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 جامعت حهىان

 )كهيت معتمذة(كهيت االقتصاد انمنزني

 

 انسيزة انذاتيت

 نهذكتىره/ رشا عبذ انعاطي راغب
 

 انبياناث انشخصيت
 : د. رشا عبد العاطي عبد الحميد االسم بانكامم

 جامعة حموان –إدارة مؤسسات االسرة والطفولة بقسم  استاذ مساعد:  انىظيفت 
 جامعة حموان -لمنزلي: كمية االقتصاد ا جهت انعمم

 8/9/1975:  تاريخ انميالد
 : متزوجة  انحانت االجتماعيت 

 : حسن طارق حامد سعفان  إسم انزوج 
  )سالح القوات الجوية(ميندس بالقوات المسمحة رائد:  وظيفت انزوج 

 حمزة( -عبد الرحمن  -ثالثة)آيو:  األبناءعذد 
 بوالق  ش المطبعة األىمية 65:  عنىان انعمم 
  5774967فاكس:    5773799:  تهيفىن انعمم 

 الدقى  –ش الزىراء عمارة سعفان  9:  عنىان انمنزل 
  11116775141محمول:    33386888:  تهيفىن انمنزل 

 

 انمؤهالث انعهميت 
   بتقاادير عااام  1997بكااالورسوس إقتصاااد منزلااى شااعبة التوذيااة وعمااوم األطعمااة عااام

 ة الشرف. مع مرتبجيد جدا 
   ماجساااتير فاااى ا قتصااااد المنزلاااى تسصاااص إدارة مؤسساااات األسااارة والطفولاااة عاااام

وكانت الرسالة بعنوان )التصاميمات الوظيفياة لمطابب رااة األسارة المصارسة  7117
 المعاقة حركيا )دراسة تجرسبية( 

   7116دكتااوراة الفمساافة فااى ا قتصاااد المنزلااى تسصااص إدارة المااوارد األساارسة عااام 
فاعميااة إسااتسدام تكنولوجيااات العولمااة عمااى إدراك الزوجااة )اناات الرسااالة بعنااوان وك

 . (لمواردىا األسرسة فى إدارة األزمات
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 انتذرج انىظيفى 
   8/11/7117إلى  31/17/1997من  ا  معيدة إعتبار  
   79/4/7116إلى  9/11/7117مدرس مساعد من  
   78/6/7111إلى  31/4/7116مدرس من  

 79/6/7111ساعد من أستاذ م 
** الحصول عمى دبمومة مهنية قي التنمية البشرية  مع االعتماد الدولي كمدرب   

 تنمية بشرية من المؤسسة البريطانية والمركز الكندي
 المؤلفات العممية:

 .1111.تارسب النشر مشكالت الطفولة بين النظرية والتطبيق -1

7- Family Resources Management,2009 

 7114-اكتوارتارسب النشر شروعات ادارة الم -3

 7115تارسب النشر مبادئ التسويق .  -4

 المقررات التي قمت بتدريسها:
 أواًل :مرحمة البكالوريوس:

 مبادئ ا دارة -1
 إدارة موارد األسرة بالموة ا نجميزسة -7

 إدارة موارد األسرة بالموة العراية -3

 أدوات وأجيزة منزلية -4

 مشكالت الطفولة -5

 عالقات أسرسة -6

 أعمال تبسيط -7

 تسطيط وا عداد الوجبات -8

 إدارة وتنمية الموارد البشرسة -9

 المشروع -11

 إدارة مشروعات -11

 اقتصاديات األسرة وترشيد ا ستيالك -17
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 ادارة ومراقبة الجودة -13

 تسوسق -14

 :دراسات العميا:مرحمة ال ثانياً 
 إدارة موارد متقدم -1

 تكنولوجيا األدوات واألجيزة -7

 إدارة مشروعات -3

 مشكالت أسرسة  -4

 ومراقبة الجودةإدارة إنتاج  -5

 طرق بحث عممي -6

 ماجستير حمقة بحث -7

     حمقة مناقشة دكتوراه -8

 

 األبحاث العممية :
فاعمية برنامج باستخدام تكنولوجيا العولم عمى ادراك الزوجة لمواردها األسرية في إدارة  -1

 –وحاادة بحااوث األزمااات كميااة التجااارة -(مجمااة المااؤتمر الساانود الحااادد عشاار7116)األزمااات
 ن شمس.جامعة عي

( 7116")المهاارات الحياتياة ودورهااا فاي تمكااين المارأة العامماة كماادخل لمتنمياة البشاارية -7
جامعاة المنوفياة  –كمياة االقتصااد المنزلاي  -مجمة المؤتمر العرااي العاشار لتقتصااد المنزلاى 

 أغسطس ( . 8-7( )3العدد) -المجمد السادس عشر  –

( مجمااة كميااة 7117" )مااة لممشااروعات الصاا يرة"فاعميااة برنااامج لتعزيااز إدارة الماارأة المعي -3
 (يناير و ابرسل  .7-1العدد) -المجمد السابع عشر  –جامعة المنوفية  –االقتصاد المنزلي 

فاعميااة برنااامج إرشاااد  لمحااد ماان تمااوث البيفااة المنزليااة فااى مجااال إسااتخدام األجهاازة  -4
 -المجمااد السااابع عشاار  –جامعااة المنوفيااة  –( مجمااة كميااة االقتصاااد المنزلااي 7117المنزليااة" 
 (يناير و ابرسل  .7-1العدد)

فاعميااة برنااامج معااد لمنهااوا بممارسااات الزوجااة فااي مواجهااة المخاااطر البيفيااة داخاال  -5
المجمااااااد التاسااااااع  –جامعااااااة المنوفيااااااة  –( مجمااااااة كميااااااة االقتصاااااااد المنزلااااااي 7119)المسااااااكن"
 (3عشرالعدد)

