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 حُبٌ دمحم انسٛذ أبٕصٛرٖد 0أ : االسـم بالكامــل

كهٛةت اقتخاةبد انًُسنةٗ -أسخبر بقسى إدارة يؤسسبث األسرة ٔانطفٕنت  : انٕظٛفــــــت

 خبيعت حهٕاٌ . –

 خبيعت حهٕاٌ . –تخابد انًُسنٗ كهٛت اق : خٓـت انعًـــم

 شبرع انًطبعت األْهٛت ببٕقق 65 : عُٕاٌ انعًـــم
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 انبرٚذ اقنكخرَٔٗ

  5774967فبكس :     -   5773799 :

    :00005470376 
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 انمؤهالث انعهميت

. 1992جامةـ) لمـوان   -كم ـ) االقتصـاد المنزلـ     -  بكالوريوس اقتصاد منزلـ   العـةب) ا التريو ـ)   .1
 بتقدير جيد جدا" مع مرتب) العرف .

اثر ضغط وكانت الرسال) بةنوان "  1998ماجستير ف  االقتصاد المنزل  تخصص إدارة منزل عام  .2
مة)  . كم ) االقتصاد المنزل  . جا"   )الضوضاء عم  أداء بةض األعمال المنزل ) دراس) تجريب

 .ان لمو 
نزل سابقا ــاإدارة الم-ري) ـــوارد األسـسات والمــرة المؤسإداادكتوراه الفمسف) ف  االقتصاد المنزل  تخصص  .3

" السموك االدارى لري) األسرة  بالمجتمةات الةمران ) الجديدة وكانت الرسال) بةنوان 2003 عام 
 .ن جامة) لموا -. كم ) االقتصاد المنزل  "وأثره عم  اقتصاد اتيا 

 

 انخذرج انىظيفً :

  18/7/1998إل   19/11/1992من   لموانمة) بكم ) االقتصاد المنزل  . جامةيدة . 
  إلـــــ    19/7/1998مــــن   لمــــوانبكم ـــــ) االقتصــــاد المنزلــــ  . جامةـــــ) مــــدرس مســــاعد

25/1/2003 . 
  27/7/2008ال   – 26/1/2003من بكم ) االقتصاد المنزل  . جامة)  لموان مــدرس . 
 الـ  2006جامة) الطائف بالمممك) الةري ) السةود ) مـن عـام  -مساعد بكم ) التري )  ستاذأ

2009 . 
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 7/  26 لتـ   – 27/7/2008مـن مساعد بكم ) االقتصاد المنزل  . جامة)  لموان ستاذ أ  
/2013. 
 مــن  جامةــ) لمــوان –كم ــ) االقتصــاد المنزلــ  -بقســم إدارة مؤسســات األســرة والطفولــ)  اســتاذ   

 . لت  تاريخو 2013/  27/7
 األعمال المتميزة

جامة) لموان من –بكم ) االقتصاد المنزل  االسرة والطفول)  مؤسسات رئ س قسم ادارة  -0
 لت  تاريخو . 07/9/7004

جامةــ) –بكم ــ) االقتصــاد المنزلــ  االســرة والطفولــ)  مؤسســات نائــر رئــ س قســم ادارة  -7
 .7004/ 7003لموان لمةام الجامة  

جامةــ) لمــوان  –كم ــ) االقتصــاد المنزلــ  –نتــرول مرلمــ) الدراســات الةم ـا رئ سـ) ســير ك -3
 . 7003/7004،   7003/ 7007لمةام الجامة  

بكم ــ) االســرة والطفولــ)  مؤسســات الخطــط البلث ــ) لمدراســات الةم ــا لقســم ادارة تطــوير  -4
 .7004/ 7003،  7003/ 7007جامة) لموان لمةام الجامة –االقتصاد المنزل  

راه بقســم متطمبــات وتةــد طت خطــط التســجيل لمدراســات الةم ــا ماجســتير ودكتــو  متابةــ) -5
، 7009/7000،7000/7000مؤسســـات األســـرة والطفولـــ) وذلـــك لمةـــام الجـــامة  إدارة 

7003 /7004 . 

رؤ ـ)  –بةنوان "جـودة اسـمور الل ـاة  قسم ادارة مؤسسات االسرة والطفول)  ندوةمقرر  -6
 -م، وذلــك بقاعــ) المــؤتمرات.  3/07/7003الموافــ  وذلــك يــوم الثطثــاء  -مســتقبم ) 

 .لموانجامة)  - كم ) االقتصاد المنزل 
بقسم ادارة مؤسسات االسرة المنس  الةام لمجن) المةارض الدائم) بالكم ) عن  -7

 .7004/ 7003، 7003 / 7007لمةام الجامة   .والطفول)

مة  وانعـــاء المةـــايير المعـــارك) فـــ  المعـــروع القـــوم  لتطـــوير التةمـــ م الةـــال  والجـــا -8
االكاد م ) المرجة ) لتةمـ م االقتصـاد المنزلـ  التـابع لممجمـس االعمـ  لمجامةـات ولجنـ) 

جامة) لمـوان فـ  الةـام الجـامة  عـام  –قطاع االقتصاد المنزل  كم ) االقتصاد المنزل  
 .7006/7007،إل  نيا )عام 7004/7005
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اقص) الملم ) الدوات النظاف) بجامة) رئ س) المجن) المستقم) لممواصفات الفن ) لمن -9
 . 7003/7004،   7003/ 7007لموان لمةام الجامة  

جامة) الطائف –رئ س) لجن) االختبارات ومراجة) النتائج بكم ) االقتصاد المنزل   -00
 ىـ .0430-0479لةام 

جامة) –تطوير الئل) قسم ادارة السكن والمؤسسات بكم ) االقتصاد المنزل   -00
 0479/0430الطائف لةام

المعارك) ف  ى كم) قسم االقتصاد المنزل  بكم ) التري ) لمبنات بجامة) الطائف  -07
 .0479/0430بالمممك) الةري ) السةود ) لةام

 .مً ــهــبج انعــخــواإل

 فبعهٛت برَبيح حذرٚبٗ نخًُٛت انقذراث اقَخبخٛت نهًراة نًٕاخٓت انضغٕط اقسرٚت   -0

 –يت الخربيت النىعيت بالونصىرة كل:  بحث مىشىر فً          

الوؤحور الضنىي الثالذ لخطىير الخعلين النىعً فً هصر والىطي العربً لوىاجت 

 . 2118ابريل  11-9هخطلباث صىق العول فً عصر العىلوت )رؤي اصخراحيجيت (

 .ادارة انطبنبت اقو نًٕرد انٕتج ٔعالتخّ ببنًسبَذِ اقخخًبعٛت  -7

فرع  –كليت الخربيت النىعيت بالونصىرة :  فًبحث مىشىر           

هايى  1ابريل حخً  31الوؤحور العلوً الضنىي الثاهي فً الفخره هي )  –دهياط

( بعنىاى حطىير االداء بكلياث الخربيت النىعيت فً ضىء هعايير الجىدة  2117

 ( .2واالعخواد وهخطاباث صىق العول واحخياجاث الوجخوع )

 . انذاخهٗ ٔعالتخٓب ببنرضب انسكُٗيكًالث انخاًٛى   -3

اكخىبر  –الوجلذ الضابع عشر   فً : بحث مىشىر           

  بوجلت كليت االقخصاد الونزلي جاهعت الونىفيت. 2117

انًًبرسبث اقسخٓالكٛت انًسخحذثت نهشببة ٔعالتخٓب ببنًُبخ  األسر٘ كًب ٚذركّ  -4

 .اقبُبء 

 2117ديضوبر –الضابع عشر الوجلذ  : بحث مىشىر فً          

 . بوجلت كليت االقخصاد الونزلي جاهعت الونىفيت

 . يشكالث انًرأة انًعٛهت ٔعالتخٓب ببنقذرة عهٗ احخبر  انقرار -5

جاهعت -لوؤحور العلوي لالقخصاد الونزليا:  بحث مىشىر فً          

 . 2115الونىفيت للعام الجاهعي 

غٛر ٔعالتخٓب ببحدبِ أبُبئٓب َحٕ إتبيت إدارة األسرة نًشرٔع إَخبخٙ ص -6 

 .يشرٔعبث صغٛرِ 
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 2115أكخىبر  –الوجلذ الخاهش عشر  :بحث مىشىر فً          

