماعية
()ACSR
()Zoom meeting

-15
2020/10/16

المؤتمر الرقمي بعنوان
(مستقبل الخدمة االجتماعية المدرسية في الوطن
العربي)
The future of school social work in the
Arab world
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19/10/2020

الويبنار الرقمي بعنوان
(استشراف المستقبل :تصور لمستقبل الشراكات
الدولية بعد جائحة كورونا)
Visualizing Partnerships in Post-Pandemic
Environment: Beyond the Curve
يدير اللقاء األستاذة الدكتورة ميادة بالل مدير مكتب
العالقات الدولية باستضافة خبراء دوليين من قارات
العالم المختلفة وهم البروفسور فيديا يرافديكار من
الجامعة الدولية بالهند ،والبروفيسور كريج ألوم من
فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية ،والبروفيسور إسيل
بن هجان من جامعة نكروما للعلوم والتكنولوجيا فى
غانا ،والبروفيسور أبو بكر فتح هللا رئيس الشراكات
الدولية بجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة

مكتب العالقات الدولية
بجامعة حلوان
()Zoom meeting

2020/10/20

المؤتمر الرقمي بعنوان
االستثمار في مجال تكنولوجيا الرياضة في أفريقيا
Investing in Sports Technology in Africa

جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
EABA
Egyptian African
Businessmen's
Association
()Zoom meeting

2020/10/20

ويبنار بعنوان
ابتكارات ذات تأثير بشري :كيف يغير الذكاء
االصطناعي حياتنا
Innovations With Human Impact: How AI
is Transforming Our Lives

AUC School of
Business
American university
in Cairo

21/10/2020

السيمنار الرقمي بعنوان
(ربط رقم  20بالخدمة االجتماعية)
"The Big 20: Linking the number 20 to
"social work

21/10/2020

المنتدى اإللكتروني بعنوان
تقديم التدريس والبحوث التحويلية في عالم جديد
Delivering transformational teaching and
research in a new world

20

موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
((Zoom meeting
the Virtual Digital
Transformation
Forum
& Kazan Federal
University
Russia

مكتب اليونسكو بالقاهرة،
ومركز كمال أدهم للتلفزيون
والصحافة الرقمية بالجامعة
األمريكية بالقاهرة
()Zoom meeting
Attapady Adivasi
Development
)Initiatives (AADI
and University of
Kerala, Department
of Sociology and
Social Work, India
()Zoom meeting
Riyadh
()Zoom meeting
جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
EABA
Egyptian African
Businessmen's
Association
()Zoom meeting

21/10/2020

الندوة اإللكترونية بعنوان
التحقق في وسائل التواصل االجتماعي :معالجة
المصادر والمحتوى المرئي
Social Media Verification

21/10/2020

ويبنار بعنوان
دور األخصائيين االجتماعيين في إعادة بناء المجتمع
خالل فترة ما بعد كوفيد 19
Role of Social Workers in Rebuilding
society in the post Covid era

22/10/2020

ويبنار بعنوان
تأثير كورونا على ريادة األعمال

2020/10/24

المؤتمر الرقمي بعنوان
مستقبل العالقات التجارية بين مصر ونيجيريا وروندا
وغانا ودول البحر المتوسط
The Future of Trade Relations Between
Egypt , Nigeria , Rwanda, Ghana, and MS
Countries

2020/10/27

جلسة نقاشية عبر االنترنت بعنوان
الدراسات النسوية والجندرية في العالم العربي:
التحديات والفرص
المتحدثات
دينا الخواجة ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
ومدير معهد أصفري للمجتمع المدني والمواطنة في
الشبكة العربية للعلوم
الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان
السياسية ومعهد اصفري
إصالح جاد ،أستاذ مشارك في العلوم السياسية وعضو
هيئة تدريس في معهد دراسات المرأة ،جامعة بيرزيت ،للمجتمع المدني والمواطنة
(الجامعة األمريكية ببيروت)
فلسطين.
()Zoom meeting
حنان الداغور ،أستاذ مشارك بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة ابن زهر في أغادير ،المغرب.
دالل الفارس ،أستاذ مساعد ،قسم اللغة اإلنجليزية
وآدابها ،جامعة الكويت ،الكويت.
مدير الجلسة
نرمين عالم ،أستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة
رتجرز بالواليات المتحدة األمريكية
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2020/10/28

2020/10/28

2020/10/28

2020/10/28

2020/10/28

2020/10/30

3/4/2020

2020/11/4

منتدى النساء واالستثمار المستدام
بقيادة
العالم الدكتور /فاروق الباز
الدكتورة /فايدة كيوان
سعادة األستاذ /نظيم محمد الصباح

منتدى المستثمر العربي
العالمي بالتعاون مع منظمة
المرأة العربية  -دبي
()Zoom meeting

مؤسسة أم حبيبة لمناهضة
العنف األسرى
ندوة نقاشية عبر اإلنترنت بعنوان
(محافظة أسوان)
العواقب النفسية للعنف األسري .وكيف ضاعفت
Om Habibeh
"كورونا من تأثيراته؟
Foundation
()Zoom meeting
مكتب اليونسكو بالقاهرة،
الندوة اإللكترونية بعنوان
ضمان سالمة الصحفيين أثناء تغطيتهم لألخبار في زمن ومركز كمال أدهم للتلفزيون
والصحافة الرقمية بالجامعة
الكورونا
األمريكية بالقاهرة
Ensuring Journalists Safety When
()Zoom meeting
Reporting on COVID-19
موقع
Social work student
السيمنار الرقمى بعنوان
connect
أماكن الممارسة في تدريبات الخدمة االجتماعية
(Siobhan Maclean) Practice placements in social work training
((Zoom meeting
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية & شبكة
حلقة نقاشية بعنوان
مطوري الخدمة االجتماعية
(إدارة الحالة االجتماعية في العمل االجتماعي)
)(Zoom meeting
االتحاد الدولي لألخصائيين
IFSW Europe Webinar
االجتماعيين (أوروبا)
Social workers working in the conflict and
(من خالل برنامج )zoom
war zones in Europe
جمعية رجال األعمال
المؤتمر الرقمي بعنوان
المصريين االفارقة
دور الطاقة في التنمية المستدامة داخل القارة وفقا
EABA
لرؤية أفريقيا 2063
Egyptian African
The Role of Energy in Sustainable
Businessmen's
Development in the African Continent
Association
according to Africa 2063 Vision
()Zoom meeting
مكتب اليونسكو بالقاهرة،
ندوة الكترونية بعنوان
ومركز كمال أدهم للتلفزيون
معالجة المعلومات المضللة والخاطئة في وسائل اإلعالم
والصحافة الرقمية بالجامعة
Addressing misinformation and
األمريكية بالقاهرة
disinformation in the media Confirmation
()Zoom meeting
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إيكوبيس /الشرق األوسط
ندوة الكترونية بعنوان
ومؤسسة داغ همرشولد
(الحوار في عملية بناء السالم :فهم وجهات النظر
Eco Peace Middle
المختلفة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)
East & Dag
2020/11/4
Dialogue in Peace building: Understanding
Hammarskjöld
different perspectives from the MENA
Foundation
region
(من خالل برنامج )zoom
KAPS
ويبنار بعنوان
تأثيرات السياسة التعليمية الوطنية  2020على مهنة Kerala Association of
professional social
الخدمة االجتماعية
2020/11/6
workers, India
Implications of the National Education
()Zoom meeting
Policy 2020 on Professional Social Work
ويبنار بعنوان
التحول الرقمي في التعليم العالي والتعليم العالي
اتحاد الجامعات األفريقية
األفريقي
AAU
2020/11/13-9
احتفالية أسبوع الجامعات اإلفريقية 2020
()Zoom meeting
African Universities' Week Celebrations
2020 November 9-13, 2020
Pactor Editora
ندوة عبر األنترنت بعنوان
Portugal
تحديات مهنة الخدمة االجتماعية
9/11/2020
(البرتغال)
SERVIÇO SOCIAL - Desafios da
Live YouTube
Profissão
لقاء تعريفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية
والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو بخصوص التقدم
التي  UNITWINو  UNESCO Chairلبرامج
قاعة رئيس جامعة حلوان
تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي
مبنى رئاسة الجامعة
لالرتقاء بالقدرة المؤسسية من خالل تبادل الخبرات
2020/11/10
مكتب العالقات الدولية
والمعارف ،واالرتقاء بالبحوث البينية ،والبرامج
المشتركة ،وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من األنشطة
الجامعية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة في
مختلف المجاالت ذات األولوية لمنظمة اليونسكو
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر ،القاهرة)
حلقة نقاشية بعنوان
()Zoom meeting
(المخاطر المهنية لألخصائيين االجتماعيين في العمل
13/11/2020
االجتماعي)
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مجمع الشارقة للبحوث
والتكنولوجيا واالبتكار
Sharjah Research
Technology and
Innovation Park ,
UAE
)Zoom meeting(
Pactor Editora
Portugal
)(البرتغال
Live YouTube
جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
EABA
Egyptian African
Businessmen's
Association
)Zoom meeting(
مؤسسة ندي لطرق مصرية
آمنة
The NADA
Foundation for Safer
Egyptian Roads
)Zoom meeting(
AADI, Attappady in
Association with
LOKMANCH &
JESA (Jesuits in
Social Action),
Kerala, India
) Zoom meeting)
شبكة نيجريا للمنظمات غير
الحكومية
Nigeria Network of
NGOs
) Zoom meeting)