( مجمد 7111")سموكهم االستقالليمشاركة األبناء في إدارة الض وط األسرية وعالقتها ب -6
كميااااة -قساااام االقتصاااااد المنزلااااى-"حياااااة أفلاااال لمماااارأة واألساااارة الفقياااارة"-المااااؤتمر الاااادولى األول

 .جامعة األسكندرسة-الزراعة
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معايير الجودة التصميمية لدور الحضانة وعالقتها ببعا مهارات التواصال االجتمااعى  -7
 (ابرسل.7العدد) –جامعة المنوفية  –زلي ( مجمة كمية االقتصاد المن7111")لد  األطفال

دور الباارامج األساارية بوسااافل العااالم المرفيااة فااي تنميااة الااوعي الشاارافي لااد  الماارأة  -8
مجماد ماؤتمر كمياة التراياة النوعياة بالمنصاورة العرااي الساادس الادولي األول ( 3122 "الكويتية

متطمبااات عصاار المعرفااة  )تطااور التعماايم العااالي النااوعي فااي مصاار والعااالم العراااي فااي لااوء
 جامعة المنصورة. (7111ابرسل 

"التخطيط االستراتيجي لادخل األسارة الماالي وانعكاساى عماى الانمط االساتهالكي لمزوجاة  -9
بحث منشور في مجماة عماوم وفناون / دراساات وبحاوث في ظل تداعيات األزمة االقتصادية". 

 .7117أكتوار  –ع العدد الراب –المجمد الرابع والعشرسن  –جامعة حموان  –
وعالقتهاا  الفراغاات الداخمياة لممساكن تخازين فاىنحاو ال ممارساات رةاة األسار   -21

. بحااث منشااور فااى: مجمااة االقتصاااد المنزلااي   الجمعيااة بالمالفمااة الوظيفيااة لمبيفااة السااكنية
 (. 7117ديسمبر)-(78المصرسة لتقتصاد المنزلى   جامعة حموان  العدد)

سااتخدام األوانااى المنزليااة المعالجااة سااطحيًا وأثرهااا عمااى إتجاهااات رةااة األساارة نحااو ا -11
:مجمااة عمااوم وفنااون  بحااث منشااور فااى صاافات الجااودة التقبميااة لاابعا األطعمااة المطهيااة .

  .جامعة حموان -7113يناير –( العدد الثالث 79المجمد )-دراسات وبحوث  
بمجماة بحاوث  بحاث منشاور"أنماط الحوار األسري وعالقتها باددارة الاتات لاد  األبنااء" -17

 . 7113( ابرسل 78عدد ) –جامعة المنصورة  –التراية النوعية 

 "كفاءة المعايير السكنية كما يدركها المسن وانعكاسها عمى الرعاية المتكاممة لى".  -24

  جامعة حموان  –بحث منشور في مجمد المؤتمر الدولي األول لالقتصاد المنزلي           
 .5/7113/  9 – 8تطبيقية والتكنولوجيا في األلفية الثالثة "عموم ا نسان ال          

 استراتيجيات إدارة الصراع وعالقتها بجودة الحياة األسرية كما تدركها " -14    
 بحث منشور فى: مجمة االقتصاد المنزلي   الجمعية المصرسة لتقتصاد الزوجة"           
 (.7114ديسمبر)-(31المنزلى   جامعة حموان  العدد)           

 
 
 

 : التدريبية الدورات
فاي الفتارة مان " "التدريس لألعداد الكبيرة والص يرةدورة تنمية قدرات أعلاء ىيئة التادرسس  -1

 ( بجامعة حموان.1-4/5/1116)
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-7" فاي الفتارة مان )اتخات القرار وحل المشكالتدورة تنمية قدرات أعلاء ىيئة التادرسس " -1
 ( بجامعة حموان.9/5/1116

-11"فااااي الفتاااارة ماااان )"الساااااعات المعتماااادةرة تنميااااة قاااادرات أعلاااااء ىيئااااة التاااادرسس دو  -3
 ( بجامعة حموان.11/6/1116

-15" فاااااي الفتااااارة مااااان ) تقيااااايم التااااادريسدورة تنمياااااة قااااادرات أعلااااااء ىيئاااااة التااااادرسس " -4
 ( بجامعة حموان.17/6/1116

" في الفترة من  استخدام التكنولوجيا في التدريسدورة تنمية قدرات أعلاء ىيئة التدرسس " -5
 ( بجامعة حموان.17-19/9/1116)

-19" فاي الفتارة مان ) تصميم المقارر الجاامعيدورة تنمية قدرات أعلاء ىيئة التادرسس " -6
 ( بجامعة حموان.31/11/1116

-15" فاااااي الفتااااارة مااااان ) البحاااااث العممااااايدورة تنمياااااة قااااادرات أعلااااااء ىيئاااااة التااااادرسس " -7
 ( بجامعة حموان.18/6/1117

المختمفاة  مهارات االتصال في األنمااط التعميمياةات أعلاء ىيئة التدرسس "دورة تنمية قدر  -8
 ( بجامعة حموان.3/1/1111-1" في الفترة من )

" فاي ناواتج الاتعمم وخارافط المانهجدورة الييئة القومية للامان الجاودة والتيىيال لالعتمااد "  -9
 (14/1/1111-11الفترة من )

التقاويم الاتاتي لمؤسساات التعمايم يىيال لالعتمااد " دورة الييئة القومية للمان الجاودة والت -21
 (14/3/1111-11" في الفترة من )العالي

المراجعاااة الخارجياااة لمؤسساااات دورة الييئاااة القومياااة للااامان الجاااودة والتيىيااال لالعتمااااد "  -22
 .(13/11/1111-9" في الفترة من )التعميم العالي

بمقاار وحاادة التاادرسة بكميااة  17/5/7117"يتااارسب التعماايم االلكتروناايدورة تدرسبيااة بعنااوان " -23
 جامعة حموان -االقتصاد المنزلي