 جاهعت  الونىفيت .-بوجلت كليت االقخصاد الونزلي 

 .إدراك األسرة نهخهٕد انذاخهٙ ٔعالتخّ ببنخخطٛظ نالسخٓالك فٗ انبٛئت انًُسنٛت  -7

بوجلت  2115أكخىبر  –الوجلذ الخاهش عشر  :ًبحث مىشىر ف         

 . جاهعت  الونىفيت-كليت االقخصاد الونزلي 

 .اقخخٛبر انسٔاخٗ نهشببة ٔعالتخّ بٕسبئم اقحابل انحذٚثت   -8

الوؤحور العلوي الخاصع لالقخصاد الونزلي :  بحث مىشىر فً          

جاهعت حلىاى  -د الونزلًكليت االقخصا-بعنىاى االقخصاد الونزلً وقضايا العصر

 .2114للعام الجاهعً 

فبعهٛت برَبيح ارشبدٖ نخًُٛت انٕعٗ انسهٕك انشرائٙ نذٖ انفخٛبث انًقبالث عهٗ  -9

 .انسٔاج 

 -2113أكخىبر  –الوجلذ الثالذ عشر يىليى : بحث مىشىر فً         

 . جاهعت  الونىفيت-هجلت كليت االقخصاد الونزلي 

 

إرشبدٖ نخرشٛذ انًدٕٓداث انبشرٚت نهشببة اندبيعٗ عُذ فبعهٛت برَبيح  -00

 إسخخذاو بعض حكُٕنٕخٛبث انًعهٕيبث ٔاقحابقث .

كليت االقخصاد الونزلي -:هجلت االقخصاد الونزلي  بحث  مىشىر فً     

 (.2119( ) 3( عذد)19جاهعت الونىفيت هجلذ )
ٔعالتخٓب بخخطٛطٓى  إسخخذاو انًسٍُٛ نخكُٕنٕخٛب انًعهٕيبث ٔاإلحابقث -00  

  اإلخخًبعٗ . ٔحٕاصهٓى  نهٕتج 
الجوعيت الوصريت  -: هجلت كليت االقخصاد الونزلي  مىشىر فًبحث       

 جاهعت حلىاى  -(2111)( 26العذد)-لإلقخصاد الونزلً 

    احدبْبث انسٔج َحٕ حقٕٚى أداء انسٔخت نًسئٕنٛبحٓب األسرٚت ٔأثرْب عهٗ  -07

 .دافعٛخٓب نإلَدبز

لجوعيت الوصريت :هجلت االقخصاد الونزلي ، ا فًبحث مىشىر       

 ،جاهعت حلىاى -( 2111)-(26العذد) ونزلً،لإلقخصاد ال

 .إدراك انًخسٔخبث حذٚثبً نًابدر خبراحٍٓ األسرٚت ٔعالتخّ بخٕافقٍٓ انسٔاخٗ -03

 –:الوؤحور الضنىي العربً الضادس بحث  مىشىر فً             

لذ لكليت الخربيت النىعيت بالونصىرة وفرعيها بويج غور وهنيت النصر الذولً الثا

بعنىاى "حطىير براهج الخعلين النىعً فً هصروالىطي العربً فً ضىء 

  .2111ابريل  14-13هخطلباث عصر الوعرفت

إدارة انشببة نٕتج انشراء ٔعالتخٓب بسهٕكٓى اإلسخٓالكٗ فٗ ضٕء يٕاصفبث -14

 خٕدة انًُخح . 
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الوجلذ ) -هجلت علىم وفنىى دراصاث وبحىد  : مىشىر فًبحث         

 .جاهعت حلىاى-2111يىليى  –( العذد الثالذ 23
دعى انٕانذٍٚ نألبُبء نخأدٚت انًٓبو ٔانًسئٕنٛبث انذراسٛت ٔعالتخّ ببنسهٕك -05

 .اإلسخقالنٗ نألبُبء 
–صىرة جاهعت الون–:هجلت بحىد الخربيت النىعيت بحث  مىشىر فً          

 .2112يناير -(24عذد)
 

خًكٍٛ انشببة يٍ إدارة األزيبث األسرٚت بئسخخذاو فبعهٛت برَبيح إرشبدٖ ن-16

 .  انعهًٗ إسخراحٛدٛت يقخرحت نهخفكٛر
الوؤحور العلوً العربً لكليت  :بحث  مىشىر فً           

الوجخوع لخنويت ى  بعنىاى " آفاق الخعاوى العربً جاهعت حلىا–االقخصاد الونزلً 
  جاهعت حلىاى . –كليت االقخصاد الونزلً -2112هايى  11-9"فً الفخرة هي 

بنرضب ب عالتخّدٔر اقخذاد فٗ إكسبة اقحفبد أداة انسهٕك ٔأصٕل انخعبيم ٔ-07
 .األسرٖ نذٖ اقيٓبث

كليت االقخصاد -:هجلت االقخصاد الونزلي  بحث  مىشىر فً          

 (.2112)-(  4( عذد)22لذ )الونزلي جاهعت الونىفيت هج
ٔعالتخٓب  انفراغبث انذاخهٛت نهًسكٍ خخسٍٚ فَٗحٕ ان يًبرسبث ربت األسرِ  -18

 . ببنًالئًت انٕظٛفٛت نهبٛئت انسكُٛت
هجلت االقخصاد الونزلي ،  :مقبىل نهىشر فًبحث            

  (.2112)ديضوبر-(28العذد)، جاهعت حلىاىالجوعيت الوصريت لإلقخصاد الونزلً ، 

ً ٔأثرْب  -19 إحدبْبث ربت األسرة َحٕ اسخخذاو األٔاَٗ انًُسنٛت انًعبندت سطحٛب

  عهٗ صفبث اندٕدة انخقبهٛت نبعض األطعًت انًطٓٛت .

-:هجلت علىم وفنىى دراصاث وبحىد   بحث مىشىر فً           

  . جاهعت حلىاى-2113يناير –( العذد الثالذ 29الوجلذ )

 
 

 خطبيقيتواناألوشطت انعهميت 

 

 انىشبط انخذريضً :    

 بكم ) االقتصاد المنزل  ، جامة) لموان. 1998التدريس بقسم إدارة المنزل منذ د سمبر    - 1 
 . 2005جامة) المنوف ) لمرلم) البكالوريوس عام –التدريس بكم ) االقتصاد المنزل     - 2 
الـ  2006عـام  جامةـ) الطـائف بالمممكـ) الةري ـ) السـةود ) مـن -التدريس بكم ) التري ـ)    - 3 

2008 . 
ــدريس لمدراســات الةم ــا عــام    - 4  ــ) ، وقســم بقســم إدارة مؤسســات األ  2009الت ســرة والطفول

 جامة) لموان . –بكم ) االقتصاد المنزل    -المناىج وطرق التدريس 
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بكم ) التري ـ)  النوع ـ)  2014/ 2013،   2013/ 2012التدريس لمدراسات الةم ا عام    - 5 
 جامة) جنور الوادى . –

 

نمرحهت  م حذريضهب حانمقراراث انخذريضيت انخً 

 .خبمعت حهىان  –انبكبنىريىس بكهيت االقخصبد انمىزنً 

 .عام)   عةب)  -  األولالفرق)  – ادىء إدارةـــبـــم .1
 .العةب) التريو ) -الثالث) الفرق)  -األدوات واألجيزة المنزل ) .2
 تغذ ) وعموم أطةم). )عةب -الفرق)  الثان )  -األدوات واألجيزة المنزل ) .3
 .العةب) التريو ) -الفرق)  الثان )  -إدارة الموارد األسري) .4
 .عةب) إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -الفرق)  الثان ) -إدارة الموارد األسري) .5
 .عةب) إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -الفرق)  الثان ) -األدوات وأجيزة المؤسسات .6
 . عةب) إدارة مؤسسات األسرة والطفول)-ة) الرابالفرق)  – روعـــــمع .7
 . العةب) التريو ) –الرابة) الفرق)   -اإلعراف عم  التري ) الةمم ) .8
 .عةب) إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -لثالث) االفرق)  -سرى ستيطك األإقتصاد ات اإل .9
 .عةب) إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -الرابة)الفرق)  -ل  تطب قاتآاسر ــــل .10
 .عةب) إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -الفرق) الثالث)  -يرةـــات صغـاعـصن .11
 .عةب) إدارة مؤسسات األسرة والطفول) - الرابة)الفرق)  -  ــويــــتس .12
 .عةب) صناعات جمد ) - الرابة)الفرق) -  ــويــــتس .13
 عةب) عام) . –ول  الفرق) األ  –قتصاد المنزل  المدخل ال  اإل .14

 
نمرحهت م حذريضهب حاراث انخذريضيت انخً انمقر    

 انمىىفيتخبمعت  –قخصبد انمىزنً انبكبنىريىس بكهيت اإل

. 

