
 

 

 الســــــــــيره الذاتيـــــــــــة 

 

 للدكتورة / مها فتح هللا بدير نوير

 

 -البيانات الشخصية :

 مها فتح هللا بدير نوير االســــــــــــــــــم      :

 مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى  استاذ مساعد  : الــــــوظــــــيـــــفه

 جامعة  حلوان .              -كلية االقتصاد المنزلى  -بقسم  االقتصاد المنزلى التربوى                         

 جامعه حلوان . -كليه االقتصاد المنزلى   : جـــــــهه العمـــل 

 (لضمان جوده التعليم و االعتماد) كليه معتمده من الهيئه القوميه      

 األهليه ببوالق  .شارع المطبعه  56 : عنــــوان العمل 

 98901719010 :   التليفون الشخصى

 Mohanewer@yahoo .com : البريد اإللكترونى 

 

 -المؤهالت العلميه :

م، بتقدير جيد جداً مع 8000جامعه حلوان  –كليه االقتصاد المنزلى  –بكالوريوس اقتصاد منزلى الشعبه التربويه  .8
 مرتبه الشرف .

 –كليتته االقتصتتاد المنزلتتى  -ماجستتتير فتتى االقتصتتاد المنزلتتى تجصتتر منتتاهج وطتترق تتتدريس االقتصتتاد المنزلتتى  .0
م  ،وكانت الرساله بعنوان "  اثر انشتطه تعليميته مقترحته فتى ااقتصتاد المنزلتى علتى 0992عام  -جامعه حلوان 

 كفيفات بالمرحله االعداديه " تنميه بعض جوانب  التوافق الشجصى و التوافق االجتماعى للتلميذات ال
 –كليتته االقتصتتاد المنزلتتى  -دكتتتوراف فتتى االقتصتتاد المنزلتتى تجصتتر  منتتاهج وطتترق تتتدريس االقتصتتاد المنزلتتى  .3

م  ، وكانت الرساله بعنوان " فعاليته برنتامج مقتترى فتى االقتصتاد المنزلتى  قتا م علتى 0990عام  -جامعه حلوان 
لبي يتته االيجابيتته و القتتدرف علتتى اتجتتاذ القتترار للتيميتتذ المكفتتوفين بالمرحلتته جتترا ط الستتلو  فتتى تنميتته الستتلوكيات ا

 االبتدا يه "
 م (.0985/ 05/2الحصول على درجه أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى ) .2

 

 التدرج الوظيفـــــــى : 

 جامـعه حلـوان  –كليــه االقتصـاد المنـزلى  –معيده بقسم االقتصاد المنزلى التربوى  -
 م.4/9222/ 9م  الى 9222/  9/  92من    

 جامعه حلـوان  –كليه االقتصاد المنزلى  –بقسم االقتصاد المنزلى التربوى  مدرس مساعد -
 م .9212/ 1/  92م الى 9222/  4/  3من    

 جامعـه حلوان  –كليـه االقتصـاد المنـزلـى  –مدرس  بقسم االقتصاد المنزلى التربوى  -
 م حتى تاريخه .9212/  1/  92من    
 م (.9212/ 92/4أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى )-



 

 

 
 
 

 االنتــــــــاج العلمـــــــى : 

بحث مشتر  منشور بعنوان " موقع الكترونتى مقتترى لتطتوير التربيته العمليته بكليته االقتصتاد المنزلتى جامعته -
حلتتوان فتتى متتوي معتتايير الجتتودف الشتتامله ) ر يتته مستتتقبليه (" ، البحتتث منشتتور فتتى المتت تمر العلمتتى الستتنوى ) 

نصتتورف  بعنتتوان " تطتتوير بتترامج التعلتتيم جامعتته الم –العربتى  الستتادس، التتدولى الثالتتث ( كليتته التربيتته النوعيته 
أبريتل   82 – 83العالى النوعى فى مصر و الوطن العربى فى موي متطلبات عصر المعرفه "  فى الفترف متن 

 م  . 0988
بحتث مشتتتر  منشتتور بعنتتوان "فاعليتته برنتتامج ارشتتادى لتمكتتين الشتتباب متتن ادارف االزمتتات االستتريه باستتتجدام -

 –كيتتر العلمتتى "، البحتتث منشتتور فتتى المتت تمر العلمتتى العربتتى لكليتته االقتصتتاد المنزلتتى استتتراتيجيه مقترحتته للتف
 م . 0980مايو   89 – 0جامعه حلوان بعنوان " افاق التعاون العربى لتنميه المجتمع " فى الفترف من  

االجيقتى  "  متحتف تعليمتى الكترونتى مقتترى فتى االقتصتاد المنزلتى لبنتاي التذكايبحث مشتر  منشور بعنوان -
 –مجلتتة االقتصتتاد المنزلتتى البحتتث منشتتور فتتى والتتوعى بثقافتته العمتتل التطتتوعى لتلميتتذات المرحلتته االبتدا يتته  " 

 م.  0983جامعة حلوان ، ديسمبر    –كلية األقتصاد المنزلى  –تصدرها الجمعية المصرية لألقتصاد المنزلى 
توظيتتف استتتراتيجيه اليتتد المفكتترف فتتى تتتدريس االقتصتتاد المنزلتتى لتنميتته فاعليتته " بحتتث فتتردى منشتتور بعنتتوان  -

كليته  –فتى مجلته االقتصتاد المنزلتى  البحتث منشتورالتفكير الجماعى و الفهم العميق لطالبات المرحله  الثانويه" 
 م.0982العدد الثانى  -جامعه المنوفيه  –االقتصاد المنزلى 

تتتدريب جريجتتات تجصتتر االقتصتتاد المنزلتتى التربتتوى علتتى تنويتتع بحتتث مشتتتر  منشتتور بعنتتوان " برنتتامج ل -
كليته التربيته  –مجلته بحتوث التربيته النوعيته التدريس من جيل اكتشاف الطاقات الكامنة " ، البحث منشور فى 

 .م0982( يوليو 36العدد ) -جامعه المنصورف  –النوعيه 
           هج االقتصتتاد المنزلتتى للمرحلتتة ااعداديتتة الستتتثمار بحتتث مشتتتر  منشتتور بعنتتوان " تصتتور مقتتترى لتطتتوير متتن -      

مجلته دراستات عربيته فتى التربيته وعلتم رأس المال المعرفى تحقيقتاً لمتطلبتات مجتمتع المعرفتة   " البحتث منشتور فتى 
 . م 0982اكتوبر -الجزي الثانى  –العدد الرابع و الجمسون  –تصدرها رابطه التربويين العرب  –النفس 
برنتتامج مقتتترى قتتا م علتتى توظيتتف المتتدجل الجمتتالى لتفعيتتل ممارستته انشتتطه بحتتث مشتتتر  منشتتور بعنتتوان     -      

االقتصاد المنزلى ) مجال الميبس و النسيج( بالنادى المدرسى الصيفى لتلميذات المرحله االعداديه و قياس فاعليته فى 
جامعته  -مجله علوم وفنون / دراستات وبحتوث  البحث منشور فى  تنميه االداي المهارى  و االتجاف نحو العمل اليدوى"

 م .0986يوليو  –حلوان 
فاعليه وحدة اثرا يه في االقتصاد المنزلي قا مه علي التعليم التجيلي الموجه اثراي بعنوان "  منشوربحث فردى  -      

بمجلتته القتترايف و  ،موهوبتتات بالمرحلتته االعداديتته " الجيتتال العلمتتي و االرتقتتاي بمستتتو  الطمتتوى االكتتاديمي للطالبتتات ال
 م .0985( لشهر ابريل لسنه 872المعرفه ، سينشر بالعدد )

