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 العلمية المؤهـالت
بتقاااديس جياااد جاااد ا مااا   1002بكاااالوسيوال االات ااااد الملشلاااا الباااعبة التسبوياااة عاااا   -

 مستبة البسف
لملشلاا ماجستيس فا االات اد الملشلا تخ ص ملااج  و راست تادسيال االات ااد ا -

" فعاليااااة تاااادسيال االات اااااد الملشلااااث بءسااااتساتيجية ا  ااااسا   وموضــــوع ا , 1002عااااا  
الوسيلا علا التح يل و تلمية بعض عمليات العل  لدى رالبات المدسساة ا عدادياة 

 . المهلية "
ملاااج  و رااست تاادسيال االات اااد دكتااوساا السلسااسة فااا االات اااد الملشلااث تخ ااص  -

" فعاليااة تاادسيال االات اااد الملشلااث باسااتخدا  كاال  وضــوع اوم , 1021الملشلااا عااا  
من استساتيجيتا التسكيس المتبعب و خسائر التسكيس فاا تلمياة عاادات العقال و التوافات 

 م  مبكالت الحياة اليومية لرالبات المسحلة ا عدادية " .
 

  األكاديمي الوظيفي التدرج
جامعة حلوان  –ات اد الملشلا كلية اال –معيدة بقس  االات اد الملشلا التسبوى  -

1002   
جامعة  –_ كلية االات اد الملشلا  بقس  االات اد الملشلا التسبوى مدسال مساعد -

   1002حلوان 

 –كلية االات اد الملشلا  -االات اد الملشلا مدسال الملاج  ورست تدسيال  -
   .1021جامعة حلوان 

 

 العلمى اإلنتاج 

اائ  علا استساتيجيات التعل  الملظ  ذاتي ا " بسلام  تدسيبا  بعلوانبحث  -2
الذكا  الوجدالا لدى الرالبات ة بعض مهاسات التدسيال االبداعا و لتلمي

 A training program " -جامعة حلوان " –المعلمات بكلية االات اد الملشلا 



based on self regulated learning strategies to develop some Creative 

teaching skills and emotional intelligence to the students who teach in 

 Faculty of Home Economics, Helwan University."-  " بحث ملبوس
الببسية و مترلبات  سوت  يةالمؤتمس الدولا ال الا لالات اد الملشلا " التلم

                                                 .   1024   –مايو  2إلا  5العمل " من 
 

 

 هاسات" فعالية استخدا  إستساتيجية بكل البيت الدائسى فا تلمية م بعلوانبحث  -1
التسكيس التحليلا والدافعية لحو تعل  مادة االات اد الملشلا لدى رالبات المسحلة 

 The Effectiveness of Teaching Home Economics Using The - ال الوية "

Round House Diagram Strategy to Development Analytical Thinking 

Skills and Motivation Learning for High School Students . -ملبوس بحث "
فا الموارلة و  ااالات اد الملشل " تسعيل دوسالدولا الساب  لالات اد الملشلا المؤتمس

     . 1021 مايو 22-21ن  تلمية المجتم  , كلية االات اد الملشلا , جامعة حلوا
                                                                

 

استخدا  معلمات االات اد الملشلا للتدسيال المتمايش و  واا بحث بعلوان "  -3 
 Identify the reality of Home Economics - " ةعالاته  بساعليتهن التدسيسي

teachers' use of the differentiated instruction and its relationship with 

their teaching efficiency beliefs -   مجلة بحوث التسبية  –بحث ملبوس
      .                            . 1022( يلايس 45)  عددجامعة المل وسة ,  –اللوعية 

                                                                   

وحدة دساسية مقتسحة اائمة علا أبعاد التسبية المدلية  فاعليةبعلوان "  بحث  -4 
السكسى ومهاسات اتخاذ القساس االخالاا  األمناي   يةفا تلم األسسيةبمله  التسبية 

 The Effectiveness of a Suggested"لدى رالبات ال ف ال الث االعدادى " 

Study Unit Based on the Dimensions of Civic Education at Family 

Education Curriculum in Developing Third Preparatory Female 

students' to Development Intellectual Security and of Making Ethical 

Decisions"  " بحث ملبوس بمجلة " بحوث عسبية فا مجاالت التسبية اللوعية
      .    1022 –لايس العدد التاس   ي

 

" فاعلية التكامل بين استساتيجيتا التخيل الموجة والتساؤل الذاتا  بعلوان بحث -5
فا تدسيال االات اد الملشلا لتلمية  التسكيس التأملا و قافة العمل التروعا لدى 



 The Effectiveness Of Integration Between "–"  ا عداديةالمسحلة  تلميذات

  Guided Imagery and Self- Questioning  Strategies In Teaching Home 

Economics For Developing  Reflective Thinking and Culture of 

Vouluntary Work  For Preparatory Stage  Students" .             بحث
 .م7139( أغسرال 101العدد ) -مجلة القسا ة والمعسفة  –ملبوس 

  

" ت مي  بيئة تعل  الكتسولية تساعلية مقتسحة اائمة علا تربيقات  بعلوانبحث  -1
الجيل ال الا للويب وفاعليتها علا التح يل وتلمية الكسايات المهلية واختشال الت 

  -جامعة حلوان"  –التدسيال لدى الرالب المعلمين بكلية االات اد الملشلا 

"Designing proposed interactive E-learning environment based on the 

applications of Web 2 and its effectiveness on the achievement and 

development of professional competencies and the reduction of teaching 

anxiety for teachers students at the faculty of Home Economics – Helwan 

University . -  الدولا السادال " توجيهات  االعلم المؤتمس -لللبس بحث  مقبول
 .1022ابسيل  -14-13فا التعلي  اللوعا ومترلبات سوت العمل "  تيجيةاستسا

 

التعل  القائ  علا  ة ا سائية مستلدة علا استساتيجيةألبر "بعلوانبحث   -2
فة شيادة الوعا ب قالشلا لتلمية التسكيس المستقبلا و فا االات اد الم لمبسوعاتا