 

 المنزل والمؤسسات .عةب) إدارة –ثالث)الفرق) ال –إدارة المؤسسات    - 1 
 عةب) إدارةالمنزل والمؤسسات . –الفرق) الرابة) –إدارة مؤسسات المسنين    - 2 
 ب) إدارةالمنزل والمؤسسات .عة –الفرق) الرابة)  –  أا لنمو طف   - 3 
 عةب) إدارةالمنزل والمؤسسات . –الفرق) الثالث)  –فن االت كيت   - 4 
 عةب) إدارةالمنزل والمؤسسات . –الفرق) الثان )  –رعا ) أم    - 5 
  عةب) إدارةالمنزل والمؤسسات . –الفرق) الثان )  –اأ وأجيزة أدوات ا   - 6 
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 لمنزل والمؤسسات .عةب) إدارةا –الفرق) الثان )  –ار أجيزة المنزل )   - 7 
 
نمرحهت انخً حم حذريضهب  انمقراراث انخذريضيت     

خبمعت انطبئف ببنممهكت  -انبكبنىريىس بكهيت  انخربيت 

 انعربيت انضعىديت.

 

 المستوى الثالث. –لدائ  منزل ) وتنسي  زىور  .1
 .المستوى الثان  –نظريات المون واإلضاءة .2
 .المستوى الثالث –المسكن تأثيثو ود كوره .3
 .المستو الثان  –األدوات واألجيزة المنزل )  .4
 .المستوى الرابع  -معروع بلث   .5
 .المستوى الرابع –اللعرات المنزل ) وأسس مقاومتيا  .6

 
نمرحهت ت انخً حم حذريضهب انمقراراث انخذريضي     

خبمعت حهىان –انذراصبث انعهيب بكهيت االقخصبد انمىزنً 

. 

 

 .ة مؤسسات األسرة والطفول)إدار  -دكتوراه -إدارة معروعات   - 1 
 .إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -دكتوراه -إدارة مؤسسات متقدم   - 2 
 .إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -ماجستير -إقتصاد ات االستيطك االسرى    - 3 
 . إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -دكتوراه -لمق) مناقع)   - 4 
 . وطرق تدريسمناىج  -دكتوراه -دراسات متقدمو ف  االقتصاد المنزل    - 5 
 .إدارة مؤسسات األسرة والطفول) –ماجستير  -آدار التصرف واإلت كيت   - 6 
 مناىج وطرق تدريس. –ماجستير  -لاسر أل  وتطب قاتو   - 7 
 مناىج وطرق تدريس –ماجستير  -طرق بلث عمم     - 8 
 مناىج وطرق تدريس. –ماجستير  -إدارة موارد متقدم    - 9 
 . األسرة والطفول)إدارة مؤسسات  -ماجستير  -إدارة موارد متقدم   - 10 
 .إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -ماجستير  -لمق) بلث   - 11 
 . إدارة مؤسسات األسرة والطفول) -دكتوراه -دارة جوة البيئ) ف  المؤسسات إ   - 12 
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نمرحهت يضهب انمقراراث انخذريضيت انخً حم حذر

خبمعت -انذراصبث انعهيب بكهيت انخربيت انىىعيت بقىب

 . خىىة انىادي
قتصاد ات األسرة -ماجستير -متقدم  تأثيث منزل .1  .إدارة المنزل وا 

قتصاد ات األسرة  -ماجستيرإدارة االزمات االسرية  .2  .إدارة المنزل وا 

قتصاد ات األسرة -ماجستير -إدارة مشروعات منزلية صغيرة  .3  .إدارة المنزل وا 

قتصاد ات األسرة -ماجستير -مبادىء اإلقتصاد والتسويق  .4  .إدارة المنزل وا 

قتصاد ات األسرة -ماجستير -فى البيئة والمنزل  الفن .5  .إدارة المنزل وا 

قتصاد ات األسرة. -ماجستير -حاسب ألى فى مجال التخصص .6  إدارة المنزل وا 

 

 انمؤنفبث انعهميت 

  

دار  – 4551/2004رقم االيداع -2004إعداد كتار بةنوان:"اإلدارة ووظائفيا"عام  -1
 الكتر المصري) .

 –17819/2005رقم االيداع - 2005"إدارة الموارد األسري) "عام بةنوان: كتار إعداد -2
 الكتر المصري) . دار

 رقم-2006) بين النظري) والتطبي "عام األدوات واألجيزة المنزل إعداد كتار بةنوان" -3
 دار الكتر المصري) . – 18752/2005االيداع 

دارالكتر –4081/2005رقم االيداع-2010-2008إعداد كتار بةنوان"مبادىء اإلدارة"  -4
 المصري) .

رقم االيداع -2011إعداد كتار بةنوان"السموك االستيطك  ولما ) المستيمك عام  -5
 دار الكتر المصري) . – 15364/2005

رقم االيداع -2012عام -إعداد كتار بةنوان:"الثقاف) االستيطك ) وترعيد اإلستيطك -6
 دار الكتر المصري) . – 15365/2011

ان:"استراتج ) لمتفكير ف  ادارة االزمات االسري) ا ف  ضوء متطمبات عداد كتار بةنو إ -7
 دار الكتر المصري) . – 17349/2012رقم االيداع  2012الل اة   عام 

كم )  – 2014-2013عام المدخل ال  االقتصاد المنزل  " عداد كتار بةنوان:" إ -8
 جامة) لموان. –االقتصاد المنزل  
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كم ) االقتصاد المنزل   – 2014-2013عام ت الصغيرة " الصناعاعداد كتار بةنوان:"إ -9
 جامة) لموان. –
 

 االوشطت  انبحثيت 

 

فً االشراف عهيهب ً حم االشخراك رصبئم انمبخضخير انخ-أ

 :ومىحج انذرخت مىبقشخهب وحم

 تقو م برامج األسر المنتج) لتنم ) القدرات اإلنتاج ) لممرأة ــد" ـد ملمـد إبراىـيــم ملمـنى
 75/7/7007لمنح تاريخ ا 70/6/7005يخ التسجيل  تار "   اجي) الضغوط األسري)لمو 

 
ً حم االشخراك فً االشراف عهيهب رصبئم انمبخضخير انخ -ة

 مىبقشخهب وحم

  قتصاد ) من تنم ) بةض الميارات االسري) لمواجي) الضغوط اإل" عوادم  ألمد العلات
  .5/3/7003 اقع)لمنتاريخ ا"  ترون )باستخدام الوسائط اإللك خطل برنامج إرعادى 

 
   

  ألسر الةائدين من الخارجاألنماط االستيطك ) واإلدخاري) المستلدث) ميدى "مروة السيد 
  .77/3/7003 اقع)لمنتاريخ ا "وعطقتيا بالمناخ  األسري 

  

 
وانحكم  ندىت انمىبقشت االشخراك فًانرصبئم انخً حم  -ج

ــب ب ــت عهيه ــت انخربي ــت –كهي ــبئف خبمع ــت –انط انممهك

 : انعربيتانضعىديت

 