 
" أثتر استتجدام استتراتيجيه التتعلم التشتاركى فتى  منشتور بعنتوانمستجرج متن رستاله ماجستتير  بحث مشتر   -

البحتث تدريس االقتصتاد المنزلتى لتنميته مهتارات االتصتال و التفكيتر الناقتد لتلميتذات الصتف االول االعتدادى " 
جامعه حلوان بعنوان " االتجاهات الحديثه فى البحث  -الم تمر الدولى الثالث لكليه االقتصاد المنزلى  منشور فى
 م . 0986مايو  5-  2ر يه تنمويه " فى الفترف من العلمى  

فعالية برنتامج مقتترى فتى االقتصتاد المنزلتى " " مستجرج من رساله الدكتوراف  بعنوان  بحث مشتر  منشور  -
قا م على استراتيجيه  جرا ط السلو  فتى تنميتة الستلوكيات البي يتة اايجابيتة والقتدرة علتى اتجتاذ القترار للتيميتذ 

جامعه حلتوان  -الم تمر الدولى الثالث لكليه االقتصاد المنزلى  البحث منشور فىالمكفوفين بالمرحلة االبتدا ية " 
 م . 0986مايو  5-2تجاهات الحديثه فى البحث العلمى  ر يه تنمويه " فى الفترف من " اال
ادارة الوقتتت و الجهتتد و االدايات التدريستتيه لمعمتتات  بعنتتوان "مستتتجرج متتن رستتاله ماجستتتير بحتتث مشتتتر   -

بالمجلتته العلميتته لعلتتوم االنستتان  " االقتصتتاد المنزلتتى بمتتدارس الفصتتل الواحتتد لتحستتين جتتودة العمليتته التدريستتيه
 كليه االقتصاد المنزلى جامعه حلوان .التطبيقيه ب

بعنوان  "فاعلية توظيف استتراتيجية التتعلم القتا م علتى المشتاريع مستجرج من رساله الدكتوراف   بحث مشتر  -
فتتتي متتتادة االقتصتتتتاد المنزلتتتي لتنميتتتتة التفكيتتتر المنظتتتومى لتتتتدى طالبتتتات الصتتتتف األول ااعتتتداد  المهنتتتتي "  

المنزلتى جامعته حلتوان بعنتوان " تفعيتل دور االقتصتاد الم تمرالدولى الرابع ليقتصاد المنزلى  بكليته االقتصتاد 
 6/0985/ 87-85المنزلى فى المواطنه و تنميه المجتمع          " فى الفترة من 



 

 

بعنوان "وحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي قا مة على مستجرج من رساله الدكتوراف  بحث مشتر   -
لبات الصف األول ااعداد  استراتيجية التعلم القا م على المشاريع لتنمية التحصيل وتحقيق الذات لدى طا

 .بالمجله العلميه لعلوم االنسان التطبيقيه بكليه االقتصاد المنزلى جامعه حلوانالمهني " 
 
بعنوان " فاعليه استجدام نموذج التعلم التوليدى فى تدريس مستجرج من رساله الدكتوراف   بحث مشتر -

القراية و المعرفه تصدرها االقتصاد المنزلى لتنميه التفكير المستقبلى لتلميذات المرحله االعداديه " مجله 

 م .0987شهر مايو 817الجمعيه المصريه للقراية و المعرفه ،كليه التربيه ، جامعه عين شمس ،عدد 

بعنوان " الفروق فى أبعاد الكفاية الذاتيه المدركه  فى تدريس مستجرج من رساله الدكتوراف  بحث مشتر  -

رها الجمعيه المصريه للقراية و االقتصاد المنزلى لتلميذات المرحله االعداديه " مجله القراية و المعرفه تصد

 م .0987شهر مايو 817المعرفه ،كليه التربيه ، جامعه عين شمس ،عدد 

 

 االنشطه التـدريسيـه 

 المقررات التى تم  االشتراك  فى تدريسها  :  -1

 :أوالً :   المقررات التدريسيه التى تم االشتراك فى تدريسها لمرحله البكالوريوس  

 للفرقه الثالثه . -*  المناهج  

 للفرقه الثالثه . -*  لغه انجليزيه تجصصيه  

 للفرقه الرابعه . -* حاسب الى  

 الثانيه .للفرقه  –* حقوق انسان 

 للفرقه الرابعه . –* طرق تدريس 

 للفرقه الثانيه . –* مبادىي تدريس 

 * مهارات تدريس للفرقه الثالثه .

 للفرقه الثانيه . –* وسا ل تعليميه } نظرى { 

 للفرقه الثانيه . –* أصول تربيه 

 للفرقه الثالثه . –* تدريس مصغر } تطبيقى { 

 لفرقه الرابعه .ل –* تكنولوجيا تعليم } نظرى { 

 للفرقه الرابعه . –* قرايات و بحوث تربويه   

 

 :ثانيا : المقررات التدريسيه التى تم االشتراك فى تدريسها لمرحله الدراسات العليا  

 .تمهيدى ماجستير -  * طرق واستراتيجيات تدريسيه
 .تمهيدى ماجستير - * منهج و مجتمع المعرفه

 .تمهيدى ماجستير -* بحث فى مجال التجصر 
 .دبلومه مناهج وطرق تدريس - * طرق تدريس االقتصاد المنزلى



 

 

 .تمهيدى ماجستير - * تصميم استراتيجيات ونماذج التدريس ) مستوى رفيع (
 .دكتوراف  – *ر يه عالميه ومعاصرف فى تطوير المناهج

 .دكتوراف – *التفكير العلمى و فلسفه العلوم التربويه
 

 التفاعل مع الطـالب  -9

 لجان التفاعل مع الطالب على مستوى الكليه :  -أ

عمتتو بلجنتته فحتتر الشتتكاوى والمقترحتتات " وذلتت  لمتابعتته وحتتل المشتتكيت الطيبيتته الجاصتته بقستتم  -8
 م . 0980/0983االقتصاد المنزلى التربوى  "  بالفصل الدراسى الثانى  للعام الجامعى 

 
 ـى :اإلرشاد األكاديم –ب     

 أوالً : االرشاد االكاديمى لمرحله البكالوريوس:

العتتام الجتتامعى قستتم لألعتتوام الجامعيتتة متتن الريتتادة واالرشتتاد األكتتاديمى لطالبتتات مرحلتتة البكتتالوريوس بال -
 م. 0981/0980م ، وحتى 0990/0989

 

 ثانيا : االرشاد االكاديمى لمرحله الدراسات العليا :

-0980م/  0980-0988م /0988-0989بالقسم التربوى للعتام الجتامعى لطالبات مرحلة الماجستير  -
 م.0983

جامعتتة حلتتوان للفصتتل الدراستتى االول   –لطالبتتات الدبلومتته بالقستتم التربتتو  بكليتتة االقتصتتاد المنزلتتى  -
 م.0983/0982والثانى  للعام الجامعى 

جامعتة حلتوان للفصتل الدراستى  –لطالبات  مرحله الدكتوراف  بالقسم التربو  بكلية االقتصاد المنزلتى  -
 م .0985/0987م ،0986/0985، م0986/  0982الثانى للعام الجامعى 

 
 المساهمه فى تطويـر المقررات :    -3

االشتتترا  فتتى صتتياوه التوصتتيفات والتقتتارير ومصتتفوفات النتتواتج التعليميتته المستتتهدفه واستتاليب التقيتتيم  (8
 م 0988/  0989للعام الجامعى لمقررات قسـم االقتـصاد المنزلـى التربـوى 

 
وفحر توازن الهيكل  لبرنامج االقتصاد   (ILO,S )االشترا  فى تعديل المجرجات التعليميه المستهدفه   (0

( التتى  (NARS المنزلى التربوى  لمرحلته البكتالوريوس فتى متوي المعتايير االكاديميته القياستيه القوميته
 تتبناها الكليه .

