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                                      السػيرة الذاتػية
 أوال: البيانات العامة     
 . اـ سالـػماجدة إماـ إم:ـ ػساال      

 2/1/1691تاريخ الميالد :           
 . مصػرية ال :الجنسية       

 الديانة : اإلسالـ       
 متزوجة:  االجتماعية الحالة       

 عدد األبناء : اثناف         
 الوظيفة الحالية : أستاذ مساعد بقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .        
 بوابة خوفو / حدائق األىراـ / الجيزة . 5أ شارع 64العنواف :         
  61114465114رقـ الموبايل :        
  m.emamm@yahoo.comالبريد اإللكتروني :        



 المؤىػالت العممية : :ثانيا       
 جامعة حموان  .  –م  1866مايـو  – تربـوي  – اقتصاد منزلي درجة البكالوريػوس :       
 جامعة حموان  . –م  1881أبريل  -إدارة منزل  – اقتصاد منزلي درجة الماجسػػتير :       
جامعة  –م  1888مارس  - ؤسسات األسرة والطفولةإدارة م – اقتصاد منزلي : ة الدكتوراهدرج       

 حموان  .
جامعة  –م  2005مايـو  – مؤسسات األسرة والطفولةإدارة  – اقتصاد منزلي:  ساعدستاذ مدرجة أ       

 حموان  .
 -كمية االقتصاد المنزلي -  16/4/3611بتاريخ  مؤسسات األسرة والطفولةإدارة ستاذ أدرجة        

 جامعة حموان
 
 

   " " تأثيث منطقة المعيشة في المسكف االقتصادي المصري  بعنوان * رسالة ماجستير      
الفراغات المخصصة لمطفل داخل وخارج المسكف وعالقتيا بسموكو كتوراه بعنوان " رسالة الد*       

 "  ياالجتماع
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 ثالثا : التدرج الوظيفي األكاديمي:      
 جامعة حموان -كمية االقتصاد المنزلي -  16/4/3611ستاذ بتاريخ أ -      

 جامعة حموان  -كمية االقتصاد المنزلي -33/5/3665أستاذ مساعد بتاريخ  -       
 جامعة حموان -كمية االقتصاد المنزلي - 34/6/1888مدرس بتاريخ  -       
 جامعة حموان -المنزليكمية االقتصاد  - 14/4/1881مدرس مساعد بتاريخ  -       
 جامعة حموان -كمية االقتصاد المنزلي -  13/13/1866معيدة بتاريخ  -       

  الخػبرات اإلدارية و المجاف :     رابعا :
من أكتوبر  جامعة حموان، كمية االقتصاد المنزليب ، أمينة مجمس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -        

 . 2002حتى يوليو  2000، ومن يوليو  2000حتى يناير  1999
 .   2001/2002،  2000 -1999جامعة حموان  - أمينة لجنة المكتبة بكمية االقتصاد المنزلي -        

 .  2001 - 2000جامعة حموان - لجنة العالقات الثقافية بكمية االقتصاد المنزليأمينة  -        
جامعة حموان  - ة االقتصاد المنزليمتحانات  بكميلجان النظام والمراقبة ألعمال اال عضو في -          

1985 /1998  . 
ستالم األدوات واألجيزة بالكمية  المواصفات الفنية ، ولجان البت واالعديد من لجان وضع  عضو في -          

. 
  جامعة طيبة  - و العموم اإلنسانية مية التربيةالمجنة االجتماعية ولجنة األنشطة بك عضو في -

 .  ىـ1426/ 1423
 ىـ 1427 جامعة طيبة –نسانية كمية التربية والعموم اإل –مقررة المجنة الثقافية بقسم التربية األسرية   -

. 

جامعة طيبة  –كمية التربية والعموم اإلنسانية  –مقررة المجنة االجتماعية بقسم التربية األسرية   -
1428- 1433. 

 عضو في لجنة سير االختبارات النيائية  بقسم التربية األسرية جامعة طيبة . -

 جامعة طيبة . -إعداد الجداول الدراسية واالختبارات بقسم التربية األسرية  عضو في لجنة  -

 ىـ.1432/1433مقررة لجنة إعداد الجداول الدراسية واالختبارات النيائية بقسم التربية األسرية  -

العام الجامعي  جامعة طيبة -عضو في لجنة اإلرشاد األكاديمي لطالبات قسم التربية األسرية   -
 .  ىـ1433/ 1432ىـ حتى  1429/1430
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عضو في لجان الممتحنين مرحمة البكالوريوس لمقررات) مدخل إلي عمم االقتصاد المنزلي، أسس   -
اض األطفال , مشكالت الطفولة ، تصميم المسكن ، تأثيث وديكور المسكن ، دور الحضانة وري

 .م 2002حتى  1999 تبسيط األعمال(

 2013/2014، 2013 /2012،  م 2002/ 2000 عضو في لجان الممتحنين لمرحمة الماجستير  -
 ،2014/2015 . 

 . 2015/ 2014و  2014/ 2013عضو في لجان الممتحنين لمرحمة الدكتوراه  -

جامعة حموان  -عضو في مجمس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ـ بكمية االقتصاد المنزلي    -
 . اآلن حتى  7/2012

 لمعام الجامعي جامعة حموان - عضو لجنة شئون التعميم والطالب  بكمية االقتصاد المنزلي -
2012/2013  . 

