
 

 

 كلية معتمدة   -كلية األقتصاد المنزلى

 وحدة تنمية الموارد الذاتية     

 ان  ـــــيــــــب

 دالئل تنمية الموارد الذاتية للكلية
 ( م  2018/ 30/6إلي 2017/ 1/9خالل الفترة من ) 

ومجلس أواًل: وجود إجتماعات شهرية لمجلس إدارة الوحدة ومحاضر معتمدة من مجلس ضمان الجودة 
 الكلية بما تم إتخاذه من قرارات.

مع  -شهور( لما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه من أعمال  3ثانيًا: وجود تقارير متابعة ربع سنوية ) كل 
 1/9/2017خالل الفترة من ذكر األسباب والمقترحات لجميع الوحدات العاملة بالكلية واألقسام العلمية بها

م وأيضا 23/4/2018( بجلسة مجلس الكلية بتاريخ  474م ومعتمد بالقرار رقم )31/12/2017-
بجلسة مجلس  (477م بالقرار رقم )2018مارس  31-/يناير 1إعتماد تقرير المتابعة خالل الفترة من 

 .م 21/6/2018الكلية بتاريخ 

مع ذكر األسباب  –خالل عام دراسي كامل سنوية لمتابعة ما تم إنجازه وما لم يتم ثالثًا: وجود تقرير ا
والتقرير معتمد بالقرار رقم )     (  - والمقترحات لجميع الوحدات العاملة بالكلية واألقسام العلمية بها

 .م 21/7/2018بجلسة مجلس الكلية بتاريخ 

ألنجازات وحدة تنمية الموارد الذاتية موثقة ومعتمدة من  رى سنويةوأخ رابعًا:وجود خطة تنفيذية خماسية
مجلس ضمان الجودة ومعتمدة من مجلس الكلية بعد المراجعة من لجنة المراجعة الداخلية لوحدة ضمان 

 .م21/7/2018بجلسة مجلس الكلية بتاريخ  بالقرار رقم )     ( الجودة



مدة من مجلس ضمان الجودة اتية بالكلية موثقة ومعتخامسا : وجود خطة تدريبية لوحدة تنمية الموارد الذ
 .م21/7/2018بجلسة مجلس الكلية بتاريخ  بالقرار رقم )      ( مجلس الكليةو 

 ألنشطتها من اإلتفاقيات) قسم المالبس والنسيج( تفعيل الوحدة اإلنتاجية ذات الطابع الخاص : سادسا
 والمنتجات كألتى :

 .  وسيتم التشطيب واألنتهاء فى نهاية العام الدراسى الحالى  تم طلب سلفة لعمل عدد من أطقم ماليات األسرة -1

)األدارة العامة لرعاية  -وتم إرسالها إلى الجامعة  -تم إعداد مواصفات فنية لمالبس الرياضيين الخاصة بالجامعة  -2
   الشباب ( .

 لألطفال .   جارى إستكمال عدد من ال ) تى شيرت (  -3

/ 9/ 1( ج.م خالل الفترة  4186.5للتغذية بإيراد إجمالي )حاضنة المشروعات الصغيرة إنجازات  :بعاسا  
 م.2018/ 30/6 م إلى2017

 والباردة والعصائرثقدم الوحدة للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية كافة أنواع المشروبات) السخنة * 
وذلك بدأ من دورة العمل لمجلس  األدارة الحالى  -والمقرمشات والبسكويت  بأشكالها المتنوعة (  والحوم  والسندوتشات

 . وحتى اآلن  م 13/12/2016التى بدأت فى يوم الثالثاء الموافق

بإيراد إجمالى  -للمنتجات الجلدية بالكلية الجلدية(  ) الصناعاتذات الطابع الخاص تم تفعيل الوحدة األنتاجية ثامنا :
 ( ج .م . " بيع منتجات جلدية بمعرض الكلية "  .650,000)

. ( ج .م650,000)وجود إيرادات لتشغيل دار الحضانة كوحدة ذات طابع خاص بالكلية بإيراد إجماليتاسعا :
  .م .  وذلك إلستقبال دار الحضانة ألطفال العاملين بالكلية  30/6/2018-1/9/2017خالل الفترة من 

إنجازات وحدة التدريب بالكلية لعدد من الدورات وورش العمل لفئات ) الطالب ، أعضاء هيئة  :عاشرا
/ 9/ 1ج.م خالل الفترة  ( 37350.00عية ( بإيراد إجمالي )التدريس ، الكادر اإلداري، األطراف المجتم