 The impact of Enrichment - س لدى رالبات المسحلة ال الوية "العمل الح

activities based on the learning strategy relying on the and projects in 

the subject of Home Economics to develop future thinking raise 

awareness of the culture of free work of the secondary stage female  

students "  -  ال الا لقراع الدساسات  المؤتمس الدولا –بحث مقبول لللبس
 " أفات و تحديات 1030 تساتيجيةالبحث العلما من ملظوس اس البحوث )و  العليا
إلا  22 نم –جامعة عين بمال  –العلو  التسبوية و  لآلدابكلية التسبية  –( 
                                            .                                    بالغسداة . –يوليو  21

                                    

" أ س توظيف لظسية الذكا  اللاجح فا تدسيال االات اد الملشلث  بعلوان بحث -2
 علا تلمية التسكيس ا يجابث والمسولة العقلية لدى تلميذات المسحلة ا عدادية

 The impact of utilizing the theory of successful intelligence -المهلية "

in teaching Home Economics on the development of positive thinking 

and mental flexibility For the vocational preparatory stage students.     



المجلد السادال و  -جامعة القاجسة –مجلة العلو  التسبوية  –بحث مقبول لللبس  
                         1022 -يوليو  –العدد ال الث  –العبسون 

 الوظيفية المرتبطة بالعملية التعليمية األنشطة

 التدريسية: األنشطة
االات اااد  قساا  ب البكــالوريو  لمرحلــةتاا  تدسيساها  لتااثسااية ااالمقاسسات الدس  :أولا 

 -:التسبوىالملشلث 
 الثانية : ةالفرق 

 مبادئ تدسيال -
 أ ول التسبية  -

 عل  اللسال اللمو -

 وسائل تعليمية -

  ة :لثالثا الفرقة 
 مهاسات تدسيال -
 ملاج  -

 تعلي  م غس -

 (2تسبية عملية ) -

 رابعةال الفرقة : 
 اسا ات و بحوث تسبوية -

 تكلولوجيا تعلي  -

 ي  تسبوىتقو  -

 رست تدسيال -

 حاسب الا  -

 (1تسبية عملية ) -

 (3تسبية عملية ) -
االات ااد قس  ب الدراسات العليا لمرحلةت  تدسيسها  لتثسية ااالمقسسات الدس  :ثانياا 

 -:التسبوى الملشلث



 مرحلة الدبلوم : 
 .القياال و التقوي   -
 .بلا  وحدات ملاج  االات اد الملشلا  -

 . لظسية المله  الدساسا -

 . عل  لسال تعليما متقد  -

 . الملشلثرست تدسيال االات اد  -

 . الملشلثا االات اد التوجيه و ا بساف ف -

 . الملشلثت مي  ملاج  االات اد  -

  مرحلة الماجستير : 
 المله  و مجتم  المعسفة . -

 حلقة بحث . -

 رست و استساتيجيات تدسيال مادة التخ ص . -

 مهاسات إعداد البحث التسبوى  . -

 التدسيال و متغيسات الع س . -

 ت مي  استساتيجيات و لماذج التدسيال ) مستوى سفي  ( . -
 ة الدكتوراهمرحل : 

 السؤى العالمية فا ترويس الملاج  و التدسيال . -

 

 العلمية المنشورة المؤلفات
دح أسشات محمااد   –رااست التاادسيال ) اللظسيااة و التربياات ( : أ. .د ح مهااا فااتح ا  بااديس  -

 رقم –ال يئة المصرية العامة للكتاب  -الطبعة األولى ( :1022ح  1022)اللاوشى  عرية
  ( .1022ح 25131)  الكتب والوثائق القومية اإليداع بدار

 

 

 



 المتحانات أعمال
 العا  وحتا 1023-1021عضو بكلتسول الدساسات العليا ملذ العا  الجامعا  -1

 . 1022ح 1022 الجامعث
 –المباسكة باللجان االمتحالية لتقيي  مادة التسبية العملية لرالب السساة ال ال ة  -2

للعا  الجامعا  –بالس ل الدساسا ال الا  –ى بقس  االات اد الملشلا التسبو 
1022- 1022 . 

 –المباسكة باللجان االمتحالية لتقيي  مادة التسبية العملية لرالب السساة السابعة  -3
للعا  الجامعا  –بالس ل الدساسا ال الا  –بقس  االات اد الملشلا التسبوى 

1022- 1022 . 
 

 لبحثية(على الرسائل العلمية )األنشطة ا اإلشراف
 الماجســتير التــي تــم الشــترار فــي اإلشــراف علي ــا وتــم مناقشــت ا  رســائل

 ومنحت الدرجة :
" فعاليااة التكاماال بااين اسااتساتيجيتا  ماجسااتيس بعلااوان : سسااالة جي ــاع عبــد الحــى نفــاد -

التخيل الموجه و التساؤل فا تدسيال االات ااد الملشلاا لتلمياة التسكياس التاأملا و  قافاة 
 0202/ 02/6:  تاريخ المنح -لدى تلميذات المسحلة ا عدادية "عا العمل الترو 

 التي تم الشترار في اإلشراف علي ا ولم تناقش بعد ماجستيرال رسائل : 

بحااااث ماجسااااتيس بعلااااوان " فاعليااااة التكاماااال بااااين  شــــيماع طلعــــت محــــرو  أحمــــد : -
ملشلاا فاا تلمياة فا تدسيال االات اد ال األبتاتاستساتيجيتا الحواس السقسارا و تالف 

ــاريخ التســجيل  - ا عداديااةالتسكيااس التسكيبااا و  قافااة الحااواس لاادى تلميااذات المسحلااة  ت
02/0 /0202. 