من   لالعتماد األىداف وأالمعايير ممفات عضو في فريق المراجعة بوحدة ضمان الجودة لمراجعة   -
 .9/2012إلى  7/2012

وحتى  2012/ 9/ 17لتطوير المستمر منذ ا لمشروع مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذي  -
22/10/2014  

 .  2014و 2013رئيس لجنة االستقبال والتسجيل بمؤتمري الكمية في عامي    -

 (2014/02015/ 2013ي األعوام ) عضو لجنة تقييم البحوث في مؤتمرات الكمية  -

منسق ندوة قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بعنوان" ترشيد االستيالك والطاقة المتجددة " في  -
1/12/2014. 

عضو في لجنة فحص رسالة الدكتوراه لممدرس المساعد / منى عرفة عبد الوىاب دمحم بقسم االقتصاد  -
 . 14/4/2015المنزلي التربوي في 

في " االتجاىات الحديثة في البحث العممي"  لجنة صياغة توصيات مؤتمر الكمية بعنوان عضو في  -
 .2015/  6/5-4الفترة من 

 . 2014/2015عضو كنترول الفرقة الثانية لمعام الجامعي  -

 عضو لجنة المراجعة الداخمية بوحدة ضمان الجودة .  -
 

/ 2014لمعام الجامعي جامعة حموان  –عضو في لجنة العالقات الثقافية بكمية االقتصاد المنزلي  -
2015 . 

 .2015/2016لمعام الجامعي  - جامعة حموان - كمية االقتصاد المنزليمجمس عضو في  -
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 2016./2015جستير في العام الجامعي ماالمرشد أكاديمي لمرحمة  -
 

عداد المقررات   الدراسية :تطوير وا 

 بجامعة طيبة  -رات مرحمة البكالوريوس بقسم التربية األسرية عضو في لجنة تطوير مقر   -          
1423/1424  . 

دارة عضو في لجنة إعداد خطة لممقر    - منزل "   رات الدراسية لمرحمة الماجستير" تخصص سكن وا 
 . ىـ 1427 ةبجامعة طيب  -التربية األسرية بقسـم 

دارة المنزل  رئيس - كمية عموم   -لجنة إعداد الخطة الدراسية لمرحمة البكالوريوس تخصص السكن وا 
 .  ىـ 1430 بجامعة طيبة  األسرة

كمية عموم   -عضو في لجنة إعداد الخطة الدراسية لمرحمة البكالوريوس تخصص اقتصاد منزلي -
 . 1430األسرة بجامعة طيبة 

والمقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس تخصص السكن ضو في لجنة إعداد توصيف البرنامج ع -
دارة المنزل   ىـ 1430/  1429كمية عموم األسرة بجامعة طيبة -وا 

عضو في لجنة إعداد توصيف البرنامج والمقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس تخصص االقتصاد   -
 . ىـ 1430/ 1429 بجامعة طيبةكمية عموم األسرة   -المنزلي 

دارة  - عضو في لجنة إعداد برامج الدراسات العميا  ) دبموم ، ماجستير ، دكتوراه ( تخصص السكن وا 
 .  ىـ 1430/1431كمية عموم األسرة بجامعة طيبة -المنزل 

دارة المنزل  -  .ىـ 1433إلى  1429كمية عموم األسرة  –عضو لجنة المعادالت بقسم السكن وا 
جامعة طيبة بالمدينة   –عضو في لجنة المقابمة الشخصية لممعيدات المتقدمات لكمية عموم األسرة  -

 . 1430/ىـ  1429 المنورة 
 .ىـ1429/1430عضو في لجنة المقابمة الشخصية لمطالبات المتقدمات لقسم التربية األسرية  -
 

 الخبرات التدريسية :    خامسا :
مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي جامعة التدريس لمرحمة البكالوريوس بقسم إدارة  - 

دور الحضانة ورياض األطفال  –تأثيث وديكور المسكن  –رات ) أسس تصميم المسكن حموان مقر 
 – اإلشراف عمى طالبات التربية العممية الميدانية –األدوات واألجيزة المنزلية  –اإلدارة المنزلية  –

 .  ، التسويق ( م االقتصاد المنزلي ، تجييز وتأثيث المؤسساتو عملمدخل 
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جامعة األزىر،مقررات ) األدوات واألجيزة  ريس لمرحمة البكالوريوس بكمية االقتصاد المنزليالتد -
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  تجييز المسكن ( –األسرة  رعاية الطفل في –المنزلية 

 .   م 2000/2001
 راتبالمممكة العربية السعودية ، مقر كمية التربية المتطورة باإلحسـاء  التدريس بقسم االقتصـاد المنزلي -

الفصل الدراسي  ( اإلشراف عمى البيت النموذجي –إدارة السكن  –) األدوات واألجيزة المنزلية 
 . م 1999/2000الجامعي الثاني من العام 

 رات ) إدارة المنزل ة طيبة ، بالمدينة المنورة ، مقر التدريس بقسم التربية األسرية كمية التربية ، جامع -
 –األجيزة واألدوات المنزلية  –السكن وتأثيثو  –اإلدارة المنزلية  –إدارة الموارد األسرية  –والطفولة 

ىـ  1424/ 1423من  ( روعـالمش  –إلدارة المنزل  اإلشراف عمى التطبيق العممي  –الطفولة  رعاية
 . 1432/1433حتى 

الفصل الدراسي  تدريس مقرر " ميارات الحياة الجامعية " لطالبات السنة التحضيرية بجامعة طيبة  –
 . ىـ 1429/1430ىـ ، و 1428/1429األول لمعام  