ويبنار بعنوان
تحديات رواد األعمال في اإلمارات
Entrepreneurs Challenges in the UAE

2020/11/16

ندوة عبر األنترنت بعنوان
)(علم النفس العيادي
ضمن دورات التدخل في علم النفس
Clínica | Ciclo de 4 Webinars de
Psicologia "Intervenção em Psicologia"

2020/11/16

ويبنار بعنوان
التعاون الزراعي المصري السوداني بين الماضي
والحاضر والمستقبل في ظل المستجدات

2020/11/17

ندوة عبراالنترنت بعنوان
شباب مصريون يقودون الحركة نحو سالمة الطرق

2020/11/17

ويبنار بعنوان
 على19 التأثيرات االجتماعية االقتصادية لكوفيد
األطفال واستجاباتنا اإلبداعية له
Socio-Economic Impact of COVID 19 on
Children and Our Creative Responses

2020/11/18

ويبنار بعنوان
بناء العالقات والتعاون مع المانحين
Building Donor Relationships and
Collaboration

2020/11/18
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موقع
ويبنار بعنوان
Social work student
 إدارة النهايات بشكل:الممارسة القائمة على العالقات
connect
جيد
(Siobhan Maclean)
Relationships based practice: managing
(Zoom meeting(
endings well
Department of Social
المؤتمر الدولى بعنوان
Work (Aided),
نمو االعتماد الدولي في الخدمة االجتماعية الدولية
Madras Christian
Growing Global Interdependence in
College, India.
International Social Work
MIIMS Medical
Social Service
بعنوان ويبنار
Officers Association
االجتماعية للخدمة القومي المجلس قانون مناقشة
(AMA) &
بالهند: والممارسة التعليم
Department of Social
Consultation on National Council of Social
Work (Aided),
Work Bill: Expectations & Promises
Madras Christian
College, India.
مؤتمر اون الين بعنوان
الجمعية العربية للتنمية
حالة اليمن: العمل االجتماعي العربي
البشرية والبيئية (شبرا
– -البحث العلمي التعليم الممارسة
)مصر
العرض المقدم بعنوان
(Zoom meeting)
) تعليم العمل االجتماعي على مستوى البكالوريوس
(بجامعة حلوان
ويبنار بعنوان
الدمج في فترة:  الشباب ومستقبل العمل،النساء
التحديات
Women, Youth and the Future of Work:
الجامعة األمريكية في
Inclusion in Challenging Times
القاهرة
Access to Knowledge for Development
AUC School of
Center Tenth Annual Workshop
Business &
Friedrich Ebert
Stiftung / Egypt
Office
( Zoom meeting )
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2020/11/18

-19
2020/11/20

2020/11/21

-20
2020/11/21

2020/11/24

a project within the
framework of the
DAAD
Transformation
Partnership
Programme which is
being carried out
jointly by academics
from the WürzburgSchweinfurt
University of Applied
Sciences, the
German-Jordanian
University, the
Lebanese University
and the Yarmouk
University
Department of Social
Work, Hindustan
College of Arts &
Science, Chennai
& Department of
Social Work, Pan
Africa Christian
university, Kenya
موقع
Social work student
connect
(Siobhan Maclean)
(Zoom meeting)
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
)مصر
(Zoom meeting)
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
)مصر
(Zoom meeting)

مؤتمر أون الين بعنوان
توطين الخدمة االجتماعية في البلدان العربية
Localisation of Social Work in Arab
Countries' (LOSWAC)

-25
2020/11/26

ويبنار بعنوان
 منظور:19 التحديات والفرص خالل فترة كوفيد
مؤسسي
Challenges and Opportunities during
COVID - 19 Pandemic - An Institutional
Perspective

2020/12/2

ويبنار بعنوان
(الرجوع إلى أساسيات الممارسة االنعكاسية )التأملية
في الخدمة االجتماعية
Back to Basics : Reflective Practice

2020/12/2

جلسة نقاشية بعنوان
االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة

2020/12/4

ملتقى األخصائيين االجتماعيين كلنا متطوعين
التطوع في العمل االجتماعي لبناء قدرات الشباب
( – –)ندربهم نأهلهم ندعمهم
في ضوء االحتفال باليوم العالمي للتطوع
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2020/12/5

2020/12/5

2020/12/8

2020/12/10

2020/12/10

2020/12/14

2020/12/18

2020/12/18

شبكة أريج
ويبنار بعنوان
إعالميون من أجل صحافة
إطالق ورقة سياسة المعلومات الخاطئة  /المضللة
استقصائية عربية
Misinformation/Disinformation Policy
ARIJ
Paper Launch
)(Zoom meeting
جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
EABA
مؤتمر آفاق وفرص التشييد والبناء والعقار في القارة
Egyptian African
األفريقية بين الواقع والمستقبل
Businessmen's
Association
)(Zoom meeting
Association of
ويبنار دولي بعنوان
African Universities
إطالق مجلس وظائف أفريقيا
Ghana
the Launch of the Africa Jobs Board
( )Zoom meeting
The Permanent
Secretariat of the
Community of
سيمنار اون الين بعنوان
Democracies and the
المشاركة الديمقراطية االبتكارية :جمعية المواطنين
Conference of the
Innovative Democracy Participation:
INGOs of the
Citizens’ Assembly
Council of Europe
)( CISCO Webex
مؤسسة محمد بن راشد أل
ويبنار بعنوان
مكتوم للمعرفة وبرنامج
مسار السياحة في ظل فيروس كورونا :وجهة مجهولة
األمم المتحدة اإلنمائي
Navigating Tourism Through Coronavirus:
( )Zoom meeting
Destination Unknown
Institute of
Professional
ويبنار دولي بعنوان
Excellence and
دور التعليم واإلدارة لالستدامة خالل األوقات العصيبة
Management,
Role of Education and Management for
)Ghaziabad (U.P
Sustaining through Turbulent Times
India
( )Zoom meeting
ويبنار بعنوان
مؤسسة محمد بن راشد أل
الفصحى على قنوات التواصل االجتماعي
مكتوم للمعرفة
ضمن مبادرة بالعربي واالحتفال باليوم العالمي للغة
()Zoom meeting
العربية
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-20
2020/12/21

