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  29444552فاكس :     -   29444552 : تميفون العمـــل
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 انًؤهالث انعهًيت :

  دارة المؤسسات والفنادؽ  .4549عاـ مايو بكالوريوس اقتصاد منزلى شعبة التغذية وا 
  وكانػػت الرسػػالة بعنػػواف :  4562ماجسػػتير فػػى االقتصػػاد المنزلػػى تخصػػص إدارة منػػزؿ عػػاـ

 " .سرة العاممة من قرارات تتعمق بشراء لوازم المنزلأثر القيم عمى ما تتخذه ربة األ"
  وكانت الرسالة بعنواف:  4566ؿ عاـ دكتوراه الفمسفة فى االقتصاد المنزلى تخصص إدارة منز

 " . مستويات ابتكارية الزوجة فى إدارة شئون المنزل وعالقتها بتوافق أفراد األسرة"
 الجدزبج الوظيفى

 
  4/42/4562إلى  4/42/4549معيدة اعتبارًا مف . 
  5/42/4566إلى  2/42/4562مدرس مساعد . 
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  49/4/4559إلى  4/42/4566مدرس مف . 
  29/44/2222إلى  45/4/4559أستاذ مساعد مف . 
  25/44/2222أستاذ مف . 
  2224إلى يناير  2222رئيس قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة مف فبراير . 
  إلى  2224خدمة المجتمع وتنمية البيئة مف يناير وكيمة كمية االقتصاد المنزلى لشئوف

 . 2229أكتوبر 
  2225أكتػوبر إلػى  2229وكيمة كمية االقتصاد المنزلى لمدراسات العميا والبحوث مػف أكتػوبر 

. 
  جامعػػػة حمػػػواف مػػػف  –رئػػػيس قسػػػـ إدارة مؤسسػػػات األسػػػرة والطفولػػػة بكميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػى

 .24/4/2244حتى  45/44/2242
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 العلمية المنشوزة البحوث

دراسة فاعمية إكساب األبنا  خبرات أسرية مبكرة عمى تنمية قدراتيـ اإلدارية ، بحث منشػور   - 4
( ابريػة / 2/2فى مجمػة كميػة االقتصػاد المنزلػى ، جامعػة المنوفيػة ، المجمػد التاسػع   العػدد 

 . 4555مايو 
بحػث منشػػور  ،زوجػة لننجػػازوعالقتػػو بدافعيػة ال إدراؾ الػزوج لػدوره فػػى المسػئوليات األسػرية  - 2

فى مجمة االقتصاد المنزلػى ، الجمعيػة المصػرية لالقتصػاد المنزلػى  العػدد الخػامس عشػر ، 
 ( .4555ديسمبر 

دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى تالميػػػذ  –المنػػػاخ األسػػػرى وعالقتػػػو باتخػػػاذ األبنػػػا  المػػػراىقيف لمقػػػرارات   - 2
القتصػػػػاد المنزلػػػػى ، كميػػػػة المرحمػػػػة الثانويػػػػة  ، بحػػػػث ألقػػػػى فػػػػى المػػػػؤتمر المصػػػػرى األوؿ ل

 . 4555االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية مارس 
أثر اسػتخداـ بعػض األوانػى واألفػراف عمػى تكػاليو الوقػود والوقػت المسػتنفذ عنػد خبػز الكيػؾ   - 4

، لجمعيػػة المصػػرية لالقتصػػاد المنزلػػىبحػػث منشػػور فػػى مجمػػة االقتصػػاد المنزلػػى ، ا ،الدسػػـ 
 ( . 4555العدد الثانى عشر ديسمبر 

بحػث ألقػى فػى المػؤتمر  ، اتجاه ربة األسرة نحو ترشيد االستيالؾ وعالقتو بالتوافق األسػرى   - 9
، سػػػبتمبر قتصػػػاد المنزلػػػى ، جامعػػػة المنوفيػػػةالمصػػػرى الثالػػػث لالقتصػػػاد المنزلػػػى ، كميػػػة اال

4556 . 
بحػػث منشػور فػػى  ، اليػػ س وعالقتػو بتوافقيػػا زواجيػاً  تخطػي  وقػػت الفػراغ لػػدى المػرأة فػػى سػف  - 5

مجمػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػى ، الجمعيػػػػة المصػػػرية لالقتصػػػاد المنزلػػػػى ، العػػػدد الخػػػامس عشػػػػر 
 . 4555ديسمبر 

مػػدى فاعميػػة برنػػامب الكمبيػػوتر المصػػمـ فػػى تنميػػة القػػدرة عمػػى تخطػػي  المػػورد المػػالى بحػػث   - 4
العدد الرابع عشر  –الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى  –منشور بمجمة االقتصاد المنزلى 

 . 4556بر ديسم
 ، ضو  االتجاىات والمفاىيـ الحديثةالوسائة الفعالة المستخدمة فى تدريس إدارة المنزؿ فى   - 6

( يوليػػو 2جامعػػة المنوفيػػة المجمػػد الثػػامف العػػدد   –بحػػث منشػػور بمجمػػة االقتصػػاد المنزلػػى 
4556 . 