ـــده - " فاعلياااة تااادسيال االات ااااد  بحاااث ماجساااتيس بعلاااوان :  غصـــوع الســـيد محمـــد عب
الملشلااا باسااتخدا  اسااتساتيجية عبااا ة الخبيااس فااا تلميااة السهاا  العمياات و الااداف  المعسفااا 

 . 0202/  6/ 00تاريخ التسجيل  -تلميذات المسحلة ا عدادية لدى 
 



 العلميةالندوات و في المؤتمرات  المشاركة

  : المؤتمرات
جامعااة  –المباااسكة بالحضااوس بااالمؤتمس العلمااا الاادولا األول لكليااة االات اااد الملشلااا  -2

" فاا الستاسة  ثالثةعلوم اإلنساع التطبيقية و التكنولوجيا فى األلفية الحلوان  بعلاوان " 
 . 1023مايو  1 – 2من 

لقااااا  بحااااث بااااالمؤتمس العلمااااا الاااادولا ال ااااالا لكليااااة االات اااااد  -1 المباااااسكة بالحضااااوس واث
" و الاذى  التنمية البشرية و متطلبات سوق العمـلجامعة حلوان  بعلوان "  –الملشلا 

 .  1024مايو  2 -5أاي  فا الستسة من 
بااة بااالمؤتمس العلمااا الاادولا األول لكليااة التسبيااة اللوعيااة المباااسكة بالحضااوس و الملاا -3

" فاا الستااسة  جـل التنميــة المســتدامةالتعلـيم النــوعى مــع أسية بعلااوان " بجامعاة ا ساكلد
   .1024لوفمبس  23 -21من 

الااادولا السااااب   –المبااااسكة بالحضاااوس و الملااباااة باااالمؤتمس السااالوى العسباااا العاباااس  -4
التعلـيم العـالى النـوعى فـى مصـر و بجامعاة المل اوسة بعلاوان "   لكلية التسبياة اللوعياة

  1025ابسيل  21 – 25" .فا الستسة من  العالم العربى و دوره فى تنمية المجتمع
 –المبااااسكة بالحضاااوس فاااا الماااؤتمس العلماااا الااادولا ال الاااث بكلياااة االات ااااد الملشلاااا  -5

" و الاذى أااي  فاا الستاسة ث العلمـىالتجاهات الحديثة فى البحـجامعة حلوان  بعلوان " 
 . 1025مايو  1 -4من 

  () الدولا ال الث -ب  و العبسين المباسكة بالحضوس و الملاابة بالمؤتمس العلما السا -1
-21" فاا الستاسة مان  برامج إعداد المعلميع فى الجامعات مع اجل التميـز, بعلوان " 

 , بداس الضيافة جامعة عين بمال . 1025أغسرال  23
 –المباسكة بالحضوس و الملاابة بالمؤتمس العلما السالوى ال اامن عباس بكلياة التسبياة  -2

 21-22" فاا الستااسة ماان  التربيــة و دعــم الشخصــية المصــريةجامعاة حلااوان بعلاوان " 
 . 1025لوفمبس



الملاابااة بااالمؤتمس العلمااا الاادولا ال ااالا لكليااة التسبيااة اللوعياااة المباااسكة بالحضااوس و  -2
" فااا الستااسة ماان  رفاهيــة األســرة و المعيشــة المســتدامةا سااكلدسية بعلااوان " بجامعااة 

   .1025أكتوبس  11 -15
الات ااااد كلياااة االعسباااا ال ااامن عباااس ل –المباااسكة بالحضاااوس باااالمؤتمس الاادولا السابااا   -1

 1 -5" فاا الستاسة مان  القتصـاد المنزلـى و قضـايا التنميـة"  بجامعاة الملوفياة الملشلا
   .1021ابسيل 

األول لكلياة التسبياة اللوعياة المباسكة بالحضوس فا المؤتمس العلمث ال الث و الادولا  -20
" فا الستسة من  تطوير التعليم النوعى فى ضوع الدراسات البينية"  بجامعة عين بمال

 .   1021ابسيل  12 -10
لقاااا  بحاااث باااالمؤتمس العلماااا الااادولا السابااا  لكلياااة  -22 االات ااااد المبااااسكة بالحضاااوس واث

تفعيــل دور القتصــاد المنزلـــى فــى المواطنــة و خدمـــة "  -جامعااة حلااوان  –الملشلااا 
 . القاجسة  1021مايو  22 -21" و الذى أاي  فا الستسة من  المجتمع

للفاعلية التعليمية لكليات التربيـة فـى  األولالمباسكة بالحضوس فا المؤتمس الدولا  -21
يلاايس  30-11الملعقد فاا الستاسة مان  جامعة الشااشيت  –كلية التسبية  –الوطع العربى 

1022.   
فى المعلم و تنميته  إعدادمستقبل المباسكة بالحضوس فا المؤتمس الدولا ال الث )  -23

ـــوطع العربـــى ون مااا  سابراااة أكتاااوبس بالتعاااا 1جامعاااة  –( الملعقاااد فاااا كلياااة التسبياااة  ال
 -ابسيااال  14-13فاااا الستاااسة مااان  -ن المهلياااة للمعلماااي التسباااويين العاااسب , واألكاديمياااة

1022   
جامعاة  –ال الا عبس بكلية الدساسات العلياا للتسبياة المباسكة بالحضوس فا المؤتمس  -24

( فااا  التربيــة و بيئــات الــتعلم التفاعليــة : تحــديات الواقــع و رؤى المســتقبلالقاااجسة ) 
   .1022 -يوليو 23 -21الستسة من 

و العباااسين ) المااؤتمس العلماااث السااادال جلساااات فااا  ااباااةوالمل المباااسكة بالحضااوس -25
ــيم فــى الاادولا الخااامال ( للجمعيااة الم ااسية للملاااج  و رااست التاادسيال )  منــاهج التعل

جامعااة عااين  –( والااذى عقااد بالقاااجسة بااداس الضاايافة  العــالم العربــى و تحــديات ال ويــة
 .  1022أغسرال  3 -1فا الستسة من  –بمال 