المؤتمر الدولي السادس لكلية الفنون التطبيقية
)الفنون التطبيقية بين التكنولوجيا واالقتصاد(
الرؤي المصرية الصينية

-13
2020/12/21

ملتقى أريج السنوي الثالث عشر

-21
2020/12/24
2020/12/22

المخيم االفتراضي
التكامل بين الجامعات والشركات يخلق اقتصادا رقميا
ويبنار بعنوان
بناء تكنولوجيا مالية مستدامة
Building a Sustainable Fintech

2020/12/26

ندوة أون الين بعنوان
دور الخدمة االجتماعية في مكافحة االتجار بالبشر

2020/12/26

المشاركة بورقة عمل بعنوان
) مشروعات التخرج المرتكزة على ريادة األعمال(
ضمن فعاليات المونديال الرقمي للمبادرات الشبابية
الفاعلة لعام 2020
المؤتمر الخامس لمبادرات الشباب العربي والمسئولية
المجتمعية لعام 2020

2020/12/28

المنتدى الدولي العلمي لبحوث المسؤولية المجتمعية
لعام 2020

2020/12/30

الندوة العلمية الرفيعة المستوى بشأن الجهود العالمية
للوصول إلى لقاحات وباء كوفيد 19

2021/1/3-1

المؤتمر الدولي اإللكتروني بعنوان
مؤتمر العمل االجتماعي العربي :حالة السودان
البحث العلمي(التعليم الممارسة التدريب)
المشاركة بورقة عمل بعنوان
) مشروعات التخرج المرتكزة على ريادة األعمال(
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كلية الفنون التطبيقية
جامعة حلوان
()Zoom meeting
شبكة أريج
إعالميون من أجل صحافة
استقصائية عربية
ARIJ
()Zoom meeting
مؤشر عمران
()Zoom meeting
AUC School of
Business
()Zoom meeting
وكالة الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة كلية–
الخدمة االجتماعية جامعة–
حلوان بالتعاون مع الجمعية
المصرية للحقوق االقتصادية
واالجتماعية
()Zoom meeting
الشبكة اإلقليمية للمسئولية
االجتماعية
عضو برنامج األمم المتحدة
لالتفاق العالمي
()Zoom meeting
الشبكة اإلقليمية للمسئولية
االجتماعية
()Zoom meeting
الشبكة اإلقليمية للمسئولية
االجتماعية
)مكتب أوروبا(
عضو برنامج األمم المتحدة
لالتفاق العالمي
()Zoom meeting
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
()Zoom meeting

AADI,
LOKMANCH,
Attappady in
Association with
KAPS (Kerala
Association of
Professional Social
Workers), Palakkad,
Kerala
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
)مصر
)Zoom meeting(
Velosi Asset
Integrity, HSE &
Engineering Services,
United Arab Emirates
)Zoom meeting(
Department of Social
Work, Hindustan
College of Arts &
Science, Chennai,
India
)Zoom meeting(
مؤشر عمران
)Zoom meeting(
موقع
Social work student
connect
(Siobhan Maclean)
(Zoom meeting)
International
Association of
Schools of Social
Work (IASSW) and
International Council
on Social Welfare
(ICSW)
(Zoom meeting)

الويبنار الدولي بعنوان
)2021( الحق فى الصحة في ظل الوضع الجديد
Right to health in New Normal- 2021

2021/1/6

الندوة النقاشية اإللكترونية بعنوان
الحوار المجتمعي إلنشاء معهد رشاد عبد اللطيف
للرعاية والتنمية والعمل االجتماعي الدولي

2021/1/8

الويبنار الدولي بعنوان
Introduction to Environmental Impact
Assessments (EIAs)
مقدمة إلى تقدير األثر البيئي

2021/1/9

الويبنار الدولى بعنوان
استراتيجيات فعالة نحو تنمية المجتمع
Effective strategies towards community
development

2021/1/9

الندوة االفتراضية
 لماذا يتعثر العرب؟.. فى عصر التكالت االقتصادية

2021/1/13

الويبنار الدولي
 العودة الى المستقبل:التيسير
Facilitated: Back to the Future

2021/1/13

المؤتمر الدولي االلكتروني
تعليم وتطوير الخدمة االجتماعية الدولية
العالقات االنسانية – مفاتيح اعادة صنع العمل
االجتماعي من اجل المستقبل
Kickoff Plenary Sessions
International Social Work Education and
Development Online Conference 2021
International Social Work Education and
Development Online Conference 2021

2021/1/16-15
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2021/1/16

جلسة نقاشية بعنوان
الخدمة االجتماعية االكلينكية طريقنا الى الرخصة
الدولية
Clinical social work is our way to the
international license

2021/1/21-19

اسبوع ابو ظبى لالستدامة
Abu Dhabi Sustainability Week
Youth 4 Sustainability (Y4S) Virtual
Forum

2021/1/20

جلسة نقاشية حول
صحافة التعليم  :موضوعات وادوات

2021/1/20

ندوة الكترونية بعنوان
جائحة كورونا  :الموجة الثانية (سبل الوقاية واللقاح)

2021/1/20

الويبنار الدولي بعنوان
الرجال فى الخدمة االجتماعية
Men in Social Work

2021/1/23

الملتقى التاسع لشركاء الشبكة االقليمية للمسئولية
االجتماعية لعام 2021

2021/1/24

ندوة الكترونية بعنوان
دور منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة العنف القائم
على النوع االجتماعي
عنوان الورقة
(تحليل العنف القائم على النوع من خالل الفيلم
االمريكي (شخصيات مخفية)  ،قصة كاثرين جونسون
)Hidden Figures (2016
Katherine Johnson
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الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
()Zoom meeting
The virtual ADSW
Summit
Hosted by Masdar
Company , Masdar
City , Abu Dhabi ,
UAE
الفنار لالعالم عن التعليم
والبحوث والثقافة
()Zoom meeting
كلية الطب البشري بالتعاون
مع كلية التربية ،جامعة بنى
سويف
()Zoom meeting
موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
)(Zoom meeting
الشبكة االقليمية للمسئولية
المجتمعية
)(Zoom meeting
نظمت بواسطة مجموعة من
الباحثين بمرحلة الماجستير،
قسم العمل مع المجتمعات
والمنظمات  ،كلية الخدمة
االجتماعية  ،جامعة حلوان
ضمن مقرر التدريب
الميدانى  ،المستوى الثالث
)(Zoom meeting

