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 الســــيرة الــذاتيـــــة 

 / عبير محمــود علــى الــدويــك الدكتورة ةلالستاذ

 
              لشئون الدراسات العميا  الكمية وكيلو  إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ذأستا  :     الوظيــــــــــــفة
 حموان  ةجامع -بكمية االقتصاد المنزلي  والبحوث

 القاىرة - ش المطبعة األىمية بوالق ابو العال 65 :  العمل عنـــــــوان

 .جميورية مصر العربية –الجيزة  –العجوزة  –شارع المتحف الزراعي  4:  المنزل عنـــــــوان

     11737483705:    منزلتميفون ال

 11710115385695: تميفون المحمول 

 abeereldwaik99@ hotmail.com: البريد األلكتروني

 :  ــالث انعهميـــــتانمؤهـ
جامعة حموان،  –كمية االقتصاد المنزلي  –بكالوريوس اقتصاد منزلي "تغذية وعموم أطعمة"  -0

 م بتقدير جيد جدًا.0987دور مايو 
جامعة المنوفية  –كمية االقتصاد المنزلي  –ماجستير في االقتصاد المنزلي )إدارة منزل(  -7

سرة في تططي  مواردىا وعالقتو بالحالة الغذائية م بعنوان "دور ربة األ31/4/0994في 
 لمطفل".

جامعة  –كمية االقتصاد المنزلي  –دكتوراه الفمسفة في االقتصاد المنزلي )إدارة منزل(  -3
م بعنوان "إدارة الغذاء وعالقتو بالعوامل االجتماعية 77/9/0999المنوفية في 

  حضر".  - يفر  –دراسة مقارنة  –واالقتصادية لألسرة المصرية 

 : انخــــذرج انىظيفــــي
من  اعتباراجامعة المنوفية  –معيـدة بقسـم إدارة المنزل بكميـة االقتصـاد المنزلـي  -

 م.78/6/0994م إلي 05/00/0988
جامعـة المنوفيـة  –مـدرس مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بكميـة االقتصاد المنزلـي  -

 م.0999 /77/00إلي  م 79/6/0994من  اعتبارا
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اعتبارا جامعـة المنوفيـة  –مـدرس بقسـم إدارة المـنزل والمؤسسـات بكميـة االقتصـاد المنزلـي  -
 م.7113 /79/4م إلي 78/00/0999من 

جامعة حموان  –مـدرس بقسم إدارة مـؤسسات األسـرة والطفولـة بكميـة االقتصـاد المنزلي  -
 م.7116 /75/7م إلي 7113 /31/4من  اعتبارا

جامعة الممك عبد  –أستاذ زائر لممممكة العربية السعودية لمتدريس في كمية االقتصاد المنزلي  -
 م. 06/6/7114م إلي  01/7/7114من  اعتباراالعزيز بجدة 

 جامعة حموان –االقتصاد المنزلي  أستاذ مساعد بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية -
 7100/ 01/ 74الى  م 76/7/7116من  اعتبارا

 اعتباراجامعة حموان  –أستاذ بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي  -
 . م 75/01/7100من 

من  اعتبارا  –لشئون الدراسات العميا والبحوثجامعة حموان  وكيل كمية االقتصاد المنزلي -
70/01 /7103 

 :انهدبن انعهميت
 ث العممية لمعديد من المجالت العممية  :ـ عضو تحكيم البحو 0

 . حموان ـ جامعة  دراسات وبحوثـ  عموم وفنون مجمة  -       

 . مجمة بحوث التربية النوعية ـ جامعة المنصورة -            
كمية  " آفاق التعاون العربى لتنمية المجتمع" العربى األول لممؤتمر عضو المجنة العممية ـ7   

 .7107إبريل 01-9جامعة حموان فى الفترة من   –نزلى األقتصاد الم
عموم " كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان لممؤتمر الدولي األول  عضو المجنة العممية .3

 7103مايو  9-8فى الفترة والتكنولوجيا فى االلفية الثالثة"  تطبيقيةال االنسان
التنمية " مية االقتصاد المنزلى جامعة حموان كل الثانى لممؤتمر الدولى عضو المجنة العممية .4  

  .7104مايو  7-5البشرية ومتطمبات سوق العمل " فى الفترة من 
األتجاىات الحديثة " لألقتصاد المنزلي  الثالث الدولى لممؤتمر الدولى عضو المجنة العممية.5  

 7105مايو   6 -4فى الفترة من  " رؤية تنموية" "في البحث العممي
 : لعلمـــــيا جـــــااإلنت

تأثير بعض متغيرات العممية اإلدارية في الغذاء وكل من حجم ودطل األسرة عمي كفاءة " -0
 ." إدارة الغذاء بين ربات البيوت الريفيات والحضريات
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جامعة المنوفية كمية  –منشـور فـي مجمـة المؤتمر المصري الرابع لالقتصاد المنزلي بحث 
 . (0999سبتمبر  7-0االقتصاد المنزلي )

 ." تططي  موارد األسرة وعالقتو بالمشاركة في التنمية الريفية لدي ربة األسرة " -7
 –كمية االقتصاد المنزلي  –منشـور فـي مجمـة المؤتمر العممي السابع لالقتصاد المنزلي  بحث

 (.7117إبريل  77-70جامعة حموان )
 االستيالكي لممرأة الريفية. دور البرامـج اإلعـالميـة فـي تنمية الوعي "-3

 –كمية االقتصاد المنزلي  –منشـور فـي مجمـة المؤتمر العممي السابع لالقتصاد المنزلي  بحث
 ." (7117ديسمبر  06-05جامعة حموان )

ممارسات األم لتنمية ميارات الطفل الكفيف فيما يتعمق بتحمل مسئولياتو الحياتية وتأثير ذلك "-4
 ."يةعمي قدراتو اإلدار 

( 7-0( العـدد )07جامعـة المنـوفيـة المجمـد ) –االقتصـاد المنزلـي  بحوث منشـور فـي مجمـة بحث
 . 7117إبريل  -يناير 

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي ربة األسرة الريفية في إدارة بعض مجاالت االقتصاد  "-5
 ." المنزلي

( العدد 03مجمد ) –جامعة المنوفية  –منزلـي كميـة االقتصـاد ال بحوث منشـور فـي مجمـة بحث
 .7113أكتوبر  –( يوليو 3-4)
 ." العوامل المؤدية إلي العنف لدي طمبة المرحمة الثانوية ودور مؤسسات األسرة في مواجيتو"-6

 ( يناير 0( العدد )04جامعة المنوفية المجمد ) –االقتصاد المنزلي  بحوث منشـور فـي مجمـة
7114 . 