" فاااي الفتااارة مااان  الجواناااب المالياااة والقانونياااةدورة تنمياااة قااادرات أعلااااء ىيئاااة التااادرسس " -13
 ( بجامعة حموان.31-31/3/1113)

" فاي الفتارة  معايير الجودة فاي العممياة التعميمياةدورة تنمية قدرات أعلاء ىيئة التدرسس " -25
 ( بجامعة حموان.19/11/1113-18) من

 -دورة تدرسبياااة بعناااوان االرشااااد األكااااديمي بمقاااار وحااادة التااادرسة بكمياااة االقتصااااد المنزلااااي -15
 جامعة حموان
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-3" فااي الفتاارة ماان ) مهااارات العاارا الفعااالدورة تنميااة قاادرات أعلاااء ىيئااة التاادرسس " -16
 ( بجامعة حموان4/9/1114

-11" فاي الفتارة مان ) إدارة الوقت واالجتماعات" دورة تنمية قدرات أعلاء ىيئة التدرسس -17
 ( بجامعة حموان11/6/1114

-15" فاااااي الفتااااارة مااااان ) الدارة الجامعياااااةدورة تنمياااااة قااااادرات أعلااااااء ىيئاااااة التااااادرسس " -18
 ( بجامعة حموان16/3/1115

 نظام االمتحاناات وتقاويم الطاالب"  دورة الييئة القومية للمان الجودة والتيىيل لالعتمااد :" -19
 .78/5/7115-77/5/7115 فترة منفي ال

 
 :وورش العملالعممية والندوات المؤتمرات 

المشااااركة بالحلاااور واالعاااداد لمماااؤتمر العمماااى التاساااع لالقتصااااد المنزلاااى "الماااؤتمر  -1
جامعااة –العراااي لالقتصاااد المنزلااي وتكنولوجيااا العصاار" فااي كميااة االقتصاااد المنزلااى 

 .19/4/7116-18في الفترة من -حموان
كة بالحلااااور وتقااااديم بحااااث فااااي المااااؤتمر العاشاااار لالقتصاااااد المنزلااااى "أفاااااق المشااااار  -7

فاي الفتارة –جامعاة المنوفياة -كمياة االقتصااد المنزلاي-مستقبمية فى االقتصااد المنزلاى"
 . 7116/أغسطس/8-7من 

المشاااركة بالحلااور وتقااديم بحااث مسااتسرج ماان رسااالة الاادكتوراه فااي المااؤتمر الساانو   -3
جامعاة  -المعمومات في لاوء تحاديات العولمة:كمياة التجاارةالحادر عشر "إدارة أزمة 

 . 7116/ديسمبر/3-7الفترة من -عين شمس
المشاااركة بالحلااور فااي المااؤتمر العراااي الحاااد  عشاار لالقتصاااد المنزلااى "االقتصاااد  -4

في الفترة مان –جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي-المنزلى والتطور التكنولوجى"
 . 7117/أغسطس/6-7

ى عشاار لالقتصاااد المنزلااى "االقتصاااد ثااانالمشاااركة بالحلااور فااي المااؤتمر العراااي ال -5
فااي الفتاارة ماان –جامعااة المنوفيااة -كميااة االقتصاااد المنزلااي-"نميااة البشاارسةالمنزلااى والت

 . 7118/أغسطس/18-19
حلور فاعمياات الماؤتمر العمماى الادولى الثاانى والعشارون لمسدماة االجتماعياة بكمياة  -6

 . 11/3/7119-11جامعة حموان في الفترة من –تماعية السدمة االج
جامعااة –المشاااركة بالحلااور واالعااداد لمااؤتمر البيئااة الرابااع لكميااة االقتصاااد المنزلااى  -7

 .73/3/7119-17في الفترة من -حموان
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جامعااة –المشاااركة بالحلااور ونشاار بحااث فااي المااؤتمر الاادولى األول لكميااة الزراعااة  -8
 . 7111/ابرسل/71-19ة واألسر الفقيرة( في الفترة من األسكندرسة )حياة أفلل لممرأ 

المشااااركة بالحلاااور ماااؤتمر الجمعياااة االعالمياااة لمتنمياااة وحماياااة المساااتيمك بعناااوان  -9
"المسئولية المجتمعية لمشركات من منظور الجودة الشاممة وحماية المستيمك) الولع 

 .31/9/7111الراىن...والمستقبل الميمول(" والمنعقد فى 
كة بالحلااور فااي المااؤتمر العراااي الرابااع عشاار لالقتصاااد المنزلااى "الصااناعات المشااار  -11

-كمياااة االقتصااااد المنزلاااي-الصاااويرة الحالااار والمساااتقبل فاااي مصااار والعاااالم العرااااي"
 . 7111/نوفمبر/3-7في الفترة من –جامعة المنوفية 

د لياااات الياااوم  السااانو  الثاااامن لبرناااامال تمبس)برناااامال االتحاااااالحلاااور فعبالمشااااركة  -11
 .71/17/7111األورواي لدعم التعميم العالى( وذلك في يوم االثنين الموافق 

جامعاة المنصاورة -ياات الماؤتمر السانود لكمياة التراياة النوعياةاالمشاركة بالحلاور فع -17
تطاااوسر بااارامال التعمااايم العاااالي الناااوعي فاااي ( بعنوان)ثالاااثالااادولي ال-دس)العرااااي الساااا

-13( فااااي الفتااارة ماااان صاااار المعرفاااةمصااار والاااوطن العراااااي فاااي لااااوء متطمباااات ع
 .7111/ابرسل/14

االرشاااد األكاااديمي لمرحمااة الدراسااات المشاااركة بالحلااور فااي ورشااة عماال بعنااوان " -13
 .19/11/7111وذلك بمقر كمية االقتصاد المنزلي يوم  العميا"

