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                                                                "  السيرة الذاتية" 
   :شخصية بيانات  -1

 منى عرفه عبد الوهاب محمد االسم 
 . 2015/ 5/ 26   مناهج طرق تدريس االقتصاد المنزلي مدرس الدرجة العلمية الحالية وتاريخ شغلها

 االقتصاد المنزلي التربوي  القسم العلمي
 جامعة حلوان  –كلية االقتصاد المنزلي  جهة العمل

 1985/  10/  15 تاريخ الميالد
 مصرية الجنسية 

 متزوجة الحالة االجتماعية
 023720694  -01064556677 تليفون 

 monahammmamy@yahoo.com البريد اإللكتروني

   العلمية:المؤهالت  -2

 التاريخ العلميةالدرجة  
 2006 م. 2006بكالوريوس االقتصاد المنزلي التربوي عام   درجة •
درجةةة الماجيةةتخر تمصةةج منةةاهج وطةةرق تةةدريس االقتصةةاد المنزلةةي ريةةالة  •

بعنةةةوان ن تنميةةةة مبةةةةادا التربيةةةة االم قيةةةةة فةةةي مجةةةةاال  االقتصةةةاد المنزلةةةةي 
 لمرحلة رياض االطفال من م ل ميرح العرائس ن.

2010 

درجةةةة الةةةدكتورا  تمصةةةج منةةةاهج وطةةةرق تةةةدريس االقتصةةةاد المنزلةةةي ريةةةالة  •
بعنوان ن تنمية التقارب العربي في االقتصاد المنزلةي مةن مة ل برنةامج قةائم 

 على لمحا  من الفولكلور العربي في مرحلة رياض االطفالن.

2015 

   الوظيفي:التدرج  -3

 التاريخ درجة التدرج 
 2010 -2008 االقتصاد المنزلي التربوي.معخد  بقيم  •
 2015-2010 مدرس مياعد بقيم االقتصاد المنزلي التربوي. •
 2019-2015 مدرس بقيم االقتصاد المنزلي التربوي.  •

 -التدريسي: النشاط  -4

 الدراسي المقرر  المرحلة الدراسية 
 مرحلة البكالوريوس

 الرابعة(الفرقة   االولى:  )الفرقة
 2019: عام 2008منذ عام 

 تعليم مصغر
 ( 1التربية العملية )
 ( 2التربية العملية )
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 طرق تدريس
 لغة إنجلخزية تمصصية

 مبادا تدريس
 مبادا علم النفس

 اجتماعيعلم نفس 
 علم نفس النمو

 تكنولوجيا التعليم 
 ويائل تعليمية

 وكورشيهتريكو 
 مرحلة الدرايا  العليا 

 دكتورا ( –ماجيتخر  –)دبلوم 
تمصج مناهج وطرق تدريس 

 االقتصاد المنزلي 
 2019: عام 2016منذ عام 

 المنهج ومجتمع المعرفة
 قياس وتقويم

 طرق وايتراتخجيا  تدريس ماد  التمصج
 تصميم مناهج

مشةةك   واتجاهةةا  حدخيةةة فةةي مجةةال المنةةاهج وطةةرق التةةدريس )باللغةةة 
 اإلنجلخزية(

 علم نفس تعليمي متقدم
 تصميم ايتراتخجيا  ونماذج تدريس

 مناهج البحث في مجال المناهج والتدريس
 بناء وحدا  المنهج

 قراءا  في التمصج باللغة اإلنجلخزية

   محكمة:مجالت علمية ومؤتمرات  فياألبحاث العلمية المنشورة  -5

،  (الروضة لطفل المنزلي االقتصاد في االم قية المبادا تنمية في ودور  العرائس بعنوان )ميرح بحث -1
مشتق من ريالة الماجيتخر في مؤتمر كلية االقتصاد المنزلي ن آفاق التعاون العربي لتنمية المجتمعن 

 م. 2012ماخو عام   10  -9في الفتر  من 
 ميرح م ل من المنزلي االقتصاد في الخدوي  العمل وتقدخر البخئة على الحفاظ مبدأ تنمية)بعنوان  بحث -2