"مقرر إدارة الموارد الحياتية " لمطالبات بأقسام" المالبس والحمي ، الغذاء التدريس بكمية عموم األسرة  -
مقرر مدخل عمم االقتصاد المنزلي " لطالبات و   " ىـ 1430/1431وعموم األغذية ، دراسات الطفولة

 .ىـ  1431/1432في العام الجامعي قسم االقتصاد المنزلي
وك االجتماعي)االتيكيت( ومقرر مشاكل الطفولة التدريس بكمية عموم األسرة " مقرر آداب السم -

دارة المنزل  .  ىـ 1432/1433لمعام الجامعي في العام الجامعي  والمراىقة" لقسم السكن وا 
مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي جـامعـة م إدارة ـالتدريس لمرحمة الماجستير بقس -

دراسات  ،( ، آداب التصرف ) االتيكيت ، تأثيث مسكن متقدم مقرر القراءات والبحوث  )حموان 
 .متقدمة في الطفولة 

جـامعـة  مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي م إدارة ـبقسالتدريس لمرحمة الدكتوراه  -        
 ( ، إرشاد وحماية المستيمك ، تأثيث وتجييز مؤسسات ثححموان) حمقة ب

عمى مستوى  تحكيم العديد من االستبيانات والبرامج اإلرشادية كأدوات لرسائل الماجستير والدكتوراه   -
 جميورية مصر العربية والمممكة العربية السعودية . 

دارة المنزل بقسم التربية األسرية جامعة طيبة -       1430/1431اقتراح كرسي عممي في تخصص السكن وا 
  .ىـ

 . م2012 إعداد دبموم ميني ) بنظام التعميم المفتوح( بعنوان "عموم األسرة والمستيمك" -     
 .3/12/2013مستقبمية " في رؤية  –سم بعنوان " جودة أسموب الحياة قندوة ال فعالياتالمشاركة في  -     
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 : اإلشراؼ عمى رسائل ماجستير ودكتوراهسادسا :      
 اإلشراؼ عمى رسائل الماجستير بكمية االقتصاد المنزلي جامعة حمواف/جامعة المنوفية.االشتراؾ في 

" أثر برنامج لتبسيط األعماؿ المنزلية عمى بعض المتغيرات البدنية يوفاء صالح مصطفى الصفت -
 ، كمية قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ،، رسالة ماجستيرلممرأة الحامل" -فسيولوجية - والنفس

 . م 2003نوقشت  .                                     االقتصاد المنزلي جامعة حموان
" فاعمية استخداـ برمجيات الحاسب اآللي في التطبيقات العممية لتأثيث وئام عمى أمين معروف  -

تصاد ، رسالة ماجستير ، بكمية االق قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة؛ المسكف " دراسة تجريبية
 .  م 2003نوقشت                .                       جامعة حموان   -المنزلي 

التخطيط اإلستراتيجي لمموارد المادية لمرحمة التقاعد وعالقتو  "بوسي عبد العال عبد الرحيم  -
، بكمية ، قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة، رسالة ماجستير   بديناميات التفاعل العائمي "

                     في مرحمة اإلعداد                                    جامعة حموان  .    -االقتصاد المنزلي 
" المحتوى القيمي لبعض برامج التميفزيوف الموجية لمطفل في ضوء نيى فتحي توفيق عبد الحميم  -

جامعة  -قسم االقتصاد المنزلي –النوعيةرسالة دكتوراه كمية التربية  معايير الجودة الشاممة "
 .م 2012نوقشت                                                                   المنوفية.

 
 :اإلشراؼ عمى رسائل الماجستير بمكػة المكرمة وجدة  
بإدراؾ الزوجيف عدـ االستقرار األسرى في المجتمع السعودي وعالقتو "  يسميرة سالم عياد الجين -

مكة المكرمة  -رسالة ماجستير بكمية التربية لالقتصاد المنزلي   لممسئوليات األسرية " دراسة مقارنة
 . ىـ1429نوقشت                                                                   . 

" أثر الزواج المبكر عمى الرضا الزواجي لمزوجيف في األسرة السعودية ىدى عمى عبد الرحمن القرني  -
                                                            . رسالة ماجستير بكمية التربية لالقتصاد المنزلي بجدة ." دراسة عمى عينة مف محافظة بمقرف 

 . ىـ 1430نوقشت 
 :كػة المكرمةاإلشراؼ عمى رسائل دكتوراه بم 
"  رسالة  " دراسة إستراتيجية االستثمار في األسرة السعودية في سوؽ الماؿىنادي دمحم عمر قمره  -

 . ىـ 1429نوقشت         مكة المكرمة .    -المنزلي  دكتوراه بكمية التربية لالقتصاد
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في االقتصاد المنزلي " آلية مقترحة لتفعيل مخرجات الرسائل العممية إيمان عبيد دمحم الرفاعي -
مكة  -رسالة دكتوراه بكمية التربية لالقتصاد المنزلي لممساىمة في حل مشكالت األسرة والمجتمع"

 ىـ1431نوقشت       .المكرمة 
 "(الصـ)ر ذوات االحتياجات الخاصةػات اإلدارية لربات األسػ" الممارسأمل عبد الرحمن النويصر -

 ىـ1433نوقشت           مكة المكرمة .  –رسالة دكتوراه بكمية التربية لالقتصاد المنزلي 
 :مناقشة رسائل ماجستير بكميات التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة وجدة 