فا المؤتمس الدولا الخامال العسبا التاس  عبس لكلية االات اد المباسكة بالحضوس  -21
(  القتصـاد المنزلــى فـى خدمـة و تنميــة المجتمـع و البيئــةالملشلاا جامعاة الملوفياة ) 

 .    1022أكتوبس  15-14فا الستسة من 
لقاااا  بحاااث باااالمؤتمس العلماااا الااادولا الساااادال لكلياااة التسبياااة  -22 المبااااسكة بالحضاااوس واث

توجي ات استراتيجية فـى التعلـيم النـوعى و متطلبـات سـوق امعة الملوفية ) اللوعية ج
   . 1022  -ابسيل 14 -13( فا الستسة من  العمل

جامعاة الملياا      –المباسكة بالحضوس فاا الماؤتمس الادولا األول لكلياة التسبياة اللوعياة  -22
ـــة و ســـوق العمـــل ( ـــوعى ... البتكاري ـــيم الن يولياااو  22 -21 فاااا الستاااسة مااان ) التعل

1022 . 
لقاااا  بحاااث بااا -21 المؤتمس الااادولا ال اااالا لقرااااع الدساساااات العلياااا المبااااسكة بالحضاااوس واث

كلية  –"(  " أفاق و تحديات 0202 تراتيجيةالبحث العلمى مع منظور اسوالبحوث ) 
 21 - 22 نمااافاااا الستااسة  –جامعااة عاااين باامال  –و العلااو  التسبوياااة  لاااآلدابالتسبيااة 
 .1022يوليو 

المباااسكة بالحضااوس فااا المااؤتمس العلمااا الخااامال والاادولا ال ااالا للجمعيااة العسبيااة  -10
(  التقـويم مـدخل لجـودة التعلـيمللقياال و التقوي  بالتعاون م  أكاديمياة ريباة بعلاوان ) 

 . 1022أغسرال  4الملعقد يو  السبت 
    

 :العلمية و الثقافية  الندواتالمشاركة فى 
 

قبعــات التفكيــر "  االات اااد الملشلااا التسبااوى بعلااوانفااا لاادوة اساا  بالحضااوس المباااسكة  -2
   1023ح1021فا العا  الجامعا  -والتا ادمها األستاذ الدكتوس ح علا سابد  "الست

م ـارات البحـث بعلاوان " اسا  االات ااد الملشلاا التسباوى بالحضاوس فاا لادوة المباسكة  -1
ـــــى فاااااا العاااااا  الجاااااامعا  -ماااااود اللاااااااة والتاااااا اااااادمها األساااااتاذ الااااادكتوس ح مح " العلم
  . 1023ح1021

التاااا  " الدراســـات العليـــا ةالكـــاديمى لمرحلـــ اإلرشـــاد" المبااااسكة بالحضاااوس فاااا لااادوة  -3
 بالس اال للدساسااات العليااا و البحااوث الكليااة. د ح عبيااس الاادوي  "  وكياال حاضااس بهااا "أ



 –ات ااد الملشلاا اال بكلياة - 1025ح 1024للعا  الجاامعا  و ال الا  األولالدساسا 
 .جامعة حلوان

التاااا  " الدراســـات العليـــا ةالكـــاديمى لمرحلـــ اإلرشـــاد" المبااااسكة بالحضاااوس فاااا لااادوة  -4
ح 1025للعاا  الجاامعا ال الا الدساسا  بالس لأ . د ح عبيس الدوي  "  "  حاضس بها 

 . جامعة حلوان –االات اد الملشلا  بكلية -1021
تفعيـل برنـامج و اليـات دعـم الطـالب المتعثـريع ة بعلاوان" المباسكة بالحضوس فاا لادو  -5

 جامعة حلوان . –االات اد الملشلا  بكلية - 1021ح  3ح12" بتاسيخ  دراسياا
األســاليب الحديثــة فــى إنشــاع نظــام المبااسكة بالحضااوس فااا اللادوة التعسيسيااة بعلااوان "  -1

ــال إلدارة األزمــات و ا ــى فع ــة داخل ــوارث بالمؤسســات الحكومي " والتااث ألقاجااا ساايادة لك
ح 25العقيد ح أيمن فؤاد محمد توفيت بوحدة الحماية المدلية وذل  يو  الخميال الموافات 

 جامعة حلوان . –االات اد الملشلا  بكلية -بقاعة المؤتمسات  1021ح 21
دنيــة بمــن ج التربيــة فاعليــة تضــميع أبعــاد التربيــة الم " بعلااوان لاادوة بءلقااا  المباااسكة -2

األسرية لتنمية قيم األمع الفكرى واتخاذ القـرار األخالقـى لـدى طالبـات الصـف الثالـث 
واااد سااجلت  الملشلااث, لالات اااد الم ااسية الجمعيااةألباارة  ضاامن وذلاا  ,"العــدادى 

 الجااامعث بالعااا  وذلاا  ( 32-31ضاامن تقسيااس الجمعيااة العموميااة العاديااة فااا الاادوسة )
 . الملشلث االات اد كلية سبمق  1021 -1025

(  الشباب و ثقافة التعامل والمشاركة المجتمعيـةالمباسكة با عداد والحضوس للدوة )  -2
جامعااة  –بمقااس كليااة االات اااد الملشلااا  1022ح 3ح 1وذلاا  يااو  الخماايال الموافاات 

 .حلوان 
"  تفادةالـدرو  المسـ -أكتـوبرحـرب والحضوس فا لادوة  بعلاوان "  با عدادالمباسكة  -1

ح 22ح 5 والتااث ألقاجااا سااعادة لااوا  رياااسح عبااد الماالع  جمااا  وذلاا  يااو  االحااد الموافاات
 جامعة حلوان . –االات اد الملشلا  كليةبقاعة المؤتمسات ب 1022

ـــاروالحضاااوس فاااا لااادوة  بعلاااوان "  با عااادادالمبااااسكة  -20 ـــة  األفك ـــدات الخاطئ و المعتق
الادكتوسح محماد م ارسا وذلا  ياو   األساتاذاجا " والتث ألقالمرتبطة بتعاطى المخدرات 

جامعاة  –االات ااد الملشلاا  بقاعة المؤتمسات بكلياة 1022ح 22ح 24ال ال ا  الموافت 
 حلوان .