 ." لنسق القيمي لدي الشباب الجامعي في ضوء متغيرات العصرا "  -7
جامعة  –منشـور فـي مجمـة المؤتمر العممـي السادس لكمية التربية النوعية بدمياط  بحث

 . (7115مايو  5-4المنصورة )
 ."العالقة بين إدارة األزمات األسرية والتوافق لدي أطفال المرحمة االبتدائية" -8

( يناير 0( العدد )05جامعة المنوفية المجمد ) –االقتصاد المنزلي  بحوث مجمـةمنشـور فـي  بحث
7115 . 

 ."دور ربة األسرة في اطتيار األثاث والمفروشات وعالقتو بالتوافق األسري والرضا السكني"-9
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 (4-3( العـدد )03جامعـة المنوفيـة المجمـد ) –االقتصـاد المنزلـي بحوث  منشـور فـي مجمـة  بحث
 . 7113أكتوبر  –يوليو 

وكيم مسـ بأنمـاط وعالقتيـا لألطفـالالتميفزيونيـة الموجيـة  اإلعالنات اتجاىات الوالدين نحو " -01
 " لألسرة ستيالكىاالجتماعى واال

ر يتطو والعربي السادس )الدولي األول  المؤتمر - مجمد مؤتمر كمية التربية النوعية بالمنصورةفي منشور بحث 
جامعــة  7100( ابريــل ي النــوعي فــي مصــر والعــالم العربــي فــي ضــوء متطمبــات عصــر المعرفــةالتعمــيم العــال
 . المنصورة

  "  لتنمية وعى الطالب بآداب التصرف وقواعد االتيكيت فاعمية برنامج إرشادى"  -00

اير ينـ ( 0العـدد) -المجمـد السـابع عشـر  –جامعـة المنوفيـة  –بحـث منشـور فـي مجمـة كميـة االقتصـاد المنزلـي 
7118 . 

  " دور األبناء في إدارة شئون األسرة وعالقتو بالتوافق األسري  " -07
 .7119( 3العدد) -المجمد التاسع عشر  –جامعة المنوفية  –في مجمة كمية االقتصاد المنزلي  بحث منشور

ت استراتيجيات التسويق االجتماعي لمكاتب التوجيو واالستشارات األسرية وعالقتيا بمشكال"  -03
 " األسرة الريفية

( الثالث يوليو 3العدد ) –المجمد العشرون  –جامعة المنوفية  –بحث منشور في مجمة كمية االقتصاد المنزلي 
7101 . 

وكفاءتين ية الحديثة عمى دافعيتين لإلنجاز أثر استطدام ربات األسر لبعض األجيزة المنزل"  -04
  " األدائية واإلنتاجية

ــة بمنشــور بحــث  ــي مجم ــة ف ــة النوعي ــة  –حــوث التربي ــة النوعي ــة التربي ــة المنصــورة  –كمي ــدد) –جامع (  73الع
 . 7100اكتوبر

 " المنزلية جودة البيئة بإدارة يـفاعمية  برنامج إرشادي لتنمية الوع"  -05
) اآلفــاق المســتقبمية لمتنميــة البيئيــة فــى الــوطن العربــى ومواجيــة  الطــامس الــدولي المــؤتمر فــيبحــث منشــور 

 مجمة الجمعية األكاديمية المصرية لتنمية البيئة )دراسات بيئية ( المجمد التاسع  - 7118حديات ( ابريل الت
 " فاعمية برنامج لتنمية وعى المرأة المعيمة بإدارة األزمات األسرية " -06

يناير  ( 0العدد) -المجمد السابع عشر  –جامعة المنوفية  –بحث منشور في مجمة كمية االقتصاد المنزلي 
7118 . 

" ميـــارة ربـــة األســـرة فـــى أداء أعمـــال الصـــيانة المنزليـــة وتأثيرىـــا عمـــى المالئمـــة الوظيفيـــة  –07
 "لممسكن

  7100اغسطس  –جامعة األسكندرية  –كمية الزراعة  –بحث منشور في مجمة األسكندرية لمبحوث الزراعية  
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وارد المطصصة الستطدام شبكات إدارة المبفاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعى الشباب  "-08
 " االنترنت وعالقتو بأنماط تفاعميم االجتماعي

تطبيقية عموم االنسان ال" كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان لمؤتمر الدولي األول ابحث منشور في 
 .  7103مايو  والتكنولوجيا فى االلفية الثالثة"

 المقبمين عمى الزواج بتاثيث وتجميل المسكن"تكنولوجيا المعمومات ودورىا فى تنمية وعى  "-09
 .  7104جامعة الفيوم  –بحث منشور في مجمة كمية التربية 

 : وانخطبيقيت انعهميت طتـــــــاالنش

 اننشبط انخذريسى : -

انمقرراث انخذريسيت انخي قمج بخذريسهب  -

نمرحهت انبكبنىريىش بكهيت االقخصبد انمنسنى 

 خبمعت حهىان:

 الفرقة األولي –طل االقتصاد المنزلي مدمدطل  -1
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -الفرقة الثانية  -إقتصاديات أسرة   -7
عداد الوجبات  -3  شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  -الفرقة الثانية  -تططي  وا 
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -الفرقة الثانية  -تبسي  االعمال  -4
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -الفرقةالثالثة  –إدارة مؤسسات  -5
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -الفرقة الثالثة   -ادوات وأجيزة المؤسسات  -6
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -الفرقة الرابعة   - إدارة وتنمية الموارد البشرية -7
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -فرقة الرابعة  ال -إدارة المشروعات  -8
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -الفرقة الرابعة   -المشروع  -9

لمرحلة الدراسات العليا بكلية االقتصاد سية التي قمث بتدريسها المقررات التدري -

 المنزلى جامعة حلىان :

شعبة إدارة مؤسسات  -وساعات معتمدة الئحة قديمة  -ماجستير -طرق البحث العممى -1
  األسرة والطفولة

شعبة  -ساعات معتمدة الئحة قديمة وساعات معتمدة  -ماجستير -إدارة موارد متقدم  -7
 إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .

 الشعبة التربوية . -ساعات معتمدة  -ماجستير -إدارة موارد متقدم  -3
شعبة إدارة مؤسسات  -ساعات معتمدة  -ماجستير -إقتصاديات اإلستيالك اإلسرى  -4

 األسرة والطفولة .