   عــدم االســتقرار االســرى فــ  المجتمــع  "رســال) ماجســتير بةنــوان  -ســميرة ســالم الجينــ
بكم ) الفنون والتصـم م الـداخم   "دراك الزوجين لممسؤول ات االسري)وعطقتو باةودى  الس
 ىـ .0479مممك) الةري ) السةود ) ال –جامة) ام القرى  –

 

   وان ا وعـ  ـةنــرسال) ماجستير تخصص ا سـكن وادارة منـزل   ب -مد الزىران  ـوفاء أل
ريـــات االســـر بمقومـــات الكفـــاءة االداريـــ) وعطقتيـــا بســـمات العخصـــ )   بكم ـــ) الفنـــون 

 ىـ .0430المممك) الةري ) السةود )  –جامة) ام القرى  –والتصم م الداخم  
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وانحكم  ندىت انمىبقشت انرصبئم انخً حم االشخراك فً 

 خبمعت عيه شمش  -كهيت  انخربيت انىىعيت  عهيهب

 

   الضــغوط التــ  تواجــو المــرأة  أثــر "بةنــوان رســال) ماجســتير  -عــ ماء ألمــد ألمــد النــويرى
دراســـ) ميدان ـــ) بملافظـــ) بنـــ  ســـويف" كم ـــ) التري ـــ)  "ون أســـرتيا ئالمةيمـــ) عمـــ  إدارة عـــ

 . 7000 عام  النوع ), جامة) عين عمس

 رســال) دكتــوراه بةنــوان "تنم ــ) الــوع  بميــارات ادارة  –فتلــ  عبــد المطيــف  ســماء ممــدوحأ
 المعروعات الصغيرة لمواجيـ) ظـاىرة البطالـ) واثرىـا عمـ  مسـتوى طمـوح العـبار الجـامة  "

 . 7003 عام  كم ) التري ) النوع ), جامة) عين عمس

 
ندىت انمىبقشت وانحكم  انرصبئم انخً حم االشخراك فً 

 حهىانخبمعت   - اإلقخصبد انمىزنً كهيت  عهيهب

  

  إلســتخدام العــبار عــبكات اإلنترنــت  ادارة المــوارد المخصصــ)"بةنــوان ماجســتير مــروة مســةد
  .2010عام  جامة) لموان –كم ) االقتصاد المنزل    -"وعطقتيا بأنماط تفاعميم االجتماع 
وانىذواث وانذوراث انخذريبيت انمهمبث انعهميت 

 نمؤحمراث وانىذواث انمخخصصت .وانمشبركت فً ا
 

 
 انمهمبث انعهميت واالعبرة      

 

الــ  2006المممكـ) الةري ـ) الســةود ) مـن عـام  -جامةـ) الطــائف  -االعـارة الـ  بكم ــ) التري ـ)  
2008 . 

 
  انذوراث انخذريبيت 

 .0994 –بكم ) التري ) جامة) لموان –دورة اعداد المةمم الجامة   -0

 .ICDLالكمبيوتر  الرخص) الدول ) لق اد -7
ىـــ مةيــد 5/4/0430ىـــ الــ  0/4/0430دورة البرنــامج المتكامــل فــ  اعــداد المــدريين مــن  -3

المممكـ) الةري ـ)  –جامةـ) االمـام ب بـن سـةود االسـطم ) –البلوث والخدمات االستعاري) 
 السةود ) .
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الجامةـات ىيئـ) التـدريس ب أعضاءتنم ) ميارات البلث الةمم  واتقانيا لمن ى  لكم دورة  -4
 ىـ . 3/0430/ 70-09السةود ) ف  الفترة من 

برنامج تدريب  بةنوان ااتخاذ القـرارات ولـل المعـكطت   بمركـز تنم ـ) قـدرات أعضـاء ىيئـ)  -5
 .03/07/7005: 00جامة) لموان ف  الفترة من  –التدريس 

ضــاء برنــامج تــدريب  بةنــوان ا االتجاىــات اللديثــ) فــ  التــدريس   بمركــز تنم ــ) قــدرات أع -6
 .03/9/7005-00جامة) لموان ف  الفترة بين  –ىيئ) التدريس 

 –برنــامج تــدريب  بةنــوان ا ميــارات التفكيــر   بمركــز تنم ــ) قــدرات أعضــاء ىيئــ) التــدريس  -7
 .4/00/7005-0جامة) لموان ف  الفترة بين

 برنامج تدريب  بةنوان اميارات الةرض الفةال   بمركز تنم ) قدرات أعضـاء ىيئـ) التـدريس -8
 .4/8/7005-0جامة) لموان ف  الفترة بين  –

دار المين)   بمركز تنم ) قدرات أعضاء ىيئ) التدريس أخطق ات و أبرنامج تدريب  بةنوان ا -9
 .9/5/7005-7جامة) لموان ف  الفترة بين  –

ن مس بةنـواـــين عـامة) عــــري ) جـ ) التــمـامة  بكــم م الجــوير التةــ) بمركز تطيــبــدورة تدري -00
 . 3/5/7005عداد خط) البلث وبلوث الترق )   ف  إا ميارات 

ــ) فــ  ادارة المقــررات الدراســ ) ، اســتخدم  -00 دورات تدريب ــ) فــ  اســتخدام الجــداول االلكترون 
متصــفح االنترنــت والبريــد االلكترونــ  ومجموعــات النقــاش وقــوائم البريــد ، تطــوير صــفلات 

لـــ  المةمومـــات المتقدمـــ) عـــن المنـــاىج االنترنـــت واســـتخدام عـــبك) االنترنـــت لموصـــول ا
 .7005االكاد م ) وذلك ف  معروع تطوير استخدام تقن ات التةم م بجامة) لمون عام 

ــ م التــدريس  بمركــز تنم ــ) قــدرات  -07 ــدريس  أعضــاءبرنــامج تــدريب  بةنــوان ا تقي  –ىيئــ) الت
 .0/8/7006جامة) لموان ف  الفترة بين 

ىيئـ) التـدريس  أعضاءالجامة   بمركز تنم ) قدرات  برنامج تدريب  بةنوان ا تصم م القرر -03
 .76/6/7006-75جامة) لموان ف  الفترة من  –

 –ىيئـ) التـدريس  أعضـاءبرنامج تدريب  بةنـوان االسـاعات المةتمـده  بمركـز تنم ـ) قـدرات  -04
 .77/6/7006-70جامة) لموان ف  الفترة بين 

ىيئـ)  أعضـاء  بمركـز تنم ـ) قـدرات  ـاا التدريس باستخدام التكنولوج برنامج تدريب  بةنوان -05
 .00/5/7006-7جامة) لموان ف  الفترة بين  –التدريس 
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جامةـــ)  –  كم ـــ) التري ـــ)رق واســـترتيج ات التـــدريس الجـــامة دورة تدريب ـــ) بةنـــوان ا طـــ  -06
 .73/07/0477الطائف ف  الفترة بين 

الطائف ف  الفتـرة بـين جامة)  –  كم ) التري )بةنوانا ميارات االتصال الفةال دورة تدريب )  -07
0/0/0478. 