" إدارة موارد األسرة وعالقتيا بالتوافق االجتماعي والدراسي لمطالبة  سميرة أحمد حسن العبدلي -
مكة المكرمة .       -رسالة ، ماجستير بكمية التربية لالقتصاد المنزلي  بالمرحمة الجامعية " المتزوجة

 م . 2003
رسالة "" القيـ األسرية وعالقتيا بأنماط السموؾ االستيالكي لألسرة السعودية ىنادي دمحم عمر قمره  -

                                          م . 2003  المكرمة مكة المنزلي، ماجستير بكمية التربية لالقتصاد
"  " دراسة الوعي االدخاري لدى طالبات التعميـ العالي بمحافظة جدة يتغريد عابد عبد هللا الجد عان -

 م . 2004       لالقتصاد المنزلي  بجدة  رسالة ماجستير بكمية التربية 
 البيئة المنزلية لرعاية أبنائيا ذوى صعوبات" دور األسرة في تييئة ألفت عبد العزيز حسن اآلشي  -

 م .  2005    " رسالة ماجستير بكمية التربية لالقتصاد المنزلي بجدةالتعمـ
و عالقتيا باتخاذ األبناء لقراراتيـ في المرحمة الثانوية  لوالدية" أساليب المعاممة اإنعام احمد شعيبي  -

م  2009 رسالة ماجستير بكمية الفنون والتصميم الداخمي لمبنات ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة    "
. 

" فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعى ربة األسرة بإدارة األزمات األسرية " سحر عبد هللا الخطيب  -
 م .  2009 ،المكرمة  رسالة ماجستير ،  كمية التربية لالقتصاد المنزلي ، جامعة أم القرى ،  مكة

  العامودي " إدارة وقت الفراغ لألبناء في األسرة السعودية في مدينة جدة "ابتسام سعيد عبد هللا ناجى  -
 2010          ،رسالة ماجستير ، كمية التربية لالقتصاد المنزلي ، جامعة الممك عبد العزيز ، جدة 

 م . 
ات الصغيرة وعالقتيا بالقدرة االبتكارية لدى المرأة إدارة المشروععيود طالل جميل حسنين "  -

 ،"رسالة ماجستير ،  كمية الفنون والتصميم الداخمي ، جامعة أم القرى ،  مكة المكرمة السعودية 
   م .2011
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 :دة ػج والرياض،،  مناقشة رسائل دكتوراه بكميات التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة
 " الميارات اإلدارية لسيدات األعماؿ السعوديات وعالقتيا بدافعية اإلنجازسميرة أحمد حسن العبدلي  -

 . م 2008" رسالة دكتوراه بكمية التربية لالقتصاد المنزلي ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة "      
عمى تخطيط الماؿ والوقت  " تأثير عمل ربة األسرة بنظاـ المناوباتمنى عبد العزيز دمحم الخنيني  -

رسالة دكتوراه بكمية االقتصاد المنزلي ، جامعة األميرة نورة بالرياض .    وعالقتو باالستقرار األسرى "
 .   م 2009

مالئمة تصميـ الفراغات الداخمية لشقق التمميؾ لالحتياجات " يتغريد عابد عبد هللا الجد عان -
،كمية التربية لالقتصاد المنزلي ، جامعة الممك  رسالة دكتوراهالسكنية لألسرة السعودية بمدينة جدة " 

 م .  2010 ، عبد العزيز ، جدة 
 

 :مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه بجميورية مصر العربية 
رسالة  " باألمف النفسي لمطفل الكفيف المالئمة الوظيفية لممسكف وعالقتيا"  شيماء أحمد نبوي  -

جامعة المنوفية .                                               –كمية االقتصاد المنزلي  –دكتوراه ، قسم إدارة المنزل والمؤسسات 
18  /12/2013. 

" ممارسات األطفاؿ لألنشطة الحياتية وعالقتيا بصعوبات التعمـ النمائية  جوىرة فيد العياضي -
جامعة  -، بكمية االقتصاد المنزلي  قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة رسالة ماجستير ،  لدييـ "

 02014/ 16/3                                                           حموان  .    
" فاعمية المدخل الدرامي في تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية ميارات سالم دمحم منصور فاطمة دمحم - 

قسم  ، رسالة ماجستير"  التفكير المتشعب واالتجاه نحو المادة لدى طالبات المرحمة اإلعدادية
 02014/ 18/11 .    جامعة حموان  -االقتصاد المنزلي ، بكمية  االقتصاد المنزلي التربوي 

 إمكانية تفعيل دور لخريج في مجاؿ تأثيث المسكف في ضوء متطمبات سوؽ العمل "ميا نعيم "  -
جامعة المنوفية .                                -قسم االقتصاد المنزلي  –رسالة دكتوراه ، كمية التربية النوعية بأشمون 

15/6/2015    
أسموب استخداـ شبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتحمل المسئولية لدى  "منى عوف  -

جامعة  –كمية االقتصاد المنزلي  –رسالة ماجستير ، قسم إدارة المنزل والمؤسسات  المراىقيف"
    8/2015/ 30                                     المنوفية .                                  
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 : كتاب كحد أدنى لمترقية  تحكيـ  
امية عبد العزيز تأليف د / ابتسام عبد هللا الزوم و أ / س تصميـ وتأثيث المسكف " " كتاب تحكيم  - 

  التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض .الموسى . كمية 
 

 تحكيـ مشاريع بحثية :   
" جامعة تنمية آداب التصرؼ )االتيكيت( لدى األبناءدور األميات في تحكيم مشروع بحثي بعنوان"   -