 وهى موزعة على الدورات التالية :  م.2018/ 30/10م/ 2017

 ( ج.م.   1200 00 ,بمبلغ ) * دورة تخطيط ومتابعة إنتاج( ج.م.   15000*دورة بترونات حريمى بمبلغ )



 ( ج . م .   4800بمبلغ )  * دورة التفاعل الصيفى( ج .م .        4950بمبلغ ) * دورة تنفيذ مالبس

 ( ج.م. 1750) الصناعية تشغيل وصيانة الماكينات *دورة

   ( ج.م.  5900*دورة تغذية عالجية بمبلغ )(ج.م. 15000بمبلغ ) األبداع فى مجال التدريس *دورة

   .    ( ج.م1250) تسعير منتجات المالبس الجاهزة بإيراد * دورة

    .    ج.م( 7000) *دورة الصناعات الجلدية وحقائب اليد النسائية بإيراد

( 1650إيرادات تشغيل األجهزة التعليمية ) الداتا شو ( وحجز قاعة المناقشات بمبلغ إجمالي ) :إحدى عشر
 . م2018/ 30/6م/ 2017/ 9/ 1ج.م خالل الفترة 

/ ( ج.م 2240.0بإيراد إجمالي ) الصادرة عن الكلية  ادات مجلة علوم اإلنسان التطبيقيةالثانى عشر: إير 
 .م  2018/2017العام الجامعى وذلك خالل

: وجود إيرادات من إجراء المقابلة الشخصية للطالب الراغبين في اإللتحاق بقسم اإلقتصاد الثالث عشر
  ( ج.م.-م بمبلغ إجمالى )2018( ج.م. وللعام 61800) م بمبلغ إجمالي2017 المنزلي التربوي للعام

م/ 2017/ 9/ 1( ج.م خالل الفترة  3796,5) شر: إيرادات تشغيل مكتبة الكلية بمبلغ إجمالياع
 م.2018/ 30/6

زيادة عدد الطالب الوافدين الملتحقين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا باألقسام العلمية عشر: الرابع 
 المختلفة.

اللوائح الدراسية بالمجالس  للدبلومات المهنية وجاري إستكمال إجراءات اإلعتمادإنشاء : عشرالخامس 
 كاآلتي:  والجامعة بالكلية العلمية

) تغذية عالجية  -دبلوم مهنى ) تغذية ذوى األحتياجات الخاصة (  - ) تغذية الرياضيين (دبلوم مهني * 
    .م  15/1/2018وتم إعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  - بقسم التغذية وعلوم األطعمة (

 ودبلوم مهنى ) األرشاد -ودبلوم مهني )إرشاد المستهلك(  –* دبلوم مهني ) تنمية الموارد البشرية ( 



 بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة. األسرى (

 * دبلوم مهني ) مصنوعات جلدية ( بقسم الصناعات الجلدية .

)إعداد معلمة اإلقتصاد ودبلوم مهنىاألطفال(،)إعداد معلمة اإلقتصاد المنزلي لمرحلة رياض * دبلوم مهني 
 .بقسم األقتصاد المنزلى التربوى المنزلي لذوي اإلحتياجات الخاصة(

فات بقسم التغذية وعلوم دس عشر: زيادة عدد الملتحقين بالبرنامج التعليمى)التغذية العالجية( بمصرو االس
 األطعمة :  

 تزايد عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج التعليمى باللغة اإلنجليزية لمرحلة البكالوريوس ) التغذية العالجية( كاآلتى : 

 م .2013/2014( طالب وطالبة للعام الجامعى 11)

 . م 2014/2015( طالب وطالبة للعام الجامعى 19)

 . م 2015/2016( طالب وطالبة للعام الجامعى 26)

 م . 2016/2017وطالبة للعام الجامعى  ( طالب69)

 م . 2017/2018( طالب وطالبة للعام الجامعى 92)

بإجمالى ( ج.م. مصاريف الكلية  350( ج.م+)5000وذلك بتكلفة الطالب خالل الفصل الدراسى الواحد مبلغ )
 .  ج.م(12000)

 .     إعداد وتنظيم خطط تدريبية تخصصية لألقسام العلمية ويتم تفعيلها من خالل وحدة التدريب بالكلية . السابع عشر:

 كاآلتى:    ) تنظيم وتنفيذ (   للتنمية البشرية إجراء ندوة سنوية باألقسام العلميةعشر: الثامن