2021/1/26

ويبنار بعنوان
اعادة التفكير فى االقتصاد الكلي فى العصر الرقمي
Rethinking Macroeconomics In The
Digital Age

الجامعة االمريكية
Willard W. Brown
International
Business Leadership
Webinar
AUC School of
Business
)(Zoom meeting

2021/1/26

ويبنار بعنوان
ريادة االعمال فى تكنولوجيا التعليم  :تجربة نادى
الروبوت فى الجامعة اللبنانية الدولية
وحاضر فى الويبنار ا.د /سامى حمود االستاذ بكلية
العلوم ومؤسس نادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية

نادى ريادة االعمال  ،كلية
الفنون التطبيقية  ،جامعة
حلوان
)(Zoom meeting

2021/1/27

حلقة نقاشية الكترونية
كتابة مقترح قصة صحفية خاصة بالتعليم

2021/1/27

الويبنار الدولي بعنوان
نظرية تعلم الكبار
Adult Learning Theory

2021/1/29

مؤتمر اون الين بعنوان
كوفيد  19يفاقم الفقر  :بيانات وتجارب الميدان
""Covid-19 supercharging poverty
data and experiences from the ground
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الفنار لالعالم عن التعليم
والبحوث والثقافة
)(Zoom meeting
موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
)(Zoom meeting
الشبكة االوروبية لمكافحة
الفقر
European AntiPoverty 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

2021/1/30-28

مؤتمر اون الين بعنوان
العمل االجتماعي العربي (حالة فلسطين)

2021/1/29

الويبنار الوطنى
خطى نحو تسويق العمل البحثي
Footstep towards Commercialization of
Research work

2021/2/3

ويبنار بعنوان
LGBTQ+ History Month

2021/2/4

ويبنار بعنوان
المجلس القومى لالخصائيين االجتماعيين :ما المنافع
التى سوف تعود على االخصائيين االجتماعيين؟
National Council for Social Workers:
?What Benefits Social Workers will have

2021/2/7

ندوة الكترونية بعنوان
المنصات الرقمية ودورها فى دعم ريادة االعمال
االجتماعية بالتطبيق على منصة بيفول الدولية
يقدمها الدكتور /بشار حركي المؤسس والرئيس التنفيذى
لمنصة بيفول المتخصصة فى نشر وتعزيز ثقافة العمل
التطوعي واداء المسئولية المجتمعية

2021/2/10

جلسة نقاشية الكترونية
دور التكنولوجيا فى محاربة التحرش
نورا نافع
متخصصة برامج بهيئة االمم المتحدة للمرأة فى مصر
سلمى مدحت شعبان
مؤسسة تطبيق متخافيش
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الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
()Zoom meeting
Research Cell , Dr.
Ambedkar Collage ,
& Deekshabhoomi
Nagpur in association
with Intellectual
)Cooli LLP (IP Firm
()Zoom meeting
موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
)(Zoom meeting
the 3rd edition of
Mary Richmond
series
Dept. of Social Work,
BCm College,
Kottayam
)(Zoom meeting
نادى ريادة االعمال  ،كلية
الفنون التطبيقية  ،جامعة
حلوان
)(Zoom meeting
مبادرة مصدر تبدأ
StartEgypt
ممولة من وزارة التنمية
الدولية في المملكة المتحدة
( )DFIDبدعم من مؤسسة
التمويل الدولية ()IFC
عضو مجموعة البنك الدولي
بدعم من Flat6Labs

2021/2/10

2021/2/17

ويبنار دولي
ان ننظر او ال ننظر؟ استكشاف التحديات االخالقية حول
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
ويبنار بعنوان
إطالق كتاب الخدمة االجتماعية الهندية
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

2021/2/17

الويبنار الدولي االول بعنوان
الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم
العالي

2021/2/23

السيمنار الدولي بعنوان
دور الجامعات فى دعم النظم البيئية للمجتمع
How can universities support the
?community’s ecosystem

2021/2/24

2021/2/26

ملتقي انطالقة مبادرة
(معلم القرن  21لصناعة طالب مبتكر)
لقاء الكتروني بعنوان
(دليل لممارسة العمل االجتماعي الريفي لتحقيق التنمية
المستدامة)
المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية كنموذج
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موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
)(Zoom meeting

Taylor and Francis
Group (Go to
)Webinar App
United Kingdom

لجنة مكافحة الفساد  ،ومكتب
العالقات الدولية  ،جامعة
حلوان
)(Zoom meeting
جامعة الملك سلمان الدولية
االهلية  ،جنوب سيناء،
مصر
برعاية رئيس الجامعة ا.د/
اشرف سعد
King Salman
International
University
)(Zoom meeting
منصة مؤشر عمران
)(Zoom meeting
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
()Zoom meeting

2021/2/26

2021/2/28

2021/3/8

2021/3/10-9

2021/3/12-11

ويبنار اليوم العالمى للمنظمات غير الحكومية
(التحديات التى تواجه المنظمات غير الحكومية فى
الصراع وما بعد الصراع)
World NGO Day Webinar
Challenges Facing NGOs in Conflict and
Post-Conflict Situations
ندوة الكترونية بعنوان
العالقات الدولية والجامعات الذكية
المحاضر /ا.د /معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة
الجديدة
ملتقي المراة فى مجال علم البيانات
Women in Data Science

The Conference of
INGOs of the
Council of Europe
online Live
Streaming
مركز العالقات الدولية ،
جامعة سوهاج
()Zoom meeting
الهيئة العامة للتعلم التطبيقي
والتدريب ،مركز ابن الهيثم
للتدريب اثناء الخدمة ،
الكويت
) (Microsoft Teams

المنتدى االفتراضي
THE Southern Africa
منتدى جنوب افريقيا لمعامل التاثير
& Impact Forum
اعادة تصور الجامعات من اجل االبداع المشترك
University of Pretoria
للمعرفة عبر التخصصات
THE (Times Higher
THE Southern Africa Impact Forum
)Education
Reimagining universities for
Trancdisciplinary Knowledge Co-Creation
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
()Zoom meeting

المؤتمر االفتراضي
العمل االجتماعي العربي (حالة العراق)
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2021/3/17

2021/3/17-16

2021/3/17

اليوم العالمى للخدمة االجتماعية 2021
افتتاحية /الكلمة الرئيسية
World Social Work Day 2021
Celebration At Geneva

الملتقي االفتراضي
الخدمة االجتماعية بين واقع الممارسة المهنية
والتطلعات المستقبلية

ندوة افتراضية بعنوان
تقنية االستنساخ البصري اللمسي (طريق جديد لمعلم
المستقبل)
المتحدث ا.د /خالد محمد فرجون
استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم ،كلية التربية ،جامعة
حلوان  ،والوكيل والعميد االسبق للكلية
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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
مركز االمير مشعل بن ماجد
بن عبد العزيز للبحوث
االجتماعية واالنسانية &
قسم علم االجتماع والخدمة
االجتماعية بكلية االداب،
جامعة الملك عبد العزيز
()Zoom meeting