شور بحث من ،لموجبات فى إنقاص وزف ربات األسردراسة فاعمية برنامب إرشادى لمتخطي    - 5
الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى العػدد الثالػث عشػر ديسػمبر  –بمجمة االقتصاد المنزلى 

4554 . 
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طالبػػػػات البيئػػػػة المدرسػػػػية وأثرىػػػػا عمػػػػى تنميػػػػة الميػػػػارات اإلبداعيػػػػة فػػػػى االقتصػػػػاد المنزلػػػػى ل  - 42
جامعػػة المنوفيػػة عػػدد  –بحػػث منشػػور بمجمػػة االقتصػػاد المنزلػػى  ،اإلعداديػػة العػػاـ والمينػػى 

 . 42/4/2222د مجم
 ،العالقػػة بػػيف مشػػاركة األطفػػاؿ فػػى القيػػاـ باألعمػػاؿ المنزليػػة وتكػػيفيـ االجتمػػاعى المدرسػػى  - 44

 . 4552جامعة عيف شمس عاـ  –بحث ألقى فى المؤتمر الثانى لمطفولة 
بحػػث  ،اتجاىػػات الشػػباب نحػػو اختيػػار شػػريؾ الحيػػاة " دراسػػة مقارنػػة فػػى الحضػػر والريػػو "   - 42

العػػدد الثػػانى  –جامعػػة المنوفيػػة المجمػػد الرابػػع  –قتصػػاد المنزلػػى منشػػور فػػى مجمػػة كميػػة اال
 . 4554يوليو 

بحػػث  ،دراسػػة ميدانيػػة استكشػػافية –دور العالقػػات األسػػرية فػػى إدمػػاف المػػراىقيف لممخػػدرات   - 42
العػػدد الثػػانى  –جامعػػة المنوفيػػة المجمػػد الرابػػع  –منشػػور فػػى مجمػػة كميػػة االقتصػػاد المنزلػػى 

 . 4554يوليو 
بحث منشور فى  ، لية المختمفة لدى األسرة المصريةنفاؽ الوقت عمى األنشطة المنز أنماط إ  - 44

الجمعيػػػة المصػػػرية لالقتصػػػاد المنزلػػػى العػػػدد السػػػادس ديسػػػمبر  –مجمػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػى 
4552 . 

 ،ا ة ربة األسرة فى إدارة المنزؿ العالقة بيف استخداـ األدوات واألجيزة المنزلية الحديثة وكف  - 49
الجمعيػػػة المصػػػرية لالقتصػػػاد المنزلػػػى العػػػدد  –ور فػػػى مجمػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػى بحػػػث منشػػػ
 . 4552ديسمبر  -الثامف 

حمقػة الثانيػة مػف التعمػيـ العالقة بيف تصميـ المسكف األسرى والتحصية الدراسػى لتمميػذات ال  - 45
جامعػػة المنوفيػػة مجمػػد ابريػػة  –بحػػث منشػػور فػػى مجمػػة كميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  ، األساسػػى
4554 . 

االسػػػتقرار األسػػػرى وعالقتػػػو بمسػػػتوى طمػػػوح األبنػػػا  دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف طػػػالب   - 44
جامعػة المنوفيػة  –المػؤتمر الرابػع لالقتصػاد المنزلػى  -المرحمة الثانويػة بمحافظػة القميوبيػة  

 ـ . 2222يوليو  45 -
 –قتصاد المنزلى إتجاىات الشباب نحو تناوؿ الوجبات السريعة الجاىزة ، المؤتمر الرابع لال  - 46

 ـ . 2222يوليو  45 -جامعة المنوفية
دراسػػة عػػف التصػػميـ الػػداخمى لػػدور الحضػػانة بمحافظػػة الشػػرقية ، المػػؤتمر الرابػػع لالقتصػػاد   - 45

 ـ .2222يوليو  44 -جامعة المنوفية  –المنزلى 
ف ورقػػة عمػػة  بعنػػػواف " " رعايػػة المسػػنيف منزليػػػًا "  بمػػؤتمر الرعايػػة المجتمعيػػػة لممسػػنيف بػػػي  - 22

