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البيانات الشخصية
االسم و اللقب
الجنسية
الوظيفة

زيزيت مصطفى عبده نوفل
مصرية
أستاذ مشارك فى قسم علم االجتماع
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الشارقة
استاذ مجاالت الخدمة االجتماعية بالمعهد العالى للخدمة االجتاعية
بورسعيد  /جمهورية مصر العربية .

المؤهالت
العلمية
.1
.2
.3

.4

حاااصااااااالااة على بكااالوريوم الخاادمااة االجتماااعيااة بااالمعهااد العااال للخاادمااة االجتماااعياة
ببورسعيد بتقدير عام ممتاز .عام 1991
حاصاالة على الدبلوم العامة ف العلوم االجتماعية شااعبة الخدمة االجتماعية بتقدير عام
جيد جداً.من كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  .عام 1993
حاصاالة على ماجسااتير بعنوان اسااتخدام نموذك التركيز على المهام ف خدمة الفرد لحل
مشاااااااكالت العالقات االجتماعية للمعوقين حركيا ً دراساااااااة تجريبية مطبقة على محافظة
بورسعيد من قسم العلوم االجتماعية كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية1998 .
حاصااااااالة على الدكتوراه بعنوان التدخل المهن للخدمة االجتماعية وتنمية السااااااالوك
االساااااااتقالل للطفل الكفيس دراساااااااة تجريبية مطبقة على مدرساااااااة النور للمكفوفين
ببورسعيد.من كلية الخدمة االجتماعية جامعة القاهرة مع مرتبة الشرس األولى والتبادل
على مستوى الجامعات2004 .
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التدرج الوظيفي
.1
.2
.3
.4

ماادرم مجاااالت الخاادمااة االجتماااعيااة بقرار وزار  1998بتاااري  2004\9\23وقرار
معهد رقم  6بتاري ( .2004\10\17أستاذ مساعد)
أساااااتاذ مجاالت الخدمة االجتماعية المسااااااعد (أساااااتاذ مشاااااارك).بالمعهد العال للخدمة
االجتماعية بورسعيد .مصر .2009.
أستاذ مشارك ف قسم علم االجتماع كلية اآلداب جامعة الشارقة 2010
اسااااااا تاذ مجاالت الخد مة االجت ماع ية بالمع هد ال عال للخد مة االجت ماع ية بورساااااااعيد
مصر2015

الخبرات اإلدارية و العلمية
 .1مدير وحدة الموارد البشااااااارية بالمعهد العال للخدمة االجتماعية ببورساااااااعيد منذ عام
.2010:2008
 .2رائدة أسرة صن رايز من عام  2004وحتى عام .2009
 .3األشراس على مدينة الطالبات التابعة للمعهد العالى للخدمة االجتماعية ببورسعيد
 .4األشراس المساعد على تدريب الصس الثان من عام  1992وحتى عام .2004
 .5األشراس على تدريب الصس الرابع قطاع دمياط من عام  2005وحتى عام .2009
 .6األشراس على حلقات البحث للصس الرابع من عام  2004وحتى عام .2009
 .7المشاركة ف معسكرات تدريب الصس الثان من عام  1996وحتى عام .2004
 .8المشاااااااركة ف معسااااااكرات تدريب الفرقة الثالثة الصاااااايفية منذ عام  1998وحتى عام
.2009
 .9المشاركة ف معسكرات إعداد القادة بحلوان.
 .10المشاركة ف سير االمتحانات والمراقبة.
 .11المشاركة ف سير امتحانات الدراسات العليا.
 .12المشاركة ف إعداد المؤتمرات الت تم إقامتها بالمعهد عام .2008 2005
 .13المشاركة ف األنشطة الطالبية بالمعهد.
 .14المشااااااااركة ف إعداد وتنفيذ برنامج تدريب لتنمية مهارات األخصاااااااائيين االجتماعيين
والنفسيين العاملين بمشروع عدالة األسرة.
 .15المشااااركة ف دورات تدريبية لاخصاااائيين االجتماعيين المشااااركين ف تدريب الصاااس
الرابع بمحافظة دمياط و االسماعلية
 .16رئيم لجنة ضبط الطالبات 2011: 2010
 .17مرشد اكاديمى ف قسم علم االجتماع بكلية االداب جامعة الشارقة 2016 : 2010
 .18رئيم اللجنة االجتماعية بجامعة الشارقة 2016 : 2013
 .19عضو لجنة المخالفات الطالبية 2017/ 2015
 .20األشراس على طالب التدريب الميدان قسم علم االجتماع من 2017 : 2012
 .21إنشاااج جمعية االجتماعيين من طالبات القساام لربط القساام بمشااكالت الواقع المجتمع "
. "2017
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الدورات التعليمية
.1
.2
.3
.4
.5