 
الداجلية والتقويم لتوصيفات وتقارير مقررات برنتامج البكتالوريوس للقستم بتاألعوام عمو بلجنة المراجعة  (3

 م.0986/0985،  0982/0986،  0983/0982،  0980/0983الجامعية 
 
االشترا   فى مراجعة مصفوفات برنامج مرحلة البكالوريوس لقسم االقتصتاد المنزلتى التربتوى وذلت  فتى  (2

 م .0980/0983العام الجامعى
 
االشترا  فى اعداد منهجيه تحسين مقررات برنامج االقتصتاد المنزلتى التربتوى لمرحلته البكتالوريوس فتى  (6

 م 0982/ 0983العام الجامعى 
 
االشترا  فى إعداد الجطة التنفيذية لتعزيز وتطوير برنامج البكالوريوس للقسم وذل  فى األعتوام الجامعيتة  (5

 م. 0986/  0982،  0983/0982
تحتتديث مقتتررات برنتتامج االقتصتتاد المنزلتتى التربتتوى لمرحلتته البكتتالوريوس فتتى العتتام  االشتتترا  فتتى (7

 م 0980/ 0981الجامعى 



 

 

االشتتترا  فتتى تحتتديث مقتتررات برنتتامج االقتصتتاد المنزلتتى التربتتوى لمرحلتته الدراستتات العليتتا  فتتى العتتام   (1
 م0980/ 0981الجامعى 

تربتوى لمرحلته البكتالوريوس  لنظتام الستاعات االشترا  فى تحويل ال حه برنامج االقتصتاد المنزلتى ال (0
 م 0980/ 0981المعتمدة بالعام الجامعى 

 
 

 

 الكتب المؤلفـة والتى لها رقم ايـداع : -4

) فى ضوء متطلبات  " استراتيجيه للتفكير فى اداره االزمات االسريهبعنوان  كتاب )تأليف مشتر  ( -1  

 دار الكتب المصريه . –م 0980/ 87320رقم االيداع  -م   0980عام الحياه ( 

م   0987/0981عتام " استتراتيجيات التتدريس  )النظريتة و التطبيتق( كتاب )تأليف مشتر  ( بعنتوان  -9

 دار الكتب المصريه  –م 0987/ 86535رقم االيداع  -

 -م   0981/ 0987عتام (  وتطبيقاتهتا فتى مجتال التتدريس)  المناهج" كتاب )تأليف مشتر  ( بعنوان -3

 دار الكتب المصريه . –م 0987/ 86536رقم االيداع 

 -م   0981/0980عام (  و تطبيقاتها التربوية)  المناهج المعاصرة " كتاب )تأليف مشتر  ( بعنوان  -2

 دار الكتب المصريه . –م 0981/ 09905رقم االيداع 

 

 المشاركـه فى أعمال االمتحانــات :  -2

 االشتراك فى اعمال االمتحانات لمرحله البكالوريـوس:  -اوالً:

االشترا  فى أعمال االمتحانات بكنترول الفرقه االولى جيل الفصل الدراسى الثانى   للعام الجامعى  -8

 . م 0980/0983م ، 0988/0980، م 0989/ 0990

 ا : االشتراك فى اعمال االمتحانات لمرحله الدراسـات العلي -ثانياً:

االشتر  فى أعمال سير االمتحانات للدراسات العليا بالفصل الدراسى االول والفصل الدراسى الثانى ، للعتام  -5

 م . 0982 -0983الجامعى 

االول والفصتل الدراستى  االشترا  فى أعمال الكنترول المتحانات للدراستات العليتا بالفصتل الدراستى -3

-0985،0985-0986،م  0986 -0982الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانى ، للعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام الجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامعى 

 .م 0987/0981،0981/0980م،0987

 : ثالثاً : تقييم االوراق االمتحـانيـه   

تقيتتيم االوراق االمتحانيتته لقستتم االقتصتتاد المنزلتتى التربتتوى للفرقتته الثانيتته و الثالثتته و الرابعتته  للعتتام  -2

 م . 0988/  0989الجامعى 

 رابعا ً: لجان الممتحنين لمرحلة البكالوريوس :

 م .0985/0987بلجنه الممتحنين بكنترول الفرقه الثانيه للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى عمو 
 خامسا ً : لجان الممتحنين ألمتحان التأهيلى لمرحلة الدراسات العليا 



 

 

عمو بلجنة الممتحنين ليمتحان التأهيلى لمرحلتة التدكتوراة المجتال المترتبط بالفصتل الدراستى الثتانى  -

 .م 0981/0980

عمتتو بلجنتتة الممتحنتتين ليمتحتتان التتتأهيلى لمرحلتتة التتدكتوراة المجتتال المتجصتتر بالفصتتل الدراستتى  -

 م .0981/0980االول 

عمو بلجنة الممتحنين ليمتحان التأهيلى لمرحلتة التدكتوراة المجتال المترتبط بالفصتل الدراستى الثتانى  -

 م .0981/0980

 

 االنشطه البحثيـه : 

 الرسائل العلميه التى تم اإلشتراك  فى اإلشراف عليها :  -8

 :أوالً :  رسائل الماجستير التى تم االشتراك فى اإلشراف عليها    

أمتتل عبتتدالعاطى محمتتود   بعنتتوان )أثتتر استتتجدام استتتراتيجيه التتتعلم التشتتاركى فتتى تتتدريس االقتصتتاد  -1
لتلميتتذات الصتتف االول االعتتدادى( تتتاريل التستتجيل المنزلتتى لتنميتته مهتتارات االتصتتال و التفكيتتر الناقتتد 

 م .08/7/0983
ريحاب عبد الفتاى محمتد  بعنتوان )ادارة الوقتت والجهتد لتألدايات التدريستيه لمعلمتات االقتصتاد المنزلتى  -0

 م .0982/  09/7بمدارس الفصل الواحد لتحسين جودف العمليه التدريسيه( تاريل التسجيل 
 العلمى لرسالة الماجستر للباحثه االشترا  بلجنه االشراف  -8
 –كليه االقتصاد المنزلى  -)ندى ابراهيم ابراهيم (  تجصر مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى  

جامعه حلوان بعنوان " منهج نشاط مقترى فى التربيه االسريه لتنميه االنتماي و التوافق االجتماعى لدى 
 تيميذ المرحله االبتدا يه " 

 بلجنه االشراف العلمى لرسالة الماجستر للباحثه  االشترا   -3
كليه االقتصاد  –) سارة سعيد محمد عاشور ( تجصر مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى    

المنزلى جامعه حلوان  بعنوان "فاعليه توظيف الوسيط التعليمى المتحر  فى تدريس االقتصاد المنزلى 
 يق متعه التعلم لذوى صعوبات التعلم النما يه بالمرحله االعداديه " لتنميه التنور العلمى و التقنى وتحق

 االشترا  بلجنه االشراف العلمى لرسالة الماجستر للباحثه   -2
كليه االقتصاد  –) شيماي طلعت محروس حجازى  ( تجصر مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى    

استراتيجيتى الحوار السقراطى و تالف االشتات فى تدريس المنزلى جامعه حلوان  بعنوان ""فاعليه التكامل بين 
 االقتصاد المنزلى لتنميه التفكير التركيبى و تعزيز ثقافه الحوار لدى طالبات المرحله االعداديه ." 