ــ اإلرشــاد" المباااسكة بالحضااوس فااا لاادوة  -22 التااا  " الدراســات العليــا ةالكــاديمى لمرحل
ح 1021للعاا  الجاامعا ألول االدساساا  بالس لأ . د ح عبيس الدوي  "  "  حاضس بها 

 جامعة حلوان –االات اد الملشلا  بكلية -1022
والتاااا  " ســـمات الشخصـــية الناجحـــة بعلاااوان " قسااا ال بالحضاااوس فاااا لااادوةالمبااااسكة  -21

 بكليااة 1022ح 3ح 22الموافاات األحااد يااو  علااا سابااد وذلاا  األسااتاذ الاادكتوس ح ألقاجااا 
 جامعة حلوان –االات اد الملشلا 

الـــذكاع  –الـــذكاع المحـــرر للـــذكاع  بعلاااوان " قسااا ال بالحضاااوس فاااا لااادوةسكة المباااا -23
الموافات األحاد يو  وائل سفاعا سضوان وذل  األستاذ الدكتوس ح ألقاجا والتا  " "الروحى

 . جامعة حلوان –االات اد الملشلا  بكلية 1022ح 4ح 22
 

 

 ورش العملو التدريبية الدورات

 

 ئة التدري  بجامعة حلواع:الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاع هي

 -كلية التسبية ) 1025 ح 1ح  21:  22 فا الستسة من  إعداد المعل  الجامعا دوسة -1
 . جامعة حلوان(

 . 1025ح 20ح 2: 5أسال بلا  و ترويس المقسس الجامعا فا الستسة من  -2
 . 1021ح 3ح20:  1االتجاجات الحدي ة فا البحث العلما فا الستسة من -3
 . 1022ح 3ح  30: 11الستسة من اللبس العلما فا  -4
 . 1022ح  1ح11 – 15 فا الستسة منلظ  االمتحالات و تقوي  الرالب  -5
 . 1022ح2ح 21: 22المحلية و العالمية فا الستسة من  مبسوعات البحوث التلافسية -6
األسبعا  وذل  يو  "  كيفية إعداد ملف النشاط لعضو هيئة التدري "  عمل عن وسبة -7

 جامعة حلوان . – , بكلية االات اد الملشلث 1021ح 22ح 30 الموافت
ح  22 الموافتال ال ا  وذل  يو  " المشكالت الصفية "  القيا  بوسبة عمل بعلوان -8

 جامعة حلوان . – , بكلية االات اد الملشلث 1022ح 4
 
 



 في تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير  المشاركة
 في إنشاع المعامل والمساهمة

 -إساااتساتيجية التعلاااي  والاااتعل  لجميااا  األاساااا  العلمياااة بكلياااة االات ااااد الملشلاااا  إعاااداد -2
و التابعااة لهااادف " التعلاااي  و الااتعل  و التساااهيالت الماديااة " فاااا العاااا   -جامعااة حلاااوان

 .1023ح 1021الجامعا  

مان أجهاشة االات ااد الملشلاث التسباوى اسا  تحدياد احتياجاات معامال  لجلاةفا المباسكة  -1
 ةعلا تلظيمها وتجهيشجا بما يالئ  وييسس سيس العملية التعليمي وا بسافوأ اث  وأدوات

 . 1023ح1021 العا  الجامعاوذل  خالل 
 

في أعمال وحدة ضماع الجودة ومشروع التطوير  المساهمة
 المستمر والتأهيل لالعتماد

ل المقاسسات القيا  بتوشي  و تسسيغ استبيان استرالع سأى رالب مسحلة البكاالوسيوال حاو  -2
الدساسااة ببسلااام  إداسة مؤسسااات األسااسة و الرسولااة السساااة ال اليااة وذلاا  بالعااا  الجااامعا 

 1023ح1021
القيا  بتسسيغ استبيان استرالع سأى راالب مسحلاة البكاالوسيوال حاول المقاسسات الدساساة  -1

ببسلااااااام  إداسة مؤسسااااااات األسااااااسة و الرسولااااااة السساااااااة ال اليااااااة وذلاااااا  بالعااااااا  الجااااااامعا 
 الس ل الدساسا األول . 1025ح1024

القياااا  بتسسياااغ اساااتبيان اساااترالع سأى الراااالب حاااول المقاااسسات الدساساااة بالسسااااة األولاااا  -3
 الس ل الدساسا ال الا 1025ح1024وذل  بالعا  الجامعا 

القيااا  بتوشياا  و تسسيااغ اسااتبيان اسااترالع سأى رااالب الدساسااات العليااا حااول المقااسسات  -4
د الملشلاااااا التسباااااوى ) الااااادكتوساا ( وذلااااا  بالعاااااا  الجاااااامعا الدساساااااة ببسلاااااام  االات اااااا

 1021ح1025

القياااا  بتوشيااا  و تسسياااغ اساااتبيان اساااترالع سأى راااالب السسااااة السابعاااة حاااول المقاااسسات  -5
 . 1022ح1021الدساسة ببسلام  االات اد الملشلا التسبوى وذل  بالعا  الجامعا 

ية لرالب السساة السابعة ببسلام  االات اد القيا  بتوشي  و تسسيغ استبيان الساعلية التعليم -1
 . 1022ح1021الملشلا التسبوى وذل  بالعا  الجامعا 



القيااا  بتوشياا  و تسسيااغ اسااتبيان تقيااي  البسلااام  لرااالب السساااة السابعااة ببسلااام  االات اااد  -2
 . 1022ح1021الملشلا التسبوى وذل  بالعا  الجامعا 