اكاديمية نسيج
NaseeJ Academy
()Zoom meeting

2021/3/31

2021/4/8-7
2021/4/14

2021/4/20

2021/4/24

2021/4/28

2021/4/29

2021/5/1

Social Work Webinar
Series 2021
ويبنار بعنوان
University Malaysia
قضايا شائعة فى التطوع
Sarawak
Common Issues in Volunteerism
)(Cisco Webex
دائرة الخدمات االجتماعية،
مؤتمر الخدمة االجتماعية الثانى عشر (االفتراضي)
حكومة الشارقة
تحت شعار
()Zoom meeting
ادارة االزمات فى العمل االجتماعي
اكاديمية نسيج
ندوة عبر االنترنت
NaseeJ Academy
البيانات الضخمة وتوظيفها فى التصميم التعليمى
()Zoom meeting
مكتبة الملك عبد العزيز
ندوة الكترونية بعنوان
تعليم المعلومات والمكتبات فى الوطن العربي بين واقع العامة & الفهرس العربي
الموحد
صعب وتحديات أصعب
()Zoom meeting
المحاضر د /سعد بن سعيد الزهري
تقديم عرض بوريوينت بعنوان
مهارة االقناع للمتطوعين في مجال عالج اإلدمان
صندوق مكافحة وعالج
برنامج االمسيات الرمضانية
اإلدمان والتعاطي
بالتعاون مع د إبراهيم عسكر
()Zoom meeting
د /رشا رشاد مدير قسم البرامج الوقائية ومشرف
التوعية االلكترونية
تقديم عرض بوريوينت بعنوان
مهارة التواصل للمتطوعين في مجال عالج اإلدمان
صندوق مكافحة وعالج
برنامج االمسيات الرمضانية
اإلدمان والتعاطي
بالتعاون مع د /إبراهيم عسكر
()Zoom meeting
د /رشا رشاد مدير قسم البرامج الوقائية ومشرف
التوعية االلكترونية
مكتبة الملك عبد العزيز
ندوة الكترونية بعنوان
منهجيات االبداع واالبتكار في العصر الرقمي :خطوات العامة & الفهرس العربي
الموحد
عملية نحو التميز المؤسسي
()Zoom meeting
المحاضر د /منصور كامل منصور
تقديم عرض بوريوينت بعنوان
مهارة االبتكار االجتماعي للمتطوعين في مجال عالج
اإلدمان
صندوق مكافحة وعالج
برنامج االمسيات الرمضانية
اإلدمان والتعاطي
بالتعاون مع د /إبراهيم عسكر
()Zoom meeting
د /رشا رشاد مدير قسم البرامج الوقائية ومشرف
التوعية االلكترونية
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2021/5/29

ندوة الكترونية بعنوان
التطوع االلكتروني ودوره في االزمات والكوارث

2021/6/9

الويبنار الدولي
ممارسة الخدمة االجتماعية الموجهة بالقيم
Values-driven social work practice:
Applying the lessons from He Died
Waiting

2021/6/27

ندوة بعنوان
المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

2021/7/14

2021/7/19

ندوة
أثر جائحة كوفيد  19على الشركات الصغيرة
والمتوسطة :التحديات والفرص

ندوة الكترونية رقم ( )21بعنوان
دور االخصائيين االجتماعيين في تعزيز العدالة
االجتماعية
Symposium' 21 on
"Role of Social Workers in Promoting
"Social Justice
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طالب الدكتوراه (المستوى
الثالث) ضمن مقرر التدريب
الميداني ،قسم العمل مع
المجتمعات والمنظمات
كلية الخدمة االجتماعية
جامعة حلوان
()Zoom meeting
موقع
Social work student
connect
)(Siobhan Maclean
)(Zoom meeting
الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
()Zoom meeting
مؤسسة محمد بن راشد أل
مكتوم للمعرفة ،سلسلة
حوارات المعرفة
وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
()Zoom meeting
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

2021/7/24

ويبنار وطني بعنوان
مخطط التنمية الوطنية :مجلس تعليم الخدمة
االجتماعية
NUV - National Webinar on Blueprint for
National Development: Council for Social
Work Education

The Department of
Social Work,
Navrachana University
in collaboration with
National Association of
Professional Social
Workers in India
)(NAPSWI
))Zoom meeting

2021/7/28

ندوة افتراضية بعنوان
التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي
المتحدث المهندس /أسامة البيك
مدير تجربة العميل – قطاع التعليم
شركة نسيج

اكاديمية نسيج
NaseeJ Academy
()Zoom meeting

2021/7/30

اللقاء االلكتروني
االحتفال باليوم العالمي لمكافحة االتجار بالبشر

2021/8/5

ندوة الكترونية بعنوان
(الثقافة الرقمية وتطوير القرية المصرية)

2021/8/8

ندوة الكترونية
تجارب رائدة لهيئات االعتماد والجودة لمؤسسات
التعليم العالي العربية

2021/8/11-10

الويبنار الدولي
طرق البحث في الخدمة االجتماعية
International Webinar on Research
methods in Social Work

2021/8/11

ندوة افتراضية بعنوان
التخطيط واالبتكار في مؤسسات التعليم العالي
المتحدث  /عالء الشرعة
مستشار اكاديمى – قطاع التعليم العالي
شركة نسيج

2021/8/11

ندوة
الحد من التغير المناخي :تحقيق هدف طموح
Curbing Climate Change: Ambitious Yet
Achievable Aim
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الجمعية العربية للتنمية
البشرية والبيئية (شبرا
مصر)
()Zoom meeting
لجنة الثقافة الرقمية ،المجلس
األعلى للثقافة
()Zoom meeting
األمانة العامة التحاد
الجامعات العربية
()Zoom meeting
organize by
Hindustan, College of
Arts and Science,
India
()Zoom meeting
اكاديمية نسيج
NaseeJ Academy
()Zoom meeting
مؤسسة محمد بن راشد أل
مكتوم للمعرفة ،سلسلة
حوارات المعرفة
وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
()Zoom meeting

2021/8/12

2021/8/17

ويبنار
االحتفال باليوم الدولي للشباب
Commemorates International Youth Day
2021
Role of youth in promoting a healthy
environment
ندوة الكترونية بعنوان
دور القطاعين العام والخاص في صناعة المحتوي
العربي
المحاضر د /مساعد بن صالح الطيار
المدير التنفيذي لدار المنظومة

2021/8/17

مؤتمر اون الين بعنوان
(يوم االعمال النيجيري)
EABA - Nigeria Business Day

2021/8/28

ويبنار دولي بعنوان
تمكين الشباب من اجل حملة (الهند النظيفة) إلدارة
المخلفات الصلبة
Youth Empowerment for Swachh Bharat

2021/9/4

محاضرة الكترونية دولية
واقع البحث العلمي في الجامعات وسبل االرتقاء به
The Reality of Scientific Research in
Universities and Ways to Improve it

2021/9/18

الويبنار الوطني بعنوان
تمكين المرأة
the National Webinar on Women
Empowerment

2021/9/27

الملتقي االفتراضي بعنوان
الزهايمر

2021/9/30

ملتقي خدمات كبار السن االفتراضي الدورة العاشرة
تحت شعار (المجتمع الرقمي لكبار السن)
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Hindustan College of
Arts & Science and
Rotary Club of
Chennai Spotlight
Jointly
()Zoom meeting
مكتبة الملك عبد العزيز
العامة & الفهرس العربي
الموحد
)(Zoom meeting
جمعية رجال األعمال
المصريين االفارقة
EABA
Egyptian African
Businessmen's
Association
)(Zoom meeting
NSS Cell, Saint
Francis De Sales
College, Nagpur,
India
()Google Meet
الجمعية العلمية الدولية
لجودة التعليم واالعتماد
األكاديمي  -العراق
QEAAS
)(Zoom meeting
Indore School of
Social Work, India
))Google Meet
مركز االمير مشعل بن ماجد
بن عبد العزيز للبحوث
االجتماعية واالنسانية &
جامعة الملك عبد العزيز
()Zoom meeting
دائرة الخدمات االجتماعية
بالشارقة
()Zoom meeting