 م . 2011/ 4/ 22األميرة نورة / الرياض 
" جامعة عودية إعداد وتأىيل مساعدي الباحثيف في الجامعات الستحكيم مشروع بحثي بعنوان"   -

 م . 2011/ 5/  18طيبة ،المدينة المنورة 
وعالقتو بالمسئولية االجتماعية ودافعية اإلنجاز لدى "استخداـ االنترنت بعنوان تحكيم مشروع بحثي   -

 م . 2011/ 12/  27 جامعة الطائفالسعودي مف الجنسيف  "  الشباب
دور األميات في تنمية آداب التصرؼ "  لنشره  بعد التطبيق تحكيم مشروع بحث نيائي -    

  .م  2012/ 5/ 26 " جامعة األميرة نورة / الرياض)االتيكيت( لدى األبناء
 

 سابعا:اإلنتاج العممي
 : المنشورة البحػوث

 " تصميـ وتأثيث المدينة الجامعية لمطالبات بنواج وعالقتو بالتوافق النفسي واالجتماعي والدراسي " -1           
   جامعة المنوفية  .  – ر المصري الرابع لالقتصاد المنزليمجمد أبحاث المؤتم –م  1999سبتمبر 

مجمد أبحاث  –م  2001بتمبر " س " أثر استخداـ األجيزة المنزلية الحديثة عمى اقتصاديات األسرة -2           
 جامعة المنوفية  .  المؤتمر العربي السادس لالقتصاد المنزلي

"  " دراسة تقويمية عف وعى ربات األسر بالدور الوقائي لمكاتب التوجيو واالستشارات األسرية -3           
 جامعة المنوفية  .    – مجمة االقتصاد المنزلي –م  2002ريل يناير/ أب

 " العالقة بيف رضاء طفل المرحمة األولى مف التعميـ األساسي عف مسكنو وسموكو االجتماعي " -4           
 جامعة حموان  .  - مجمد أبحاث المؤتمر العممي السابع لالقتصاد المنزلي –م  2002أبريل 

مجمة االقتصاد  –م  2003" يناير فاعمية برنامج لتبسيط بعض األعماؿ المنزلية لممرأة الحامل "  -5           
 جامعة المنوفية  .   - المنزلي
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مجمة  –م  2003" أبريل  " مشاركة األزواج في المسئوليات األسرية وعالقتيا بالتوافق الزواجي -6           
 جامعة المنوفية  .  – االقتصاد المنزلي

 –م  2004يناير  " اتجاىات الشباب نحو اختيار شريكة الحياة في ضوء السموؾ الممبسي لمفتيات " -7           
 جامعة حموان  .   -دراسات وبحوث  –مجمة عموم وفنون 

 2004يوليو / أكتوبر  " استخدامات الطالبة الجامعية لمحاسب اآللي وعالقتيا بإدارة مورد الوقت " - 8 
 جامعة المنوفية  .    – مجمة االقتصاد المنزلي –م 

 -م  2004يوليو / أكتوبر  " فاعمية برنامج حاسب آلي لتنمية الميارات التطبيقية لتأثيث المسكف " -9
 جامعة المنوفية  .    – تصاد المنزليمجمة االق

بنوع ميزانية األسػرة " )  السػموؾ االستيالكى لممرأة فى ضوءالمواصػفات القياسية لمجودة وعالقتو" -10
 . م  2005ديسمبر  –جامعة حموان  -قتصاد المنزلى مجمة الجمعية المصرية لال -(ارنةدراسة  مق

قتصاد المنزلى جامعة المنوفية ، المجمد مجمة اال " رعاية طفل ما قبل المدرسة فى األسرة السعودية " -11
 م  .  2006( يناير وأبريل  2،  1السادس عشر ، العدد ) 

قتصاد المنزلى مجمة اال  " دور المرأة السعودية فى تأثيث مسكف الزوجية وعالقتو بالرضا السكنى " -12
 . م 2006( أكتوبر 3عشر ، العدد ) جامعة المنوفية ، المجمد السابع

 "سلالزواج الستقرارىا وسالمة الن " إدارؾ األسرة ألىمية االستشارة الوراثية والفحص الطبى قبل -13
  .م  2007( أكتوبر 3، العدد ) ،المجمد الثامن عشر قتصاد المنزلى جامعة المنوفيةمجمة اال

المؤتمر الدولى الحادى   "  وعالقتيا بالرضا عف الحياة  والمجتمع ف فى األسرةنية المسايرع"  -14
 13 – 12والعشرون لمخدمة االجتماعية ، بكمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان فى الفترة من 

 ، عين حموان بعنوان " الخدمة االجتماعية والرعاية االنسانية فى مجتمع متغير ". 2008مارس 
مجمة  -(" بإدارة بعػض مػوارد األسػرة السػعوديةإسػتراتيجية االسػتثمار في سػوؽ المػاؿ وعػالقػتيا  " – 15

 . 2022( ديسمبر  27)  ددــ، الع جامعة حموان -الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي 

 –ر) العربي السادس ــالمؤتم "آلية مقترحة لتفعيل مخرجات الرسائل العممية في االقتصاد المنزلي " -16
الدولي الثالث ( " تطوير برامج التعميم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطمبات 

 جامعة المنصورة . –، كمية التربية النوعية  2011/ 4/  14 – 13عصر المعرفة " من 
 قاللي"المياـ والمسئوليات الدراسية وعالقتو بسموؾ األبناء االستية أدت" دعـ الوالديف  لألبناء ل -17