سأى راااااالب الدساساااااات العلياااااا ) مسحلااااااة اامااااات بتوشيااااا  و تسسياااااغ اساااااتبيان اساااااترالع  -2
الماجسااتيس( حااول المقااسسات الدساسااة ببسلااام  االات اااد الملشلااا التسبااوى , وذلاا  بالعااا  

  1022ح1022الجامعا 
اامااات بتوشيااا  و تسسياااغ اساااتبيان الساعلياااة التعليمياااة لراااالب الدساساااات العلياااا ) مسحلاااة  -1

  1022ح1022بالعا  الجامعا  الماجستيس( ببسلام  االات اد الملشلا التسبوى وذل 

القيا  بتوشي  وتسسيغ استبيان سأى أعضا  جيئة التدسيال بالكلية حول إجسا  لظ  تقوي   -20
ح  1024للعاااااا  الجاااااامعا الراااااالب و االمتحالاااااات لقسااااا  االات ااااااد الملشلاااااا التسباااااوى 

 . 1022ح 1022وحتا ,   1025

إجسا  لظا  التقاوي  الرالباا و القيا  بتوشي  وتسسيغ استبيان سأى الرالب بالكلية حول  -22
وحتاا ,   1025ح  1024للعاا  الجاامعا االمتحالات لقس  االات اد الملشلاا التسباوى 

 . 1022ح 1022

 اااس و ماااسدود مباااسوعات تراااويس التعلاااي  العاااالا علاااا جاااودة أالقياااا  بتوشيااا  اساااتبيان  -21
الملشلااا  العمليااة التعليميااة بالكليااة ماان وجهااة لظااس رااالب البكااالوسيوال بقساا  االات اااد

  1022ح1022بالعا  الجامعا  التسبوى
 اااس و ماااسدود مباااسوعات تراااويس التعلاااي  العاااالا علاااا جاااودة أالقياااا  بتوشيااا  اساااتبيان  -23

العملية التعليمية بالكلية من وجهة لظس رالب الدساسات العليا بقسا  االات ااد الملشلاا 
  1022ح1022بالعا  الجامعا  التسبوى

و ماااسدود مباااسوعات تراااويس التعلاااي  العاااالا علاااا جاااودة القياااا  بتوشيااا  اساااتبيان ا اااس  -24
جيئاة التادسيال بقسا  االات ااد الملشلاا  أعضا العملية التعليمية بالكلية من وجهة لظس 

  1022ح1022بالعا  الجامعا  التسبوى
 اااس و ماااسدود مباااسوعات تراااويس التعلاااي  العاااالا علاااا جاااودة أالقياااا  بتوشيااا  اساااتبيان  -25

 ماان وجهااة لظااس المسااتسيدين بقساا  االات اااد الملشلااا التسبااوى العمليااة التعليميااة بالكليااة
 . 1022ح1022بالعا  الجامعا 

لقس  االات اد الملشلا التسبوى للعا  الجامعث  المسحلة البكالوسيو   القيا  بتحليل لتائ -21
 .1022ح 1022وحتا  1024ح 1023



لتسباااوى للعاااا  مسحلاااة الدساساااات العلياااا لقسااا  االات ااااد الملشلاااا ا  القياااا  بتحليااال لتاااائ -22
 . 1022ح 1022وحتا  1024ح  1023الجامعث 

بقسااا   المسحلاااة البكاااالوسيو  القياااا  بءعاااداد دساساااة تحليلياااة لمقاسلاااة لتاااائ  تقاااوي  راااالب -22
و حتااا العااا  الجااامعا  1021ح1025االات اااد الملشلااا التسبااوى ماان العااا  الجااامعا 

 1022ح1022

 ال ال اةو  ال الياة للسساةالملشلا التسبوى لقس  االات اد االمتحالية  األوساتبتقيي   القيا  -21
وحتاا   1025ح  1024 , والعا  الجامعا  1023ح1021للعا  الجامعا "  السابعةو 

 .1022ح 1022

مسحلة الدساسات العلياا لقس  االات اد الملشلا التسبوى االمتحالية  األوساتبتقيي   القيا  -10
ح 1022وحتاااااا ,   1025 ح 1024للعاااااا  الجاااااامعا دكتاااااوساا(  -ماجساااااتيس -)دبلاااااو 
1022 . 

بالعاااا   جامعاااة حلاااوان –عضاااو بوحااادة " القيااااال والتقاااوي  " بكلياااة االات ااااد الملشلاااا  -12
ح  1022, وحتااااا  1025ح  1024, و بالعااااا  الجاااامعا  1023ح  1021 الجاااامعا
1022 . 

القيا  بتحليل إستساتيجية التعلي  والتعل  الخا ة بالمقسسات الدساساية فاث التخ  اات  -11
تلساة بالكلياة فاث ضاو  ) لتااائ  االمتحالاات , استق اا ات الراالب , استق ااا ات المخ

جيئااة التاادسيال والهيئااة المعاولااة " و الملب اات ماان معياااس" التعلااي  و الااتعل  و التسااهيالت 
 . 1022ح  1022وحتا 1024ح 1023الداعمة " للعا  الجامعا 

فاااا تااادسيال المقاااسسات  إعاااداد تقسياااس تحليلاااا عااان مهااااسات الاااتعل  الاااذاتا المساااتخدمة -13
التعلاي  الدساسية بمسحلة البكالوسيوال باألاسا  العلمية المختلسة بالكلياة , والتابعاة لهادف 

 .1021ح 1025و التعل  و التسهيالت المادية " للعا  الجامعا  

إعاداد تقسياس بااللوات  التعليميااة لباسام  مسحلاة البكاالوسيوال التااا تحقات مهااسات الااتعل   -14
 .1022ح 1021للعا  الجامعا  ب قة من معياس ) التعلي  و التدسيال ( الذاتا, والمل

إعداد  تقسيس تحليلا الستساتيجيات التعلي  و التعل  واأللبرة المقابلة لمقسسات مسحلة  -15
و الااااتعل  و التسااااهيالت  التعلااااي لهاااادف  البكااااالوسيوال ومقتسحااااات التحسااااين " , والتاااااب 