إدارة مؤسسات األسرة  ( بقسمدور حاضنات األعمال فى دعم المشروعات الصغيرة   * ندوة بعنوان)
 .  م5/12/2017فى  والطفولة

فى  األطعمةعلوم ( بقسم التغذية و األنتاج والحفظ -عيش الغراب فى مصر * ندوة بعنوان)
   .  م10/10/2017



   م . 21/3/2018* ندوة بعنوان) التغذية والمناعة ( بقسم التغذية واألطعمة فى 

* ندوة بعنوان)التجربة األكاديمية فى المؤسسات التعليمية الخارجية والمؤتمرات الدولية( وندوة بعنوان) 
   .  م2017/2018فى الع ام الجامعى  النشر الدولى ألبحاث الموضة( بقسم المالبس والنسيج 

)مقومات الشخصية الناجحة ( خالل شهرى فبراير  -الذكاء المحرك للذكاءات (  * ندوة بعنوان)
 م .2017/2018ومارس مالعام الجامعى 

   إلكساب الطالب مهارات تثقيفية وفنية ويدوية ومنها اآلتى : تدريبإجراء  التاسع عشر: 

ت  والمعدات فى صناعة آلألر تخصص تصنيع مالبس على تشغيل اتدريب طالب مرحلة الماجستي *
   .  للمالبس الجاهزة (  BG المالبس ) مجموعة  

للمالبس   Men,s Club )الفرقة الثانية مالبس بمصنع ) -البكالوريوس  تدريب طالب مرحلة* 
   السويسرية للمالبس الجاهزة . الجاهزة . وأيضا التدريب خالل األجازة الصيفية بالشركة 

( طالب 24(وحضرها ) صفيةسم التربوى بعنوان ) المشكالت ال* عمل ورش عمل مجانيى لطالب الق
   م .18/4/2018وطالبة بتاريخ 

فى مقرر  األنتاجية للصناعات الجلدية من خالل طالب الفرقة الرابعة بالسم كتدريب حدةغيل الو ش* ت
  وأحذية ( .  -المشروع إلنتاج ) حقائب نسائية 

الفرقة الثالثة بقسم التغذية وعلوم األطعمة على مقرر )  -البكالوريوس  تدريب طالب مرحلة* 
وذلك خالل  الشئون الصحية يةر يفيات تابعة إلدارة التغذية بمد( مستش8التدريب الميدانى ( فى عدد )

 . م 2017/2018العام الجامعى 

المصرى لتمويل طالب الفرق الصناعات الجلدية إتفاقية تعاون مع مؤسسة الحلم   عقد قسم *
الدراسية وتسويق المنتجات من خالل المعارض ونوافذ البيع ، وتوزيع هامش الربح ثلث لكال من ) 

 الطالب المنتجين / المؤسسة الممولة / الكلية ( .



 

 

  :  م وهى2017/2018للعام الجامعى  كليةعات لتنمية الموارد الذاتية للإقتراح بإنشاء عدة مشرو العشرون :

 *مشروع) بيت الحيوان( بمركز جامعة حلوان ويمثل الكلية كعضو مجلس إدارة د/محمد عبدالغفار .   

 المرحلة األولى ويمثل الكلية كعضو مجلس إدارة د/  -* مشروع ) مركز خدمات جامعة حلوان( 

 محمد صبرى .  

لس األدارة والتنفيذى د/  *مشروع) مركز للدراسات واألبحاث للنانو تكنولوجى( بجامعة حلوان وعضو مج

   محمد صبرى .

  .  ات األسرة والطفولةثل فى قوافل تثقيفية بقسم إدارة مؤسسويتم  ( ترشيد إستهالك المياة  )* مشروع 

 الرابع والعشرون :

كمدربين بوحدة التدريب المنفذة للبرامج التدريبية لفئات )  كليةمساهمة أعضاء هيئة التدريس بال *

 الطالب،األطراف المجتمعية،أعضاء هيئة التدريس ( بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة.

 مالبسالمساهمة فى إجراء المناقصات الورادة من جامعة حلوان بشأن تنفيذ بعض اال :* ونعشرال حادىال

     . وأعمال وشراء بعض المستلزمات للجامعة

 

 

 

 

 

 

                                                                                        عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        مدير وحدة تنمية الموارد الذاتية        مدير وحدة ضمان الجودة     

 )  ا.د.خالد عبد الغفار  القاضى(                       )  ا.د.خالد عبد الغفار  القاضى(   (            إبراهيم سعيد سالم  ا.د.  )ا.د. نجوى سيد عبد الجواد (          )

 