، مشةةتق مةةةن ريةةةالة الماجيةةتخر فةةةي المةةؤتمر الةةةدولي االول ل قتصةةةاد (االطفةةةال ريةةاض لمرحلةةةة العةةرائس
مةةةاخو  9-8المنزلةةةي بعنةةةوانن علةةةوم اإلنيةةةان التطبيقيةةةة والتكنولوجيةةةا فةةةي االلفيةةةة الياليةةةة ن فةةةي الفتةةةر  مةةةن 

 م. 2013
المةةؤتمر  فةةيضةةوء التنميةةة البشةةرية(،  فةةيبةةخن النيريةةة والتطبخةةق  المنزلةةياالقتصةةاد  مةةنهجبعنةةوان )بحةةث  -3

 7-5الفتةر  مةةن  فةيبعنةوان ن التنميةة البشةةرية ومتطلبةا  يةوق العمةل ن  المنزلةي ل قتصةاد اليةاني الةدولي
 .م2014ماخو 

  اإلعاقة لذوي   والحركة التوجه مهارا  لدعم مقترح برنامج في ودورها العقل مرائط)بعنوان  بحث -4
، في المؤتمر الدولي الياني ل قتصاد المنزلي بعنوان ن التنمية (البشرية التنمية  ضوء في  البصرية
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 .م 2014ماخو  7-5البشرية ومتطلبا  يوق العمل ن في الفتر  من 
Curriculum Approach to Develop an Arabic  "A Proposed" عةرض بحةث بعنةوان  -5

".Cultural Dimension  

 م 2015دييمبر  4-1بمدخنة فراخبورج بألمانيا في الفتر  من بمؤتمر العلوم اإلنيانية واالجتماعية الدولي 

ترحةةة قائمةةة علةةى ايةةتمدام المدونةةة التعليميةةة لتنميةةة التحصةةخل ودافعيةةة ايةةتراتخجية مق أيةةر)بعنةةوان بحةةث  -6
الةةةتعلم بمقةةةرر اللغةةةة اإلنجلخزيةةةة المتمصصةةةة واالتجةةةار نحةةةو ايةةةتمدام اإلنترنةةة  لطالبةةةا  كليةةةة االقتصةةةاد 

، بمةةؤتمر كليةةة االقتصةةاد المنزلةةي الةةدولي الرابةةع بعنةةوان ن االقتصةةاد المنزلةةي وتنميةةة المواطنةةة ن، (المنزلةةي
 م. 2016ماخو م لعام  17 – 16الفتر  من في 

بقضةةايا البخئةةة  الةةوعيقةةائم علةةى نيريةةة التلمةةذ  المعرفيةةة فةةي تنميةةة  إيرائةةيبرنةةامج  )فاعليةةةبحةةث بعنةةوان  -7
المعاصر  واالتجار الدرايي لطالبا  الشعبة التربوية كلية االقتصةاد المنزلةي(، بمجلةة درايةا  عربيةة فةي 

 م.2018، لشهر نوفمبر 103العدد التربية وعلم النفس، 

 الملتقيات:وأوراق العمل بالمؤتمرات -6

في المياهمة في حةل مشةكلة العشةوائيا (، بفاعليةا   التربوي  المنزليورقة عمل بعنوان )دور االقتصاد  -1
 .2015/ 2014الملتقى البخئي اليالث بعنوان نالعشوائيا  بخن الواقع والمأمولن، خوم االحد الموافق 

بفاعليةةا  الملتقةةى البخئةةي المةةامس ، االيةةرية(مشةةروعا  صةةغخر  فةةي ضةةوء التربيةةة )ورقةةة عمةةل بعنةةوان  -2
فةةي دعةم المشةةرعا  الصةغخر  والمتويةةطة فةي محافيةةا  صةعخد مصةةر  بعنةوان ندور الجامعةةا  المصةرية

 .2017/ 4/ 9ويخناءن، خوم االحد الموافق 

   :تنفيذهادورات وورش العمل التي تم القيام ب -7

 المفهةةةوم واالهميةةةة االيةةةس/ المشةةةك   والمةةةواردورشةةةة عمةةةل بعنةةةوان ن التةةةدريب المخةةةداني ورشةةةة عمةةةل ن  -1
/ 1جامعة حلوان، بتاريخ -“بمعيار التدريس التعلم لط ب الكلية بوحد  التدريب بكلية االقتصاد المنزلي 

10 /2018. 