 . 1021 -1025للعا  الجامعا المادية 



تقسيس تحليلا الستساتيجيات التعلي  و الاتعل  واأللبارة المقابلاة لمقاسسات مسحلاة  عدادإ -11
للعااا  الجاااامعا و التاادسيال البكااالوسيوال ومقتسحااات التحسااين , والتاااب  لمعيااااس التعلااي  

1021- 1022   

إعاااداد تقسياااس عااان ماااا تااا  الجااااشا فاااا تراااويس و تعاااديل التو ااايسات و الم اااسوفات و  -12
ا التسبوى وذل  للعا  االات اد الملشلمسحلة البكالوسيوال لبسلام  اس   التقاسيس لمقسسات

 1025ح1024الجامعا 

ا سيوال لبسلاام  اسا  االات ااد الملشلاالمباسكة فاا مساجعاة م اسوفات مسحلاة البكاالو  -12
 1023ح1021التسبوى وذل  للعا  الجامعا 

 الياة بقسا  االات ااد ية للسسااة الالمباسكة فا مساجعة استيسا  ملساات المقاسسات الدساسا -11
 .   1023ح1021للعا  الجامعا الملشلا التسبوى 

         المبااااسكة فاااا مساجعاااة اساااتيسا  ملساااات المقاااسسات الدساساااية لمسحلاااة الدساساااات العليااااا  -30
وحتااااا  1025ح1024) دكتااااوساا ( بقساااا  االات اااااد الملشلااااا التسبااااوى للعااااا  الجااااامعا 

 .   . 1022ح  1022
,  1021ح1025ضاو بوحادة حماياة البيئاة " فاا العاا  الجاامعا المباسكة السعالة" كع -32

  1022ح 1022وحتا  

 

 على مستوى الكلية والقسمالمنبثقة في اللجاع الداخلية  لمشاركةا
 :والقسم : عضوية اللجاع على مستوى الكليةأولا 

جامعااة  –باائون التعلااي  و الرااالب بكليااة االات اااد الملشلااا  بأعمااال أمالااة لجلااة القيااا  -2
  .   1023 ح1021ا  الجامعا للع حلوان

 جامعااة حلااوان –لعالاااات ال قافيااة بكليااة االات اااد الملشلااا بأعمااال أمالااة لجلااة  لقيااا ا -1
 0   1025ح1024للعا  الجامعا 

بكلياة االات ااد الملشلاا لجلة بائون خدماة المجتما  و تلمياة البيئاة بأعمال أمالة  القيا  -3
   .1022ح1021للعا  الجامعا  جامعة حلوان –

 1022ح1021التسبوى للعا  الجامعا  الملشلثعضو بمجلال اس  االات اد  -4

التسباااااااوى للعاااااااا  الجاااااااامعا  الملشلاااااااثمجلاااااااال اسااااااا  االات ااااااااد  بأعماااااااال أمالاااااااة لقياااااااا ا -5
 . 1022ح1022



التسبااول لوعااوا   الملشلااثلقساا  االات اااد عضااو بلجلااة بااسا  الكتااب و المساجاا  العلميااة  -1
 . 1025ح1024,  1023ح1021الجامعية 

 الرالبيااةوحاال المبااكالت  ةفحااص البااكاوى و المقتسحااات  وذلاا  لمتابعاا بلجلااة عضااو -2
بقسااا  االات ااااد الملشلاااا التسباااوى  بالس ااال الدساساااا ال اااالا  للعاااا  الجاااامعا  الخا اااة
   . 1023ح1021

التسبااول بمااؤتمسات الكليااة  الملشلااثاالات اااد  عضااو بلجلااة إعااداد و تلظااي  معااسض اساا  -2
 . 1021ح1025,  1025ح1024,  1023ح1021لوعوا  الجامعية 

التسباوى للعاا   الملشلاثو التلظاي  للماؤتمس السالوى لقسا  االات ااد  ا عادادبلجلة  عضو -1
 . 1022ح1021معا االج

 الملشلااثبقساا  االات اااد  عضااو بلجلااة إعااداد الجااداول الدساسااية لمسحلااة البكااالوسيوال -20
 . 1022ح1022 التسبوى للس ل الدساسا األول بالعا  الجامعا

 الملشلاثلدساساات العلياا بقسا  االات ااد ضو بلجلة إعداد الجداول الدساسية لمسحلاة اع -22
 . 1022ح1022 بالعا  الجامعا ال الاالتسبوى للس ل الدساسا 

التسبول الذى أاي  علا  الملشلثلمعسض اس  االات اد عضو بلجلة ا عداد والتلظي   -21
بكليااة  1022ح 4ح 21الموافات ن اال لاايالاذى عقااد ياو  السااادال  البيئاثجاامي  الملتقااا 
 . جامعة حلوان –االات اد الملشلا 

( لتوشياااا  المحاضااااسات و التربيقااااات علااااا السااااادة 2إعااااداد اسااااتماسة )عضااااو بلجلااااة  -23
مسحلااة الدساسااات لأعضااا  جيئااه التاادسيال و الملتاادبين بقساا  االات اااد الملشلااا التسبااوى 

-1022للعااا  الجااامعا  األولالس اال الدساسااا بدكتااوساا (  -ماجسااتيس -العليااا ) دبلااو 
1022  

( بيااااان بالمحاضااااسات والتربيقااااات بقساااا  االات اااااد 1إعااااداد اسااااتماسة )عضااااو بلجلااااة  -24
 بالس اااال دكتااااوساا ( -ماجسااااتيس -بمسحلااااة الدساسااااات العليااااا ) دبلااااو التسبااااوى الملشلااااا 
  1022-1022للعا  الجامعا  األولالدساسا 

لرالباات الساساتين ال ال اة و السابعاة  عضو بلجلة إعداد وتلظي  معسض التسبية العملياة -25
 .  1021ح 1025,  1025ح1024الجامعية  لوعوا  االات اد الملشلا التسبوى بقس 