المشااااركة بالحلاااور فاااي الماااؤتمر الااادولي األول /العرااااي الساااامس عشااار لالقتصااااد  -14
 77/3/7117المنزلي وقلايا الشباة( جامعة المنوفية في  المنزلي )االقتصاد

جامعاة -المشاركة بالحلور واالعداد لمؤتمر العمماي العرااي لكمياة االقتصااد المنزلاي -15
 7117/مايو/11-9حموان )آفاق التعاون العراي لتنمية المجتمع( في الفترة من 

جامعااة -صاااد المنزلاايالمشاااركة بالحلااور واالعااداد لمااؤتمر الاادولي األول لكميااة االقت -16
-8حمااوان )عمااوم االنسااان التطبيقيااة والتكنولوجيااة فااي األلفيااة الثالثااة( فااي الفتاارة ماان 

 7113/مايو/9

جامعاة المنصاورة -المشاركة بالحلور فاعيات الماؤتمر السانود لكمياة التراياة النوعياة -17
رد فاااي الااادولي الراباااع( بعناااوان)ادارة المعرفاااة وادارة رأس الماااال الفكااا-)العرااااي الساااابع

-11مؤسساااااااات التعمااااااايم العاااااااالي فاااااااي مصااااااار والاااااااوطن العرااااااااي( فاااااااي الفتااااااارة مااااااان 
 .7117/ابرسل/17

جامعاة المنصاورة -المشاركة بالحلور فاعيات الماؤتمر السانود لكمياة التراياة النوعياة -18
الدولي السامس( بعنوان)استشراف مستقبل التعميم فاي مصار والاوطن -)العراي الثامن
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-11ا بعاااااااااد الراياااااااااع العرااااااااااي( فاااااااااي الفتااااااااارة مااااااااان العرااااااااااي رؤ  واساااااااااتراتيجيات مااااااااا
 .7113/ابرسل/11

المشاااركة فااي اعااداد ناادوة قساام ادارة مؤسسااات األساارة والطفولااة بعنااوان جااودة اسااموة  -19
 3/17/7113رؤ  مستقبمية في يوم  -الحياة

المشاااركة فااي القاااء ناادوة عاان الترايااة الوالديااة بجمعيااة تنميااة المجتمااع المحمااي بمياات  -71
 7/17/7117ي غراة بالدقيمية ف

المشاركة في القاء نادوة عان مياارات االتصاال بجمعياة تنمياة المجتماع المحماي بميات  -71
 5/7/7117غراة بالدقيمية في 

المشاااركة فااي القاااء ناادوة عاان كيفيااة المتابعااة والتقياايم بجمعيااة تنميااة المجتمااع المحمااي  -77
 3/1/7117بميت غراة بالدقيمية في 

لتقااارسر الراااع والنصااة ساانوية والساانوية بجمعيااة المشاااركة فااي القاااء ناادوة عاان كتابااة ا -73
 75/17/7117تنمية المجتمع المحمي بميت غراة بالدقيمية في 

المساااىمة فااي القاااء ناادوة عاان التسطاايط االسااتراتيجي بجمعيااة تنميااة المجتمااع المحمااي  -74
 7/8/7117بميت غراة بالدقيمية في 

اممين بالجمعيااات األىميااة المساااىمة فااي القاااء ناادوة عاان تنميااة القاادرات المؤسسااية لمعاا -75
 17/1/7113بجمعية تنمية المجتمع المحمي بميت غراة بالدقيمية في 

المساىمة في القاء ندوة عن اعاداد طفال الياوم لمتعامال ماع تحاديات المساتقبل بمجماع  -76
 78/7/7117اعالم المنصورة في 

نصورة في المساىمة في القاء ندوة عن العمل الجماعي ونبذ الفردية بمجمع اعالم الم -77
75/3/7117 

بمجماااع اعاااالم  دعااام مشاااروعات األسااار المنتجاااةالمسااااىمة فاااي القااااء محالااارة عااان  -78
 18/4/7113المنصورة في 

المساااىمة فااي القاااء ناادوة عاان المياااه وترشاايد االسااتيالك بمجمااع اعااالم المنصااورة فااي  -79
4/6/7113 

فال بمجماع المساىمة في القاء ندوة عن القدوة والرمز وأثرىما في تكاوسن شسصاية الط -31
 31/1/7113اعالم المنصورة في 

قضاايا المشاركة في اعداد الندوة العممية لقسم ادارة مؤسسات األسرة والطفولاة بعناوان  -31
 71/11/7117في يوم  األسرة وتحديات العصر
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جامعاة المنوفياة  -المشاركة بالحلور في المؤتمر العممي األول لكمية التراية النوعية -37
فاي الفتارة ضامان جاودة التعمايم ... رؤ  وقفاات مساتقبمية" المعمم العصري في ظل "

 .7113/ ابرسل/31-79من 
العراااي السااادس عشاار لالقتصاااد  –المشاااركة بالحلااور فااي المااؤتمر الاادولي الثاااني  -33

 11/9/7113 -11في الفترة من  االقتصاد المنزلي في خدمة الصناعة"المنزلي "

في كنتروالت   MISة تطبيق نظام كيفيالمشاركة بالحلور في ورشة عمل بعنوان " -34
 .7114في مارس /ي كميات جامعة حموان" البكالوريوس ف

العرااااي الساااابع عشااار لالقتصااااد  –المشااااركة بالحلاااور فاااي الماااؤتمر الااادولي الثالاااث  -35
كمياااة االقتصااااد المنزلاااي فاااي خدماااة العمااام والصاااناعة وقضاااايا المجتماااع" المنزلاااي " 

 .7114/سبتمبر /11-9ي الفترة من جامعة المنوفية ف –االقتصاد المنزلي 
جامعاااااة  –المشاااااركة بالحلاااااور فاااااي الماااااؤتمر الااااادولي األول لكمياااااة التراياااااة النوعياااااة  -36