 –دورة تدريب ــ) بةنــوانا ميــارات البلــث الةممــ  فــ  ظــل مســتجدات الةصــر  كم ــ) التري ــ) -08
 .08/0/0478جامة) الطائف ف  الفترة بين 

جامة)  –سالير واسترتيج ات التدريس وتقو م الططر  كم ) التري )أدورة تدريب ) بةنوانا  -09
 .05/0/0478الطائف ف  الفترة بين 

جامةـ) الطـائف  –سـس بنـاء وتطـوير المقـرر الجـامة   كم ـ) التري ـ)أدورة تدريب ) بةنـوانا  -70
 .73/07/0478ف  الفترة بين 

ورع) عمل بةنوان "أسالير التقو م والنواتج التةم م ) المستيدف) "يوم  االريةاء والخمـ س  -70
ســتاذ الق ــاس د صــطح الــدين ملمــود عــطم أ0قــام بدعــدادىا أ 00/07/7009-9المــوافقين

 .لموانجامة) –كم ) التري ) –والتقو م واإللصاء النفس  والتريوى 
ورعــــ) عمــــل بةنــــوان " إعــــداد توصــــيف وتقريــــر المقــــررات الدراســــ ) والبــــرامج التةم م ــــ)  -77

د مـراد عمـ  نعـأت أسـتاذ االقتصـاد الزراعـ  وعميـد 0واالستب انات " والتـ   قـام بدعـدادىا أ
 03/07/7009وذلك يوم االلد المواف   0جامة) الزقازي  سابقا  –مةيد الكفا ) االنتاج ) 

 .لموانجامة) - كم ) االقتصاد المنزل  -بقاع) المؤتمرات. ، 

ورعــ) عمــل عــن "تةــديل الخطــ) التنفيذ ــ) لمعــروع التطــوير المســتمر والتأىيــل لطعتمــاد"  -73
م ،  7000/ 4/ 0والتـــ  أعـــدىا أ.د / مصـــطف  إســـماعيل، وذلـــك يـــوم الخمـــ س الموافـــ  

 .لموانجامة)  كم ) االقتصاد المنزل  -بقاع) المؤتمرات. 

ورع) عمـل عـن "التخطـ ط االسـتراتيج  والتلميـل البيئـ " والتـ  أعـدىا أ.د / صـطح الـدين  -74
كم ـ) االقتصـاد  -بقاعـ) المـؤتمرات. م،  7000/ 4/ 4إسماعيل، وذلـك يـوم األلـد الموافـ  

 .لموانجامة)  المنزل 

يث بـرامج الدراسـات الةم ـا بالكم ـ) والمقترلـات الطزمـ) لمتطـوير لتـ  ورع) عمل عـن "تلـد -75
تتناسر مع سوق الةمل واجتذار الطمبـ) الوافـدين" والتـ  أعـدىا أ.د / أعـرف عبـد الةزيـز، 

 كم ـ) االقتصـاد المنزلـ  -بقاع) المـؤتمرات. م،  7000/ 4/ 70وذلك يوم األريةاء المواف  
  .لموانجامة)  -
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ىيئـ)  عضاءلميل الوضع الراىن ألنعط) خدم) المجتمع وتنم ) البيئ) ألورع) عمل عن "ت -76
كم ـــ) االقتصـــاد  -بقاعـــ) المـــؤتمرات م،  7000/ 4/ 74التـــدريس والةـــاممين " وذلـــك يـــوم 

 .لموانجامة)  - المنزل 

ورعــ) عمــل عــن " مــدى مطئمــ) أداء الي كــل التنظ مــ  " والتــ  أعــدىا أ.د/ عط ــات ب   -77
كم ــ) االقتصــاد  -بقاعــ) المــؤتمرات م    70/6/7000األثنــين الموافــ  البيــ ، وذلــك يــوم 

 .لموانجامة)  - المنزل 
دورة تدريب )  بةنوان" أسالير التقـو م الفةـال وق ـاس النـواتج التةم م ـ) المسـتيدف) " والتـ    -78

 د / إبـــراى م الزىيـــر أســـتاذ التري ـــ) المقارنـــ) واإلدارة التريو ـــ)، وذلـــك يـــوم0قـــام بدعـــدادىا أ
 .لموانجامة)   -بمركز ضمان الجودة  06/07/7009األريةاء 

فـ  مركـز ضـمان  07/7009/ 78دورة تدريب ) بةنوان "التخط ط االسـترتيج " فـ  الموافـ   -79
 بجامة) لموان . –الجودة 

فـ  مركـز تنم ـ)  7000/ 3/ 08 :07دورة تدريب ) بةنوان "االدارة الجامة ) " ف  الفترة من  -30
 بجامة) لموان . –التدريس  ىيئ) أعضاءقدارات 

فـ   7000/  7/ 08 :07دورة تدريب )  بةنوان "مةايير الجودة ف  التدريس" ف  الفترة من  -30
 بجامة) لموان . –ىيئ) التدريس  أعضاءمركز تنم ) قدارات 

ف  كم ـ) االقتصـاد  7000/  7/3" يوم االلد المواف  C A P"دورة تدريب )  عم  استخدام  -37
 لموان . جامة) –المنزل  

ــ)  بةنــوان "االدارة الجامة ــ) " فــ  الفتــرة مــن  -33 فــ  مركــز  7000/  3/ 08 :07دورة تدريب 
 جامة) لموان. –ىيئ) التدريس  أعضاءتنم ) قدارات 

ــرة مــن  -34 ــوان "الةــرض الفةــال " فــ  الفت فــ  مركــز  7000/  00/ 70 :08دورة تدريب ــ)  بةن
 . جامة) لموان –ىيئ) التدريس  أعضاءتنم ) قدارات 

فــ  مركــز تنم ــ)  0/7000/  3 :7دورة تدريب ــ)  بةنــوان "ميــارات االتصــال " فــ  الموافــ    -35
 جامة) لموان . –ىيئ) التدريس  أعضاءقدارات 

ــرة مــن  -36 ــوان "االتصــال الفةــال " فــ  الفت فــ  مركــز  7000/  00/ 70 :08دورة تدريب ــ) بةن
 جامة) لموان . –ىيئ) التدريس  أعضاءتنم ) قدارات 

/  00/ 79 :77" ف  الفترة منام التكنولوج ا ف  عمم ) التدريسريب ) بةنوان"استخددورة تد -37
 جامة) لموان . –ىيئ) التدريس  أعضاءف  مركز تنم ) قدارات  7000
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/  7/ 8إلـ   7دورة تدريب ) بةنـوان "ك ف ـ) اللصـول عمـ  تمويـل البلـوث " فـ  الفتـرة مـن  -38
 جامة) لموان . –دريس ىيئ) الت أعضاءف  مركز تنم ) قدارات  7000

 

 :انمؤحمراث انعهميتانمشبركت فً 

 

المعارك) بالنعر ببلث ف  المؤتمر الةمم  الثامن لطقتصاد المنزل  " بةنوان االقتصاد -1
-21ف  الفترة من ا -جامة) لموان  -كم ) االقتصاد المنزل -المنزل  وقضا ا الةصر" 

22/4/2004.  
 
مم  السنوى اللادى ععر االةري  الثالث  بةنوان المعارك) باللضور ف  المؤتمر الة-2

ف   -التةم م الجامة  الةري  اافاق االصطح والتطوير  بدار الض اف)،جامة) عين عمس
  .19/12/2004-18الفترة من ا

 
المعارك) بالنعر ببلث ف  المؤتمر المصرى التاسع لطقتصاد المنزل  بةنوان "االقتصاد -3

جامة) المنوف ) لمةام الجامة  ف   -) االقتصاد المنزل كم -المنزل  وقضا ا الةصر"
  .20/9/2005-19الفترة منا

-08المعارك) باللضور ف  المؤتمر الةري  التاسع  لإلقتصاد المنزل  ف  الفترة من ا -4
كم )  –  بةنوان المؤتمر الةري  لطقتصاد المنزل  وتكنولوجا الةصر09/4/7006

 جامة) لموان –االقتصاد المنزل  

ابريل  30المعارك) بالنعر ببلث ف  المؤتمر الةمم  السنوى الثامن ف  الفتره من ا  -5
  بةنوان تطوير االداء بكم ات التري ) النوع ) ف  ضوء مةايير الجودة 7007مايو  0لت 

  كم ) التري ) النوع ) 7واالعتماد ومتطابات سوق الةمل والت اجات المجتمع ا
 فرع دم اط. -بالمنصورة

عتراك ببلث ف  المؤتمر السنوى الثالث لتطوير التةم م النوع  ف  مصر والوطن اال  -6
كم ) التري )  -الةري  لمواج) متطمبات سوق الةمل ف  عصر الةولم) ارؤى استراتيج )  

  00/4/7008-9ف  الفترة من ا -النوع ) بالمنصورة 

ن منظور الجودة المعارك) باللضور ف  مؤتمر " المسئول ) االجتماع ) لمعركات م -7
-30ف  الفترة ا -مدين) نصر  –العامم) ولما ) المستيمك ف  قاع) المؤتمرات 