-6- 

 

 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة . -ساعات معتمدة  -ماجستير - حمقة بحث -5
شعبة إدارة مؤسسات األسرة  -ساعات معتمدة  -ماجستير -تكنولوجيا األدوات واألجيزة -6

 والطفولة.
شعبة  -ساعات معتمدة  -دكتوراه  -وقياسيا وتحميميا إدارة وتنمية الموارد البشرية -6

 إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .
شعبة إدارة مؤسسات األسرة  -ساعات معتمدة  -دكتوراه  -أجيزة مؤسسات متقدمة  -7

 والطفولة .
 شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .  -ساعات معتمدة  -دكتوراه  -حمقة مناقشة -8
سيت انخي قمج بخذريسهب أثنبء نخذريانمقرراث ا -

وظيفت مذرش نمرحهت انبكبنىريىش بكهيت  شغم

 االقخصبد انمنسنى خبمعت انمنىفيت:

 الفرقة األولي. –المنزلي  مدطل االقتصاد -0
 شعبة إدارة –الفرقة الثانية  –اقتصاديات األسرة  -7
 بوية.شعبة إدارة والشعبة التر  –الفرقة الثانية  –إدارة المنزل  -3
 شعبة إدارة. –الفرقة الثالثة  –تأثيث منزل وتطوره  -4
 شعبة إدارة. –الفرقة الثالثة  –ترشيد االستيالك  -5
 شعبة إدارة. –الفرقة الثالثة  –ديكور المنزل  -6
 شعبة إدارة. –الفرقة الثانية  –موارد األسرة  -7
 شعبة إدارة. –الفرقة الرابعة  –إدارة مؤسسات صناعية  -8
 شعبة إدارة. –الفرقة الثانية  –الفرقة  –أجيزة منزلية  -9
 شعبة إدارة. –الفرقة الرابعة  –مشروع بحثي  -01
سيت انخي قمج بخذريسهب أثنبء انمقرراث انخذري -

نمرحهت انذراسبث انعهيب بكهيت  مذرشوظيفت  شغم

 االقخصبد انمنسنى خبمعت انمنىفيت :

 موم إدارة منزل.دب –االستيالك ومستوي المعيشة -0
 الفرقة الثانية ماجستير إدارة منزل. -دبموم  –تططي  الوجبات  -7
 ماجستير إدارة منزل. -الفرقة األولي  –اقتصاديات االستيالك األسري  -3
 ماجستير إدارة منزل. –الفرقة األولي  –إدارة منزل متقدم  -4
 إدارة منزل. -ماجستير  –الفرقة الثانية  –الفن في البيئة والبيت  -5
 إدارة منزل -ماجستير  –الفرقة األولي  –تصميم منزل وتطوره  -6
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 ماجستير اقتصاد منزلي وتربية. –الفرقة األولي  –قراءات في تدريس االقتصاد المنزلي  -7
 دكتوراه  –الفرقة الثانية  –المشاكل العائمية وصمتيا بالظروف االقتصادية واالجتماعية  -8

 إدارة منزل
انخي حم حذريسهب بقسم نخذريسيتا انمقرراث -

 –كهيت االقخصبد انمنسني  –االقخصبد انمنسني 

اثنبء عمهى اسخبر  خبمعت انمهك عبذ انعسيس بدذة

 :ئرزا

 االقتصاد المنزلي والتراث.  -0
 األدوات واألجيزة منزلية. -7
 العناية بالمالبس والنسيج. -3
 اقتصاديات األسرة. -4
 اإلدارة المنزلية. -5

 ب انمــؤنفــــــت :نكـــخا -

ار بد 5840/7110مركز حورس جرافيك لمطباعة والنشر، رقم اإليداع  -إدارة المنزل  -0
 7110 الكتب المصرية

ع رقم اإليداركز حورس جرافيك لمطباعة والنشر،م –تأثيث وتنسيق المنزل  -7
 7117 بدار الكتب المصرية 09177/7117

 07470/7113 والنشر،رقم اإليداع س جرافيك لمطباعةمركز حور  -مدطل االقتصاد المنزلي  -3
 . 7113 بدار الكتب المصرية

مركز حورس جرافيك لمطباعة والنشر، رقم اإليداع  -أساسيات في االقتصاد المنزلي  -4
 .7115 بدار الكتب المصرية 08011/7115

-I.S.B.N. 977ولي ، الترقيم الـد08860/7116رقــم اإليداع  –تبسيـ  األعمـال المنـزلـي  -5

 .7117 بدار الكتب المصرية 17-3870-4
   I.S.B.N الترقيم الـدولي  ، 09515/7116رقــم اإليداع  –وجبات التططي  واعداد  -6

977-17-3900-x  7117 الكتب المصرية بدار. 

 .2011الكتب المصرية  بدار . 01454/7100رقم اإليداع  –أدوات وأجيزة المؤسسات  -7
 بط انعهمى انخطبيقى :اننش - 

اإلشراف عمي التربية العممية لمفرقة الثالثة، والرابعة لقسم االقتصاد المنزلي والتربية في  -0
 م. 7118/ 7117، 7116/7117م.7114/7115م، 7113/7114األعوام الدراسية 
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لة االشتراك في لجنة تحديد األدوات واألثاث الالزم لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفو  -7
م، 7115/7116م، 7114/7115م، 7113/7114ومعامميا في األعوام الدراسية 

 م.7116/7117
 م.7114/7115عضو لجنة تحديد المواصفات الفنية لألدوات بجامعة حموان لمعام الدراسي  -3
االشتراك في أعمال الكنترول لمفرقة الثانية لمرحمة البكالوريوس في العام الدراسي  -4

 م.7114/7115م، 7113/7114
االشتراك في لجنة انتظام وسير وطباعة االمتحانات لمرحمة البكالوريوس في العام الدراسي  -5

 . م7117/7118م، 7116/7117
االشتراك في اإلشراف عمي االنتطابات الطالبية باتحاد الطالب بالكمية في العام الدراسي  -6

 م.7113/7114
عنوان "تفعيل دور االقتصاد المنزلي في طدمة االشتراك في معرض ندوة الكمية تحت  -7

 م.7115إبريل  08المجتمع" في فترة 
عضوة في لجنة شئون طدمة المجتمع وتنمية البيئة المنبثقة من مجمس الكمية في العام  -8

 . م7114/7115الدراسي 
 القيام بأمانة مجمس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بالكمية في العام الدراسي -9

 م.7113/7114
عضوة في مجمس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بالكمية في العام الدراسي  -01

 . م وحتى اآلن7117/7118، 7116/7117م، 7114/7115
 .7115/7116ة المنبثقة من مجمس الكمية في العام الدراسي عضوة وأمينة لجنة المكتب -00
بثقة من مجمس الكمية في العام الدراسي عضوة وأمينة لجنة الدراسات العميا المن -07

 م.7116/7117
عضوة وأمينة لجنة شئون التعميم والطالب المنبثقة من مجمس الكمية في العام الجامعي  -03

 .  م7117/7118
المنبثقة من مجمس الكمية في العام الدراسي العالقات الثقافية عضوة لجنة  -04

 م.7101/7100
 7117/7118/ ،7116ع االمتحانات باالعوام الجامعية اعمال سير وطب عضو لجنة-05
 م. 7119/7101 ،م  7119/ 7118،

 7119/7101األشتراك فى اعمال مالحظات أمتحانات الدراسات العميا باالعوام الجامعية  -06
 م. 7101/7100،
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القيام برئاسة لجنة شراء الكتب والمراجع العممية الطاصة بالقسم فى العام الجامعى  -07
 م. 7118/7119م ،7117
البحثية  واالدوات القيام برئاسة لجنة المعامل الطاصة بجرد وفحص المعامل واألجيزة-08