2021/10/11

2021/11/19
2021/12/29

تقديم ورقة عمل بعنوان
وضع الفتيات في مصر
Hindustan College of
Status of Girls in Egypt
Arts & Science IQAC
في إطار االحتفال باليوم العالمي للفتاة
()Zoom meeting
commemoration of International Girl Child
Day 2021
صندوق مكافحة وعالج
تقديم دورة تدريبية اون الين لمتطوعي صندوق مكافحة
اإلدمان والتعاطي – مجلس
وعالج اإلدمان والتعاطي (فرع السويس)
الوزراء المصري
بعنوان
()Zoom meeting
(مهارات التواصل للمتطوعين في مجال عالج اإلدمان)
جامعة حلوان
المشاركة في االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
قاعة ا.د /حسن حسنى

سادسا :عضوية الهيئات والمنظمات المحلية والدولية
تاريخ العضوية
2014 - 2007
 2007حتى اآلن

اسم الهيئة أو المنظمة
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان
مكتبة مصر العامة

2013 -2009

كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

 2015حتى اآلن

كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

 2015حتى اآلن

كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

 2015حتى اآلن

كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

 2015حتى اآلن

كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

2018 -2015
2018

كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان
مجلس الشباب المصري

 2019حتى االن

جامعة حلوان

2019

قسم العمل مع المجتمعات والمنظمات
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

عضو لجنة اإلعالم والتوثيق بالقسم

2021

كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

عضو لجنة مقابلة لجنة المراجعة
الخارجية من الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد (أعضاء هيئة
التدريس)
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نوع العضوية
عضو لجان سير ومراقبة االمتحانات
عضو قارئ
عضو لجنة التقييم والقياس بوحدة
ضمان الجودة بالكلية
مراقب دور بلجان سير ومراقبة
االمتحانات
عضو لجان الكنترول بالكلية
عضو لجنة وضع أسئلة االمتحانات
لطالب الفرقة الثانية والرابعة بقسم
تنظيم المجتمع
عضو لجان اختبارات القبول لطالب
الفرقة األولى
عضو بمجلس قسم تنظيم المجتمع
عضو لجنة التدريب بالمجلس
عضو مجمع اإلبداع والبحث العلمي
بجامعة حلوان

2021 -2020

قسم العمل مع المجتمعات والمنظمات
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

2021

قسم العمل مع المجتمعات والمنظمات
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان

عضو لجنة تقييم الورقة االمتحانية
لمرحلتي البكالوريوس والدراسات
العليا
منسق القسم في اعداد الئحة الساعات
المعتمدة الجديدة لمرحلة البكالوريوس

سابعا :الوظائف اإلدارية
التاريخ

الوظيفة

2015 -2013

نائب مدير وحدة متابعة الخريجين

 2013حتى اآلن

مسؤول صفحة الفايسبوك الخاصة
بوحدة متابعة الخريجين

2017-2016

منسق كنترول الفرقة األولى

2018-2017

منسق كنترول الفرقة الثانية

2019-2018
 2019حتى االن

رئيس لجنة إعداد التراكمي لطالب
الفرقة الرابعة
مساعد رئيس تحرير مجلة دراسات في
الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

المكان
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان

ثامنا :الجوائز وشهادات التقدير
الفترة
2005/2004
2005/2004
2005
2005
2007
2010

الجهة
اسم الشهادة
كلية الخدمة االجتماعية -جامعة
شهادة تقدير للتفوق الدراسي
حلوان
مركز شباب النهضة – مصر
شهادة تقدير للمساهمة في إنجاح حفل عيد األم
القديمة
جامعة حلوان
شهادة نجاح في التربية العسكرية
كلية الخدمة االجتماعية -جامعة
شهادة تقدير للمساهمة في إنجاح معسكر إعداد
حلوان
القادة وتنمية المهارات بالمدينة الجامعية
كلية الخدمة االجتماعية -جامعة
شهادة تقدير للمساهمة في إنجاح معسكر إعداد
حلوان
القادة وتنمية المهارات بالمدينة الجامعية
مركز اللغات والترجمة – جامعة
شهادة النجاح في اختبار ( )Toeflبدرجة ()467
القاهرة
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2012
2015
2015
2014
2015

2018

2018

2019

2019

2019

2019

مركز اللغات والترجمة – جامعة
شهادة النجاح في اختبار ( )Toeflبدرجة ()460
القاهرة
شهادة تقدير في الحفل النهائي ألنشطة التدريب
كلية الخدمة االجتماعية -جامعة
الميداني بمكتب الخدمة االجتماعية بمستشفى
حلوان
المنيرة
شهادة تقدير من كلية الخدمة االجتماعية بمناسبة كلية الخدمة االجتماعية -جامعة
حلوان
حصول الكلية على الجودة واالعتماد األكاديمي
كلية الخدمة االجتماعية -جامعة
شهادة تقدير من كلية الخدمة االجتماعية جامعة
حلوان
حلوان للمساهمة في إنجاح حفل خريجي الكلية
كلية الخدمة االجتماعية -جامعة
شهادة تقدير من كلية الخدمة االجتماعية جامعة
حلوان
حلوان للمساهمة في إنجاح حفل خريجي الكلية
شهادة تقدير من جمعية نهوض وتنمية المرأة
للجهود المبذولة لتدعيم التعاون والتشبيك بين كلية جمعية نهوض وتنمية المرأة –
الملك الصالح -القاهرة
الخدمة االجتماعية والجمعية في تدريب طالب
الكلية على أنشطة الجمعية
شهادة تقدير من صندوق مكافحة وعالج اإلدمان
صندوق مكافحة وعالج اإلدمان
والتعاطي بمجلس الوزراء المصري لمشاركتي
والتعاطي بمجلس الوزراء
المتميزة في تنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق
المصري
الوقائية
شهادة تقدير من جمعية نهوض وتنمية المرأة
للجهود المبذولة لتدعيم التعاون والتشبيك بين كلية
جمعية نهوض وتنمية المرأة –
الخدمة االجتماعية والجمعية في تدريب طالب
الملك الصالح – القاهرة
الكلية على أنشطة الجمعية
شهادة شكر وتقدير من مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
لقيامي بتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على
التدريس والقيادات بجامعة حلوان
البرنامج التدريبي
"تأهيل الشباب للقيادة واالبتكار"
شهادة تقدير من كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
حلوان للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة
الثاني للتدريب الميداني وموضوعه "جودة
حلوان
التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية –
الفكر/الممارسة"
قاعة ا.د /احمد كمال -كلية
شهادة شكر وتقدير من كلية الخدمة االجتماعية –
الخدمة االجتماعية – جامعة
جامعة حلوان لمشاركتي في ورشة عمل بعنوان
حلوان
"جودة التدريب الميداني"
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2020

شهادة حضور المؤتمر الدولي للخدمة االجتماعية
2020
IFSW Online Global Conference 1519 July 2020