 . 2224الحاضر والمستقبة  ، جامعة حمواف لعاـ 
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بحػػػث بعنػػػواف " فاعميػػػة برنػػػامب باسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا العولمػػػة عمػػػى إدراؾ الزوجػػػة لمواردىػػػا   - 24
لمعمومػات فػى إدارة أزمػة ا –األسرية فى إدارة األزمات " فى المؤتمر السػنوى الحػادى عشػر 

 .جامعة عيف شمس 2225ديسمبر  - وحدة بحوث األزمات ،ضو  تحديات العولمة 
ورقة عمة بعنواف " إدارة جودة البيئة المنزلية " فى المؤتمر الحادى عشر لالقتصاد المنزلى   - 22

 . 2224، جامعة المنوفية اغسطس 
فاعميػػة برنػػامب مقتػػرح لتنميػػة الػػوعى بالقػػدرات اإلنتاجيػػة لممػػرأة لمواجيػػة الضػػغوط األسػػرية،   - 22

 . 2226ابرية  -جامعة المنصورة  –المؤتمر العممى لكمية التربية النوعية 
فاعمية برنامب إرشادى لتنميػة الػوعى بػردارة جػودة البيئػة المنزليػة ، المػؤتمر الػدولى الخػامس   - 24

جامعػة عػيف  –حوؿ اآلفاؽ المستقبمية لمتنمية البيئية فى الوطف العربػى ومواجيػة التحػديات 
 . 2226إبرية   - شمس

نيف مػف إدارة شػئوف يػببعض الصناعات الصغيرة لتمكتدريس ألميات األيتاـ فاعمية برنامب   - 29
جامعػػػػة المنوفيػػػػة ، المجمػػػػد  –األسػػػػرة ، بحػػػػث منشػػػػور فػػػػى مجمػػػػة كميػػػػة االقتصػػػػاد المنزلػػػػى 

  2225( ، يناير 4العشروف ، العدد  
الػػوعى االسػػتيالكى فػػى ضػػو  المواصػػفات القياسػػية لمجػػودة وعالقتػػو بالدافعيػػة لننجػػاز لػػدى   - 25

( 444نشػػور فػػى مجمػػة التربيػػة ، جامعػػة األزىػػر فػػى العػػدد رقػػـ  الشػػباب الجػػامعى ، بحػػث م
 ـ.2242أكتوبر لعاـ 

الكفػػا ة اإلداريػػة لػػرـ وأثرىػػا عمػػى تنميػػة ميػػارات االتصػػاؿ لػػدى األبنػػا ، بحػػث منشػػور فػػى   - 24
 ـ.2242( أكتوبر لعاـ 444جامعة األزىر فى العدد رقـ   –مجمة كمية التربية 

 –بكميػػة التربيػػة النوعيػػة  منشػػورداريػػة لربػػة األسػػرة بحػػث برنػػامب إرشػػادى لتنميػػة الكفػػا ة اإل  - 26
 .2242( إبرية 29عدد   –جامعة المنصورة 

فاعمية برنامب لتنمية الوعى اإلستيالكى فى ضو  المواصفات القياسية لمجودة لدى الشػباب   - 25
 .2242( ابرية 29جامعة المنصورة عدد   –بكمية التربية النوعية  منشورالجامعى، بحث 

صػػالح المرافػػق واألجيػػزة المنزليػػة فاعم  - 22 يػػة برنػػامب تػػدريبى لتنميػػة وعػػى المػػرأة نحػػو صػػيانة وا 
لمدخة المالى ، بحث منشور بالمؤتمر العممى العربػى لكميػة  االستراتيجيوعالقتو بالتخطي  
 .2242مايو  42-5جامعة حمواف  –االقتصاد المنزلى 

عالقتيػا بمسػتوى طمػوحيـ، بحػث إتجاىات الشباب الجامعى نحو إقامة مشروعات صغيرة و   - 24
 .2242جامعة المنيا ، أكتوبر  –منشور بمجمة كمية التربية 

فاعميػػة برنػػامب إرشػػادى لتنميػػػة وعػػى الشػػباب بػػردارة المػػػوارد المخصصػػة السػػتخداـ شػػػبكات   - 22
اإلنترنػػت وعالقتيػػا ب نمػػاط تفػػاعميـ االجتمػػاعى بحػػث منشػػور بػػالمؤتمر الػػدولى األوؿ بكميػػة 

 .2242/ مايو 6/5 –، جامعة حمواف االقتصاد المنزلى
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فاعميػػة برنػػامب باسػػتخداـ الوسػػائ  المتعػػددة لتنميػػة إتجاىػػات المسػػتيمكيف نحػػو نظػػـ حمػػايتيـ   - 22
بحػػث منشػػور فػػى المػػؤتمر الػػدولى الثػػانى لكميػػة االقتصػػاد  فػػى ظػػة قػػانوف حمايػػة المسػػتيمؾ.