  م .  2012( يناير 24دد ) ــمجمة كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، الع
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دور األجداد في إكساب األحفاد آداب السموؾ وأصوؿ التعامل وعالقتو بالرضا األسري لدى  " -18
أكتوير  (4العدد ) الثاني والعشرون  جامعة المنوفية ، المجمد-قتصاد المنزلى مجمة اال "األميات 

 م . 2012
 -  دراسة تحميل مضمون  الميارات اإلدارية التي تعكسيا الرسـو المتحركة بالتمفزيوف لدى األطفاؿ" " - 19

 . م 2022 ( ديسمبر  28)   العدد،  جامعة حموان - المنزلي الجمعية المصرية لالقتصادمجمة 

 

 : المؤتمػرات والنػدوات :  ثامنا
م كمية االقتصاد  1999مبر سبت 2 – 1الفترة من  في المصري الرابع لالقتصاد المنزليالمؤتمر  -        

 جامعة المنوفية  .  - المنزلي
م كمية االقتصاد  2000ليو يو  17 – 16الفترة من  في المؤتمر المصري الخامس لالقتصاد المنزلي -        

 جامعة المنوفية  .  - المنزلي
م كمية االقتصاد  2001مبر سبت 4 – 2الفترة من  في ي السادس لالقتصاد المنزليالمؤتمر العرب -        

 جامعة المنوفية  .   المنزلي
 ة االقتصاد م كمي 2002أبريل  22 – 21الفترة من  في المؤتمر السابع لكمية االقتصاد المنزلي  - 

 .المنزلي جامعة حموان 
 ىـ قسم االقتصاد المنزلي 1425بان شع 22 – 20الفترة من  في الندوة الثانية لالقتصاد المنزلي  - 

 بجدة   . –جامعة الممك عبد العزيز 
عة طيبة ـىـ ( بجام 1428/  2/ 7 – 6الفترة من )  " في " المموثات البيئية وسبل الحػد منياندوة   -

 .   المدينة المنورة –

ىـ 1428/ 10/ 19-17" في الفترة من  " التحصيل العممي لمطالب الجامعي : الواقع والطموحندوة   -
 المدينة المنورة . -جامعة طيبة 

 7 – 6(  االقتصاد المنزلي والتطور التكنولوجي)  عربي الحادي عشر لالقتصاد المنزليالمؤتمر ال  -
 جامعة المنوفية .م  .  2007طس ـأغس

 5-3ىـ الموافق 1429/ 2/  27-25في الفترة من  ألبحاث المدينة المنورة الممتقى العممي الثاني  -
 المدينة المنورة . -م . جامعة طيبة 2008/ 3/ 

االجتماعية والرعاية االنسانية   الخدمة"  ،حادى والعشرون لمخدمة االجتماعية المؤتمر الدولى ال "  -
 2008مارس  13 – 12بكمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان فى الفترة من   فى مجتمع متغير "

. 
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 19-18( يةاالقتصاد المنزلي والتنمية البشر المؤتمر العربي الثاني عشر لالقتصاد المنزلي )  -
 م  . جامعة المنوفية . 2008أغسطس

 –م . جامعة طيبة  2008/ 29/3ىـ الموافق  21/3/1429في  " تقنية الشبكات واالتصاالت "يوم   -
 المدينة المنورة . 

-23في الفترة من  رؤى وتجاربمؤتمر االعتماد األكاديمي لكميات التربية في الوطن العربي:   -
 المدينة المنورة . –م . جامعة طيبة 2009/ 20/5-18ىـ الموافق 25/5/1430

-28من   –ىـ1430/ 1429بجامعة طيبة  األبحاث العممية األوؿ لعضوات ىيئة التدريسممتقى   -
 بة بالمدينة المنورة . ىـ جامعة طي1430/ 5/ 29

االقتصاد المنزلي في ضوء المتغيرات االقتصادية المؤتمر العربي الثالث عشر لالقتصاد المنزلي "  -
 م . جامعة المنوفية . 2009/ 11/ 19-18" من المعاصرة 

/  6 – 4ىـ الموافق  1431/  1/  20 – 18من  األبعاد والتطمعات " " ندوة التعميـ العالي لمفتاة .. -
 المدينة المنورة . –م ، جامعة طيبة  2010/  1

ىـ جامعة 1431/ 6/ 10-8بجامعة طيبة من األبحاث العممية الثاني لعضوات ىيئة التدريسممتقى  -
 طيبة بالمدينة المنورة .

 21ىـ الموافق  1431/  3/  8 - 7، في الفترة من  ألبحاث المدينة المنورةالممتقى العممي الثالث  -
 بالمدينة المنورة –، بجامعة طيبة  2010/ 22-

تطوير برامج التعميـ العالي النوعي في مصر والوطف الدولي الثالث( "  –المؤتمر)العربي السادس   -
 –، كمية التربية النوعية  2011/ 4/  14 – 13" من  العربي في ضوء متطمبات عصر المعرفة

 جامعة المنصورة .

ىـ جامعة  1432/  13-11بجامعة طيبة  عضوات ىيئة التدريساألبحاث العممية الثالث لممتقى   -
 طيبة بالمدينة المنورة .