ورشة عمل تدريبية “االنشطة التربوية والتيقيفية لألطفال بدار االختةام ن بةالوراق تابعةة اليةر  حمايةة البخئةة  -2
 .2018/ 12/ 11ربعاء الموافق جامعة حلوان، خوم اال –بكلية االقتصاد المنزلي 

ورشة عمل تدريبية بعنوان ن التطريز بشرائط اليتان ن لط ب كلية االقتصاد المنزلي، بياحة الكليةة خةوم  -3
 .2018/ 12/3الي ياء الموافق 

الذكيةةة  “، بةةالحجر بأيةةلوب الكروشةةيه  57357ورشةةة عمةةل بعنةةوان ن صةةناعة قبعةةا  الطفةةال ميتشةةفى  -4
 .2019/ 3/ 17بكلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان، خوم اإلينخن الموافق 

وذلة  ضةمن فاعليةا  الملتقةى البخئةي اليةنوي اليةابع  الكروشةيه(ورشة عمةل بعنةوان )فيةاتخن أطفةال مةن  -5
لكلية االقتصاد المنزلي بعنوانن دور التعليم الفني في دعم التنميةة الميةتدامة فةي إفريقيةان، جامعةة حلةوان 

 .2019/ 4/ 8المنعقد بتاريخ 
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ي اليةابع ورشة عمل بعنوان )فنةون تربويةة وزمةارف افريقيةة( وذلة  ضةمن فاعليةا  الملتقةى البخئةي اليةنو  -6
لكلية االقتصاد المنزلي بعنوانن دور التعليم الفني في دعم التنميةة الميةتدامة فةي إفريقيةان، جامعةة حلةوان 

 .2019/ 4/ 8المنعقد بتاريخ 

لألطفةةال بعنةةوان )حديقةةة المخنةةى  مةةا فةةن ( لتنميةةة االبةةدا  الفطةةري لألطفةةال، بوحةةد  التةةدريب  دور  تدريبيةةة -7
 .2019/ 15/7جامعة حلوان خوم االينخن الموافق  -بكلية االقتصاد المنزلي 

   :الندوات التي تم تنفيذها وحضورها -8

 فةي العلميةة للبحةوث القومي بالمركزن( والع ج الوقايةن الصحية التغذية) بعنوان بندو  بحضور المشاركة -1
 .م2015 أبريل 29 من الفتر 

  م2017 ماخو 16 الكوري  اليقافي المركز أقامها هةةةةةةةةةةةا( المخن فن ) عن  عمل ورشة  بحضور المشاركة -2
 . حلوان  جامعة – التطبيقية الفنون  بكلية

وذل  بالتعاون مع اللجنة العلمية بقيم رعاية الشباب بكلية  الحيا (،بعنوان )ضغوط  إلقاء محاضر  لندو  -3
 .2018/ 3/ 5جامعة حلوان بتاريخ  –االقتصاد المنزلي 

بكليةةةةة -إعةةةةداد وتنيةةةةيم نةةةةدو  بعنةةةةوان )مقومةةةةا  الشمصةةةةية الناجحةةةةة( بقيةةةةم االقتصةةةةاد المنزلةةةةي التربةةةةوي  -4
 .2018/ 3/ 1جامعة حلوان خوم االحد الموافق  –االقتصاد المنزلي 

-الةذكاء الروحةي( بقيةم االقتصةاد المنزلةي التربةوي  –إعداد وتنييم ندو  بعنوان )الةذكاء المحةر  للةذكاء  -5
 .2018/ 4/ 18      جامعة حلوان خوم االربعاء الموافق –بكلية االقتصاد المنزلي 

عالميةةا،(، وذلةة  إلقةةاء محاضةةر  لنةةدو  تيقيفيةةة بعنةةوان )اليةةلوكيا  البخئيةةة اإلخجابيةةة بالمؤييةةا  التعليميةةة  -6
جامعةةة حلةةوان وذلةة  خةةةوم  –بالتعةةاون مةةع اللجنةةة العلميةةة بقيةةم رعايةةة الشةةةباب بكليةةة االقتصةةاد المنزلةةي 