/9/7000.    
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الدول  الثالث لكم )  –المعارك) بالنعر ببلث ف  المؤتمر السنوى الةري  السادس  -8
التري ) النوع ) بالمنصورة وفرعييا بميت غمر ومن ) النصر بةنوان "تطوير برامج التةم م 

ف  الفترة من ا  -لنوع  ف  مصر والوطن الةري  ف  ضوء متطمبات  عصر المةرف) ا
  .7000ابريل  04- 03

الةري  الخامس ععر لإلقتصاد المنزل    –المعارك) باللضور ف  المؤتمر الدول  االول  -9
كم )  –  3/7007/ 77بةنوان " االقتصاد المنزل  وقضا ا العبار " ف  الفترة من ا

 .7007جامة) المنوف )  –لمنزل  االقتصاد ا

الدول  الرابع لكم ) التري )  –المعارك) باللضور ف  المؤتمر السنوى الةري  السابع -00
دارة رأس  النوع ) بالمنصورة وفرعييا بميت غمر ومن ) النصر بةنوان"إدارة المةرف) وا 

ترة من ف  الف -المال الفكرى ف  مؤسسات التةم م الةال  ف  مصر والوطن الةري  " 
  . 7007ابريل  07- 00ا

الدول  االول لإلقتصاد المنزل  بةنوان "  عموم  ف  المؤتمرللضور المعارك) با -00
جامة)  –كم ) االقتصاد المنزل   -االنسان التطب ق ) والتكنولوج ا ف  االلف ) الثالث)"  

 .  7003مايو  9-8ف  الفترة من ا -لموان 

ول  الثان  لإلقتصاد المنزل  بةنوان " التنم ) الد ف  المؤتمرللضور المعارك) با -07
ف  الفترة  -جامة) لموان  –كم ) االقتصاد المنزل   -البعري) ومتطمبات سوق الةمل " 

 .  7004مايو  7-5من ا

" كم ) نوان "تطوير الةعوائ ات بين الواقع والمأمول بةللضور ف  الممتق  باالمعارك)  -03
 .  7004 /30/3ف  الفترة من ا -جامة) لموان  –االقتصاد المنزل  

الدول  الثان  لإلقتصاد المنزل  بةنوان "  ف  المؤتمربمجن) التوص ات  المعارك)  -04
ف   -جامة) لموان  –كم ) االقتصاد المنزل   -التنم ) البعري) ومتطمبات سوق الةمل " 

 .  7004مايو  7-5الفترة من ا

 
 

 انمشبركت فً انىذواث 

بكم ـ) "فلـص راغبـ  الـزواج " نظميا قسم ادارة مؤسسات بةنوانندوة  االعتراك ف  فةال ات -1
 . 7003/7004جامة) لموان  –االقتصاد المنزل  



16 

 

دارة "دور خريجــ  عــةب) إ نظميــا قســم ادارة مؤسســات بةنــواننــدوة االعــتراك فــ  فةال ــات  -2
 –  بكم ــ) االقتصــاد المنزلــوتنم ــ) البيئــ)" مؤسســات االســرة والطفولــ) فــ  خدمــ) المجتمــع 

 . 7004/7005جامة) لموان 
نظميــا قســم ادارة مؤسســات بةنــوان " قضــا ا االســرة وتلــد ات  نــدوة االعــتراك فــ  فةال ــات -3

كم ــ) االقتصــاد  -بقاعــ) المــؤتمرات. م، وذلــك  70/00/7007الةصــر" وذلــك فــ  الموافــ  
 . المنزل 

أ.د/عبد الـرلمن عط ـ)،  ندوة بةنوان "اإلرعاد األكاد م  لطمب) الدراسات الةم ا" والت  أعدىا -4
   كم ) االقتصاد المنزل  -م، بقاع) المؤتمرات  7000/ 4/ 70وذلك يوم األريةاء المواف  

ندوة بةنوان " أخطق ات المين)" والت   لاضرىا أ.د/ مصطف  الفرمـاوي، وذلـك يـوم الثطثـاء  -5
جامةـــ)  - كم ـــ) االقتصـــاد المنزلـــ  -م، وذلـــك بقاعـــ) المـــؤتمرات.  00/5/7000الموافـــ  
 .لموان

ندوة بةنوان " ميارات البلث التريوى " لقسـم االقتصـاد المنزلـ  التريـوى . بقاعـ) المـؤتمرات  -6
بالكم ) برئاس) الدكتورة إ مان الصافورى رئ س) قسم االقتصـاد المنزلـ  التريـوى. وذلـك يـوم 

07/00/7007. 
ـــم نــدوة بةنــوان "مقاومــ) أمــراض ســوء التغذ ــ) فــ  مصــر آل ــات التغمــر عمي -7 يــا" أقاميــا قســـ

التغـــذ ) وعموم االطةمـ) بقاعـ) المؤتــــمرات بالكم ـ) برئاسـ) االسـتاذ الــدكـــتور عبـد الـرلمن 
ـــطثاء الموافــ   ــك يــوم الثـ ـــةم)  وذل ـــوم األطــ ـــذ ) وعــمـ ـــم التغــ /  00/ 06عط ــ) رئــ س قسـ

7007. 
 

االوشطت اندبمعيت وانمشبركت فً االوشطت انطالبيت 

ضىيت  ئت وع مع وانبي مت انمدخ دبل خذ يبث وم اندمع

 وانىشبط االعالمً 
 

ست فاء ا  وراه و بمراجة) ممفات المتقدمين لمتسجيل لمدراسات الةم ا ماجستير ودكت -03
دارة مؤسسات االسرة والطفول) وذلك لمةام الجامة  عروط قبوليم بقسم إ

7009/7000،7000/7000 . 
فات النواتج التةم م ) المستيدف) قامت بمراجة) مقرارات ص اغ) التوصيف ومصفو  -04

 .7009/7000ف  ضوء نماذج الييئ) القوم ) وذلك الجامة  
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 7000-7009/7009-7008عــداد الدراســ) الذات ــ) لمكم ــ) لســن) إالمعــارك) فــ   -05
 .ف  مة ار الخدم) المجتمة ) والموارد

عضو ف  ىدف "تلديث خط) التقو م لملور القدرة المؤسس ) لمكم ) "ف  الفتره  -06
 .0/7/7000ال  0/4/7000من 

دارة مؤسسات إبقسم عاركت كةضو ف  لجن) لصر األجيزة البلث ) المتواجدة  -07
والت   ستفاد منيا ف  الةمم ) البلث ) وتلديد األجيزة اللديث)  االسرة والطفول)

المطمور تواجدىا لخدم) طمب) وطالبات البلث الةمم  بالقسم لمةام الجامة  
7009/7000. 

دف "إعداد الخط) التنفيذ ) لخط) التقو م المؤسس  لمكم ) "ف  الفتره عضو ف  ى -08
 .0/0/7000ال  30/3/7000من 

عضوف  ىدف"إعدادالخط) التنفيذ ) لخط) التقو م المؤسس  لمكم )"ف  الفتره من  -09
 0/0/7000ال  30/3/7000

عضو ف  لجن) "الجرد والتكيين لمكتر والمراجع المرتبط) بتخصص إدارة  -70
جامة) لموان وذلك لمةام  –كم ) االقتصاد المنزل   –االسرة والطفول) مؤسسات 
 .7009/7000الجامة  

 

 انمشبركت فً مشروعبث اندىدة 

عــاركت كةضــو فــ  إعــداد "مصــفوفات النــواتج التةم م ــ) المســتيدف) لممقــررات الدراســ )   0
يوس وذلـك لمةـام والبرامج التةم م ) لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفول) لمرلمـ) البكـالور 

7009/7000 ،7000/7000. 
عضو ف  المجن) التنفيذ ) لمتابة) توصيف وتقرير المقررات الدراس ) واإلستب انات   7