  16/10/2012"األربعاء مقاومة أمراض سوء التغذية في ظل ارتفاع أسعار السمعندوة بعنوان "    -
 جامعة حموان . -، كمية  االقتصاد المنزلي  قسم التغذية وعموم األطعمة

" األربعاء  التدريب في تحقيق التواصل بيف المؤسسة التعميمية وسوؽ العملدور ندوة بعنوان "   -
 جامعة حموان .-كمية  االقتصاد المنزلي  ، قسم المالبس والنسيج ، 24/10/2012

قسم إدارة مؤسسات  21/11/2012" األربعاء  قضايا األسرة وتحديات العصرالندوة العممية بعنوان "  -
 جامعة حموان . -كمية االقتصاد المنزلي  األسرة والطفولة  ،
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 فسم الصناعات الجمدية ، 28/11/2012" األربعاء  الموضة في مجاؿ الصناعات الجمديةندوة "   -
 جامعة حموان .-كمية  االقتصاد المنزلي 

" األحد  الحفاظ عمى البيئة في مصر الواقع والمأموؿالممتقى البيئي األول تحت عنوان "   -
 .جامعة حموان-مية االقتصاد المنزلي ك -9/12/2012

-8في الفترة من  " عمـو اإلنساف التطبيقية والتكنولوجيا في األلفية الثالثة "المؤتمر الدولي األول  -
 جامعة حموان .-كمية االقتصاد المنزلي  -9/5/2013

إدارة التميز مع  –الذي نظمتو وحدة إدارة المشروعات   Vido Conferens )المؤتمر المرئي )  -
" لمدورة األولى " لمتقدـ لممشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعميـ العالي مركز ضمان الجودة 

 .5/9/2013بتاريخ 

كمية  - 31/3/2014الممتقى البيئي الثاني بعنوان " تطوير العشوائيات بين الواقع والمأمول بتاريخ  -
 جامعة حموان .-االقتصاد المنزلي 

 7/5/2014-5العممي الدولي الثاني " التنمية البشرية ومتطمبات سوق العمل "في الفترة من المؤتمر  -
 جامعة حموان.-كمية االقتصاد المنزلي  -
 

 الدورات التدريبية وورش العمل .تاسعا :
جامعة  م . 25/5/2008-24الموافق  ىـ20/5/1429-19من "  " االختبػارات الموضػوعيػةدورة   -

 طيبة المدينة المنورة . 
/ 21-20ىـ الموافق  10/1429/ 21-20" من  الميارات األكاديمية لمطالب الجامعيدورة "   -

  المدينة المنورة . -م جامعة طيبة  10/2008
م  2/12/2008ىـ الموافق  4/12/1429في "  لمجودة واالعتماد األكاديميورشة العمل األولى "  -

 المدينة المنورة . –، جامعة طيبة 
 –م . جامعة طيبة  20/12/2008ىـ الموافق  22/12/1429في "  التعميػػـ االلكتػػرونيدورة "   -

 المدينة المنورة .
ىـ جامعة طيبة ،  9/4/1430-8" من  " نظاـ جسور لمتعمػـ االلكتػرونيدورة تدريب عمى   -

 المدينة المنورة .
م ، جامعة  6/6/2009ىـ الموافق  13/6/1430( في  الموضوعية) االختبارات ورشة عمل   -

 طيبة المدينة المنورة . 
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م ، جامعة  8/6/2009ىـ الموافق  1430/ 6/ 15" في  " بناء االختبارات الكترونيادورة تدريبية   -
 طيبة المدينة المنورة . 

بكمية التربية والعموم ىـ   1428/ 4/  27 -25" من  كيف تكونيف زوجة وأـ ناجحةدورة "   -
 اإلنسانية ، جامعة طيبة ، المدينة المنورة . 

ىـ جمعية اليالل األحمر ، مركز  1429/ 2/ 11-9" من  مبادئ اإلسعافات األوليةدورة في "  -
 التدريب النسوي بالمدينة المنورة . 

تبات الرقمية والفصوؿ " إدارة التعميـ االلكتروني في استخداـ المكدورة تدريبية عمى نظام جسور -
 ىـ ،عمادة التعميم عن بعد / جامعة طيبة .26/11/1431" بتاريخ االفتراضية 

ىـ ، 30/12/1431، 28" يومي  كفاءة األستاذ الجامعي في بيئة رقمية متفاعمةدورة تدريبية "  -
 عمادة التطوير الجامعي ، جامعة طيبة . 

ىـ ، عمادة التطوير  4/1432/ 16،  10"   د األكاديمي" اإلرشاد الطالبي واإلرشادورة تدريبية  -
 الجامعي ، مجمع السالم، جامعة طيبة . 

ىـ ، عمادة التطوير 1433/ محرم / 17 -16(  ) توصيف البرامج وتوصيف المقرراتدورة  -
 الجامعي ، جامعة طيبة . 

التطوير الجامعي ،  ىـ ، عمادة1433/ صفر / 3(  آداب وثقافة وممارسة –فف الحوار دورة )  -
 جامعة طيبة . 

قسم االقتصاد المنزلي التربوي  7/11/2012" األربعاء  جودة ميارات البحث التربوي ورشة عمل"  -
 جامعة حموان .-، كمية  االقتصاد المنزلي 

 ورشة العمل األولى لممثمي الكميات ومسئولي الخطط اإلستراتيجية بالكمياتورشة عمل "  -
عداد  . م 16/1/2013( ،  2018-2013)  "الخطة اإلستراتيجية لجامعة حمواف لتحديث وا 

بتاريخ التحصيمية" / " تصميـ اختبارات بنوؾ األسئمة "  ت" االختبارا دورة تدريبية بعنوان -
2/12/2013 . 

