
 وانــــــــحم   عةــــــــجام
 زلىـــــــــاد المنــــــــكمية اإلقتص

 ةــــــــيرة الذاتيــــــــــالس
 رغدة محمود أحمد حمود /لمدكتورة 

 البيانات الشخصية :
 رغدة محمود أحمد السيد حمود . /األسم بالكامل : دكتوره 

 ــــــ جامعة حموان . الوظيفة : مدرس بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

 جية العمل : كمية اإلقتصاد المنزلى ــــــ جامعة حموان .

 م . 9/2989/ 99تاريخ الميالد : 

 الحالة اإلجتماعية : متزوجة .

 أحمد دمحم وجدى التيامى . /إسم الزوج : المستشار الدكتور 

 وظيفة الزوج : رئيس نيابة بمكتب السيد المستشار النائب العام .

 د األبناء : ) أثنان ( )فاطمة ـــــــ فريدة( .عد

 ش المطبعة األىمية ــــــ بوالق . 65عنوان العمل : 

 5774969فاكس :      5773999تميفون العمل : 

 عنوان المنزا : القميوبيو ـــــ بنيا ــــ حى الفيالت ـــــ أبراج الزىور ــــ برج التيوليب ـــــ الدور الثالث

 32997943998محمول :        3997792/323المنزل : تميفون 

 
 المؤىالت العممية :

م بتقدير عام جيد  9333ـــــــ بكالوريوس أقتصاد منزلى قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة عام 
 جدًا .

وكانت  9337ـــــــ ماجستير فى اإلقتصاد المنزلى تخصص إدارة المؤسسات والموارد األسريو عام 
فى تصميم برنامج لتنمية القدرة عمى إدارة مورد الة بعنوان " فاعمية توظيف الوسائط المتعددة الرس

 األجيزة المنزلية )دراسة تجريبية( " .



ــــــ دكتوراه الفمسفو فى اإلقتصاد المنزلى تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة عام 
التسوق وطرق وكانت الرسالة بعنوان " أنماط اإلنفاق اإلستيالكى فى ضوء مستحدثات 9329

 . الدفع اإللكترونيو وأثرىا عمى توافق أفراد األسرة "

 التدرج الوظيفى :
 م .9337/ 29/ 22م إلى  9333/ 29 / 94ــــــ معيدة إعتبارًا من 

 م . 9329 / 9 /م إلى       9337/ 29/ 29ــــــ مدرس مساعد إعتبارًا من 

 م حتى األن . 9329 /9 /ـــــ مدرس إعتبارًا من     

 

 المقررات التى قمت بتدريسيا :
 أوالً : مرحمة البكالوريوس :

 ـــــ عالقات أسريو  ــــــ الفرقة الثانيو ـــــ قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .

 الفرقة الثانيو ـــــ قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .ــــــ أدوات وأجيزة منزلية ــــــ 

 ــــــ مشكالت الطفولة ــــــ الفرقة الثالثة ـــــ قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .

 ـــــ تخطيط وا عداد وجبات ــــ الفرقة الثالثة ـــــ الشعبة التربوية .

 ـــــ قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة . ــــــ نمو الطفل ورعايتو ــــــ الفرقة الثانيو

 ــــــ حقوق إنسان ــــــ الفرقة الثانيو ـــــ قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة .

 ـــــ إدارة موارد األسرة ــــ الفرقة الثانيو ـــــ الشعبة التربوية .

 مؤسسات األسرة والطفولة .ـــــ مشكالت المراىقو والشباب الفرقة الثالثة ـــــ قسم إدارة 

 ثانياً : مرحمة الدراسات العميا :
 .ال يوجد 

 األبحاث العمميو :

ــــــ أنماط اإلنفاق اإلستيالكى فى ضوء مستحدثات التسوق وأثرىا عمى توافق أفراد األسرة  2
دراسات وبحوث ــــــ جامعة حموان ــــــ  /العمميو عموم وفنون المجمة بحث منشور فى  ( ــــــ9329)

 م . 9323المجمد الخامس والعشرين ـــــ العدد الثانى ـــــ إبريل 



إنعكاس مشاىدة الدراما التميفزيونيو عمى إختيار األثاث ومكمالت التصميم الداخمى لدى ـــــ  9
ولى الثانى لإلقتصاد المنزلى الفتيات المقبالت عمى الزواج ــــــ بحث منشور فى مجمد المؤتمر الد

 م . 9324مايو  7ــــ  5ــــ جامعة حموان ــــ التنمية البشرية ومتطمبات سوق العمل  

 

 الدورات التدريبية :
م ــــ كمية  9325/ 29/9م وحتى  9325/ 9 /22ـــــ دورة إعداد المعمم الجامعى فى الفترة من  2

 التربية ـــــــ جامعة حموان .