-17فاي الفتارة مان التعميم الناوعي مان أجال التنمياة المساتدامة" األسكندرسة بعنوان"
 .7114/ نوفمبر/13

"ترشيد المشاركة في اعداد الندوة العممية لقسم ادارة مؤسسات األسرة والطفولة بعنوان  -37
 17/7114/ 1االثنين " في يوم  االستهالك والطاقة المتجددة

" قضااايا التعماايم فااى ظاال الاادولى الثااانى  المشاااركة بالحلااور فااى المااؤتمر -38
جامعااااة  – ةالترايااااة النوعياااابكميااااة  األلفيااااة الثالثااااة   الواقااااع والماااا مول (

 . 76/3/7114-75 المنوفية فى الفترة من
بكمياة التراياة الفنياة المشروعات تات الميزة التنافساية( بحلور ورشة عمل بعناوان ) -39

 .78/4/7114يجامعة حموان في 
التنمياة البشارية  الدولى الثاانى "وا عداد فى المؤتمر  المشاركة بالحلور -41

فاااى  حماااوانجامعاااة  –لمنزلاااي " بكمياااة االقتصااااد ا ومتطمباااات ساااوت العمااال
 . 5/7114/ 7-5الفترة من 

تطااااوير العشااااوافيات الواقااااع المشاااااركة با عااااداد والتنظاااايم لمممتقااااى البيئااااي الثاااااني ) -41
 .جامعة حموان –بكمية ا قتصاد المنزلي  31/3/7114المنعقد في  والم مول(

ب ( بتاااااارس إدماااااان المخااااادرات المخااااااطر والوقاياااااةالمشااااااركة فاااااي القااااااء نااااادوة عااااان  -47
 بالمدرج الكبير بكمية ا قتصاد المنزلي جامعة حموان. 77/4/7114

بالماادرج  4/5/7114بتااارسب   االسااعافات األوليااة(المشاااركة بالحلااور فااي ناادوة عاان  -43
 الكبير بكمية ا قتصاد المنزلي جامعة حموان.
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ورشاااة عمااال عااان المؤشااارات األدائيااااة والفرعياااة لمسطاااة االساااتراتيجية لجامعاااة حمااااوان  -44
01/8/0104 

باألنشطة المقدمة من برناامال االتحااد األوروااي ندوة تعرسفية  المشاركة بالحضور في -44
(ERASMUST كيفيااااااااة التقااااااااد ليااااااااا لتحقيااااااااق االسااااااااتفادة القصااااااااو  يااااااااوم الثالثاااااااااء )

 بقاعة أ.د/حسن حسني بجامعة حموان.01الساعة 08/01/0104

وم ورشااااااة عماااااال عاااااان اعااااااداد مسااااااودة السطااااااة االسااااااتراتيجية لجامعااااااة حمااااااوان فااااااي ياااااا -46
 بجامعة حموان.-بقاعة المؤتمرات بالمبنى االدارد  7/11/7114

وتعقاد  "األسااليب الحديثاة فاي فاي تقاويم الطاالبالمشاركة بالحلاور فاي نادوة عان " -47
وحااادة القيااااس والتقاااويم بتاااارسب  –جامعاااة حماااوان  –فاااي مقااار كمياااة االقتصااااد المنزلاااي 

77/17/7114 

" التعماايم العااالي الاادولي السااابع( –ر المشاااركة بالحلااور فااي المااؤتمر )العراااي العاشاا -48
 -. كمياة التراياة النوعياةالنوعي في مصر والعالم العرةي ودور  في تنمية المجتماع" 

 .7115/ابرسل/16-15جامعة المنصورة في الفترة من 
اتجاهات ورؤ  حديثة في "  الاثالمشاركة بالحلور وا عداد فى المؤتمر الدولى الث -49

 6-4جامعااااة حمااااوان فااااى الفتاااارة ماااان  –قتصاااااد المنزلااااي بكميااااة اال "البحااااث العممااااي 
/5/7115 . 

 

 التحكيم العممي:
علااااو لجناااااة تحكاااايم األبحااااااث العممياااااة فااااى الماااااؤتمر الااااادولى الثااااانى " التنمياااااة البشااااارسة  -1

 7-5جامعااة حمااوان فااى الفتاارة ماان  –ومتطمبااات سااوق العماال " بكميااة االقتصاااد المنزلااي 
/5/7114 . 

اتجاهات ورؤ  حديثاة العممية فى المؤتمر الدولى الثالاث " علو لجنة تحكيم األبحاث   -7
 6-4جامعاااة حماااوان فاااى الفتااارة مااان  –" بكمياااة االقتصااااد المنزلاااي  فاااي البحاااث المعمماااي

/5/7115 . 
مقاااارر جمسااااة فااااي الممتقااااى األول لمبيئااااة بكميااااة االقتصاااااد المنزلااااي جامعااااة حمااااوان بعنااااوان  -3

 9/17/7117في  الحفاظ عمى البيفة في مصر الواقع والم مول""
 

 المناقشات العممية:
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أثاار اسااتخدام أفااران الميكروويااا عمااى تكاااليا الطاقااة مناقشااة رسااالة الاادكتوراه بعنااوان )  -2
 .)مناقشا(7114/ابرسل/ 77( في والوقت وصفات الجودة التقبمية لبعا األطعمة

  فاعمياااة توظياااا خااادمات االنترنااات فاااي تااادعيم القااايم مناقشاااة رساااالة الااادكتوراه بعناااوان  -7
األساارية المسااتحدثة لااد  الفتيااات المقاابالت عمااى الاازواج وعالقتهااا بالتحااديات المحميااة 

 .  )مشرفا(76/5/7115في والعالمية في المجتمع الكويتي( 

 

 االشراف العممي عمى رسافل الماجستير والدكتورا : 
فاي  دور البرامج األسرية بوسافل العالم المرفية  االشراف عمى رسالة ماجستير بعنوان -2