حاصلة على شهادة التو يفل من مركز المجتمع التابع لكلية آداب جامعة اإلسكندرية .1995
حاصلة على شهادة التو يفل من ميدل إيست عام .1999القاهرة.
حاصلة على دبلوم األكاديمية الدولية األمريكية ف اللغة االنجليزية بتقدير ممتاز 2010
حاصلة على دورة اجتياز اللغة االنجليزية المتقدمة بتقدير ممتاز من مركز ). ( ILC
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاااااج هيئة التدريم بمركز تنمية القدرات والتدريب المسااااتمر جامعة
حلوان بعنوان (نشر البحث العلم – معايير جودة التدريم – العرض الفعال )

المؤلفات العلمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إال دارة المعاصرة ف منظمات الخدمة االجتماعية .2007
إدارة المنظمات االجتماعية .2008
دليل التدريب الميدان لطالب الخدمة االجتماعية 2009/2008
إدارة المنظمات االجتماعية والموارد البشرية 2013
القضايا والمشكالت االجتماعية المعاصرة 2014
اساسيات البحث العلمى 2015
المرأة والتنمية بين التمكين والتحديات 2016

المجالت المحكمة
.1
.2

المشاركة ف تحكيم بحوث مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
المشاااااركة ف تحكيم بحوث جائزة راشااااد بن حميد للثقافة والعلوم الت تصاااادر عن
مجلة عجمان للدراسات والبحوث