 –وحدة التدريب  – 13/2/2014بتاريخ  كيفية استخداـ بطاقة األداء " " دورة تدريبية بعنوان  -
 جامعة حموان . –مركز ضمان الجودة 

بكمية الفنون  MIS .24/6/2014 تضف تطبيقا ي" استخدـ نظاـ الفاراب ورشة عمل بعنوان -
 جامعة حموان . –التطبيقية 

 10/8/2014بتاريخ  2016-2012بمسودة اإلطار العاـ لمخطة اإلستراتيجية  ورشة عمل خاصة -
 بجامعة حموان .
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جامعة  –بكمية االقتصاد المنزلي  – 2012/ 12/8" التعميـ النشط " بتاريخ  بعنواندورة تدريبية  -
 حموان .

بجامعة  – "والفرعية لمخطة اإلستراتيجية لجامعة حمواف" المؤشرات اإلدارية ورشة عمل عن  -
 .14/8/2014حموان بتاريخ 

/ 31/8بتاريخ " فنيات التقدـ لممشروعات التنافسية " التميز واالبتكار "  دورة تدريبية بعنوان -
 جامعة حموان . –مركز ضمان الجودة  –وحدة التدريب  – 2014

بتاريخ  كمية االقتصاد المنزلي –وحدة القياس والتقويم الحديثة " ـ يو" أساليب التقشة عمل عن ر و  -
14/12/2014 . 

/ 12/ 2 – 30/11في الفترة من " التقويـ الذاتي لمؤسسات التعميـ العالي "  دورة تدريبية بعنوان -
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد . – 2014

الفترة من  في" توصيف البرامج وخرائط المنيج لمؤسسات التعميـ العالي "  تدريبية بعنوان دورة -
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد . – 2014/ 12/ 15-17

/ 31-29في الفترة من " دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعميـ العالي "  بعنوان دورة تدريبية -
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد . – 2014/ 12

 – 2015/ 5/ 28-27في الفترة من "  الطالبوتقويـ  االمتحانات نظـ"  دورة تدريبية بعنوان -
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد .

/ 13-12في الفترة من " التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعميـ العالي "  دورة تدريبية بعنوان -
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد . – 2015/ 8

 الكتػب العممية المؤلفة  : عاشرا :
 م ( الييئة المصرية العامة لمكتاب  .  2001. دور الحضانة ورياض األطفال ) 1            

 م ( الييئة المصرية العامة لمكتاب  .  2001) . أســس تصـميم المســكن2         
 م ( الييئة المصرية العامة لمكتاب  .  2002. تجيــيز وتأثيـث المـنزل  ) 3            
 م ( دار المعرفة لمتنمية البشرية ، الرياض . 2007) دور الحضانة ورياض األطفال -4         

 اجتيػاز دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجميورية مصر العربية :حادي عشر :  
 جامعة حموان  .   -بمركز تنمية القدرات والتدريب المستمر 

  (2005/ 7/ 26- 23)         التدريس ـة فيتجاىات الحديثاال -
  (2005/ 7/ 29 –27)            ـم      ميـارات التـقـوي  -
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 ( 2005 / 8/ 9-  6)    كالت ـل المشـاذ القرارات وحـتخا -
 ( 2006/ 7/  4 – 2)  التدريس استخدام التكنولوجيا الحديثة في -
 ( 2007/ 7/ 10 – 8)  يمـالتعم ـودة فييد الجـاد وتوكـعتما  -
 (  2008/ 9/  3- 1 مشـروعـات البحـوث التنـافسـية    ) -
 ( 2010/ 8/ 12 –10أخـالقـيـات البحــث العـمـمي    ) -
 خػدمة البيئة :  ثاني عشر: 

تنظمـيا   )  المشـاركة في الدورات التدريبـية في مجـاالت االقتصـاد المنـزلي لربات األسـر والتي -          
 .  م1999بالقاىرة   -(  السعيدةجمعية الطفولة 

( التابعة لمشروعات المجمس  جمعية حواء المستقبلأعدتيا )  ريبية التيالدورات التد المشاركة في -        
 .  م 2001بالجيزة   -لممرأة  القومي

 2002 بالقاىرة  -الدولية (  بالنظمة تشرف عمييا ) من المشاركة في الندوات المقدمة لممراكز التي -        
/2001. 
" والمشاركة في فعاليات يوم المينة األول فرع جامعة  فرص العمل لمخريجاتإلقاء كممة عن "  -        

 ىـ . 1424/  8/  24- 22في الفترة من  الممك عبد العزيز بالمدينة المنورة 
 ـ ( بجامعة طيبة . ى 1426" )  "  ترشيد االستيالؾإلقاء محاضرة عن  -        
 . ىـ ( بجامعة طيبة  1428" )  " دور األسرة في الحد مف أضرار التدخيفإلقاء محاضرة عن  -        
 ىـ 27/3/1428"  كيف تنظميف ميزانيتؾ" إلقاء محاضرة بعنوان   -        
 بجامعة طيبة ، المدينة المنورة .  ىـ  1429 /2/4"  إدارة الدخل المالي لألسرةإلقاء محاضرة عن "  -        
ىـ / وكالة عمادة شؤون الطالبات/ جامعة طيبة 30/12/1431" اتيكيت المائدةإلقاء محاضرة عن "  -        

. 
 ثالث عشر : عضوية جمعيات :        

 الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي . -
 جمعية طب األسرة بالمممكة العربية السعودية . -
 النخبة لمجودة والتنمية . جمعية -
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