 االشترا  بلجنه االشراف العلمى لرسالة الماجستر للباحثه    -6
كليه االقتصاد المنزلى  –قتصاد المنزلى )وفاي سمير حسن السيد   ( تجصر مناهج وطرق تدريس اال   

فى االقتصاد المنزلى  (web- questجامعه حلوان  بعنوان ""برنامج قا م على الرحيت المعرفيه )
 لتنميه التفكير االيجابى و الصيبه النفسيه لدى االيتام ".

 االشترا  بلجنه االشراف العلمى لرسالة الماجستر للباحثه   -5
كليه االقتصاد  –عبد الحميد       ( تجصر مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى ) أيمان فوزى    

فاعلية مدونة تعليمية لتصحيح التصورات البديلة لمفاهيم االقتصاد المنزلى  المنزلى جامعه حلوان  بعنوان "
 "المرحلة ااعداديةلطالبات وتنمية مهارات إدارة المعرفة الشجصية 

  راف العلمى لرسالة الماجستر للباحثه  االشترا  بلجنه االش -7
كليه االقتصاد المنزلى جامعه  -تجصر ميبس و نسيج )تصنيع ميبس ()  دعاي أحمد عوض ( 

( فى موي المتطلبات المهنية لجريج االقتصاد 8" مجطط مقترى لمقرر تنفيذ الميبس )حلوان  بعنوان
 المنزلى التربوى " 

 

 ثانيا: رسائل الدكتوراه التى تم االشتراك فى االشراف عليها 



 

 

رشا حسن عواض السيد   بعنوان )تصور مقترى لمنهج االقتصاد المنزلي في موي إستراتيجية التعلم  -8

القا م على المشاريع لتنمية التفكير المنظومى وتحقيق الذات لطالبات التعليم ااعداد  المهني ( تاريل 

 م.0982 /08/7التسجيل 

نجيي عبد البر عبد السميع   بعنوان )فاعليه استجدام نموذج التعلم التوليدى فى تدريس االقتصاد المنزلتى  0
/ 00/80لتنميه التفكير المستقبلى و الكفايف الذاتيه المدركه لتلميذات المرحلته االعداديته ( تتاريل التستجيل 

 م .0982
 الدكتوراة للباحثهاالشترا  بلجنه االشراف العلمى لرسالة -3

أثر توظيف األنشطه التفاعليه األلكترونيه القا مه على    " بعنوان   )شاهندف محمد محمد (  -3
ل بمدارس االمل للصم و األنفوجرافي  فى تدريس االقتصاد المنزلى لتنميه التفكير المنظومى و عادات العق

 البكم "
 
 
 

 

 الـــدورات التدريبيـه وورش العمل : -9

 أوالً : الدورات التدريبيـه 

 " مفهتتوم الجتتوده الشتتامله و نظتتم اداره الجتتوده فتتى التعلتتيم العتتالى "حمتتور دورف تدريبيتته بعنتتوان  .8
 م . 0990/  80/  80بمركز ممان الجودف بجامعه حلوان ، بتاريل 

 

 بمـركز تـنميه قـدرات  " اداره الفريق البحثى "حمور برنامج التدريبى  بعنوان  .0

 م 0988/  3/  87-85أعماي هي ه التدريس و القيادات بجامعه حلوان ، فى الفترف من 

بمركتتز تنميتته قتتدرات أعمتتاي هي تته  " النشتتر التتدولى للبحتتو   "حمتتور برنتتامج التتتدريبى  بعنتتوان  .3
 م .0988/  3/   01 – 07امعه حلوان ، فى الفترف من التدريس و القيادات بج

بمركتتز تنميتته قتتدرات أعمتتاي هي تته  " التخطتتيط االستتتراتيجى "حمتتور برنتتامج التتتدريبى  بعنتتوان  .2
 م .0988/  88/  87 –86التدريس و القيادات بجامعه حلوان ، فى الفترف من 

 ات وفقتتا ً للمعتتايير االكاديميتته "" آليتتات مراجعتته البتترامج والمقتتررحمتتور دورف تدريبيتته بعنتتوان   .6
 م .0988/  80/  82بمركز ممان الجودف بجامعه حلوان، بتاريل 

بمركتتز تنميتته قتتدرات  " معتتايير الجتتوده فتتى العمليتته التدريستتيه "حمتتور برنتتامج التتتدريبى  بعنتتوان  .5
 م0980/  2/ 0 –7أعماي هي ه التدريس والقيادات بجامعه حلوان ، فى الفترف من 

بمركتز تنميته  " مشروعات البحو  التنافسيه المحليته و العالميته "امج التدريبى  بعنوان حمور برن .7
 م.  0983/  6/ 80 - 81قدرات أعماي هي ه التدريس و القيادات بجامعه حلوان ، فى الفترف من  

ان ، بكليه االقتصاد المنزلى جامعه حلو " كيفيه استخدام بطاقه االداء "حمور دورف تدريبيه بعنوان  .1
 م .0982/  0/  83بتاريل 

بمركتز تنميته  " الجوانب الماليه و القانونيته فتى االعمتال الجامعيته  "حمو برنامج التدريبى بعنوان  .0
 قدرات أعماي هي ه التدريس و القيـادات بجامعـه حلـوان ، فى الفترف 

 م .0982/ 3/  3-0من  
 

 ثانياً: ورش عمل :

بكليته االقتصتاد المنزلتى جامعته  االرشاد االكاديمى لمرحله الدراسات العليتا "" حمور ورشه عمل بعنوان  -8
 م . 0988/  89/  80حلوان ، بتاريل 



 

 

 80/ 01بكليه االقتصاد المنزلى جامعه حلوان بتتاريل  "  MIS" اداره النظم االداريه ورشه عمل  بعنوان  -0
  م . 0988/ 
والتتى قتدمها األستتاذ " قبعتات التفكيتر الستتة "حمور ورشه عمل  قسم االقتصتاد المنزلتى التربتوى بعنتوان -3

 م .0983/0982الدكتور / على راشد  فى العام الجامعى 
 

 ثالثـاً: الندوات العلميه :

 م .0989/ 0/88بكليه االقتصاد المنزلى جامعه حلوان بتاريل  " المكتبه الرقميه "ندوف بعنوان -1
 بكليه االقتصاد المنزلى جامعه حلوان  " حقوق الملكيه الفكريه "ندوف بعنوان  -0
 م. 0988/ 87/6بتاريل     
التى أعدها قستم االقتصتاد المنزلتى التربتوى وحامتر  " االبداع فى تدريس االقتصاد المنزلى "ندوف بعنوان  -3

 م .0988/  0989فيها  أ. د / على راشد بالعام الجامعى 
بالجامعه بناًي على تكليف من القسم العلمتى ، بتتاريل   " برنامج البحو  و التنميه و االبتكار"ندوف  بعنوان  -3
  م . 0980/  7/ 88
 التى حامر بها   " االرشاد االكاديمى لمرحله الدراسات العليا "ندوف بعنوان  -4

البحتتتتتتتتتتتتتتتتتوث                                                       "أ . د / عبيتتتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتتتتدوي  "  وكيتتتتتتتتتتتتتتتتتل الكليتتتتتتتتتتتتتتتتته للدراستتتتتتتتتتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتتتتتتتتتا و
 م .0986/ 0982بالفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 التى حامر بها   " االرشاد االكاديمى لمرحله الدراسات العليا "ندوف بعنوان  -6
"أ . د / عبيتتتتتتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتتتتتتدوي  "  وكيتتتتتتتتتتتتتتتتتل الكليتتتتتتتتتتتتتتتتته للدراستتتتتتتتتتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتتتتتتتتتا و البحتتتتتتتتتتتتتتتتتوث                                                      