 .7111برسل " ا(تنمية الوعي الشرافي لد  المرأة الكويتية

 فاعمية توظيا خدمات االنترنات فاي تادعيم القايم  االشراف عمى رسالة الدكتوراه بعنوان -3
األساارية المسااتحدثة لااد  الفتيااات المقاابالت عمااى الاازواج وعالقتهااا بالتحااديات المحميااة 

 .76/5/7115في والعالمية في المجتمع الكويتي( 

شااابكات التواصااال االجتمااااعي وت ثيرهاااا عماااى   االشاااراف عماااى رساااالة ماجساااتير بعناااوان -3
إكساااب األبناااء المهااارات الداريااة والمساافولية المجتمعية دراسااة مطبقااة فااي المجتمااع 

 ولم تناقش. 1/7115 سجمت بتارسبالكويتي("

 

 :األعمال االنشافية والتطبيقية
رابعة بالشعبة التراوياة فاي التراياة العممياة لمعاام االشراف عمى طالبات الفرقة الثالثة وال -1

 م.7118/7119م   7116/7117الجامعي 
 م.7118/7119القيام بيمانة لجنة البيئة بالكمية لمعام الجامعي  -7

 م.7111/7111القيام بيمانة مجمس القسم بالكمية لمعام الجامعي  -3

امعااة حمااوات لمعااام علااو فنااي فااي لجنااة تحديااد المواصاافات الفنيااة ألدوات النظافااة بج -4
 .7116/7117الجامعي 

االشتراك فاي أعماال الكنتارول لمفارق الدراساية لمرحماة البكاالورسوس مان العاام الجاامعي  -5
 .7111م وحتى 7116

االشتراك كعلو في لجنة حصر األجيزة البحثية المتواجدة بالقسام والتاي يساتفاد منياا  -6
 م.7119/7111في العممية البحثية بالقسم لمعام الجامعي 

االشااتراك كعلااو فاااي اعااداد وتحلاااير معاارض قساام إدارة مؤسساااات األساارة والطفولاااة  -7
 م.7118/7119لمعام الجامعي 
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المشاااااااركة بالحلااااااور فااااااي ممتقااااااى تعرسفااااااي ب ليااااااات تموساااااال البحااااااث العممااااااي ودعاااااام  -8
 " FP7الباحثين"

المشاااركة كعلااو فااي لجنااة مراجعااة النااواتال التعميميااة لمبرنااامال مااع المعااايير األكاديميااة  -9
القومياااة الصاااادرة عااان الييئاااة القومياااة للااامان الجاااودة واالعتمااااد بالقسااام لمعاااام الجاااامعي 

 م.7119/7111

االشتراك كعلو في اعداد وتحلير معرض قسم إدارة مؤسساات األسارة والطفولاة وذلاك  -11
 م.75/5/7111في يوم 

المشاااركة بالحلااور فاااي ورشااة عماال عن"آلياااات تموساال المشااارسع البحثياااة ماان صاااندوق  -11
 م.7/3/7111وم والتنمية التكنولوجية" وذلك في يوم العم

االشااتراك كعلااو فااي لجنااة شااراء الكتااة والمراجااع العمميااة لقساام ادارة مؤسسااات األسااارة  -17
 والطفولة

-7113/7113-7117/م7117-7111ام الجامعي و عرئيس كنترول الفرقة الرابعة لأل  -13
7114 

 الماجستير والدكتوراه.تحكيم السطط واألدوات البحثية الساصة باعداد رسائل  -14

المشاااركة الفعالااة فااي اعااداد الالئحااة الداسميااة لمكتااة االستشااارات والتوجيااو األساارد فااي   -15
 7111/7117العام الجامعي

المشاااااااركة فااااااي لجنااااااة فحااااااض الشااااااكاود والمقترحااااااات لحاااااال المشاااااااكل الطالبيااااااة لمعااااااام  -16
 7111/7117الجامعي

 .17/4/7113علو في لجنة تسميم العيد لممدرسين بتارسب -17
 7117/7113المشاركة كمستشار لألسر الطالبية لمعام الجامعي  -18

 .7117/7113لمعام الجامعي  المشاركة كرئيس لجنة استيار الطالة المثالي -19
المشااااركة كعلاااو فاااي لجناااة استياااار الطالاااة المثاااالي والطالباااة المثالياااة لمعاااام الجاااامعي  -71

7113/7114 

بثقاااة مااان مجماااس الكمياااة لمعاااام الجاااامعي القياااام بيماناااة لجناااة شااائون التعمااايم والطاااالة المن -71
7111/7117. 

علااااااااااو بمجنااااااااااة البيئااااااااااة وتنميااااااااااة المجتمااااااااااع المنبثقااااااااااة ماااااااااان مجمااااااااااس الكميااااااااااة لمعااااااااااام  -77
 .7117/7113الجامعي

 7113/7114علو بمجنة المكتبة المنبثقة من مجمس الكمية لمعام الجامعي  -73

معي رئاااااايس لجنااااااة المعاماااااال بقساااااام ادارة مؤسسااااااات األساااااارة والطفولااااااة ماااااان العااااااام الجااااااا -74
 وحتى اآلن7119/7111
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المشااركة كاارئيس لجنااة فنيااة فااي مناقصااة شاراء بعااض األجياازة التعميميااة لكميااة االقتصاااد  -75
 .7117/7113المنزلي جامعة حموان في العام الجامعي 

 .7117المشاركة في ممارسة لشراء أجيزة كمبيوتر حديثة في يوليو/  -76
بجامعاااة  ية لممطعااام المركااازد المشااااركة كعلاااو فناااي فاااي منافصاااة لشاااراء أدوات بالساااتيك -77

 7113/7114حموان في العام الجامعي 

المشااااركة فاااي اعاااداد ممتقاااى توظياااة طاااالة قسااام ادارة مؤسساااات األسااارة والطفولاااة فاااي  -78
 7113مارس/

المشااااااركة فاااااي االرشااااااد األكااااااديمي لمرحماااااة الماجساااااتير بقسااااام ادارة مؤسساااااات األسااااارة   -79
 والطفولة.