 .0/7/7000ال   0/4/7000لقسم إدارة مؤسسات االسرة والطفول) لمكم ) ف  الفترة من 

ت االسرة بقسم ادارة مؤسساماجستير  –مرلم) الدراسات الةم ا منس  لجودة برنامج   3
 7004-7003 ،7003 – 7007، 7007  -7000لمةام الجامة   .والطفول)

عضو ف  لجن) المراجة) الداخم ) بقسم ادارة مؤسسات االسرة والطفول) لكل من "   4
التوصيف والمصفوفات لمقررات برنامج دبموم) المسنين ،برنامج الماجستير ،برنامج 

 فول) .الدكتوراه بقسم إدارة مؤسسات االسرة والط
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" توص فات ومصفوفات النواتج الداخم ) لمراجة) لكل من ف  لجن) المراجة)عضو   5
التةم م ) المستيدف) لممقررات الدراس ) والبرنامج التةم م  لمرلم) البكالوريوس لقسم 

 .7009/7000إدارة مؤسسات االسرة والطفول) وذلك الجامة  
ستب انات آراء الططر لو  6 ل أسالير التةم م والتةم م "لمفصل عضو ف  لجن) "تفريغ وا 

 7008/7009الثان  لمةام الجامة  

 
 انىشبط انعهمً انخطبيقً 

 

 –وضع االختبارات النظري) ف  مجال التخصص لممةيدات بكم ) االقتصاد المنزل   .0
 ىـ .0479، وعام  0478جامة) الطائف لةام 

جامة)  –كم ) التري )  -ل ىـ لطمب) قسم االقتصاد المنز 0478االرعاد االكاد م  لدفة)  .7
 الطائف .

دكتوراه بقسم ادارة مؤسسات االسرة  –مرعد أكاد م  لططر مرلم) الدراسات الةم ا  .3
 . 7004/  7003، 7007/7003،  -7000/7000لمةام الجامة   .والطفول)

كم ـــ) –فـــ  إعـــداد وتلضـــير مةـــرض قســـم إدارة مؤسســـات األســـرة والطفولـــ)  المعـــارك) .4
 75/5/7000يوم -جامة) لموان  –  االقتصاد المنزل

 –كم ـ) التري ـ)  -ىــ 0478-0477المنزلـ  لةـام  عـداد مةـرض االقتصـادإالمعارك) فـ   .5
 جامة) الطائف . 

دوات واالجيــزة المنزل ــ) بكم ــ) االقتصــاد المنزلــ  جامةــ) الطــائف لةــام عــداد مةــرض األإ .6
 ىـ .0479-0430

ســم التريــوى وقســم التغذ ــ) وعمــوم قالمعــارك) كةضــو فــ  لجنــ) ممارســ) عــراء اجيــزة لم .7
 7006 -7005لمةام الجامة   -جامة) لموان  –كم ) االقتصاد المنزل   –االطةم) 

كم ــ) االقتصــاد  –المعــارك) كةضــو فــ  المجــان المنبثقــ) لخدمــ) المجتمــع وتنم ــ) البيئــ)  .8
 .7003/7004لمةام الجامة  جامة) لموان  –المنزل  

األســـــرة والطفولـــــ) بالكم ـــــ) مـــــن عـــــام عضـــــو فـــــ  مجمـــــس قســـــم إدارة مؤسســـــات  .9
 ، ولت  اآلن.7008/7009، 7004/7005،7005/7006
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لمةــام  –كم ــ) االقتصــاد المنزلــ  –امينــ) مجمــس قســم ادارة مؤسســات االســرة والطفولــ)  .00
 .7004/7005الجامة  

كم ) االقتصـاد المنزلـ  –االعتراك كةضو ف  المجان المنبثق) لتجييز المختبرات واالدوات  .00
 . 7004 /7003لمةام الجامة  ) لموان جامة –

الملم ــ) ألدوات النظافــ) لجامةــ)  لممناقصــ)المعــارك) كةضــو فــ  المجنــ) الفن ــ) والمال ــ)  .07
 .7003/7004،7004/7005  )ام الجامةو علموان  وذلك بالجامة) لأل

 )كم ـ–الفرق) االولـ    ) البكالوريوس االفرق) الثالث) ،االعتراك ف  اعمال الكنترول مرلم .03
لمةـــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــامة   -جامةـــــــــــــــــــ) لمـــــــــــــــــــوان  –اد المنزلـــــــــــــــــــ االقتصـــــــــــــــــــ

7003/7004،7004/7005،7005/7006. 
جامةـ)  –كم ـ) االقتصـاد المنزلـ   –ف  اعمال الكنترول مرلم) الدراسات الةم ـا  االعتراك .04

 .7000/7000، والةام الجامة   7009/7000لمةام الجامة   -لموان 
 –كم ــ) االقتصــاد المنزلــ   –مدراســات الةم ــا ) لاالمتلانــات والمراقبــاالعــتراك فــ  اعمــال  .05

 .7009ال  7008لمةام الجامة  -جامة) لموان 

جامةــ)  –كم ــ) االقتصــاد المنزلــ  –االعــتراك فــ  ســير كنتــرول مرلمــ) الدراســات الةم ــا  .06
 .7000/7007لمةام الجامة   -لموان 

 –قتصـاد المنزلـ  كم ـ) اال–رئ س) لجن) الجداول بقسـم ادارة مؤسسـات االسـرة والطفولـ)  .07
 عم  التوال  . 7004/7005/ 7003لمةام الجامة  جامة) لموان 

 –كم ـ) االقتصـاد المنزلـ   –المنبثقـ) مـن مجمـس الكم ـ)  لمعارك) كأمين) لجنـ) المكتبـ)ا .08
 .7000/7007لمةام الجامة  -جامة) لموان 

–صاد المنزلـ  كم ) االقت مجمس الكم )المعارك) كةضو ف  المجن) الثقاف ) المنبثق) من  .09
 .7003 /7007لمةام الجامة  -جامة) لموان 

 
االوشطت اندبمعيت وانمشبركت فً االوشطت انطالبيت 

وعضىيت اندمعيبث  ومدبل خذمت انمدخمع وحىميت 

 انبيئت  وانىشبط اإلعالمً
 
 انمشبركت فً وضع انمىبهح انعهميت وانخطىير      
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بقسم ادارة مؤسسات االسرة المتواجدة عاركت كةضو ف  لجن) لصر األجيزة البلث )    - 0 
والت   ستفاد منيا ف  الةمم ) البلث ) وتلديد األجيزة اللديث) المطمور  والطفول)

 .7009/7000تواجدىا لخدم) طمب) وطالبات البلث الةمم  بالقسم لمةام الجامة  
من  عضو ف  ىدف "إعداد الخط) التنفيذ ) لخط) التقو م المؤسس  لمكم ) "ف  الفتره   - 7 

 .0/0/7000ال  30/3/7000
ال  0/4/7000عضو ف  ىدف"القدرة التنافس ) والتدريب ) لمخريج لمك )"ف  الفتره من   - 3 

0/7/7000. 
عضوف  ىدف"إعدادالخط) التنفيذ ) لخط) التقو م المؤسس  لمكم )"ف  الفتره من    - 4 

 .0/0/7000ال  30/3/7000

وع التطوير والتأىيل لإلعتماد الق ام بالميام المطموب) ف  ولدة ضمان الجودة ومعر    - 5 
  .CIQAPا

عضو ف  لجن) "الجرد والتكيين لمكتر والمراجع المرتبط) بتخصص إدارة مؤسسات    - 6 
جامة) لموان وذلك لمةام الجامة   –كم ) االقتصاد المنزل   –االسرة والطفول) 

7009/7000. 
والطفولـ) كم ــ)  رئ سـ) لجنـ) عـراء الكتـر والمراجـع الةمم ـ) لقسـم ادارة مؤسسـات االسـرة   - 7 

 7000/7007لمةام الجامة  -جامة) لموان  –االقتصاد المنزل  

 

 

   انمشبركت فً االوشطت انطالبيت
 
المعارك) ف  االنعط) الططب ) كةضو لجن) تلك م الطالر المثال  لألسر الططب ) عم     - 0 