ــــــ دورة تدريبية بعنوان " الجوانب المالية والقانونيو فى األعمال الجامعية " تبعًا لمركز تنمية  9
 م . 3/9324/ 3ــــ  9قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة حموان فى الفترة من 

بعًا لمركز تنمية ـــــ دورة تدريبية بعنوان " مشروعات البحوث التنافسيو المحميو والعالميو " ت 3
 م . 5/9323/ 29ـــــ  28قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة حموان فى الفترة من 

 المؤتمرات والندوات العممية وورش العمل :
المشاركة فى إعداد الندوة العممية لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بعنوان " قضايا ـــــ  2

 م .92/22/9329يوم األسرة وتحديات العصر " 

ــــــ المشاركة فى إعداد الندوة العممية لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بعنوان " جودة  9
 م .3/29/9323إسموب الحياة ـــــ رؤية مستقبمية  " يوم 

ـــــ المشاركة فى إعداد الندوة العممية لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بعنوان " ترشيد  3
 م .2/29/9324يالك والطاقة المتجددة " يوم اإلست

ـــــ حضور ورشة عمل بعنوان " تحميل اإلحتياجات التدريبية " والمنعقدة بمقر الكمية يوم  4
 م . 6/2/9323

ـــــ المشاركة بالحضور واإلعداد فى المؤتمر الدولى األول لكمية اإلقتصاد المنزلى ــــــ جامعة  5
 /مايو / 9ــــ  8حموان )عموم اإلنسان التطبيقية والتكنولوجية فى األلفية الثالثة ( فى الفترة من 

 م .2013

ة اإلقتصاد المنزلى ــــــ جامعة المشاركة بالحضور واإلعداد فى المؤتمر الدولى الثانى لكميــ  6
 م .2014 /مايو / 7ــــ  5حموان )التنمية البشرية ومتطمبات سوق العمل( فى الفترة من 

المشاركة بالحضور واإلعداد فى المؤتمر الدولى الثالث لكمية اإلقتصاد المنزلى ــــــ جامعة ــ  7
 م .2015 /مايو / 6ــــ  4رة من حموان )إتجاىات ورؤى حديثة فى البحث العممى ( فى الفت



ـــ المشاركة بالحضور فى المؤتمر العربى العاشر الدولى السابع )التعليم العالى النوعى فى  8

مصر والعالم العربى ودوره فى تنمية المجتمع ( كلية التربية النوعية ـــ جامعة المنصورة فى 

 . 2015إبريل  16ــ  15الفترة من 

بالحضور فى المؤتمر الدولى الثانى لمركز البحوث والدراسات الصينيه المشاركة ـــ  9

م  2013مارس  18ـــ  17لمصرية بالتعاون مع جامعة ناى كاى بالصين خالل الفتره من 

بعنوان )مستمبل العاللات المصرية ـــ الصينيه والعربية ـــ الصينيه فى المرن الحادى 

 والعشرين.

والتنظيم للملتمى البيئى الثانى )تطوير العشوائيات ـــ الوالع والمأمول( ــ المشاركة باإلعداد  10

 م . 3/2014/ 31ـــ بكلية اإللتصاد المنزلى ـــ جامعة حلوان المنعمد فى 

ـــ المشاركة فى إعداد ملتمى توظيف طالب لسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة فى  11

 م . 2013مارس 

 المناقشات العممية :
 اليوجد .

 اإلشراف العممى عمى رسائل الماجستير والدكتوراه :
رسالة ماجستير بعنوان " إدارة الحوار األسرى وعاللتها بالسلون اإلستماللى ـــ اإلشراف على 

 م ولم تنالش . 10/5/2015تهانى عبدهللا الحمد والتى سجلت بتاريخ  /لألبناء " للباحثة 

 األعمال اإلنشائية والتطبيقية :
 م . 2014/2015ــ الميام بأمانة مجلس المسم بالكلية للعام الجامعى  1

ــ عضو فى لجنة البيئة وتنمية المجتمع المنبثمة من مجلس الكلية للعام الجامعى  2

 م . 2014/2015

ــ عضو فى لجنة المراجعة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بمسم إدارة مؤسسات األسرة  3

 م . 2014/ 2013والطفولة للعام الجامعى 

ــ عضو فى لجنة المراجعة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بمسم إدارة مؤسسات األسرة  4

 م . 2015/ 2014والطفولة للعام الجامعى 

م  2013/ 2012ن أعمال المسم بوحدة التدريب بالكلية للعام الجامعى ـــ المنسك المسئول ع 5

. 