 7118م ،7117المتواجدة بالقسم والتى يستفاد منيا فى العممية البحثية فى العام الجامعى 

7119، 7101/7100 ،7100/7107 ،7107/7103 . 
 .والى االن7100، 7119/7101فى االعوام  االشتراك فى اعمال مجمس القسم -09

 . م7100/7107مجمس الكمية في العام الجامعي فى  عضوة  -71
بقسم ادارة مؤسسات االسرة ماجستير  –مرشد أكاديمى لطالب مرحمة الدراسات العميا  -70

   7107/7103، 7100/7107، 7101/7100 يةالجامع وامعلال.والطفولة
قدمة لقسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة فى المؤتمر العربى تحكيم ابحاث عممية م -77

جامعة حموان فى الفترة   –األول " آفاق التعاون العربى لتنمية المجتمع" كمية األقتصاد المنزلى 
 .7107إبريل 01-9من 
لمؤتمر الدولي اتحكيم ابحاث عممية مقدمة لقسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة فى  -73

التطبيقية والتكنولوجيا فى االلفية  عموم االنسان" ة االقتصاد المنزلى جامعة حموان كمياألول 
 7103مايو  9-8الثالثة" 

 الثانى المؤتمر الدولى تحكيم ابحاث عممية مقدمة لقسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة فى -74
العمل " فى الفترة من التنمية البشرية ومتطمبات سوق " كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان ل
  .7104مايو  5-7
 تحكيم ابحاث عممية مقدمة لقسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة فى المؤتمر الدولى -75

  6 -4" فى الفترة من  رؤية تنموية" "األتجاىات الحديثة في البحث العممي" لألقتصاد المنزلي 
 7105مايو 
انية لمرحمة البكالوريوس في العام الدراسي االشتراك في أعمال الكنترول لمفرقة الث -76

7107/7103 
 7103/7104نائب رئيس امتحانات الدراسات العميا فى العام الجامعى  -77
 7104/7105نائب رئيس امتحانات الدراسات العميا فى العام الجامعى  -78
  : األنشطت انبحثيت -

 : انرسبئم انعهميت -
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وظيفـة مـدرس إدارة المنـزل والمؤسسـات ـ  ىأثنـاء شـغم اعميياإلشراف ب تالتي قم الرسائل:أوالا 
[، وتـم مـنحيم درجــة  7113ـ  0999كمية االقتصاد المنزلي ـ جامعة المنوفيـة في الفترة ]

 :                                                         الماجستير في االقتصاد المنزلي ـ تطصص إدارة المنزل والمؤسسات
"  إدارة األزمات األسرية وعالقتيا بأبعاد التوافق لدي األطفال " يمان صالح إبراىيم رزق إ -0

  . 7113/ 9/ 70تاريخ المنح:  - 7117/ 3/ 9تاريخ التسجيل:
فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الوعي بالممارسات اإلدارية  " ىبو هللا عمي محمود شعيب -7

 .  7114/ 0/ 01تاريخ المنح:  -  7117/ 9/ 70" تاريخ التسجيل:  لدي المراىقات

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي ربة األسرة بقيمة  " نادية عبد المنعم السيد عامر -3
 04/8تاريخ المنح:   - 7117/ 7/ 08" تاريخ التسجيل:  الموارد وعالقتو باألجيزة المنزلية

/7114    . 
السكنية بالمدن الجامعية وأثرىا عمي التوافق  البيئة " إنجي سعيد عبد الحميد الطوطي -4

تاريخ المنح:                - 7113/ 6/ 09" تاريخ التسجيل:  النفسي واالجتماعي لمطالبات
04 /8 /7114 . 

ا  وتـم مـنحين  إدارة مؤسسـات األسـرة والطفولـةا بقسم اإلشراف عمييبقمت  التي الرسائل -أ: ثانيا
  :  تصاد المنزلي ـ جامعة حموانـ كمية االق الدرجة العممية

اإلشراف عمى رسائل الدكتوراه وتم منحين درجة الدكتوراه في االقتصاد المنزلي تطصص إدارة _ 
 : المؤسسات والموارد األسرية

 –فاعمية تطبيق النظام المقترح إلدارة جودة البيئة المنزلية  " وفاء صالح مصطفي الصفتي -5
 .7117/ 6/ 74تاريخ المنح:  - 7114/ 01/ 76يل:" تاريخ التسجدراسة تجريبية

فاطمة دمحم أبو الفتوح  " اثر استطدام االنترنت في بث برنامج مقترح إلكساب الشباب  -6
              77جيل :مفاىيم وميارات لتنمية قدرتيم عمى التططي  لمحياة المستقبمية" تاريخ التس

  7118/ 77/7تاريخ المنح :  - 7114/ 07/
اإلشراف عمى رسائل الماجستير وتم منحين درجة الماجستير في االقتصاد المنزلي تطصص  _

 :إدارة المؤسسات والموارد األسرية 
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التكامل األسري وأثره عمي إدارة الغذاء وعالقتو بالنمو الجسمي "  نيي موسي جالل أحمد -7
تاريخ المنح:             -05/6/7115: " تاريخ التسجيل والعقمي ألطفال المدارس االبتدائية

05/7 /7117 . 
مروة مسعد السعيد ناجى "ادارة الموارد المطصصة الستطدام الشباب شبكات االنترنت  -8

 09/4تاريخ المنح :  - 77/01/7117وعالقتيا بانماط تفاعميم االجتماعى "  تاريخ التسجيل 
 /7101  . 
 
ق االجتماعى لمكاتب التوجية واالستشارات استراتيجيات التسويشيماء مصطفى السيد عمى " -

تاريخ المنح:  – 7118/ 04/4االسرية وانعكاساتيا عمى االسرة الريفية "  تاريخ التسجيل 
78/07/7101  . 

ـ كمية  إدارة مؤسسات األسرة والطفولةعمييا ولم تناقش بعد بقسم  أشرف التي الرسائل -ب
 : االقتصاد المنزلي ـ جامعة حموان

دور إدارة المعرفة فى رفع كفاءة حاضنات األعمال وعالقتيا ": وة مسعد السعيد ناجىمر  -01
   06/07/7107 تاريخ التسجيل :  "بتنمية القدرات التنافسية ألصحاب المشاريع

إدارة بفاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي المرأة المعيمة  حسن " مصطفى أحمد دمحم إسراء -00
 7103/مايو تاريخ التسجيل:  "مى مواجية أحداث الحياة الضاغطةعأثره شئوون األسرة و 

 : اعميياشتركت فى لجنة المناقشة والحكم  التي الرسائل : ثالثا
  : إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ـ كمية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حموانبقسم  -

ا وتم منحين درجة الدكتوراه عميياشتركت فى لجنة المناقشة والحكم  رسائل الدكتوراه  التيأ _ 
 : في االقتصاد المنزلي تطصص إدارة المؤسسات والموارد األسرية