 . 7007/ 70/00مستوى الكم ) وذلك يوم الثطثاء المواف  

دارة الكم ) للل إو بةرضيا عم  أما ذات ا إاكل الططر وذلك تبن  لل الكثير من مع   - 7 
 ) والنفس ) لمططر .جتماع المعاكل المةنو ) والماد ) واإل

لقاء التواصل بين ادارة الكم ) وخريجين قسم ادارة مؤسسات االسرة المعارك) ف     - 3 
تصاد بكم ) االق 70/3/7003والطفول) وأصلار الةمل  وذلك يوم االريةاء المواف  

 جامة) لموان . –المنزل  
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 انبيئت. حىميت و انمدخمع خذمت
 

دور خريج  عةب) ادارة مؤسسات االسرة والطفول) ف  "عداد ندوة بةنوانإالمعارك) ف     - 0 
 .7004/7005جامة) لموان عام  –"خدم) المجتمع بكم ) االقتصاد المنزل 

زل   ف  خدم) المجتمع بكم ) تفةيل دور االقتصاد المن "عداد ندوة بةنوانإالمعارك) ف     - 7 
 .7004/7005جامة) لموان عام  –"االقتصاد المنزل  

وذلك ف  جمة ) لواء "ة الةائم) لألسرة أتعغيل المر تدرير و  "المعارك) ف  معروع   - 3 
 المستقبل لتنم ) االسرة والبيئ) التابة) لوزارة العئؤن االجتماع ) .

 جامة) الطائف . – ) التري ) ىـ كم0478المعارك) ف  مةرض يوم العجرة لةام    - 4 
سرت  جنت  " بثطث عن إدارة الدخل المال  لألسرة أ" المعارك) ف  البرنامج التدريب    - 5 

عمارات رابة) 77الجمة ) الكائن وذلك بمقر  7000المصري) خطل عير ابريل 
 عارع النزى). –االستثمارى بجوار دار الدفاع الجوى 

.الواقع اللفاظ عم  البيئ) ف  مصرنوان"تلت ع   البيئ  االولقالمعارك) ف  الممت   - 6 
عم  ىامش الممتق  وذلك  قسم ادارة مؤسسات االسرة والطفول)" بدقام) مةرض لوالمأمول

  جامة) لموان  . –بكم ) االقتصاد المنزل   7007-07-9يوم 

سترتيج ) إستخدام دسري) بزمات األدارة األ إارعادى لتمكين العبار من "تطبي  برنامج    - 7 
بملافظ) الغري )  –.ف  النادى الرياض  المطور بقري) الناصري) "قترل) لمتفكير الةمم م

 .7000-سبتمبر غسطس وأ ى ف   عير 

" لمعبار ف  النادى الرياض  المطور بقري) الناصري) دارة الوقتإعقد ورع) عمل عن "   - 8 
 .7007-7-3ال    7007-7-0بملافظ) الغري ) ف  الفترة من   –

نظري) ف  دورة "اعداد وتدرير مةاون منزل "  التابة) لمجمة )  اعطاء ملاضرات   - 9 
 ير لمغير ، جمة ) امان  بالمةادىبجمة ) الخلملقوق االجتماع ) واالقتصاد )  المصري)

 
 
 

 انىشبط االعالمً 
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رى ف  المجاالت المختمف) المعارك) ف  تسجيل لمقات تثق ف ) عن "االستيطك االس   - 0 
سرة ف  المنزل والةمل" ف  االذاع) المصري) ف  اثرىا عم  األ"، عن "الضوضاء و وترعيده

 برنامج "ال  ريات البيوت " باذاع) البرنامج الةام .

ف  االذاع) المصري) المعارك) ف  تسجيل لمقات تثق ف ) عن ترعيد المجيوات البعري)    - 7 
 ذاع) البرنامج الةام .د"البيت السةيد " بف  برنامج 

جيزة المنزل ) والةادات دوات واألستخدام األإسس أت عن يل لمقاالمعارك) ف  تسج   - 3 
سأل مجرر  عم  قناة النيل لألسرة ف  برنامج اإالخاطئ) ف  االستخدام وك ف ) تجنبيا 

 والطفل . 

بةنوان" بالنظاف) بيتك "قبم) "معارك) الزوج ..تةاون االوالد .. تنظ م ري)  قال)منعر    - 4 
 –مركز االعطم الةري   7003يوليو –  34الةدد ا -مجم) الزىور -البيت = بيتا نظ فا"

 القاىرة .

نعر مقال) بةنوان" تأثيث "الةش السةيد "بالورق) والقمم واستغطل الفراغات ..عراء     - 5 
 -مجم) ملبويت  . 7003-07-00بتاريخ  -مجم) الزىور -اجيزة متةددة االغراض

 .القاىرة  –جريدة الجميوري) 

. مجم)  34-00-30بتاريخ  -سلورك ..ف  أسبوع " مقال) بةنوان" إفطارك و نعر    - 6 
 .القاىرة –جريدة الجميوري)  -ملبويت 

 -. مجم) ملبويت  7003-00-6بتاريخ  -مقال) بةنوان" الصوم تيذير واصطح " نعر    - 7 
 .القاىرة –جريدة الجميوري) 

ثبات الذات  "   - 8   نعر مقال) بةنوان" مصروف المدرس) ..مرتر عيرى  عبع رغب) العراء وا 
 القاىرة –جريدة الجميوري)  -. مجم) ملبويت  7003-00-06بتاريخ  -

نعر مقال) بةنوان" تأثيث "الةش السةيد "بالورق) والقمم واستغطل الفراغات ..عراء اجيزة    - 9 
 –جريدة الجميوري)  -. مجم) ملبويت  7003-07-00بتاريخ  -متةددة االغراض

 . القاىرة
. مجم)  7003-07-00الضغط" . بتاريخ نعر مقال) بةنوان"لافظ  عم  لم)    - 00 

 القاىرة . –جريدة الجميوري)  -ملبويت 

. مجم)  7003-07-08بتاريخ  -نعر مقال) بةنوان" عمر اطول لخطط السوائل    - 00 
 القاىرة . –جريدة الجميوري)  -ملبويت 
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-07-08بتاريخ  - "وصابون ...لمطبخ بط معاكل نعر مقال) بةنوان" خل وعمع   - 07 
 القاىرة . –جريدة الجميوري)  -ملبويت . مجم)  7003

.  7004-7-05بتاريخ  -" )نعر مقال) بةنوان" اجتماع أسرى ..لقائم) طةام اسبوع    - 03 
 . القاىرة –جريدة الجميوري)  -مجم) ملبويت 

. مجم)  7004-7-76بتاريخ  -زجاج براق "  نعر مقال) بةنوان" أثاث المع ..   - 04 
 . القاىرة –جريدة الجميوري)  -ملبويت 

والطفل ف  الةدد االول من صل ف) المقاالت عن إدارة عئون االسرة  المعارك) بةدد من   - 05 
جامة) الطائف المممك) الةري )  –جسر التواصل الصادرة عن كم ) التري ) بالردف 

 السةود ) .

جريدة  . 7009-0-09" بتاريخ م  لدد سموك طفمكالطةا" نعر مقال) بةنوان   - 06 
 الجميوري) .

بجريدة  7000-5-4ترعيد المواد المتال) ... مطمور " ف  تاريخ " نعر مقال) عن   - 07 
 .صوت التضامن التمون )

نعر مقال) بةنوان " المتزوجات فقط ... الذرى دخول المعاكل من العباك " بتاريخ    - 08 
 .ر المةارف دا –مجم) اكتوير  –  36  لسن)ا0874الةدد ا 05-7-7007

  0890الةدد ا 7003-0-70" بتاريخ مولبةنوان "ضوابط الستةمال المل نعر مقال)   - 09 
 . ر المةارفدا –مجم) اكتوير  –  37لسن)ا

 
 اإلشخراك فً اندمعيبث انعهميت :

 

 والمعــيرة بــوزارة العــئون  1990الجمة ــ) المصــري) لإلقتصــاد المنزلــ  مــن عــام عضــو ب
 ولت  اآلن . 1974لسن) 69االجتماع ) برقم 

 

 

 

 