 م . 0986/ 0982بالفصل الدراسى الثانى االول للعام الجامعى 
قتصتاد المنزلتى ندوه لجنه قطاع التربيه النوعيه و االقتصتاد المنزلتى تحتت عنتوان " التربيته النوعيته و اال -5

ر تتيس لجنتته قطتتاع التربيتته النوعيتته و االقتصتتاد   )نظتتره مستتتقبليه (" التتتى نظمهتتا أ. د / عبتتد التترحمن عطيتته
 م .0986/ 89/  00المنزلى ، بتاريل   

إلقاي ورشه عمل بالقسم عن " كيفية إعداد ملف النشاط  لعمو هي ة التدريس " بتاريل  -8
 م .39/88/0985

دورة تدريبية بعنوان " تقييم االداي الوظيفى العماي الجهاز االدارى " بوحدة االشترا  فى القاي  -0
 م .06/89/0987التدريب بالكليه بتاريل 

 
 

 :المؤتمرات العلميه التى تم االشتراك فيها  -3

"مستقبل اعداد المعلم فتى كليتات المشاركه بحمور الم تمر السادس عشر لكلية التربية جامعة حلوان بعنوان  -
 م . 0989/  3/ 00-01فى الفترف من التربيه" 

"االتجاهتات الحديثته فتى المشاركه بحمور المت تمر التدولى لكليتة التربيتة النوعيتة جامعتة المنصتورة بعنتوان  -
، فتى  ى " تطوير االداء المؤسسى و االكاديمى فتى مؤسستات التعلتيم العتالى النتوعى فتى مصتر و العتالم العربت

 م . 86/2/0989 -82الفترف من 
"الصتتناعات المشتتاركه بحمتتور المتت تمر العربتتى الرابتتع عشتتر ليقتصتتاد المنزلتتى لجامعتتة المنوفيتتة بعنتتوان  -

 . 0989/ 3/88-0فى الفترف من    الصغيــره الحاضـر والمستـقبل فــى مصـر و العالم العربـى "
الكترونتى مقتترل لتطتوير التربيته العمليته بكليته االقتصتاد المنزلتى " موقتع المشاركه ببحث مشتر  بعنتوان   -

بتالم تمر التدولى لكليتة التربيتة النوعيتة  جامعه حلوان فى ضتوء معتايير الجتوده الشتامله ) رؤيته مستتقبليه ( "
"تطوير برامج التعليم العالى النوعى فتى مصتر و التوطن العربتى فتى ضتوء متطلبتات جامعة المنصورة بعنوان 

 م .82/2/0988-83فى الفترف من  ر المعرفه "عص
" االقتصتتاد المشتتاركه بحمتتور المتت تمر العربتتى الجتتامس عشتتر ليقتصتتاد المنزلتتى لجامعتتة المنوفيتتة بعنتتوان -

 م.01/3/0980-07فى الفترف من   المنزلى و قضايا الشباب "
: تكنولوجيتتا ا التعلتتيم  بعنتتوان المشتتاركه بحمتتور المتت تمر العلمتتى الثالتتث عشتتر للجمعيتته المصتتريه لتكنولوجيتت -

 م .0980/  2/ 80-88فى الفترف من   التعليم االلكترونى  "اتجاهات و قضايا معاصره "
" افتاق التعتاون العربتى المشاركه بتالم تمر العلمتى العربتى لكليته االقتصتاد المنزلتى جامعته حلتوان ، بعنتوان  -

 م ، من جيل  0980 مايو 89-0المنعقد فى الفترف من  لتنميه المجتمع "



 

 

" فاعليه برنامج ارشادى لتمكين الشباب من اداره االزمات االسريه باستخدام بحث مشتر  بعنوان  -
 استراتيجيه مقترحه للتفكير العلمى" .

 . "لجنه التغذيه"اللجان المنظمة لفاعليات الم تمر -
رؤيته استشترافيه جامعه المنصورف بعنوان   )المشاركه بحمور بالم تمر العلمى الدولى االول لكليه التربيه   -

-09فتتى الفتتترف متتن   لمستتتقبل التعلتتيم فتتى مصتتر و العتتالم العربتتى فتتى ضتتوء التغيتترات المجتمعيتته المعاصتتره (
 م .08/0/0983

الدولى الجامس ( لكليه التربيه النوعيه جامعه المنصورف  –المشاركه بحمور الم تمر) العربى الثامن  -
مستقبل التعليم فتى مصتر و التوطن العربتى رؤى و استتراتيجيات متا بعتد الربيتع " استشراف بعنوان 
 م .0983/  88/2 -89فى الفترف من  العربى "

"لجنتته المشتتاركه باللجتتان المنظمتتة لفاعليتتات الم تمرالتتدولى االول االقتصتتاد المنزلتتى جامعتته حلتتوان   -
 – 1" فتى الفتترف متن  فى االلفيته الثالثتهعلوم االنسان التطبيقيه و التكنولوجيا بعنوان "  المعارض "

 م .  0983/  6/  0

" المشاركه باللجان المنظمتة لفاعليتات المت تمر التدولى الثتانى لكليته االقتصتاد المنزلتى جامعته حلتوان  -

 6/  7-6"   فى الفتترف متن  التنميه البشريه و متطلبات سوق العملبعنوان "   لجنه تنظيم القاعات "

 م.  0982/ 

التتدولى الستتادس ( ( لكليتته التربيتته النوعيتته  –اركه   بحمتتور المتت تمر الستتنوى ) العربتتى التاستتع المشتت -

" التعلتتيم النتتوعى و تنميتته االبتتداع فتتى مصتتر و العتتالم العربتتتى )رؤى و جامعتته المنصتتورف بعنتتوان

 م.  0982، مايو  استراتيجيات ( 

" لتربيته جامعته حلتوان تحتت عنتوان المشاركه بحمور الم تمر العلمتى الستنوى الستابع عشتر لكليته ا -

/  5/  06" بتتتاريل  استتتراتيجيات تمكتتين المعلمتتين والمتعلمتتين العتترب متتن جتتدارات مجتمتتع المعرفتته

 م 0982

المشاركه بحمور المت تمر العلمتى الثالتث و العشترين )التدولى الثتانى ( للجمعيته المصتريه للمنتاهج و  -

/  1/  82-83فتى الفتترف متن   ؤى و توجهتات "" تطتوير المنتاهج : رطرق التتدريس  تحتت عنتوان 

 م .0982

" المشتتاركه بحمتتور المتت تمر التتدولى االول لكليتتة التربيتتة النوعيتتة جامعتتة االستتكندرية تحتتت عنتتوان  -

 م . 0982/ 88/  83-80فى الفترف من  التعليم النوعى من أجل التنميه المستدامه "

 كليه التربية النوعية جامعه طنطا  تحت عنوان المشاركه بحمور الم تمر العلمى الدولى الثانى ل -

 م . 0986/ 2/ 0-8فى الفترف من  الدراسات النوعيه و دورها فى بناء مصر الجديده ""    

"االتجاهتات الحديثته المشاركه بالم تمر العلمى الدولى الثالث ليقتصاد المنزلتى جامعته حلتوان تحتت عنتوان   -

 م   من جيل   0986مايو  5-2فى الفترف من  "فى البح  العلمى " رؤيه تنمويه

أثر استخدام استراتيجيه التعلم التشتاركى فتى تتدريس االقتصتاد المنزلتى لتنميته " بحث مشتر  بعنوان  -
 مهارات االتصال و التفكير الناقد لتلميذات الصف االول االعدادى "

المنزلتتى قتتائم علتتى استتتراتيجيه  ختترائط فعاليتتة برنتتامج مقتتترل فتتى االقتصتتاد " بحتتث مشتتتر  بعنتتوان  -
السلوك فى تنميتة الستلوكيات البيئيتة اإليجابيتة والقتدرة علتى اتختاذ القترار للتالميتذ المكفتوفين بالمرحلتة 