 .2018/ 10/ 23الي ياء الموافق 

بكلية االقتصةاد -تابعة لمكتب العمل التطوعي  غخر حيات  لألفضل(بعنوان )للتنمية البشرية ندو   تنييم -7
 .2018 /11 /27جامعة حلوان خوم االربعاء الموافق  –المنزلي 

االول للتربيةةةةة العمليةةةةة( بكليةةةةة  الةةةةدوري  )الملتقةةةةىبعنةةةةوان  التربةةةةوي  المنزلةةةةيحضةةةةور نةةةةدو  قيةةةةم االقتصةةةةاد  -8
 .2019/ 7/3جامعة حلوان بتاريخ  – المنزلياالقتصاد 

 : والمتلقيات حضور المؤتمراتالمشاركة في  -9

بخن الواقع  العشوائيا تح  عنوان ن تطوير  اليانيفي فاعليا  خوم الملتقى البخئي  حضور ومشاركة -1
 . 2014/ 3/ 31والمأمولن المنعقد في 

لتنمية المجتمع(،  العربيالتعاون  )آفاقبعنوان  العربي العلميحضور ومشاركة في فاعليا  المؤتمر  -2
 . 2012ماخو،  10 -9جامعة حلوان، والمنعقد في الفتر  من  – المنزليبكلية االقتصاد 
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جامعةةة حلةةوان بعنةةوان  – المنزلةةياالول لكليةةة االقتصةةاد  الةةدوليحضةةور ومشةةاركة فةةي فاعليةةا  المةةؤتمر  -3
 .2013 ماخو، 9-8اليالية( والمنعقد في الفتر  من  االلفيةاإلنيان التطبيقية والتكنولوجيا في  )علوم

 )التنميةةجامعة حلوان بعنوان  – المنزليل قتصاد  الياني العلميحضور ومشاركة في فاعليا  المؤتمر  -4
 .2014ماخو،  7 -5البشرية ومتطلبا  يوق العمل(، والمنعقد في الفتر  من 

 نيةةةم الةةذي حلةةوان جامعةةة – المنزلةةي ل قتصةةاد اليالةةث الةةدولي العلمةةي المةةؤتمر فاعليةةا  فةةي المشةةاركة -5
 .2015 ماخو 6-4 من الفتر  في وذل ( تنموية العلمي رؤية البحث في الحدخية )االتجاها  بعنوان

 ودعم )التربية بعنوان حلوان جامعة التربية لكلية عشر اليامن الينوي  العلمي المؤتمر بحضور المشاركة -6
 .2015 نوفمبر 19 -18 من الفتر  في( المصرية الشمصية

7- International journal of arts and science ( IJAS) international conference for 

social sciences and humanities, had been helded at the Katholische Akademie 

der Erzdiozese Freiburg, Wintererstr 1, 79104 Freiburg, Germany. This 

double-blind reviewed from 1 to 4 December 2015. 

دور  )تفعخةةلجامعةةة حلةةوان بعنةةوان  –الرابةةع ل قتصةةاد المنزلةةي  الةةدولي المةةؤتمر فةةي فاعليةةا  المشةةاركة -8
 .2016ماخو  17 -16االقتصاد المنزلي في المواطنة وتنمية المجتمع( المنعقد في الفتر  

شةةمس  عةةخن جامعةةة – والتربيةةة والعلةةوم لةةاداب البنةةا  لكليةةة اليةةامن الةةدولي المةةؤتمر بحضةةور المشةةاركة -9
 مةةةارس 9 -8 مةةةن الفتةةةر  فةةةي المنعقةةةد اآلمةةةال( –التمكةةةخن  –التحةةةديا   الميةةةتقبل:بعنةةةوان )المةةةرأ  وآفةةةاق 

2016. 
 للجمعية المصةرية للتربيةة العلميةة بعنةوان عشر اليامن العلمي المؤتمر في بالحضور المشاركة -10

 .2016 خولخو 25 -24 من الفتر  المنعقد في( والعالمية المصرية بخن العلوم )مناهج
 العربةي الةوطن فةي التربيةة لكليةا  التعليميةة )للفاعليةة االول الدولي المؤتمر بحضور المشاركة -11