االتحاد الدولي لألخصائيين
االجتماعيين
()IFSW

2020

شهادة حضور السيمنار الرقمي الدولي بعنوان
(االتجاهات العالمية للصحة النفسية) بالهند في
الفترة
من  27إلى  29يوليو 2020
Global Trends in Mental Health

Madras Christian
)College (autonomous
Department of Social
Work (Aided) & Centre
for International Social
Work, MCC
& Commonwealth
Organization for Social
work, UK

2020/11/2-1

2020/12/26

شهادة شكر وتقدير من الجامعة الخليجية لحضور
جلسات المؤتمر الدولي الثاني بعنوان (اإلعالم
الرقمي والتحوالت االجتماعية في الخليج العربي
شهادة شكر وتقدير من الشبكة االقليمية للمسئولية
االجتماعية للمشاركة فى المونديال الرقمي
للمبادرات الشبابية الفاعلة لعام  2020ضمن
فاعليات المؤتمر الخامس لمبادرات الشباب
العربي والمسئولية المجتمعية لعام 2020

الجامعة الخليجية -البحرين
))Zoom meeting
الشبكة االقليمية للمسئولية
المجتمعية بالتعاون مع جمعية
فكرة لالبتكار وريادة االعمال
االجتماعية

تاسعا :الجوائز المرشح لها
الفترة
2019

اسم الجائزة المرشح لها
جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي المتميز لعام
2019

الجهة
اتحاد مجالس البحث العلمي
العربية

عاش ار :النشاطات التعليمية
(أ) التدريس:
المستوى

اسم المقرر

الفرقة الدراسية

البكالوريوس

الزيارات الميدانية

األولى

البكالوريوس

التدريب على المهارات

الثانية

أساسيات الممارسة المهنية في
البكالوريوس
طريقة تنظيم المجتمع
نصوص انجليزية في العمل
البكالوريوس
مع المجتمعات والمنظمات

الثانية
الثانية
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المكان
كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

(الئحة جديدة)
عمليات الممارسة المهنية في
طريقة تنظيم المجتمع

الثالثة

مهارات الممارسة المهنية في
طريقة تنظيم المجتمع
نصوص أجنبية في تنظيم
المجتمع

البكالوريوس

الرابعة
الرابعة
الرابعة

مشروعات التخرج

كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان
كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان

(ب) تصميم االختبارات اإللكترونية لألعمال الفصلية:
المستوى
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

اسم المقرر
نصوص أجنبية في تنظيم المجتمع – الفرقة
الرابعة
أساسيات الممارسة المهنبة لطريقة تنظيم
المجتمع – الفرقة الثانية
نصوص انجليزية في العمل مع المجتمعات
والمنظمات (الئحة جديدة)

الموقع اإللكتروني
Google Forms
Microsoft Forms
Google Forms
Microsoft Forms

(ج) التدريب الميداني :التدريب الميداني لطالب الفرقة الثالثة والرابعة بالكلية في مجال

(رعاية المسنين ،األيتام ،المدارس ،وحدات التضامن االجتماعي ،الجمعيات الخيرية واألهلية)

في الفترة من ( 2007حتى األن).

(د) اعمال االمتحانات:
اعمال االمتحانات
المستوى
المشاركة في لجنة االختبارات
الشفهية لمادة الزيارات
البكالوريوس
الميدانية
المشاركة في لجنة االختبارات
البكالوريوس الشفهية لمادة التدريب على
المهارات

الفرقة الدراسية

المكان

األولى (الئحة جديدة)

كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان

الثانية (الئحة جديدة)

كلية الخدمة االجتماعية –
جامعة حلوان
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حادي عشر :تنظيم المؤتمرات
المشاركة في أعمال األمانة الفنية للمؤتمرات اآلتية:
الفترة

اسم المؤتمر

2007/3/12-11

المؤتمر العلمي الدولي العشرون للخدمة االجتماعية
(الخدمة االجتماعية بين المتغيرات المحلية والعالمية)

2008/3/13-12
2009/3/11-10
2010/11-10
2011/3/10-9
2012/3/8-7
2013/3/7-6
2014/3/13-12
2015/3/12-11

المؤتمر العلمي الدولي الحادي والعشرون للخدمة االجتماعية
(الخدمة االجتماعية والرعاية االجتماعية في مجتمع متغير)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرون للخدمة االجتماعية
(الخدمة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة)
المؤتمر العلمي الدولي الثالث والعشرون للخدمة االجتماعية
انعكاسات األزمة المالية العالمية على سياسات الرعاية االجتماعية
المؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرون للخدمة االجتماعية
)الخدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية)
المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرون للخدمة االجتماعية
(الخدمة االجتماعية في ظل الدولة المدنية الحديثة)
المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين للخدمة االجتماعية
(الخدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات)
المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرون للخدمة االجتماعية
(تعليم وممارسة الخدمة االجتماعية في مصر والوطن العربي في
ضوء مستجدات القرن الحادي والعشرين)
المؤتمر العلمي الثامن والعشرون للخدمة االجتماعية
الخدمة االجتماعية واستشراف المستقبل في ظل المتغيرات العالمية

اسم مكان االنعقاد
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان
قاعة حسن حسنى
بجامعة حلوان

ثاني عشر :ورش العمل أو البرامج التدريبية التي قمت بتنظيمها
الفترة
2008/11/15
2014/11/16

اسم الورشة
كيفية توثيق المصادر اإللكترونية في
البحوث والدراسات العلمية
تحليل الخطوط والتعرف على أنماط
الشخصية

2014/11/19

تسويق الذات في سوق العمل

2014/11/25

البرمجة اللغوية العصبية

2014/3/23

ورشة عمل (السلوك الذكى) بالتعاون
مع وحدة االزمات والكوارث بالمدينة
الجامعية – جامعة حلوان

45

مكان االنعقاد
اسم المدرب
د /إبراهيم معمل قسم تنظيم المجتمع بالدور
الرابع
صبري احمد
د /إبراهيم معمل قسم تنظيم المجتمع بالدور
الرابع
صبري احمد
ا.د /رشاد معمل قسم تنظيم المجتمع بالدور
الرابع
عبد اللطيف
وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية
د /كريم
الخدمة االجتماعية
حسن همام
جامعة حلوان
د /إبراهيم
صبري احمد

مبنى ( )18طالبات – المدينة
الجامعية – جامعة حلوان

2019/2/20

بنك المعرفة المصري واستخدامه في
بحوث الخدمة االجتماعية

د /إبراهيم
صبري احمد

2020/10/24

بنك المعرفة المصري واستخدامه في
بحوث الخدمة االجتماعية

ا.م.د/
إبراهيم
صبري احمد

2021/1/6

بنك المعرفة المصري واستخدامه في
بحوث الخدمة االجتماعية

ا.م.د/
إبراهيم
صبري احمد

2021/2/28

ا.م.د/
انشاء استبيان الكتروني باستخدام جوجل
إبراهيم
فورم ومايكروسوفت فورم
للمتخصصين فى الخدمة االجتماعية صبري احمد

وحدة تكنولوجيا المعلومات
كلية الخدمة االجتماعية
جامعة حلوان
جروب التطوع الرقمي
األكاديمي (أسيوط)
()Zoom meeting
قسم العمل مع المجتمعات
والمنظمات – كلية الخدمة
االجتماعية – جامعة حلوان
) )Microsoft Teams
قسم العمل مع المجتمعات
والمنظمات – كلية الخدمة
االجتماعية – جامعة حلوان
) )Zoom meeting