 االبتدائية "

  " لجنه التوصيات "اللجان المنظمة لفاعليات الم تمر -     
" التربيه العلميه  صرية للتربية العلمية تحت عنوانالمشاركه بحمور الم تمر العلمى السابع عشر للجمعية الم -

 . م0986/ 1/ 88 – 89فى الفترف من و تحديات الثوره التكنولوجيه " 

المشاركه بحمور الم تمر العلمى الرابع و العشترين )التدولى الثالتث  ( للجمعيته المصتريه للمنتاهج و طترق  -   

/  1/  83-80فى الفترف من  الجامعات من أجل التميز " " برامج إعداد المعلمين فىالتدريس  تحت عنوان 

 م . 0986



 

 

المشاركه بحمورالم تمر العلمى الدولى الثانى لكلية التربية النوعية والعلمى التدولى األول لقستم االقتصتاد -      

شتعارعنوان  المنزلى والبي الى السابع الجتماع أعماي االتحاد الدولى ليقتصاد المنزلتى بقتارة أفريقيتا ،تحتت

 05- 06"تقدمنا فى تعاوننا رجاال ً ونساًي  مسار جديد لرفاهية األسرة والمعيشة المستدامة "، فى الفترف من  

 م.0986أكتوبر 

المشاركه بالحمور و المناقشات وصياوه التوصيات  بالم تمر العلمى السنوى الثامن عشر لكليه  -

 80-81فى الفترف من  ودعم الشخصيه المصريه "" التربيه التربيه جامعه حلوان تحت عنوان 

 م .0986نوفمبر 

بعنوان  "فاعلية توظيف استراتيجية التعلم القائم على المشاريع في مادة االقتصاد  االشترا  ببحث -
المنزلي لتنمية التفكير المنظومى لدى طالبات الصف األول اإلعدادي المهني "  المؤتمرالدولى 

المنزلى  بكليه االقتصاد المنزلى جامعه حلوان بعنوان " تفعيل دور االقتصاد الرابع لالقتصاد 
 2/9212/ 11-12المنزلى فى المواطنه و تنميه المجتمع          " فى الفترة من 

االشترا  بحمور فاعليات الم تمر العلمى الحادى عشر بكليه الدراسات العليا للتربيه جامعه القاهرة  -
 م بعنوان ) تكنولوجيا التربيه و التحديات العالميه للتعليم ( .0985يوليو  09-80فى الفترة من 

االشترا  بحمور فاعليات الم تمر العلمى الثامن عشر للجمعيه المصريه للتربيه العلميه فى الفترة  -
 م بعنوان ) مناهج العلوم بين المصريه و العالميه (0985/ يوليو 06-02من 

الم تمر العلمى الجامس و العشروين )الدولى الرابع ( للجمعيه المصريه االشترا  بحمور فاعليات  -
م بعنوان ) نحو تغيير جذرى فى ر ى و 1/0985/  2-3للمناهج و طرق التدريس فى الفترة من 

 استراتيجيات تطور مناهج التعليم (
 

بية جامعه دمياط فى االشترا  بالحمور بالم تمر العلمى السنوى العشرون )الدولى االول ( بكليه التر -
م بعنوان " تطوير سياسات و برامج م سسات التعليم العالى فى 0985أكتوبر  81-87الفترة من 

 موي متطلبات التنميه المستدامه "
 

 39- 00االشترا  بالحمور بالم تمر الدولي االول بكلية التربية جامعة الزقازيق  في الفترة ما بين  -

 )الفاعلية التعليمية لكليات التربية في الوطن العربي(.م، بعنوان 0987يناير 

االشترا  بالحمور بالم تمر الدولي الثالث بعنوان )مستقبل اعداد المعلم وتنميته في الوطن العربي (  -

 اكتوبر . 5بكلية التربية جامعة  0987ابريل  02و  03في الفترة مابين 

ى بعنوان ) البحث العلمى و االبتكار التكنولوجى ( بم تمر جامعه المنصورة الدولاالشترا  بالحمور -

 م  0987مارس    0-7في الفترة من 

العلمى السنوى لكلية الدراسات العليا للتربية بالتعاون مع الجمعية  االشترا  بالحمور بالم تمر -

و ر ى المستقبل العربية لتكنولوجيا التربية  بعنوان " التربية و بي ات التعلم التفاعلية   تحديات الواقع 

 م0987يوليو   83  - 80" فى الفترة من  

العلمى التاسع عشر للجمعية المصرية للتربيةالعلمية  بجامعة عين شمس   االشترا  بالحمور بالم تمر -

 م 0987يوليو  02 -03بعنوان " التربية العلمية و التنمية المستدامة "  فى الفترة من 

مى الدولى الجامس " السادس و العشرون " للجمعية المصرية العل االشترا  بالحمور بالم تمر -

للمناهج وطرق التدريس  بجامعة عين شمس  بعنوان "  مناهج التعليم فى العالم العربى و تحديات 

 م 0987أوسطس    3 -0الهوية   "  فى الفترة من 



 

 

نزلى  بعنوان " الدولى الجامس العربى التاسع عشر ليقتصاد الماالشترا  بالحمور بالم تمر -

م  بكلية 0987أكتوبر  87-85االقتصاد المنزلى فى جدمة و تنمية المجتمع و البي ة " فى الفترةمن 

 االقتصاد المنزلى  ،جامعه المنوفية .

الدولى العاشر ( بعنوان "  –العلمى السنوى ) العربى الثالث عشر  االشترا  بالحمور بالم تمر -

ر و الوطن العربى فى موي استراتيجيات التنميه المستدامه  "  فى التعليم  العالى النوعى فى مص

 م ،بكليه التربيه النوعيه جامعه المنصورة .0981إبريل   80 -88الفترة من 

 

 المشروعات البحثية و التطبيقية التى تم االشتراك فيها:. -4
متتن جتتيل االشتتراف علتتى التتتدريب الميتتدانى لطالبتتات قستتم  " تطتتوير المائتته مدرستتة "االشتتترا  بمشتتروع   -1

/ 0990االقتصاد المنزلى التربوى من جيل مقرر التربية العملية  بكلية االقتصاد المنزلى فى العام الدراستى 
بأحد مدارس المشروع بمنطقه ) المرج( بجمهورية مصتر   ضمن مشروع " تطوير المائه مدرسة " 0989

 يل السلوكيات لدى التيميذ ". العربية، بهدف" تعد
" من جيل االشراف على التدريب الميدانى لطالبات قسم االقتصاد  تطوير المائه مدرسةاالشترا  بمشروع "  -9

م  0988/ 0989المنزلى التربوى من جيل مقرر التربية العملية  بكلية االقتصاد المنزلى فى العام الدراسى 
"  بأحتتد متتدارس المشتتروع بمنطقتته ) المتترج( بجمهوريتتة مصتتر  درستتةضتتمن مشتتروع  " تطتتوير المائتته م

 العربية، بهدف "تنميه االبداع  لدى التيميذ " . 
م( وذلتتت  فتتتى العتتتام 0986إلتتتى  -م0989للقستتتم ) متتتن  "الخطتتتة البحثيتتتة الخماستتتية"فتتتى اعتتتداد  االشتتتترا   -3

 م. 0989/0988الجامعى
 
 

 االنشـطه الجامعيه : 
 
 تعديل و تطوير اللوائح و مشروعات التطوير و المساهمه فى انشاء المعامل .المشاركه فى  -1