المساندة اإلجتماعية إلسر االطفال ذوى اإلحتياجات الطاصة  منى السيد أحمد سميمان  " -07
ـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة وعالقتيا باالحتياجات اإلسرية ومستوى التوافق االسرى " قسم 

 .7101/ 5/ 76تاريخ المنح:   كمية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حموان
ا وتــم مــنحين درجــة عمييــاشــتركت فــى لجنــة المناقشــة والحكــم  رســائل الماجســتير التــيب _ 

 : الماجستير في االقتصاد المنزلي تطصص إدارة المؤسسات والموارد األسرية



-12- 

 

المنتجة لتنمية القدرات اإلنتاجية لممرأة لمواجية  _ ىند دمحم إبراىيم دمحم " تقويم برامج األسر03
جامعة  -كمية االقتصاد المنزلي - إدارة مؤسسات األسرة والطفولةالضغوط األسرية " قسم 

 . 7/7117/ 75تاريخ المنح : حموان
_ رغدة محمود احمد السيد حمود " فاعمية توظيف الوسائ  المتعددة فى تصميم برنامج 04

إدارة مؤسسات األسرة مى إدارة مورد األجيزة المنزلية )دراسة تجريبية ( " قسم لتنمية القدرة ع
 .  31/9/7117تاريخ المنح : كمية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حموان -والطفولة 

صالح المرافق واألجيزة  -05 أـسماء صفوت جمال حسن " إتجاىات المرأة نحو صيانة وا 
 -إدارة مؤسسات األسرة والطفولة اتيجى لمدطل المالى " قسم المنزلية وعالقتيا بالتططي  االستر 

 . 7119/ 77/01تاريخ المنح : كمية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حموان
أحمدالشحات أحمد "تنمية بعض الميارات األسرية لمواجية الضغوط األقتصادية من مى  -06

 -رة مؤسسات األسرة والطفولة إداطالل برنامج إرشادى باستطدام الوسائ  االلكترونية " قسم 
 . 7103/  07/4تاريخ المنح : كمية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حموان

في الدكتوراه ا وتم منحين درجة عميياشتركت فى لجنة المناقشة والحكم  التي الدكتوراهرسائل 
 :إدارة المنزل والمؤسساتاالقتصاد المنزلي تطصص 

 : ية االقتصاد المنزلى  _ جامعة المنوفيةكم –قسم إدارة المنزل والمؤسسات  -
 الدكتوراهدرجة  وتم منحيا نورىان دمحم عمى السيد صقر -07
 وتم منحيا درجة الدكتوراهالمنوفية مع د.نعمة رقبان وىبة شعيب شيماء  -08

 : العمميةدرجة الا طارج الجامعة وتم منحين اإلشراف عمييبقمت  التي الرسائل -أ:رابعا
 : المنوفيةكمية االقتصاد المنزلى  _ جامعة  –ة المنزل والمؤسسات قسم إدار  -

نورىان دمحم عمى السيد صقر "تكنولوجيا المعمومات وعالقتيا باتجاىات الشباب الجامعى  -09
تاريخ المنح:   -04/5/7118نحو المشكالت اإلجتماعية والدافعية لإلنجاز " تاريخ التسجيل:

 الماجستير.جة در  وتم منحيا . 7119/ 07/07
 : كمية التربية النوعية _ جامعة عين شمس -قسم االقتصاد المنزلي  -
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اليام اسعد عبد السميع عمى " اثر اقتناء األسر لألجيزة الحديثة  عمى معدالت استيالك  -71
الطاقة الكيربائية في القطاع المنزلي " قسم االقتصاد المنزلي  _  كمية التربية النوعية _ جامعة 

 الماجستيردرجة  وتم منحيا. ماجستير. 74/3/7117ين شمس بتاريخ ع

آمال فرحات متولى رويشد " فاعمية برنامج تدريبى الميات االيتام ببعض الصناعات  -70
الصغيرة لتمكينين من إدارة شئون االسرة " قسم االقتصاد المنزلي  _  كمية التربية النوعية _ 

 . وتم منحيا درجة الماجستير74/7/7101جامعة عين شمس بتاريخ 
اليام نصر شاكر عبد الرحمن" فاعمية برنامج ارشادى لتنمية وعى الشباب الجامعى -77

تاريخ المنح:   7100/  بالتصميم الداطمى لممسكن باستطدام الكمبيوتر "  تاريخ التسجيل : مايو
 الدكتوراه.درجة  وتم منحيا.  7104/ 07/9
 ولم تناقش بعد :ا طارج الجامعة عميي شرفأ التي الدكتوراه رسائل -ب
  :  عين شمسجامعة  –التربيةكمية   – قسم األقتصاد المنزلى _

برنامج إرشادى لتنمية وعي ربة االسرة باالعتبارات  فاعمية "  شيماء أحمد أحمد النويري  -73
  لتسجيل:مايواألرجونومية في أداء األعمال المنزلية وأثرىا عمى كفاءتيا اإلدارية" تاريخ ا

/7103. 
  : الزقازيق جامعة  - الزراعةـ كمية  شعبة اإلقتصاد المنزلى الريفى  –ألغذية اقسم عموم  -

فاعمية برنامج ارشادى لتنمية الوعى باالمومة اآلمنو والرعاية  إيمان أحمد سيد أحمد" -74
لتسجيل: " تاريخ امحافظة الشرقية فى الصحية والغذائية لألطفال دون سن الروضة

 .7107اكتوبر/
 ولم تناقش بعد :ا طارج الجامعة عميي أشرف التي الماجستير رسائل-ج
  : المنصورةجامعة   –التربية النوعية كمية  –قسم االقتصاد المنزلى  -
ىاجر إبراىيم عبد هللا السيد  "وعى طالب الجامعة بادارة موارد األسرة وعالقتو باتطاذ  -75

 7103نجاز لدييم" تاريخ التسجيل: سبتمبر/ القرار والدافعية لإل 

انمهمبث انعهميت وانذوراث انخذريبيت -

  :انمخخصصت وانمشبركت في انمؤحمراث واننذواث
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 : انمهمبث انعهميت واإلعبراث -

  قسم االقتصاد  –أستاذ زائر بالمممكة العربية السعودية بجامعة الممك عبد العزيز
 م.7113/7114الثاني لمعام الجامعي بجدة بالفصل الدراسي  –المنزلي 

 : انـــذوراث انخــذريبيــــت -
جامعة المنوفية طالل شير سبتمبر عام  –دورة إعداد المعمم الجامعي بكمية التربية  -0

0994. 
" فـي الفـترة )من  البحـث العممـي دورة تنميـة قـدرات أعـضـاء ىـيئـة التـدريس والقيادات " -7
 جامعة عين شمس. –كمية التربية  –( بمـركـز تطويـر التعميم الجامعي م79/00/7114 -77
" في الفترة  تقويم أداء الطالب الجامعي دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " -3

جامعة عين  –كمية التربية  –م( بمركز تطوير التعميم الجامعي 0/07/7114 -31/00)مـن
 شمس.