ثالث عشر :تأليف ونشر الكتب
عنوان الكتاب

أسماء المؤلفين

اسم دار النشر

المدافعة اإللكترونية
وحماية المستهلك من
منظور تنظيم المجتمع

ا.د /تومادر مصطفى
احمد
د /إبراهيم صبري احمد

تنظيم المجتمع ومواجهة
الكوارث

ا.د /على سيد على مسلم
د /إبراهيم صبري احمد

المكتب الجامعي
الحديث
(اإلسكندرية)
المكتب الجامعي
الحديث
(اإلسكندرية)
دار المسيرة
للنشر والتوزيع
والطباعة
(األردن)

ا.د /وفاء هانم محمد
الخدمة االجتماعية
مصطفى الصادي
اإللكترونية
ا.د /على سيد على مسلم
(أسس – تطبيقات)
د /إبراهيم صبري احمد
ا.د /وفاء هانم محمد
مصطفى الصادي
الخدمة االجتماعية المالية
د /إبراهيم صبري احمد
(األسس – التطبيقات)
د /محمد عطا احمد
د /شيرين محمد إحسان
أدوات مبتكرة لألخصائي
االجتماعي المحترف

د /إبراهيم صبري احمد

دار المسيرة
للنشر والتوزيع
والطباعة
(األردن)
المكتب الجامعي
الحديث
(اإلسكندرية)
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الترقيم الدولي
ISBN

السنة

2014 978-977-438-434-8

2016 978-977-438-584-3

2016 978-995-797-104-5

2017 978-995-787-527-5

2018 978-977-438-678-0

مفاهيم ومهارات
ومجاالت حديثة في
الخدمة االجتماعية

ا.د /وفاء هانم الصادي
ا.م.د /إبراهيم صبري
احمد

التمكين المالي للمنظمات
االجتماعية

ا.م.د /إبراهيم صبري
احمد

دار الوراق للنشر
والتوزيع
(األردن)
2021 978-995-733-890-9
بوابة المصادر &
للنشر و التوزيع
(السعودية)
دار اليازودى
2021 978-992-343-030-9
العلمية للنشر
(األردن)
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رابع عشر :اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة
العلمية

دراسة وصفية لدور األخصائي
االجتماعي في تحقيق التكامل بين
المنظمات الحكومية واألهلية العاملة
في مجال الرعاية الصحية

ماجستير

آليات إدارة الرعاية الالحقة في تنمية
قدرات المفرج عنهم من السجناء في
مجال المشروعات الصغيرة

ماجستير

2016

اآلليات التي تستخدمها جمعية وطنية
في تطبيق معايير جودة الرعاية البديلة

ماجستير

 2018ندى عطا على احمد

متطلبات تحسين األداء المهني
لألخصائيين االجتماعيين بمراكز طب
األسرة

ماجستير

متطلبات تنمية رأس المال المعرفي
بالجمعيات األهلية لتفعيل دورها في
ضوء رؤية مصر 2030

ماجستير

التكامل بين المنظمات الحكومية وغير
الحكومية وتحقيق المساندة االجتماعية
لالطفال بال مأوي

ماجستير

فاعلية لجان الحماية االجتماعية
لالطفال المعرضين للخطر باالحياء
فى تحقيق اهدافها

ماجستير

السنة
2014

2019

2020

2021

2021
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اسم الباحث
والء جمال كامل

أمنية صالح محمد

على احمد احمد
حسن
سلوى سيد حسين
احمد
نسمة أشرف محمد
السيد
ايتن اسامة فؤاد
حسين

المشرفون
ا.م.د /احمد عيسى
الجمل
د /إبراهيم صبري
احمد
ا.د /على سيد على
مسلم
د /إبراهيم صبري
احمد
ا.د /تومادر
مصطفى
د /إبراهيم صبري
ا.د /رشاد احمد
عبد اللطيف
د /إبراهيم صبري
ا.د /سناء محمد
حجازي
ا.م.د /إبراهيم
صبري
ا.د /سحر بهجت
عطية
ا.م.د /ابراهيم
صبرى
ا.م.د /ابراهيم
صبرى
د /شرين محمد
احسان

خامس عشر :مناقشة الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة
العلمية

تاريخ المناقشة اسم الباحث

تقويم االنشطة والخدمات
المقدمة من مكاتب رعاية
ماجستير 2020/11/30
الطالب الوافدين بجامعة
االزهر

ابراهيم
السبع علي
احمد نحيلة

لجنة الحكم والمناقشة
ا.د /ايمان محمد محمود عطا هللا
ا.د /رفعت عبد الباسط محمود
استاذ علم االجتماع – كلية االداب –
جامعة حلوان
ا.م.د /ابراهيم صبرى احمد

سادس عشر :األبحاث العلمية المنشورة
عنوان البحث
واقع استخدام طالب الخدمة االجتماعية للتطوع
اإللكتروني

آليات االبتكار االجتماعي بالجمعيات األهلية من
منظور تنظيم المجتمع
تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع
لتدعيم التمكين المالي لخريجي الخدمة
االجتماعية
معايير جودة برامج دمج األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة من منظور طريقة تنظيم
المجتمع
The Relationship between the Use
of Social Networking Sites and
Intellectual security among Students
of Social Work

مكان النشر
مجلة دراسات في الخدمة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية
كلية الخدمة االجتماعية
جامعة حلوان
العدد ()42
مجلة دراسات في الخدمة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية
كلية الخدمة االجتماعية
جامعة حلوان
العدد ()44
مجلة دراسات في الخدمة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية،
العدد ( ،)46أبريل 2019
مجلة دراسات في الخدمة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية،
العدد ( ،)46أبريل 2019
Egyptian Journal of
)Social Work (EJSW
30June.2019 vol.8

السنة

2017

----

2018

ا.م.د /نيفين
محمد توفيق

2019

-----

2019

----

د /يحيى عبده
2019
محمد جاد

مجلة دراسات في الخدمة
تصور مقترح من منظور تنظيم المجتمع لتدعيم
االجتماعية ،العدد ( ،)56أكتوبر 2021
المواطنة الرقمية لدى طالب الدراسات العليا
 ،2021الصفحة 436-399
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الباحثين
المشاركين

----

سابع عشر :أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
طبيعة النشاط

الفترة

 مشرف جماعات -جامع بيانات بحثية

-27
2008/3/30

 مشرف جماعات -جامع بيانات بحثية

-3/30
2009/4/2

 مشرف جماعات -جامع بيانات بحثية

-11
2013/6/16

اسم النشاط
الرحلة العلمية لمدينة
الغردقة تحت عنوان :العائد
االجتماعي واالقتصادي
للسياحة على األسرة
المصرية
الرحلة العلمية لمدينة شرم
الشيخ تحت عنوان
"انعكاسات األزمة
االقتصادية العالمية على
المشروعات السياحية،
دراسة مطبقة على العاملين
في مجال السياحة بمدينة
شرم الشيخ
الرحلة العلمية لمدينة
الغردقة تحت عنوان:
مشكالت العاملين بقطاع
السياحة ومقترحات معها
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مكان االنعقاد
بيت الشباب بمدينة الغردقة

بيت الشباب بمدينة شرم
الشيخ

بيت الشباب بمدينة الغردقة