الخبرات التدريسية
.1
.2
.3
.4

تدريم مادت أساارة وطفولة و حماية بيئة للفرقة الثالثة منذ عام  2004وحتى عام
.2009
تدريم مادة إدارة المؤسسات للفرقة الرابعة منذ عام  2008وحتى عام .2009
التدريم على مستوى الدراسات العليا 2008
تدريم العديد من المواد الدراساااية ف جامعة الشاااارقة ومنها ( انحراس اإلحداث –
التنظيمات االجتماعية – ادارة وتقويم المؤسااااسااااات االجتماعية – تصااااميم البحوث
االجت ماع ية – طرق الب حث – المرأة والتنم ية – الم عاق والمجتمع – المشاااااااكالت
االجتماعية – مدخل ف علم االجتماع – علم االجتماع التطبيق – الدين والمجتمع
–علم االجتماع واألسااااااارة – مقدمة ف الخدمة االجتماعية – علم الساااااااكان – علم
اجتماع العمل – علم اإلنسااااان – تنمية المجتمع المحلى  -مجتمع االمارات – التغير
االجتماعى والثقافى – الخدمة االجتماعية والمجتمع المحلى – الساااالوك الجمعى –
العديد من مشاريع التخرك).
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النشاط المجتمعي وخدمة الجامعة
 .1المشاااركة كاسااتشااار اجتماع ف مشااروع محكمة األساارة منذ عام  2007وحتى عام
 2009باالشتراك مع جمعية رعاية الفتاة بمحافظة بورسعيد ورابطة المرأة العربية.
 .2المشاااااركة كاسااااتشااااار اجتماع ف مشاااارع عدالة األساااارة من عام 2010 : 2008
باالشاااااااتراك مع جمعية تنمية المجتمع المحل ببور فؤاد محافظة بورساااااااعيد والمجلم
القوم لامومة والطفولة.
 .3المشاركة ف ندوة عن التدريب الميدان بالمعهد العال للخدمة االجتماعية عام .2007
 .4المشااااركة ف تنفيذ دورة تدريبية عام  2008لالخصاااائين االجتماعين العاملين بالمجال
الماادرسااااااا بااالتعاااون مع وزارة التربيااة والتعليم والمجلم األعلى لامناااج واآلباااج
والمعلمين والمعهد العال للخدمة االجتماعية ببورسعيد.
 .5المشاااااركة ف تقديم العديد من أوراق العمل منها حملة أنت األغلى الت نظمها المجلم
األعلى لشئون األسرة بالشارقة (المكتب الثقاف ) ف نوفمبر  2010بعنوان ثقافة العنس
بين المراهقين( الواقع والحلول )
 .6المشااااااااركة ف ندوة بعنوان المتغيرات العالمية الحديثة وأثرها ف الثقافة الوطنية الت
نظمها المكتب الثقاف ف المجلم األعلى لشئون األسرة بالشارقة ف فبراير 2011
 .7المشااااااااركة ف حملة للتوعية البيئية ف مدارم خور فكان الت نظمتها لجنة التوعية
البيئية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ف الشارقة فبراير 2011
 .8تنفيذ الملتقى الفكر بعنوان ادوار الشااباب ف ضااوج المتغيرات االجتماعية المعاصاارة
وانعكاسها على مجتمع اإلمارات ف نوفمبر 2011ف جامعة الشارقة فرع خور فكان
بالتعاون مع مراكز الناشااااااائة بالشاااااااارقة وتقديم ورقة عمل بعنوان "د ور الشاااااااباب
االجتماع ف العصر الراهن"
 .9المشاااااركة ف ندوة األم العاملة بين الحقوق والواجبات والعمل واألساااارة التابع للمركز
الثقاف دائرة الثقافة واألعالم مكتبة كلباج العامة 2012/12/12
 .10التواصاااااال مع مركز التنمية االجتماعية ف دب مع طالبات علم االجتماع لربط مساااااااق
المرأة والتنمية بالواقع الفعل للممارسة وتم اجراج زيارة ميدانية ف .2012/4/23
 .11التواصااال مع هيئة المسااااحة والساااكان ف خور فكان لربط مسااااق علم الساااكان بالواقع