توظيف تكنولوجيا التعميم في التدريس  أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " دورة تنمية قدرات -4
 –كمية التربية  –م( بمركز تطوير التعميم الجامعي 30/3/7115 – 78" في الفترة )من  الجامعي

 جامعة عين شمس.
" في الفترة )من  ميـارات العرض الفعال دورة تنميـة قـدرات أعضـاء ىيئـة التـدريس " -5
 م( بجامعة حموان.7/01/5/7115
" في الفترة  ميارات االتصال الفعال دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " -6

 م( بجامعة حموان.04/6/7115-00)من
" في الفترة )من  الساعات المعتمدة دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " -7
 م( بجامعة حموان.79-30/01/7116
" في الفترة  تصميم المقرر الجامعي دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " -8

 م( بجامعة حموان.5/07/7116-3)من 
" في  استطدام التكنولوجيا في التدريس دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " -9

 م( بجامعة حموان.71/7/7117-08الفترة )من 
قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات "اقتصاديات وتسويق وتمويل البحوث" دورة تنمية  -01

 م( بجامعة حموان.7/5/7117-79/4في الفترة )من 
معايير الجودة في العممية التدريسية"  دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " -00

 . م( بجامعة حموان00/9/7117-9في الفترة )من 
في الفترة  "سموكيات وآداب المينة"ة قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات دورة تنمي -07

 . م( بجامعة حموان04/7/7100-07)من 
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" في نظم االمتحانات وتقويم الطالبدورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " -03
 . م( بجامعة حموان70/3/7100-71الفترة )من 

فى حضور ورشة عمل  – رى لبنوك األسئلة "اطار الن ورة تدريبية بعنوان "األد -04

 جامعة حموان. -مركز ضمان الجودة  2/1/2012
حضور ورشة  " iccن "تحليل البيانات باستخدام الن ريات التقليدية دورة تدريبية بعنوا -05

 جامعة حموان. -مركز ضمان الجودة  23/1/2012فى عمل 
 – ة نواتج التعلم المستهدفة ووضع خرائاط المنهج  "بعنوان "فنيات صياغ دورة تدريبية -06

 جامعة حموان - كلية االقتصاد المنزلى  14/3/2012فى حضور ورشة عمل 
بعنوان "توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم  دورة تدريبية -07

  العالى "
 
 : انمشبركـت فــي انمؤحـــمراث  -
المؤتمر  فى بحث وتقديم  شتراك في المجنة التحضيرية والتنفيذية لممؤتمراالب المشاركة -0

 –كمية االقتصاد المنزلي  - م0999سبتمبر  7-0) فى الفترة  المصري الرابع لالقتصاد المنزلي
 جامعة المنوفية.

المؤتمر فى  بحثؤتمر وتقديم فيذية لمماالشتراك في المجنة التحضيرية والتنب المشاركة -7
 م(.77/4/7117-70) فى الفترة  جامعة حموان –عممي السابع لكمية االقتصاد المنزليال
العممي  لمؤتمرا فى بحثوتقديم  االشتراك في المجنة التحضيرية والتنفيذيةب المشاركة -3

 م(.7117ديسمبر  06-05) فى الفترة جامعة المنوفية –السابع لكمية االقتصاد المنزلي
 –المؤتمر العممي السادس لكمية التربية النوعية بدمياطوتقديم بحث فى المشاركة بالحضور  -4

 م(.7115مايو  5-4) فى الفترة   جامعة المنصورة
في المؤتمر العممي  االشتراك في المجنة التحضيرية والتنفيذية لممؤتمرب المشاركة الفعالة -5

-08)تكنولوجى العصر" فى الفترة "المؤتمر العربى لالقتصاد المنزلى و التاسع لالقتصاد المنزلي 
 .م(7116إبريل  09
لمجمعية األفريقية لمتنمية المستدامة حول " التنمية  الدولىالمشاركة بالحضور فى المؤتمر  -6

 . (7117-نوفمبر-77-75دن " فى الفترة من )المستدامة لمنطفة البحر الحمر وطميج ع
لمجمعية االكاديمية  الطامس الدولى ؤتمرفي الم بالحضور وتقديم بحث المشاركة الفعالة -7

ية مواجالمصرية لتنمية البيئة حول "اآلفاق المستقبمية لمتنمية البيئة فى الوطن العربى و 
 م( بشرم الشيخ.7118إبريل  06- 03) التحديات"
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لمجمعية االكاديمية  الطامس الدولى في المؤتمر بالحضور وتقديم بحث المشاركة الفعالة -8
ية مواجلتنمية البيئة حول "اآلفاق المستقبمية لمتنمية البيئة فى الوطن العربى و المصرية 
 م( بشرم الشيخ.7118إبريل  06- 03) التحديات"

المشاركة بالحضور فى المؤتمر العربى الثالث عشر لالقتصاد المنزلى "اإلقتصاد المنزلى فى  -9
 09-08جامعة المنوفية فى الفترة من –كمية األقتصاد المنزلى  –ضوء المتغيرات المعاصرة " 

 . 7119نوفمبر 
جامعة األسكندرية  –لمشاركة بالحضور فى المؤتمر الدولى الدولى األول لكمية الزراعة ا -01 

 . 7101إبريل  71-09)حياة أفضل لممرأة واالسر الفقيرة ( فى الفترة من 
لمجمعيات العاممة فى ميدان المشاركة بالحضور فى المؤتمر الثانى  لالتحاد النوعى  -00

حماية البيئة " حول تضمين المفاىيم البيئية لممشروعات الصناعية بمصر " المنعقد فى الفترة 
 . 7101نوفمبر  7-0من 
المشاركة بالحضور فى المؤتمر العربى الرابع عشر لالقتصاد المنزلى "الصناعات الصغيرة  -07

فى  جامعة المنوفية  –كمية األقتصاد المنزلى  " الحاضر والمستقبل فى مصر والعالم العربى
 . 7101نوفمبر  3-7الفترة من 

والدولى الثالث"تطوير  السادس السنوى العربى المؤتمرالمشاركة بالحضوروتقديم بحث فى  -03
كمية  برامج التعميم العالى النوعى فى مصر والوطن العربى فى ضوء متطمبات عصر المعرفة "

 (.7100إبريل  04-03من ) فى الفترة   جامعة المنصورة – بدمياط التربية النوعية
لألقتصاد المنزلى "  العربى الطامس عشر- المؤتمر الدولى األول المشاركة بالحضور فى -04

-77جامعة المنوفية فى الفترة من   –كمية األقتصاد المنزلى  األقتصاد المنزلى وقضاياالشباب"
 .7107 مارس 78
"  المؤتمر العربى األولفى  لممؤتمر االشتراك في المجنة التحضيرية والتنفيذيةب المشاركة -05