م  2014/ 2013ـــ المنسك المسئول عن أعمال المسم بوحدة التدريب بالكلية للعام الجامعى  6

. 

م  2015/ 2014ـــ المنسك المسئول عن أعمال المسم بوحدة التدريب بالكلية للعام الجامعى  7

. 

 م . 2013/ 2012المعامل بالمسم للعام الجامعى ــ عضو فى لجنة  8

 م . 2014/ 2013ــ عضو فى لجنة المعامل بالمسم للعام الجامعى  9

 م . 2015/ 2014ــ عضو فى لجنة المعامل بالمسم للعام الجامعى  10

 م . 2014/ 2013عضو فى لجنة الجداول بالمسم للعام الجامعى  ــ 11

المسئول عن ملفات ومحاضر ساعات الريادة ألعضاء هيئة التدريس بالمسم للعام  ــ 12

 م . 2012/2013الجامعى 

ــ المسئول عن ملفات ومحاضر ساعات الريادة ألعضاء هيئة التدريس بالمسم للعام  13

 م . 2013/2014الجامعى 

بالمسم للعام  ــ المسئول عن ملفات ومحاضر ساعات الريادة ألعضاء هيئة التدريس 14

 م . 2014/2015الجامعى 

 ــ تحكيم الخطط واألدوات البحثية الخاصة بإعداد رسائل الماجستر والدكتوراه . 15

م 15/4/2013ــ المشاركة كعضو فنى فى لجان الفحص الفنى فى المنالصة العامة جلسة  16

 بالجامعة لتوريد مراتب ومخدات للمدينة الجامعية .

ـــ عضو فى اللجنة الفنية المستملة لوضع المواصفات الفنيه وتحديد الميم التمديرية وليمة  17

 م . 2014 / 2013التأمين المؤلت فى المنالصة العامة لشراء أدوات النظافة عن العام المالى 

 المشاركة فى مشروعات الجودة بالكمية :
من مراجعة توصيفات  مؤسسات األسرة والطفولةــ المشاركة فى أعمال الجودة لمسم إدارة  1

 . وتمارير ممررات مرحلة البكالوريوس

عضو فى لجنة المراجعة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بمسم إدارة مؤسسات األسرة  ــ 2

 م وحتى األن . 2014/ 2013والطفولة للعام الجامعى 

 م .2014/2015ة للعام الجامعى ــ المشاركة كعضو فى معيار التخطيط اإلستراتيجى للكلي 3



المشاركة فى أعمال تمويم الممررات الدراسية لطالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات ــ  4

 م وحتى األن .2013العليا بالكلية من عام 

ــ المشاركة فى مراجعة برامج الدراسات العليا بالكليه ومنها مراجعة برنامج دكتوراه النسيج  5

والنسيج ضمن أعمال مراجعة وحدة ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا لمسم المالبس 

 لمتطلبات اإلعتماد للكلية .

بمسم إدارة ــ المشاركة فى مراجعة وإعداد ملفات الممررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس  6

 م .2013/2014م , 2012/2013لألعوام مؤسسات األسرة والطفولة 

 أعمال اإلمتحانات :
ـــ اإلشتران فى أعمال لجان النظام والمرالبة والمراجعة ألعمال اإلمتحانات بالكلية بالفرق 1

 الدراسية خالل فترة عملى بالكلية .

ـــ المشاركة فى أعمال اإلمتحانات وعضوية كنترول الفرلة الرابعة بالكلية فى األعوام 2

 م . 2014/2015,  2013/2014,  2012/2013الدراسية 

لمشاركة فى أعمال اإلمتحانات والمرالبة للدراسات العليا لألعوام الدراسية ـــ ا3

2013/2014  ,2014/2015 . 

 المشاركة فى الجمعيات العممية واألىمية :
 م . 2003ــ عضو الجمعية المصرية لإللتصاد المنزلى من عام  1

 

 

 

 

 

 

 

 