 .م2017 خناخر 30 – 29 من الفتر  في الزقازيق جامعة – التربية( بكلية
أكتةةةةوبر بعنةةةةوان  6جامعةةةةة  –المشةةةةاركة فةةةةي فاعليةةةةا  المةةةةؤتمر الةةةةدولي اليالةةةةث لكليةةةةة التربيةةةةة  -12

إعداد المعلم تنمخته في الوطن العربي( بالتعاون مع رابطة التربويخن العةرب واالكاديميةة المهنيةة  )ميتقبل
 .2017إبريل  24 -23للمعلمخن في الفتر  من 

حضةةةور المةةةؤتمر العلمةةةي اليةةةادس والعشةةةرين )الةةةدولي المةةةامس( للجمعيةةةة المصةةةرية للمنةةةاهج  -13
لعربةي وتحةديا  الهويةة( بجامعةة عةخن شةمس، المنعقةد التعليم في العةالم ا )مناهجوطرق التدريس بعنوان 
 .2017أغيطس عام  3-2خومي االربعاء والمميس 

اليةةادس لكليةةة التربيةةة النوعيةةة جامعةةة المنوفيةةة  الةةدولي العلمةةيالمشةةاركة فةةي فاعليةةا  المةةؤتمر  -14
 24-23مةن  النةوعي ومتطلبةا  يةوق العمةل( المنعقةد فةي الفتةر ايتراتخجية في التعليم  )توجها بعنوان 
 .2018إبريل 

المشةةةةةةاركة بحضةةةةةةور المةةةةةةؤتمر الةةةةةةدولي االول لكليةةةةةةة التربيةةةةةةة جامعةةةةةةة الزقةةةةةةازيق تحةةةةةة  عنةةةةةةوان  -15
المنعقةةد  ن(الواقةةع وايتشةةراف الميةةتقبل نايتكشةةافاإلعاقةةة  ذوي االتجاهةةا  المعاصةةر  فةةي تعلةةيم وتأهخةةل )

 .2018خولخو  29 -28في الفتر  من 
 )تعلةيمحضور المؤتمر الينوي اليابع عشةر لمركةز تعلةيم الكبةار بجامعةة عةخن شةمس وعنوانةه  -16

 .2019إبريل  17 – 15الواقع والمأمول(، في الفتر  من  –الكبار وتنمية لمهارا  في الوطن العربي 
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جامعةةةة اإليةةةكندرية  –لكليةةةة التربيةةةة النوعيةةةة اليالةةةث  الةةةدوليالمشةةةاركة فةةةي فاعليةةةا  المةةةؤتمر  -17
إبريةةل  18 -17المنعقةةد فةةي الفتةةر  مةةن ( 2030ودورر فةةي تحقخةةق رؤيةةة مصةةر  النةةوعي )التعلةةيمبعنةةوان 
2019. 

 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تم اجتيازها:  -10

 .2009بجامعة حلوان عام دور  تدريبية بعنوان ن تقويم الط ب ن  •
 .2009بجامعة حلوان ن  المعتمد  الياعا  نيامن  بعنوان تدريبية دور  •
 .2009دور  تدريبية بعنوان ن تنييم المؤتمرا  ن بجامعة حلوان  •
 . 2009بجامعة حلوان ن  المهنة أم قيا ن  بعنوان تدريبية دور  •
 . 2009ن  المهنة أم قيا ن  بعنوان تدريبية دور  •
 2009دور  تدريبية بعنوان ن البحوث التنافيية ن عام  •
  2009دور  تدريبية بعنوان ن مهارا  العرض الفعال ن عام  •
 .2009دور  تدريبية بعنوان ن توصخف وتقرير المقررا  والبرامج ن عام  •
 .2012التعليمية ن دور  تدريبية بعنوان ن آليا  البرامج  •
 .2014دور  تدريبية بعنوان ن اإلدار  الجامعية ن عام  •
 . 2014  عامن  العلمي النشرن  بعنوان تدريبية دور  •
 . 2014دور  تدريبية بعنوان ن مهارا  العرض الفعال ن عام  •
 . 2014  عامن  التدرييية العملية في الجود  معاخخرن  بعنوان تدريبية دور  •
 . 2014ن  الط ب وتقويم االمتحانا  نيمن  بعنوان تدريبية دور  •
 . 2014ن  التنافيية البحوثن  بعنوان تدريبية دور  •
 .2014ن  proposal writingن  بعنوان تدريبية دور  •
 .2015ن الجامعي المعلم إعدادن  بعنوان دور  •
 ..2015/ 10/ 7-5في الفتر  من ن الجامعيدور  بعنوان ن أيس بناء وتطوير المقرر  •
 .2017/ 9/ 28-27       دور  بعنوان ن كتابة المطط البحيية والريائل الجامعيةن في الفتر  من •
 .2018/ 7/ 19-18    دور  بعنوان نمشروعا  البحوث التنافيية المحلية والعالميةن في الفتر  من •
 .2018/ 11/ 8-7في الفتر  من  8-7الفتر  من  ن فير  بعنوان ناإلحصاء التطبيقيد •