-9جامعة حموان فى الفترة من   –كمية األقتصاد المنزلى  آفاق التعاون العربى لتنمية المجتمع"
 .7107 إبريل01
 الدولىالمؤتمر ، فى  وتقديم بحث االشتراك في المجنة التحضيرية والتنفيذيةب لمشاركةا -06

ا فى االلفية عموم االنسان التطبيقية والتكنولوجي" كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان لاألول 
  مناقشة أبحاث إدارة مؤسسات االسرة والطفولة . جمسةعضو و  .7103الثالثة" مايو 
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اآلفاق  –العربى الرابع "التعميم العالى فى الجامعات العربية المشاركة بالحضور فى المؤتمر  -07
تحت رعاية وزارة التعميم العالى  7104فبراير) شباط ( 71-08والتحديات" فى الفترة من 

 القاىرة جميورية مصر العربية . والبحث العممى
التنمية البشرية " كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان ل الثانى الدولى مقرر المؤتمر -08

  .7104و ماي 7-5فى الفترة من  "ومتطمبات سوق العمل 
األتجاىات الحديثة في "  7105مايو   6 -4لألقتصاد المنزلي  الثالث مقرر المؤتمر الدولى -09

 7105مايو   6 -4فى الفترة من  " رؤية تنموية" "البحث العممي
 : اننــــذواث انمخخصصـــــتانمشبركت فى  -
لطفولة تحت عنوان دور االشتراك في فعاليات ندوة نظميا قسم إدارة مؤسسات األسرة وا -0

طريجي مؤسسات األسرة والطفولة في طدمة المجتمع وتنمية البيئة عام جامعي 
 م.7113/7114

االشتراك في فعاليات ندوة نظميا قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة تحت عنوان "فحص  -7
 م.7113/7114راغبي الزواج" لمعام الجامعي 

ا المجمس القومي لمطفولة واألمومة تحت عنوان "مفاىيم االشتراك في فعاليات ندوة نظمي -3
 م.7113/7114الشباب حول الصحة اإلنجابية" بمقر المجمس بالقاىرة في العام الجامعي 

االشتراك في فعاليات ندوة نظميا قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة تحت عنوان "إدارة  -4
 .م7116/7117وتنمية الموارد البشرية" لمعام الجامعي 

نحو  تحت عنوان " الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى يا تاالشتراك في فعاليات ندوة نظم -5
 07/00/7118فى  م7118/7119" لمعام الجامعي مسكن افضل 

استطدام تحت عنوان "الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى يا تاالشتراك في فعاليات ندوة نظم-6
 .07/4/7119فى  م7119" لمعام الجامعي طمى لوجيا فى التصميم الداالتكنو 

كلية  11/10/2011ندوة عن "االرشاد األكاديمى والدعم الاطالبى"االشتراك في فعاليات  -7

 .جامعة حموان نظميا وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث  - األقتصاد المنزلى 
قضايا  " فولة تحت عنواننظميا قسم إدارة مؤسسات األسرة والطندوة علمية منسق  -8

 جامعة حموان . - لية األقتصاد المنزلى ك 21/11/7107" فىاألسرة وتحديات العصر
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نظميا قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة تحت التى علمية ال الندوة فعاليات المشاركة فى -9
 -منزلى  كمية األقتصاد ال 3/07/7103فى "رؤية مستقبميو"  –جودة أسموب الحياة "  عنوان

 جامعة حموان .
"  تحت عنوان الصناعات الجمديةنظميا قسم العلمية التى  الندوة المشاركة فى فعاليات-01

جامعة  -كلية األقتصاد المنزلى   2/12/2013االتجاهات الحديثة فى صناعة االحذيه " فى

 .حلوان

 تحت عنوانلمنزلى التربوى االقتصاد انظميا قسم العلمية التى  الندوة المشاركة فى فعاليات -00
 .جامعة حلوان -كلية األقتصاد المنزلى    4/2014/   " فى                              " 

 االول ندوة عن "االرشاد األكاديمى والدعم الاطالبى للفصل الدراسىمنسق ومقرر  – 07

ن نظميا وكيل جامعة حموا - كلية األقتصاد المنزلى  2013/2014الثانى للعام الجامعى و
 الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث .

ندوة عن "االرشاد األكاديمى والدعم الاطالبى للفصل الدراسى االول والثانى منسق ومقرر  -03

جامعة حموان نظميا وكيل الكمية لشئون  - كلية األقتصاد المنزلى  2014/2015للعام الجامعى 
 الدراسات العميا والبحوث .

 وانمشبركت فى األنشطت انطالبيتت اندبمعيت األنشط -

 مدبل خذمت انمدخمع وانبيئتدمعيبث وان وعضىيت

 :عالمياإلنشبط وان

 : انمشبركت في وضع انمنبهح انعهميت وانخطىير -

شتراك في لجان إعداد المناىج العممية لممقررات الدراسية في تعديل الئحة كمية االقتصاد ألا-0
 (.7111/7110فية في مرحمة البكالوريوس، والدراسات العميا )جامعة المنو  –المنزلي 

المعايير  ميم العالي والجامعي مشروع تطويرلتطوير التعالمشاركة في المشروع القومي  -7
لقطاع االقتصاد المرجعية لتعميم االقتصاد المنزلى عمى مستوى الجميورية والتابع األكاديمية 

 ( QAAP) األعمى لمجامعات بالمجمس المنزلي
Development of Academic Reference standard for Economics   

 7114/7115لجنة قطاع االقتصاد المنزلي بالمجمس األعمى لمجامعات( في العام الجامعي  )
 .7116/7117إلي نياية العام الجامعي 
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تعميم االقتصاد المرجعية لالمعايير األكاديمية االشتراك فى الندوة الطتامية لمشروع وضع  -3
،بقاعة الموتس بنادى الشرطة يوم االربعاء قطاع االقتصاد المنزليل والتابع (  QAAPالمنزلى )
 . 77/6/7117الموافق 

المشاركة فى التنظيم والتدريب فى الدورة " التطصصية إلعداد طبراء فى مجال تقييم األثر  -4
األفريقية لمتنمية المستدامة والمركز ئيى لممشروعات الصناعية والتى نظمتيا الجمعية يالب

الدولى لمطدمات واألستشارات البيئية وتكنولوجيا المعمومات بالتعاون مع جياز شئون البيئة فى 
 . 7119ديسمبر  77 -09الفترة من 

برامج مرحمتى البكالوريوس والدراسات العميا  كمنسق فى إعداد توصيف وتقرير المشاركة -5
تطصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة عن االعوام الجامعية  -فى االقتصاد المنزلى

7118/7119 ،7119/ 7101،7101/7100 ،7100/7107 
فى إعداد توصيف   إدارة مؤسسات األسرة والطفولةرئيس لجنة المراجعة الداطمية لقسم  -6 