 أوالً : تطوير اللوائح 

 االشترا  فى تطوير ال حة البكالوريوس لقسم االقتصاد المنزلى التربوى .  -8
 االشترا  فى تطوير ال حة الدراسات العليا  لقسم االقتصاد المنزلى التربوى .  -0
ال حتتتة البكتتتالوريوس لقستتتم االقتصتتتاد المنزلتتتى التربتتتوى لنظتتتام الستتتاعات المعتمتتتدة االشتتتترا  فتتتى تحويتتتل  -3

 م .0981/0980
 

 (CIQAP )عضو بمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد االكاديمى بالكليه  -ثانيا : 

 من خالل :  

 م . 0989/  0990المشاركه فى اعداد الدراسه الذاتيه للكليه   (8
 م0989/0988م،0989/ 0990الفاعليه التعليميه للعام الجامعى عمو فى هدف  (0
 م0988/ 0989عمو فى هدف " ادارف الموارد الذاتيه"  للعام الجامعى  (3
القيام بالمهام المطلوبه فى وحدف ممان الجودف من توصتيف و مصتفوفات للمقتررات  للعتام الجتامعى  (2

 م 0988/  0989
 م0989/0988الجودف للعام الجامعى عمو) بلجنه التنسيق( بوحدف ممان  (6
م  0988/0980عمتتو بفريتتق اعمتتال مراجعتته و استتتيفاي معتتايير الجتتودف و االعتمتتاد للعتتام الجتتامعى  (5

 المصداقيه و االجيق . -              لمعيار   
 التجطيط االستراتيجى . -                              



 

 

مراجعتته توصتتيفات و تقتتارير لبرنتتامج و مقتتررات قستتم االقتصتتاد المنزلتتى التربتتوى للعتتام الجتتامعى   (7
 م  0982/  0983

م 0988/ 0989م ،  0989/  0990عمتتو فتتى هتتدف الجهتتاز االدارى  ليعتتوام الجامعيتته التاليتته   (1
 م  0985/ 0986،  0986/  0982، 0982/ 0983،

ويم لتوصتتيفات و تقتتارير مقتتررات برنتتامج البكتتالوريوس لقستتم منستتق لجنتته المراجعتتة الداجليتتة و التقتت (0
 االقتصاد المنزلى التربوى ليعوام الجامعية التـاليـه  

 م  0985/ 0986،  0986/  0982، 0982/ 0983م ،0988/ 0989 
 
 

 اداره الوحدات الخاصه و المعامل : -9

 أوالً : اداره الوحـدات   

جتيل العتام الجتامعى   " كمنستق للقستم التربتوى بوحتده التتدريب "  عمو بالفريق التنفيتذى لوحتدف التتدريب -8

 م. 0988/0980

"  فتى العتام " كمنسق لمعيار تطوير الجهاز االدارى بوحده التدريب  عمو بالفريق التنفيذى لوحدف التدريب -0

 م .0982/0986الجامعى   

م ،  0986/  0982للعام الجامعى " كنائب مدير وحده التدريب "   عمو بالفريق التنفيذى لوحدف التدريب  -3

 تى االن ح

 ثانيا : اداره المعـــامل فى القسـم :

عمو فى لجنة تحديد احتياجات معامل القسم من أجهزة وأدوات وأثاث واالشتراف علتى تنظيمهتا وتجهيزهتا  -1

 م. 0983/0982م ، 0988/0980بما يي م وييسر سير العملية التعليمية وذل  جيل األعوام الجامعية 

 

 الطالبيه :المساهمه فى االنشـطه  -3

االشترا  كمدرب فى  تنفيذ ورشه عمل للطالبات  بعنوان " استراتيجيات و طرق التدريس الحديثه "  فى -
م  ، المنعقدف بمقر وحدف التدريب  بكليه االقتصاد المنزلى 0980/  6/ 09م الى 0980/  6/  85الفترف من 

 جامعه حلوان .

 االشترا  كمدرب فى  تنفيذ ورشه عمل للطالبات  بعنوان " كيف تقدم تدريساً متنوعاً  "  فى الفترف من  -

م ،  المنعقدف بمقر وحدف التدريب  بكليه االقتصاد المنزلى جامعه 0983/  5/  81م  الى 0983/  5/  85
 حلوان .

قه الرابعه بقسم االقتصاد المنزلى التربوى االشترا  كمدرب فى اعداد وتنفيذ ورشه عمل  لطالبات الفر -
بعنوان  " توظيف االلعاب التعليميه  فى تدريس االقتصاد المنزلى "     بالفصل الدراسى االول من العام 

 م .0986/ 0982الجامعى 

االقتصاد  المشاركه فى إعداد المعرض الجار بأعمال طالبات الفرقتين الثالثة والرابعة بالتربيه العمليه بالقسم -
 م. 0982/0986المنزلى التربوى  فى العام الجامعى 

الفرقتين الثالثة والرابعة بقسم االقتصاد المنزلى التربوى ُبمقرر  لطالباتاالشراف على التدريب الميدانى -
)الفصل 0983/ 0980،  0988/0980، 0990/0989،0989/0988التربية العملية باألعوام الجامعية)

 م ( وحتى االن 0986/0985،  0982/0986،  0983/0982( ،  الدراسى الثانى

 



 

 

م 82/88/0985األشترا  بالمهرجان العلمى األول للطيب بكلية االقتصاد المنزلى جامعه حلوان بتاريل  -
. 
عمو بلجنه تحكيم االبحاث العلميه للطيب) البحث االجتماعى (  رعايه الشباب بالكليه بتاريل  -

 م . 86/3/0987
/ 80/3ر يس لجنه تحكيم " منتجات معرض المشروعات الصغيرة " برعايه الشباب بالكلية بتاريل  -

 م 0987
 م  0987/0981مستشار لجنة  "النشاط العلمى و التكنولوجى " بإتحاد الطيب بالكلية عن العام الجامعى  -

 

 المشاركه فى خدمه المجتمع ومدى تأثيرها فى تنميه البيئه: -4

 بمحافظه الغربيه . بجمعيه تنميه المجتمع بقريه الناصريهم " 9211" محو االميه لعام  ا  بمشروعاالشتر -

م ( بمقتر كليتة 9211ديستمبر  91المشاركة فتى الملتقتى األول لتوظيتف خريجتى كليتة االقتصتاد المنزلتى )  - 
 االقتصاد المنزلى جامعة حلوان .

" مصتطفى كامتل االبتدائيته لمدرسه " بالنادى  المدرسى الصيفىلنشاط االقتصاد المنزلى   كمدرباالشترا   -
 .م التابعه الدارف سمنود التعليميه بمحافظه الغربيه  0988لصيف 

لصتيف  الناصريه االعداديته بنتات "لنشاط االقتصاد المنزلى  لمدرسه " بالنادى المدرسى  الصيفىاالشترا  -
 فظه الغربيه . م  التابعه الدارف سمنود التعليميه بمحا0988

 م0980محافظة الغربية   بدايه لتنميه المجتمع بالمحله الكبري"عمو فى جمعيه" -  

بمحافظتة الغربيتة لمعلمتين القريتة تحتت  بالنتادى الرياضتى المطتور للشتباببورشه عمل  كمدرباالشترا    -  
 م .0980/ 8/ 5يوم الجمعة الموافق  " استراتيجيات التدريس الحديثة "عنوان 

بمحافظة الغربية لطيب المرحلة االعدادية  بالنادى الرياضى المطور للشباببورشه عمل  كمدرباالشترا    -
" كيفيتته استتتخدام شتتبكات التفكيتتر البصتترى لرفتتع مستتتوى تحصتتيلهم و الثانويتتة  بالقريتتة تحتتت عنتتوان 

 م .0980/ 8/ 07يوم الجمعة الموافق  الدراسى  "

بمحافظتتة الغربيتتة ليمهتتات بالقريتتة   بالنتتادى الرياضتتى المطتتور للشتتبابل بورشتته عمتت كمتتدرباالشتتترا    -
 م .0980/ 3/ 0" يوم الجمعة الموافق   " كيفيه اكتشاف و تنميه الذكاءات المتعدده لدى ابنائهنبعنوان

 بجمعيه تنميه المجتمع بقريه الناصريه بمحافظه الغربيه . م "9219محو االميه لعام االشترا  بمشروع "- 

م  التابعته الدارف 0983لصتيف  الناصتريه االعداديته بنتات "لمدرسته " بالنتادى المدرستى  الصتيفىاالشتترا  -
 تطبيق برنامج خاص بنشاط االقتصاد المنزلى  ". سمنود التعليمية بمحافظة الغربية  من جيل " 

 " بجمعيه تنميه المجتمع بقريه الناصريه بمحافظه الغربيه . م9213"محو االميه لعام  االشترا  بمشروع -
 

 الجمعيـات العلميه التى تم االشـتراك بها :  - 2

م  0989جامعة عين شمس،  بدًي من  -كليه التربيه -"عمو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس" –

 وحتى تاريجه . 