لوعااااوا  الجامعيااااة  بقساااا  االات اااااد الملشلااااا التسبااااوى الدساسااااةساااايس  ةمتابعاااا ةعضااااو بلجلاااا -21
 . 1021-1025  1025ح1024,    1023ح1021

 

 



 الطالبية ورعاية الشباب األنشطة
 
 

 : األنشطة الخاصة بطلبة مرحلة البكالوريو : أولا 
لقسااا  سعاياااة الباااباب التابعاااة مستبااااس اللجلاااة ال قافياااة التابعاااة بكلياااة االات ااااد الملشلاااا  -2

 . 1023ح  1021بالعا  الجامعا 
ا بااااساف و المساجعااااة علااااا إ ااااداس المجلااااة ال قافيااااة ) اات اااااديون م قسااااون ( التابعااااة  -1

ح  1021جامعاااة حلاااوان بالعاااا  الجاااامعا  –ات ااااد الملشلاااا لللباااار ال قاااافا بكلياااة اال
1023 . 

بقساا  و ا سباااد االكاااديما لرالبااات مسحلااة البكااالوسيوال  فااث أعمااال السيااادة المباااسكة -3
  1021ح 1025وحتا  1023ح 1021لوعوا  الجامعية  االات اد الملشلا التسبوى

 ا للعا   االات اد الملشلا التسبوىبقسمسحلة البكالوسيوال لإعداد تقاسيس السيادة الرالبية  -4
 . 1022ح 1021الجامعث 

الموافات الخمايال بالحضوس فث فعاليات الياو  السلاث للجلاة السلياة الملعقاد ياو   المباسكة -5
 بالكلية .   1022ح 4ح 21

بقساا  االات اااد الملشلااث التسبااوى بمااداسال التاادسيب  ال ال ااة علااا رااالب السساااة ا بااساف -1
 . اآلعوحتى  0200/ 0200ألعوام الجامعية با (ا عداديةالميدالا ) 

بقساا  االات اااد الملشلااث التسبااوى بمااداسال التاادسيب السابعااة علااا رااالب السساااة  ا بااساف -2
 . اآلعوحتى  0200/ 0200ألعوام الجامعية با ال الوية ( – ا عداديةالميدالا ) 

 
  : األنشطة الخاصة بطلبة مرحلة الدراسات العليا:ثانياا 

 سسااائل بءعااداد الخا ااة البح يااةاألدوات و للخراار  حااصبالحضااوس والملاابااة والسة المباااسك -2
,   1023ح1021لعاااا  الجاااامعا بااالات ااااد الملشلاااث التسباااوى قسااا  ب والااادكتوساا الماجساااتيس

 اآلن .وحتا 
( الااادبلو   مسحلاااة ) العلياااا الدساساااات الباااات مسحلااةلر األكااااديمث ا سبااااد فاااث المباااسكة -1

 . 1025ح 1024 لوعوا  الجامعية لشلث التسبوىاالات اد الم بقس 
( الماجساتيس مسحلاة )  العلياا الدساساات البات مسحلةلر األكاديمث ا سباد فث المباسكة -3

 . 1022ح1021,  1021ح 1025لوعوا  الجامعية االات اد الملشلث التسبوى بقس 



 البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجال في أنشطة

المشـكلة السـكانية و يو  الملتقا البيئا ال الاث تحات علاوان " المباسكة بالحضوس فا  -2
  بالكلية 1025ح4ح10" الملعقد فا معوقات التنمية المستدامة فى مصر 

دور و تلظااي  فاعليااات أساابوع البيئااة الساالوى الساباا  تحاات علااوان "  إعاادادالمباااسكة فااا  -1
و الااذى عقااد يااو  "  شــباب الجامعــات فــى تنميــة و بنــاع الــوطع ...الواقــع و المــأمول

 جامعة حلوان –بكلية االات اد الملشلا   1021ح  4ح22األحد الموافت 
الخمااايال ياااو   ذى عقااادالااا"  " لالحتفـــال بيـــوم اليتـــيمالمبااااسكة فاااا ا عاااداد و التلظاااي   -3

 جامعة حلوان –بكلية االات اد الملشلا  - 1021ح 4ح 24الموافت 

بيئاا األول اراعاات خدماة المجتما  و المباسكة بالحضوس ومتابعة فاعلياات الملتقاا ال -4
 أطفال بال مأوى ... الواقع و المستقبلتلمية البيئة للجامعات الم سية تحت علوان " 

 . 1021ح 5ح11-12" فا الستسة من 

الموافت ال ال ا  يو   ذى عقدال"  لالحتفال بيوم اليتيمالمباسكة فا ا عداد و التلظي  "  -5
 جامعة حلوان –الملشلا  بكلية االات اد - 1022ح 4ح 22

المسـتقبل المـأمول لتطـوير فا الملتقا البيئا السادال بوساة بح ياة بعلاوان " المباسكة  -1
ـــة  ـــذوى الحتياجـــات الخاصـــة فـــى ضـــوع أهـــداف التنمي ـــى ل ـــاهج القتصـــاد المنزل من

 1022ح 4ح 21الذى عقد يو  اال لين الموافت  " 0202المستدامة
 المنزليدور القتصاد بعلوان "  ملتقا البيئا الساداللل المباسكة فا ا عداد و التلظي  -2

ح 4ح 21الذى عقد يو  اال لين الموافت " و  فى دعم و تمكيع ذوى الحتياجات الخاصة
  جامعة حلوان –بكلية االات اد الملشلا  1022

 

 العلمية عضوية الجمعيات
 حتا اآلن 1024الجمعية الم سية لالات اد الملشلا ملذ عا   عضو-2 
 حتا اآلن 1023ملذ عا   الجمعية الم سية للملاج  و رست التدسيالعضو  -1
 حتا اآلن 1023ملذ عا  عضو بسابرة التسبويين العسب  -3
 