األسرة تطصص إدارة مؤسسات  -الدراسات العميا فى االقتصاد المنزلى برنامج مرحمة وتقرير
   . 7107/7103، 7100/7107، 7101/7100العام الجامعى عنوالطفولة 

ضمن محور  " المشاركة كعضو فى معيار "استراتيجية التعميم والتسييالت المادية لمتعميم -7
 .7101/  7119 العام الجامعى فىوالطفولة  الفاعمية التعميمية

 "د المالية وتطوير البنية التحتية بالكميةتنمية فاعمو لمموار  المشاركة كعضو فى معيار " -8
 .7101/7100العام الجامعى فى ضمن محور القدرة المؤسسية

9-  
 : انمشبركت فى مشروعبث اندىدة -
المشاركة كمساعد منسق فى إعداد توصيف وتقرير برامج مرحمتى البكالوريوس والدراسات  -0

االسرة والطفولة لتطوير التعميم الجامعى تطصص إدارة مؤسسات  –العميا فى األقتصاد المنزلى 
التابع لوحدة ضمان الجودة وبرنامج التطوير 7119/7101، 7118/7119عن األعوام الجامعية 

 CIQAP) )المستمر والتأىيل لالعتماد 
العوام لالمشاركة كعضو في لجنة الجودة الداطمية لمقسم لمراجعة المقررات الدراسية  -7

  7100/7107، 7119/7101،7101/7100الدراسات العمياو الوريوس لمرحمة البك الجامعية
 .CIQAP) )التابع لوحدة ضمان الجودة وبرنامج التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد 
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فى لجنة مراجعة النواتج التعميمية لمبرنامج مع المعايير األكاديمية القومية المشاركة  -3
 7119/7101واالعتماد بالقسم لمعام الجامعى  الصادرة عن الييئة القومية لضمان الجودة

منذ بداية اعمال الجودة  المشاركة في أعمال الجودة لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -4
 .بالكمية والى االن

والتأىيل  المستمر تطويرالوبرنامج القيام بالميام المطموبة فى وحدة ضمان الجودة  -5
 .CIQAP) ) لالعتماد

المناقصة العامة لشراء أثاثاث طشبية ومعدنية ومستمزمات تعميمية فى كعضو  المشاركة -6
/ 70الى  07/7101/ 77التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد فى الفترة من  ضمن مشروع

5/7100 . 
 المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "أساليب التقويم والنواتج التعميمية المستيدفة"  -7

 .07/7119/ 01 -9يومىالمستمر والتأىيل لالعتماد في ضمن مشروع التطوير 
المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "إعداد توصيف وتقرير المقرارت الدراسية والبرامج  -8

  03/07/7119ضمن مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد في التعميمية واالستبيانات " 
ضمن  "االستراتيجي والتحميل البيئيالتططي  المشاركة بالحضور ورشة عمل عن " -9

 . 4/4/7101مشروعات الجودة في 
"  نشطة طدمة المجتمع وتنمية البيئةالمشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "التوعية با -01

 . 70/4/7101ضمن مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد في 
ضمن مشروع التطوير المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "أطالقيات المينة"  -00

 . 7101/ 00/5المستمر والتأىيل لالعتماد في 
ضمن مشروع التطوير االطتبارات التحصيمية" المشاركة بحضور دورة تدريبية بعنوان " -07

 م.9/7101/ 05في يوم  المستمر والتأىيل لالعتماد

 : انمشبركت فى األنشطت انطالبيت -

 (: 7113-0988فترة )االنشطة الطالبية ورعاية الشباب منذ ال
تولت ريادة اسرة النور والفردوس والتى كانت من االسر المتميزة من حيث السموك  -0

 .( 7113-0988فى الفترة ) اعضائيا ونشاطيم
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االشراف عمى المعرض السنوى لممنتجات الفنية ومكمالت الديكور لممنزل لطالبات قسم  -7
جامعة  –كمية االقتصاد المنزلى  إدارة المنزل والمؤسسات والذى يقام سنويا فى يوم

كما تبنت بعض المعارض الفردية التى يعرض فييا بعض الطمبة المتميزين  –فية المنو 
 .( 7113-0988فى الفترة )إنجازاتيم وميارتيم الفردية 

تبنت حل الكثير من مشاكل الطالبات والطمبة بالكمية اما ذاتيا او بالمجوء الى إدارة الكمية  -3
 .( 7113-0988فى الفترة ) والمادية واإلجتماعية واإلداريةالمعنوية  لحل المشاكل

جامعة حموان ضمن لجنة   –المشاركة فى انتطابات اتحاد الطالب لكمية االقتصاد المنزلى  -4
 . 7116/7117ى )تجميع الكشوف النيائية ( لمعام الجامع

 : عضىيت اندمعيبث -  

والمشيرة   م2003نزلى من العام الجامعى الجمعية المصرية لالقتصاد المفى  عضو -0
 وحتى االن . 0974لسنة  69بوزارة الشئون األجتماعية برقم 

لسنة   437والمشيرة برقم  7118األكاديمية المصرية لتنمية البيئة من عام عضوة فى  -7
 .وحتى االن 7111

 5307برقم والمشيرة  7118من عام الجمعية األفريقة لمتنمية المستدامة فى عضوة  -3
 . وحتى االن7113لسنة  

 .وحتى االن 7100عام من عضوة فى جمعية سيدات الجيزة لحماية المستيمك والبيئة  -4
المشيرة   7117من عام  ) زدنى ( عضوة فى الجمعية المصرية إلحياء القدوة الحسنة  -5

 . وحتى االن جيزة 7696برقم 

 :مدبل خذمت انمدخمع وانبيئت -

لحممة القومية لمتوعية البيئية لطالب المدارس والمناطق المجاورة فى المشاركة فى ا-0
والتى اقيمت تحت رعاية وزير الدولة لشئون البيئة  7101-7119 لعامرة الكبرى القاى

 .ووزير التربية والتعميم ومحافظ القاىرة 
بيئة المشاركة فى اعداد وتحضير معرض قسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة السبوع ال-7

 . 7119مارس  73-07جامعة حموان فى الفترة كم  –الرابع لكمية االقتصاد المنزلى 
قضايا  " نظميا قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة تحت عنوانندوة علمية منسق  -3

 جامعة حموان - كلية األقتصاد المنزلى 21/11/7107" فىاألسرة وتحديات العصر

 : عالمياإلنشبط ان -
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سبتمبر  7-0إذاعيـة فـي إذاعـة وسـ  الـدلتا طاصة بالمرأة واألسرة في الفترة ) ـاءاتعقـد لق -
ومرفق صورة األفادة فى بند الميمات العممية والندوات  (.7110سبتمبر  7-4(، )0999

 والنشاط اعالمى وموقعة من رئيسة القسم األسبق . 
 .  7118نوفمبر  5فى  وجباتطاصة بتططي  واعداد ال الكبار إذاعـة فى عقـد لقـاء -
 
 