جامعاة حماوان مان  –يئة بكمية االقتصاد المنزلي تقمد منصة نائة مدير وحدة حماية الب -31
 وحتى اآلن.-7113عام 

 7114/7115علو في لجنة سير امتحانات الدراسات العميا في العام الجامعي   -31

علااااااو فاااااااي لجنااااااة االشاااااااراف عمااااااى جااااااارد محتويااااااات مكتباااااااة الكميااااااة لمعاااااااام الجاااااااامعي  -37
7113/7114. 

ة فاااااااي العاااااااام الجاااااااامعي علاااااااو لجناااااااة مراجعاااااااة وتقيااااااايم الكتاااااااة الاااااااواردة لمكتباااااااة الكميااااااا -33
7113/7114 . 

شاركت كرئيس لجنة المراجعة الداسمية لمرحمة البكاالورسوس بقسام إدارة مؤسساات األسارة  -34
 .7114/7115والطفولة لمعام الجامعي 

في  علو في لجنة النشر واالعالن بقسم ادارة مؤسسات األسرة والطفولة جامعة حموان  -35
 7114/7115العام الجامعي 

ة فعالااة فااي إعااداد سطااة تطااوسر قساام إدارة مؤسسااات األساارة والطفولااة شاااركت مشااارك -36
  7114/7119لمفترة من 

شاركت مشاركة فعالة فاي اعاداد الدبموماة المينياة لقسام إدارة مؤسساات األسارة والطفولاة   -37
 )تحت االنشاء(. بعنوان )ارشاد وحماية المستيمك(جامعة حموان 

 المينياة لقسام إدارة مؤسساات األسارة والطفولاة  شاركت مشاركة فعالة في اعاداد الدبموماة  -38
 )تحت االنشاء(. (إدارة وتنمية الموارد البشرسةبعنوان )جامعة حموان 

كميااااة االقتصاااااد –تقماااادت منصااااة نائااااة رئاااايس قساااام ادارة مؤسسااااات األساااارة والطفولااااة   -39
 7114/7115جامعة حموان في العام الجامعي  -المنزلي 
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 المناصب الدارية :
 .7111رول الفرقة الرابعة لمدة ثالث أعوام من عام رئيس كنت -1
 -كمياااة االقتصااااد المنزلاااي –رئااايس قسااام ادارة مؤسساااات األسااارة والطفولاااة نائاااة  -7

 7114/7115جامعة حموان في العام الجامعي 

جامعاة حماوان مان عاام  –نائة مدير وحدة حماية البيئة بكمياة االقتصااد المنزلاي  -3
 وحتى اآلن.-7113

وقد سااىمت مسااعمة  7117تسطيط االستراتيجي لمكمية من عام منسق معيار ال -4
 فعالة في اعتماد كمية االقتصاد المنزلي جامعة حموان.

 عضوية الجمعيات:
 م وحتى اآلن.1997علو الجمعية المصرسة لالقتصاد المنزلي من عام  -5

 م.7111-7111علو في الجمعية االعالمية لمتنمية وحماية المستيمك عام  -6

 م7111عاممنذ عية سيدات الجيزة لحماية المستيمك والبيئة علو في جم -7
 األنشطة الطالبية:المشاركة في 

جامعااة حمااوان لاامن  –المشاااركة فااي انتسابااات اتحاااد الطااالة لكميااة االقتصاااد المنزلااي  -1
 م  7111/7111لجنة )تجميع الكشوف النيائية( لمعام الجامعي 

ألساااااار الطالبيااااااة لمعااااااام الجااااااامعي االشااااااتراك فااااااي االشااااااراف عمااااااى الميرجااااااان الساااااانود ل -7
7117/7113. 

جامعااة  –المشاااركة فااي لجنااة استيااار الطالااة والطالبااة المثاليااة لكميااة االقتصاااد المنزلااي  -3
 7113/7114حموان لمعام الجامعي 

جامعااة  –المشاااركة فااي لجنااة استيااار الطالااة والطالبااة المثاليااة لكميااة االقتصاااد المنزلااي  -4
 7114/7115حموان لمعام الجامعي 

 .11/5/7115( في يوم نظم الجودة لمطالبإعداد ندوة بعنوان ) -5

 المشاركة في مشروعات الجودة بالكمية
المشاركة كعلو في لجناة الجاودة الداسمياة لمقسام لمراجعاة المقاررات الدراساية لمعاام  -1

 م.7119/7111الجامعي 
ر المشااااركة بالحلاااور فاااي ورشاااة عمااال لمناقشاااة السطاااة التنفيذياااة لمشاااروع التطاااوس -7

 م.31/3/7111يوم   CIQAPالمستمر والتيىيل لالعتماد 

 المشاركة في أعمال الجودة لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة. -3
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المشاركة بالحلور ورشاة عمال عان التسطايط االساتراتيجي والتحميال البيئاي لامن  -4
 م.4/4/7111مشروعات الجودة في 

لامن مشاروع التطااوسر  المشااركة بالحلاور فاي ورشاة عمال عاان أسالقياات الميناة -5
 م.11/5/7111المستمر والتيىيل لالعتماد في 

المشااااااااركة بحلااااااااور دورة تدرسبياااااااة بعنااااااااوان "االستبااااااااارات التحصااااااايمية" فااااااااي يااااااااوم  -6
 م.15/9/7111

المشاركة كعلاو فاي معياار التسطايط االساتراتيجي لمكمياة لامن مشاروع  التطاوسر  -7
 م 1/4/7111المستمر والتيىيل لالعتماد من 