الفعل لطالبات قسم االجتماع .2012
 .12المشااااركة ف االحتفاالت الوطنية للطالبات صاااباحا واحتفاالت الطالب مسااااجا وذلك من
اجل مشاركة أعضاج هيئة التدريم مع طالب الجامعة ف االحتفاالت المختلفة 2013
 .13المشاركة ف ملتقى األسرة السعيدة بجامعة الشارقة فرع كلباج 2013/5/6
 .14المشاااااركة مع دائرة الثقافة واألعالم بالمنطقة الشاااارقية ف برنامج ثقافت ف صاااايف
2013
 .15زيارة ميدانية مع طالب مساااق المعاق والمجتمع الى مدينة الشااارقة للخدمات اإلنسااانية
2013
 .16المشااااااااركة ف فعاليات مساااااااابقة فرساااااااان المنابر الت تنظمها اإلدارة العامة لمراكز
الناشاائة إحدى مؤسااسااات المجلم األعلى لشااؤون األساارة ف الشااارقة بالتعاون مع
دائرة الشؤون اإلسالمية وجمعية حماية اللغة العربية.2013
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 .17المشااااركة ف تنفيذ ندوات مشااااريع التخرك لطالبات كلية االتصاااال جامعة الشاااارقة من
2014 : 2010
 .18اإلعداد لملتقى فكرى بعنوان "المتغيرات المعاصااااارة وتاثيرها على العادات السااااالوكية
ألفراد األساااااارة " بالتعاون مع المركز الثقافى االعالمى التابع لمراكز التنمية األساااااارية
بالشارقة ""2014
 .19المساااهمة ف ربط طالب مساااق مجتمع األمارات باألصااالة االمارتية من خالل التواصاال
مع بلدية دب وزيارة أهم المناطق األثرية وهى مدينة البساااااااتكية للتعرس على التراث
االماراتى" "2014
 .20ربط الجااامعااة بااالمجتمع المحلى من خالل إجراج زيااارات مياادانيااة للعااديااد من ماادارم
المنطقة الشاارقية بالتعاون مع منطقة الشااارقة التعليمية لربط الجامعة بالمجتمع المحلى
ومن هذه المدارم " باحثة البادية خور فكان جميلة أبو حريد كلباج أم عمارة خور
فكان الخليل بن احمد خور فكان الخالدية دبا الحصاان البيان الخاصااة خور فكان
سلمى بنت قيم دبا الحصن " 2014
 .21المشااااركة ف لجنة اساااتقطاب الطالب إلى الجامعة وتم اساااتضاااافة العديد من المدارم
بالجامعة وتمت مشااااااااركت بعروض بوربوينت وفيديو وشااااااارط لجذب طالب المرحلة
الثانوية لجامعة الشارقة . 2014
 .22المشااااااااركة فى حملة العولمة االلكترونية وتاثيرها على العالقات الزوجية بالتعاون مع
مراكز التنمية األسرية بالشارقة 2015
 .23المشاركة فى ندوة اثر الطالق على األسرة االمارتية بالتعاون مع محكمة كلباج 2015
 .24المشاااركة فى ندوة تاثير االدمان على الشااباب فى كلية االداب والعلوم اإلنسااانية جامعة
الشارقة 2015
 .25المشااااااركة فى ندوة الثقافة المدنية للشاااااباب فى كلية االداب والعلوم اإلنساااااانية جامعة
الشارقة 2016
 .26الم شاركة فى ندوة تاثير الحالة النف سية للزوجين على التما سك اال سرى فى كلية االداب
والعلوم اإلنسانية جامعة الشارقة . 2016
 .27المشاركة ف ندوة اختيار شريك الحياة لطالب جامعة الشارقة فرع خورفكان .2017
 .28المشااااااااركة ف الملتقى االسااااااارى الثان بجامعة الشاااااااارقة ورئاساااااااة اللجنة العلمية
للملتقى.2017
 .29المشاااركة ف برامج دائرة التنمية االساارية ( المسااتشااار العلم لمراكز التنمية االساارية
بالمنطقة الشرقية ) .2017
 .30المشاركة ف مشاريع تخرك طالبات كلية االتصال جامعة الشارقة .2017