 دورت متخصصة: -11

جامعةةة حلةةوان، فةةي  – المنزلةةين بوحةةد  التةةدريب بكليةةة االقتصةةاد  الصةةفيدور  تدريبيةةة بعنةةوان نالتفاعةةل  -1
 .2018مارس  15-14الفتر  من 

جامعةةةة  – المنزلةةيدور  تدريبيةةة بعنةةةوان ناإلبةةدا  فةةةي مجةةال التةةةدريسن، بوحةةد  التةةةدريب بكليةةة االقتصةةةاد   -2
 .2018إبريل  23-22حلوان، في الفتر  من 

 – المنزلةةيدور  تدريبيةةة بعنةةوان نالقةةيم االم قيةةة فةةي العمليةةة التعليميةةةن، بوحةةد  التةةدريب بكليةةة االقتصةةاد  -3
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 .2018إبريل  17-16 جامعة حلوان، في الفتر  من

 الجودة واألداء: فيدورات  -12

 2015نةةوفمبر  26-25حضةةور دور  تدريبيةةة بعنةةوان )ايةةتمدام قواعةةد البيانةةا  العالميةةة( فةةي الفتةةر  مةةن  -1
 بالمكتبة الرقمية بجامعة حلوان.

بمركةز القيةاس والتقةويم بوحةد  إدار  مشةروعا  تطةوير  اإلحصةائي(حضور دور  تدريبية بعنوان )التحلخل  -2
 .2018يبتمبر  20-19، م ل الفتر  من العاليالتعليم 

حضور دور  تدريبية بعنوان )التحلخل اإلحصائي المتقةدم( بمركةز القيةاس والتقةويم بوحةد  إدار  مشةروعا   -3
 .2018يبتمبر  24-23تطوير التعليم العالي، م ل الفتر  من 

حضور دور  تدريبية بعنوان )تصميم االيتبيانا ( بمركةز القيةاس والتقةويم بوحةد  إدار  مشةروعا  تطةوير  -4
 .2018يبتمبر  25التعليم العالي، م ل الفتر  من 

 الخبرة بأعمال الجودة المؤسسية:  -13

 – المنزلةةيالعمةل فةةي تصةةميم نمةةاذج توصةخف وتقةةارير المقةةررا  الدرايةةية بوحةد  الجةةود  بكليةةة االقتصةةاد  •
 2010-2008جامعة حلوان في الفتر  من 

جامعةةة حلةةوان فةةي الفتةةر  مةةن  – المنزلةةيالعمةةل بمعيةةار الدرايةةا  العليةةا بوحةةد  الجةةود  بكليةةة االقتصةةاد  •
2010- 2015. 

تعلم ن ميئول التدريب المخداني لألقيام العلمية ن بوحد  الجود  بكلية االقتصاد العمل بمعيار التدريس وال •
 .2019 -2015جامعة حلوان في الفتر  من  –المنزلي 

 .2019العمل بمعيار القياد  وتنييم البرنامج العتماد البرامجي لبرنامج االقتصاد المنزلي التربوي  •

 علمية:اإلشراف على الرسائل -14

بعنةةوان )برنةةامج إيرائةةي مقتةةرح قةةائم علةةى التلمةةذ  المعرفيةةة للداريةةة / منةةى إبةةراهيم يةةالم ريةةالة ماجيةةتخر  •
 لتنمية الوعي البخئي واالتجار نحو كلية االقتصاد المنزلي لط ب الكلية(.