م وحتتى 0988جامعتة عتين شتمس  بتدًي متن  -كليته التربيته  -"عمو الجمعيه المصريه للقرايف و المعرفته "  –
 تاريجه .

 م وحتى تاريجه .0980جامعه االسكندريه ، بدًي من  –كليه الزراعه  –"عمو مجله الزراعه" –
م وحتتى 0983جامعه حلوان بتدًي متن  -كليه االقتصاد المنزلى –""عمو الجمعية المصرية لإلقتصاد المنزلى -

 تاريجه  .
 م وحتى تايجه.0983امل ( رابطه التربويين العرب "، بدًي من "عمو )ع-
 م 2/7/0980عمو بالجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بديمن  -



 

 

مقرهتا )ألمانيتا ( بتدي متن عتام   international federation for home economicsعمتو بـــــتـ -
 م 0980
 

 

 مستوى الجامعه أو خارجها .المشاركه فى اعمال اللجان المختلفه على  -2

 أوالً : اللجان المنبثقه عن مجلس الكليه :   

"وهى احدى اللجتان المنبثقته متن مجلتس الكليته ، كليته االقتصتاد المنزلتى جامعته  "أمينه لجنه الدراسات العليا -

 م . 0988م / 0989جيل العام الجامعى   –حلوان 

اللجان المنبثقه من مجلس الكليه ، كليه االقتصاد المنزلتى جامعته حلتوان "  وهى  احدى "أمينه للجنه  المكتبه -

 م . 0980م  /0988جيل العام الجامعى   –

" وهى  احدى اللجان المنبثقه من مجلس الكليه ، كليه االقتصاد المنزلتى جامعته "أمينه للجنه العالقات الثقافيه -

 م.   0982/  0983جيل العام الجامعى   –حلوان 

" وهتى احتدى اللجتان المنبثقته متن مجلتس الكليته ، كليته االقتصتاد المنزلتى أمينه لجنه شئون التعليم والطتالب"-

 م. 0986/  0982جيل العام الجامعى   –جامعه حلوان 

 م(0985/0987عمو وأمينه لجنه الدراسات العليا للعام الجامعى ) -

 م0985/  0986لجامعى عمو بلجنه االجهزة و المجتبرات العلميه للعام ا -

 م(0981/0980عمو وأمينه لجنه العيقات الثقافية للعام الجامعى ) -

 

 ثانياً : لجان المقابله لاللتحاق بقسم االقتصاد المنزلى التربوى:     

عمو بلجنه الممتحنين فى اجتبتار " القتدرات الجتار بالطالبتات المتقتدمات ليلتحتاق بقستم االقتصتاد المنزلتى  -

 م .0983/ 0980التربوى  " للعام الجامعى 

عمو بلجنه الممتحنتين فتى اجتبتار " القتدرات الجتار بالطالبتات المتقتدمات ليلتحتاق بقستم االقتصتاد المنزلتى -

 م.0985/  0986التربوى  " للعام الجامعى 

نزلى التربوى  بتاريل عمو بلجنه المقابله الشجصيه بالكليه للطيب الراوبين بااللتحاق بقسم االقتصاد الم -

 م .0985/  0/  81-80

عمو بلجنه المقابله الشجصيه بالكليه للطيب الراوبين بااللتحاق بقسم االقتصاد المنزلى التربوى  بالعام  -

 م  .0987/0981الجامعى 

 

 ثالثا: اللجان بوحده ضمان الجوده بالكليه :  

 . م 0982/  0983للعام الجامعى " لجنه التدريب" ر يس -



 

 

بتدي بوحتدف متمان " و الفاعلية التعليميتة  "تفريغ استبيانات الطالب للمقررات الدراسيه عمو بلجنه -
 حتى االن  0982/ 0983من عام 

 م حتى االن .0985/0987عمو بمكتب االستشارات بدي من عام  -
 

 رابعاً : اللجان بالقســم العلمـى :    

لمرحلته لتوصيف المقررات الدراسيه لقستم االقتصتاد المنزلتى  التربتوى  بلجنه المراجعه  الداخليهعمو   .8
 م 0981/0980م ،  0988/  0989ان للعام الجامعى بكليه االقتصاد المنزلى جامعه حلو البكالوريوس

لتوصيف المقررات الدراسيه لقستم االقتصتاد المنزلتى  التربتوى لمرحلته  بلجنه المراجعه  الداخليهعمو   .0
( بكليتته االقتصتتاد المنزلتتى جامعتته حلتتوان للعتتام الدبلومتته –التتدكتوراه  –) الماجستتتير لعليتتا الدراستتات ا
 م . 0988/  0989الجامعى 

م،  0989/0988للقستتتم وذلتتت  فتتتى األعتتتوام   الجامعيتتتة شتتتراء الكتتتتب والمراجتتتع العلميتتتةبلجنتتتة  عمتتتو .3
 م .0988/0980

من جيل  الحمور والمناقشة والفحر للجطط البحثية المقدمه بسمينار القسم ابتداي  بسيمنار القسمعمو  .2
 م ، وحتى تاريجه 0989/0988عى من العام الجام

وذلتت  فتتى  طباعتتة التوصتتيفات والتقتتارير لبرنتتامج ومقتتررات القستتم لمرحلتتة البكتتالوريوسعمتتو بلجنتتة  .6
 م .0983/0982م،  0989/0988األعوام الجامعية

بقسم االقتصتاد المنزلتى التربتوى بالفصتل الدراستى  مراجعه محتوى ملفات مقررات الدبلومه عمو بلجنه .5
 م .0983/ 0980الثانى للعام الجامعى 

من جتيل االشتترا  فتى مراجعتة استتيفاي ملفتات المقتررات  مراجعه اسيفاء ملفات المقرراتعمو بلجنه  .7
 م0987/0981، 0985/0987، م0983/0982ية فى العام الجامعى للفرقة الثالثة التربو

فحص ملفات الطالب المتقدمين لاللتحاق ببرنامج قستم االقتصتاد المنزلتى التربتوى بمرحلتة عمو بلجنه   .1
 حتى تاريجه . 0982/ 0983عوام الجامعية فى األالدراسات العليا 

حتتى م  0983/0982بالقستم لألعتوام الجامعيتة  متابعة سير الدراسة  لمرحلته البكتالوريوسعمو فى لجنه -0
 تاريجة .

فى األعوام الجامعية  إعداد وتنظيم معرض قسم االقتصاد المنزلى التربوى بمؤتمرات الكليةعمو بلجنه -89

 م 0982/0986،  0983/0982،  0980/0983،  0988/0980

 