عضوية الجمعيات
.1
.2
.3

عضو ف
عضو ف
عضو ف
عضو ف

جمعية االجتماعيين بالشارقة
جمعية المتطوعين بالشارقة
نقابة المهن االجتماعية ببورسعيد.
العديد من جمعيات تنمية المجتمع المحل ومنها:
5

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

جمعية التنمية الحضرية ببور فؤاد محافظة بورسعيد.
جمعية التنمية الحضرية بالسالم محافظة بورسعيد.
جمعية الهالل األحمر محافظة بورسعيد.
جمعية ناصر لتنمية المجتمع المحل محافظة بورسعيد.
جمعية رعاية الفتاة محافظة بورسعيد.
جمعية الديبة لتنمية المجتمع المحل بمحافظة بورسعيد.
جمعية حق المرأة بمحافظة بورسعيد.

بحوث النشاطات العلمية
المشاركة ف العديد من االبحاث الميدانية منها:
 .1المساااااااا االجتماع للمعوقين بمحافظة بورساااااااعيد عام  2001بالتعاون مع محافظة
بورسعيد والمعهد العال للخدمة االجتماعية ببورسعيد.
 .2المشااااكالت األساااارية ف ضااااوج التغيرات االقتصااااادية لمحافظة بورسااااعيد عام 2003
باالشتراك مع المجلم القوم للمرأة والمعهد العال للخدمة االجتماعية ببورسعيد.
 .3حصاار مشااكالت المؤسااسااات ف محافظة دمياط  2008بالتعاون بين مديريات التضااامن
االجتماع والشاااااااباب والرياضاااااااة والصاااااااحة بمحافظة دمياط والمعهد العال للخدمة
االجتماعية ببورسعيد
 .4معوقات ممارسااااااة الخدمة االجتماعية الطبية مع المرضااااااى بامراض مزمنة تم نشااااااره
بالمؤتمر االول بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية ببورسعيد من 8: 6ابريل.2005
 .5المشكالت االجتماعية السر فقراج الصيادين تم نشره بالمؤتمر العلمى السادم بالمعهد
العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة من 5 :4ابريل .2007
 .6التاادخاال المهنى للخاادمااة االجتماااعيااة فى تنميااة القاادرة على التعبير عن الراى البناااج
المطلقات تم نشاااااااره بالمؤتمر العلمى الحادى و العشااااااارون للخدمة االجتماعية كلية
الخدمة االجتماعية جامعة حلوان من12:13مارم.2008
 .7استخدام تكنيك المناقشة الجماعية فى تنمية الثقافة المدنية لدى الشباب تم نشره بمجلة
دراساااااات فى الخدمة االجتماعية و العلوم االنساااااانية العدد الخامم و العشااااارون بكلية
الخدمة االجتماعية جامعة حلوان اكتوبر .2008
 .8فعالية برامج الرعاية االجتماعية للمسنين للتخفيس من مشكلة عقوق الوالدين تم نشره
بالمؤتمر الثانى بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية ببورسعيد باالشتراك مع جامعة الدول
العربية و منظمة االسرة العربية من 4 :2ابريل.2008
 .9فعالية الممارسااااااااة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية فى التخفيس من المشاااااااكالت
االجت ماع ية الب ناج اسااااااار النزا عات الزواج ية تم تحكي مه ونشاااااااره بالمؤتمر ال ثانى و
العشااااااارون للخاادمااة االجتماااعيااة كليااة الخاادمااة االجتماااعيااة جااامعااة حلوان من 10
11:مارم .2009
 .10الساااياساااات االجتماعية واالساااتراتيجيات للنهوض بالطفولة تم تحكيمه ونشاااره بمؤتمر
الساااياساااات االجتماعية للطفولة قسااام علم االجتماع كلية االداب جامعة الشاااارقة من
 18: 17مارم 2010
 .11بحث برنامج ارشاااااااادى لتنمية الوع البيئ لدى طالبات المدن الجامعية تم تحكيمه و
نشااره ف مجلة دراسااات الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسااانية بكلية الخدمة االجتماعية
جامعة حلوان العدد الثالثون ابريل 2010
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 .12بحث بعنوان فاعلية برامج الرعاية االجتماعية ف تحقيق األمن االجتماع لاطفال ف
دولة األمارات العربية المتحدة وتم مناقشااااااته وتحكيمه وقبول نشااااااره ف مؤتمر األمن
االجتماع ف المرجعية اإلسااااالمية ف كلية الشااااريعة جامعة آل البيت ف األردن من
 4:3يوليو 2012
 .13بحث بعنوان برنامج مقترط الساااااتخدام الممارساااااة العامة ف الخدمة االجتماعية لتنمية
تقدير المسن المقيم بدور رعاية المسنين لذاته ف دولة اإلمارات العربية المتحدة وتم
تحكيمه و نشاااره ف المؤتمر الخامم والعشااارون للخدمة االجتماعية جامعة حلوان من
7:8مارم 2012
 .14دراسااة التماسااك األساارى وعالقته بالساالوك العدوان لدى األبناج (دراسااة مطبقة على
عينة من طالب المرحلة اإلعدادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة) تم تحكيمه من قبل
لجنة علمية ف مساااااابقة جائزة البحوث والدراسااااااات لعام  2012من إدارة مراكز
التنمية األساااااارية للدراسااااااات والبحوث التابع لمراكز التنمية األساااااارية بالشااااااارقة وتم
الحصول على المركز الثان ف ديسمبر 2012
 .15بحث بعنوان برنامج تدريب لالخصااائين االجتماعيين السااتثمار مشااروع عدالة األساارة
ف تحقيق األمن االجتماع لاساار المسااتهدفة وتم تحكيمه و نشااره ف مجلة دراسااات
ف الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد الثان والثالثون بكلية الخدمة االجتماعية
جامعة حلوان ابريل 2012
 .16بحث بتدعيم من كلية اآلداب جامعة الشااارقة بعنوان " اسااتخدام العالك األساارى المتعدد
ف التخفيس من المشاااااكالت األسااااارية " (دراساااااة تجريبية مطبقة على اسااااار المنطقة
الشااااااارقية باإلمارات العربية المتحدة ) وتم تحكيمه ونشاااااااره ف مجلة االجتماعيين
بالشارقة 2013
بااااااااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااوان
 .17بااااااااااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااااااااااااااااث

تم تحكيمه ونشرة ف المؤتمر العلم الدول السنو الـ 27للخدمة االجتماعية تحت
عنوان "تعليم وممارساااااااة الخدمة االجتماعية ف مصااااااار والوطن العرب ف ضاااااااوج
مستجدات القرن الحاد والعشرين" وذلك خالل الفترة من  13 - 12مارم 2014
 .18بحث بعنوان رؤية مسااااااتقبلية لتطوير التعليم وممارسااااااة الخدمة االجتماعية فى مجال
االسرة والطفولة مجلة االجتماعيين بالشارقة .2015
 .19بحث دور الخدمة االجتماعية فى مواجهه الخالفات الزواجية تم تحكيمه فى المؤتمر
السنوى لربات البيوت  2016القاهرة جمهورية مصر العربية .
 .20المشاركة ف مؤتمر contemporary perspectives in social
sciences and humanities Isanbul-Turkey,2017
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الجوائز :
 .1جائزة البحوث والدراسات لعام  2012من إدارة مراكز التنمية األسرية للدراسات
والبحوث التابع لمراكز التنمية األسرية بالشارقة وتم الحصول على المركز الثان ف
ديسمبر 2012
 .2شهادة تقدير من المكتب الثقافى بالمجلم االعلى لشئون االسرة بالشارقة الدارة
الحلقات النقاشية بعنوان المتغيرات الحديثة والثقافة العالمية واثرها على الهوية
الوطنية
 -3شهادة تقدير من مراكز الناشئة العداد وتنفيذ الملتقى الفكرى بعنوان " ادوار الشباب
فى ضوج المتغيرات االجتماعية المعاصرة وانعكاسها على مجتمع االمارات "
 -4شهادة تقدير من كلية االتصال جامعة الشارقة للمشاركة فى العديد من الندوات
والبرامج ومشاريع التخرك
 -5شهادة تقدير من المجلم االعلى لشئون االسرة بالشارقة للمشاركة فى فعاليات حملة
انت االغلى
 -6شهادة شكر وتقدير من كلية االداب جامعة الشارقة على تطوير االداج االكاديمى وتفعيل
دور القسم والكلية
 -7شهادة تقدير من كلية الدراسات العليا والبحث العلمى للمساهمة فى تقييم البحوث
لمجلة جامعة الشارقة
 -8شهادة تقدير من كلية القانون جامعة الشارقة للمساهمة فى ندوات وفعاليات الكلية
منها اكسبو 2020
 -9شهادة شكر وتقدير من تليفزيون الشارقة للمشاركة فى العديد من البرامج
 - 10شهادة شكر وتقدير من مجلة عجمان للدراسات والبحوث للتحكيم فى جائزة راشد
بن حميد للثقافة والعلوم .

المشاركة التليفزيونية والصحافية
.1











المشاركة التلي

المشااااااااركة ف العديد من البرامج التليفزيونية فى تليفزيون الشاااااااارقة وتليفزيون
الفجيرة منهاا برناامج الطبع والشااااااارع وبرناامج األسااااااارة وبرناامج عيون الناام
وبرنااامج زوايااا وبرنااامج عزيز الرجاال تليفزيون أبو ظب باااألمااارات العربيااة
المتحدة 2013:2010
(برنامج الطبع والشرع )التسول( قناة الشارقة)
(برنامج الطبع والشرع)النميمة( قناة الشارقة)
(برنامج الطبع والشرع)األخالق( قناة الشارقة)
( برنامج األسرة)اإلبداع لدى األطفال( قناة الشارقة)
(برنامج عيون النام) العنوسة( قناة الفجيرة)
(برنامج الطبع والشرع) اللبام (قناة الشارقة)
(برنامج الطبع والشرع) المزاط (قناة الشارقة)
(برنامج عزيزى الرجل)الطالق وتاثيره على الرجل (قناة دب )
(برنامج زوايا ) الحجاب عادة ام عبادة (قناة الشارقة )
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(برنامج زوايا ) الدراما والمجتمع (قناة الشارقة )
(برنامج زوايا) المرأة بين الحقوق والواجبات (قناة الشارقة)
برنامج بالصوت والصورة التلفزيون المصر
برنامج صباط الشرقية على قناة الشرقية ف كلباج (التساما ف دولة االمارات)

 -2العديد من المقاالت الصحفية منها مقاالت تم نشرها ف مجلة مرام ومجلة كل األسرة
ومجلة زهرة الخليج وجريدة دارا لخليج والبيان والبالغ باألمارات العربية المتحدة - 2010
2017

االهتمامات البحثية
" األسرة والطفولة المشكالت االجتماعية رعاية المعاقين المجال المدرس الرعاية
االجتماعية للمرضى رعاية اسر المسجونين رعاية األحداث رعاية الشباب النزاعات
الزوجية رعاية المسنين اجتماعيا ".
الدورات التدريبية الت يمكن المشاركة فيها :
 .1الذكاج االجتماع
 .2العالقات االجتماعية االيجابية
 .3التنشئة االجتماعية لابناج
 .4مواجهة النزاعات الزوجية
 .5رعاية الفئات الخاصة ( المسنين – المعاقين – الموهوبين – األحداث المنحرفة )
 .6مراحل نمو الطفولة ( احتياجات ومشكالت وعالك )
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