)فاعليةةةةة ايةةةتمدام ايةةةتراتخجية المةةةةرائط بعنةةةوان للداريةةةةة/ انتصةةةار عبةةةد اليةةةةتار محمةةةد ريةةةالة ماجيةةةتخر  •
لكترونيةةةة فةةةي تةةةدريس االقتصةةةاد المنزلةةةي لتنميةةةة المرونةةةة المعرفيةةةة ومهةةةار  اتمةةةاذ القةةةرار لةةةد  تلمخةةةذا  اإل

 المرحلة اإلعدادية.

 األنشطة االجتماعية والفنية: -51

علةةى االنشةةطة الفنيةةة الماصةةة بموهبةةة بمحافيةةة بنةةى يةةويف مريةةم قصةةر يقافةةة الطفةةل بتةةدريب االطفةةال  •
 .2005إلى  2001، م ل عام ينوا  12:6االطفال من ين 
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تنفخذ ديكور ميرح طفل لعرض ميرحي ن حضار  مصريةن بقصر يقافة محافية بنى يويف تصميم و  •
 . 2001عام  بالمهرجان الصيفي 

بقصر اليقافة بمحافية   ن الزمن بوابةن  ميرحي لعرض م2003 عام طفل ميرح ديكور تصميم وتنفخذ •
 . 2003الصيفي عام بنى يويف بالمهرجان 

 . 2007عام  بالجخز  حيخن طه بمتحف الفطري   الفن  أصدقاء بمعرض المشاركة بعرض لوحا  •
 الطبيعة عن   لوحه  عرض جائز  على وحصل  اليقافة بقصور المصريخن الريامخن ميابقة في المشاركة •

 . 2009 المهرجان كتخب في  الريفية المصرية
 لتةدريب يةويف بنةى بمحافيةة المحلةى المجتمةع لتنميةة والبخئةة الشةباب لجميعةة تدربيةه ورشةة بعمةل قامة  •

 للصةةةةناعا  اليةةةةياحي التنشةةةةيط أجةةةةل مةةةةن الطبيعةةةةي الجلةةةةد صةةةةناعا  علةةةةى الُمعةةةةي   الريفيةةةةا  النيةةةةاء
 .2009 الخدوية المصرية

 قنا - اليالية– اليانية القنا  م2014  إلى م  2012  عام المصري  التليفزيون   على  لقاءا  في المشاركة •
 المصرية:  لألم ماصة  موضوعا  لتقديم العالي التعليم

 البخئة.  ماما  من االلعاب تصنيع  -
 وتنمختها. الطفل لد  الموهبة اكتشاف  -
 الطفل. ومشاركة العرائس عمل كيفية  -
 المنزلي.  االقتصاد لعلم العلمية والمجاال  والميتقبل  الموهبة الجامعي التعليم -

 التراثن  عن  واليانيةن والفنون   والموهبة  التعليمن   عن العام بالبرنامج المصرية اإلذاعة في حلقتان تيجخل •
 . 2018 –  2017ن زمان ذكريا  -رمضان بشهر االحتفال ومياهر العربي

 الجوائز:-15

احتفةاال  شةهر نميةابقة ريةم عةن  فةيحاصلة على المركز الياني على ميتو  جمهوريةة مصةر العربيةة  •
 .2001ن عام رمضان 

 .2003مخدالية ذهبية من الهخئة العامة لقصور قصر اليقافة بمحافية بنى يويف عام  •
 .2005 عام جائز  حق عرض لوحة بمجلد الفنون التشكخلية عن ميابقة لقصور اليقافة لمصر •

 الكتب الجامعية:والمؤلفات  -8

 في اللغة اإلنجلخزية المتمصصة.  جامعيكتاب  •

 كتاب في حقوق اإلنيان. •

 

 مهد مق                                               
 د/ منى عرفه عبد الوهاب                                            