 م7117-7111لمعااام الجااامعي  لمكميااةعلااو فااي لجنااة الجااودة الداسميااة المشاااركة ك -8
 وحتى األن

المشاركة كعلو في اعداد الدراساة الذاتياة لمكمياة لامن أعماال الجاودة بالكمياة عان  -9
 م.7119/7111العام الجامعي 

المشااااااااركة كمنساااااااق معياااااااار التسطااااااايط االساااااااتراتيجي بالكمياااااااة مااااااان العاااااااام الجاااااااامعي  -11
 وحتى اآلن 7111/7117

 المشاركة كرئيس لجنة المراجعة الداسمية لقسم ادارة مؤسسات االسرة والطفولة -11

 7117/7113القيام باعداد مقياس التحميل البيئي المحدث لكمية االقتصاد المنزلي في  -17

( الاذد تنظماو وحادة إدارة video conferencالمشااركة بالحلاور فاي ماؤتمر مرئاي ) -13
 5/9/7113جامعة حموان في  –ان الجودة إدارة التميز مع مركز لم –المشروعات 

المشاركة في اعداد وحلور ورشة عمل عن )كيفية استسدام بطاقة األداء المتوازن في  -14
 13/7/7114في يوم  التسطيط االستراتيجي(

اعااداد ناادوة توعيااة لمسااادة االدارسااين بااالتسطيط االسااتراتيجي متلاامنة )رؤيااة ورسااالة الكميااة  -15
 .14/11/7113امعة  واألىداف االستراتيجية لمكمية( بتارسب ومد   اتساقيا مع الج

اعداد ندوة توعية ألعلااء ىيئاة التادرسس والييئاة المعاوناة باالتسطيط االساتراتيجي متلامنة  -16
)رؤياااة ورساااالة الكمياااة وماااد   اتسااااقيا ماااع الجامعاااة  واألىاااداف االساااتراتيجية لمكمياااة( بتاااارسب 

15/11/7113. 
لمطاااالة باااالتسطيط االساااتراتيجي متلااامنة )رؤياااة ورساااالة الكمياااة وماااد   اعاااداد نااادوة توعياااة -17

 .3/7114/ 74اتساقيا مع الجامعة  واألىداف االستراتيجية لمكمية( بتارسب 
اعااداد ناادوة توعيااة لمسااادة االدارسااين بااالتسطيط االسااتراتيجي متلاامنة )رؤيااة ورسااالة الكميااة   -18

 .8/4/7114راتيجية لمكمية( بتارسب ومد  اتساقيا مع الجامعة  واألىداف االست
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اعداد ندوة توعية ألعلاء ىيئة التدرسس والييئة المعاوناة باالتسطيط االساتراتيجي متلامنة   -19
)رؤياااة ورساااالة الكمياااة وماااد   اتسااااقيا ماااع الجامعاااة  واألىاااداف االساااتراتيجية لمكمياااة( بتاااارسب 

77/4/7114. 
 ( والتي نظميا معيار ات ومواجهة ض وط العملإدارة األزمإعداد  والقاء ندوة بعنوان ) -71

 .71/5/7115الجياز االدارد لمعاممين بكمية ا قتصاد المنزلي في يوم       
 المراجعة الداسمية لبرامال التوذية وعموم األطعمة   االقتصاد المنزلي التراود   -71
 7113/7114الصناعات الجمدية لمرحمتي البكالورسوس والدراسات العميا.في      

 الدراسات العميا  –الموارد المادية  –المراجعة الداسمية لمعايير )المشاركة المجتمعية  -77
 7114/7115المصداقية واألسالقيات( في  -والبحوث     

  –مكتة االستشارات  –المراجعة الداسمية لمسطط التنفيذية لوحدات )األزمات والكوارث  -73
 7114/7115دة متابعة السرسجين ( في وح -وحدة حماية البيئة     
 

 أنشطة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيفة
جامعااااة –المشااااركة بالحلااااور واالعااااداد لمااااؤتمر البيئااااة الراباااع لكميااااة االقتصاااااد المنزلااااى  -1

 .73/3/7119-17في الفترة من -حموان
عمياات المشاركة في االعداد والتحلير لندوة عان "أسطاار التادسين والمسادرات" لامن فا -7

 م.77/3/7119مؤتمر البيئة الرابع لكمية االقتصاد المنزلي يوم 
المشاااااركة يالحلااااور فاعمياااااات اليااااوم  السااااانو  الثااااامن لبرناااااامال تمبس)برنااااامال االتحااااااد  -4

 .71/17/7111األورواي لدعم التعميم العالى( وذلك في يوم االثنين الموافق 

الحفااظ عماى البيفاة فاي مصار الواقاع " المشاركة الفعالة في الممتقاى األول لمبيئاة بعناوان -5
 .9/17/7117في  والم مول"

" تطااوير العشااوافيات بااين فااي االعااداد والتنظاايم لمممتقااى البيئااي الثاااني بعنااوان  ةالمشااارك -6
 .31/3/7114المنعقد في  الواقع والم مول"

 

 
 
 

 :النشاط االعالمى
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مجماااة صاااوت  االرشاااادات الصاااحية الساااتخدام الميكرووياااا"نشااار مقالاااة صاااحفية عااان " -1
 م.7111/يناير/4( 361التلامن التموسنية)حماية المستيمك والسالم االجتماعي( عدد )

االستلافة في القنوات الفلائية )قناة النيل لألسرة والطفل( في مولوع "ميزانياة األسارة  -7
 م.15/7/7111وكيفية استقبال شير رملان المبارك يوم 

 مال األسرة والطفولةالتعاون مع اذاعة صوت العرة من سالل برا -3

 –نصااائل لمحفاااى عمااى مطبسااك فااي فصاال الصااية(  11نشاار مقالااة صااحفية بعنااوان ) -4
 7114/مايو/16 -1766العدد  –مجمة نصة الدنيا 

 