 ـ.2244مايو  4 – 9جامعة حمواف مف الفترة مف  –المنزلى 

ت األسػػر نحػػو اسػػتخداـ أفػػراف الميكروويػػو وأثػػره عمػػى تكػػاليو الطاقػػة والوقػػت إتجاىػػات ربػػا  - 24
وصػػفات الجػػػودة التقبميػػػة لػػػبعض األطعمػػػة بحػػػث منشػػور فػػػى المػػػؤتمر الػػػدولى الثالػػػث لكميػػػة 

 .2249مايو  5 – 4جامعة حمواف مف الفترة  –االقتصاد المنزلى 
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 الأنشطة العلمية والثقافية
 

 يت ) داخم انكهيت(  :اإلشراف عهي انرسائم انعهً

 : رسائم انًاجسخير 

 العالقة بيف تخطي  لموجبات وحالة وسمة القمق لربات األسرة ذوات السمنة المفرطة . - 4
أثػػػر برنػػػامب باسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػى لتنميػػػة القػػػدرة عمػػػى تخطػػػي  مػػػوارد األسػػػرة   دراسػػػة  - 2

 تجريبية(.
مػػى صػػحة وسػػالمة الخضػػروات أثػػر اسػػتخداـ بعػػض أنػػواع المػػواد المصػػنع منيػػا األوانػػى ع - 2

 المطيية .
 إدراؾ الزوجة لمصدر قراراتيا العائمية وعالقتيا بالتوافق الزواجى . - 4
 .ا عمى إدارة الدخة المالى لرسرةالعادات والتقاليد المرتبطة باألعياد والمناسبات وأثرى - 9
 عواـ إدماف الشباب لممخدرات ودور األسرة فى مواجية ىذه الظاىرة . - 5
رائى لممػػػػػرأة وأثػػػػػره عمػػػػػى اختيػػػػػار االسػػػػػتراتيجيات التسػػػػػويقية المناسػػػػػبة لمسػػػػػمع السػػػػػموؾ الشػػػػػ - 4

 االستيالكية.
 التصميمات الوظيفية لمطبخ ربة األسرة المصرية المعاقة حركيا   دراسة تجرييية( . - 6
 تقويـ برامب األسر المنتجة لتنمية القدرات اإلنتاجية لممرأة لمواجية الضغوط األسرية . - 5
وسػػػائ  المتعػػػددة فػػػى تصػػػميـ برنػػػامب لتنميػػػة القػػػدرة عمػػػى إدارة األجيػػػزة فاعميػػػة توظيػػػو ال - 42

 المنزلية   دراسة تجريبية ( .
إدارة المػػػوارد المخصصػػػة إلسػػػتخداـ الشػػػباب شػػػبكات اإلنترنػػػت وعالقتػػػو ب نمػػػاط تفػػػػاعميـ  - 44

 اإلجتماعى.
صػػػػالح المرافػػػػق واألجيػػػػزة المنزليػػػػة وعالقتػػػػو بػػػػالتخطي   - 42 إتجاىػػػػات المػػػػرأة نحػػػػو صػػػػيانة وا 

 ستراتيجى لمدخة المالى .اال
 

 :  انخي نى حُاقش رسائم انًاجسخير

والمسػػئولية  اإلداريػػةالميػػارات اكسػػاب األبنػػا  شػػبكات التواصػػة االجتمػػاعى وت ثيرىػػا عمػػى  - 42
   دراسة مطبقة فى المجتمع الكويتى( المجتمعية 

 
 انُي َوقشج : رسائم دكخوراِ

 لجديدة وأثرىا عمى اقتصادياتيا .السموؾ اإلدارى لرسرة بالمجتمعات العمرانية ا - 44
 فاعمية برنامب الكمبيوتر المصمـ لتنمية االتجاه نحو تبسي  األعماؿ المنزلية . - 49
تقػػػويـ بػػػػرامب الرعايػػػة المؤسسػػػػية لتنميػػػة المػػػػوارد الماديػػػة لربنػػػػا  المحػػػروميف مػػػػف الرعايػػػػة  - 45

 األسرية.
 األسرية فى إدارة األزمات.فاعمية استخداـ تكنولوجيا العولمة عمى إدراؾ الزوجة لمواردىا  - 44
 فاعمية تطبيق النظاـ المقترح إلدارة جودة البيئة المنزلية . - 46
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اثػػر اسػػتخداـ األسػػرة لمتقنيػػات الحديثػػة عمػػى أسػػاليب التواصػػة الزواجػػى وعالقتيػػا بالكفػػا ة  - 45

 اإلدارية لمزوجة .
يػػػة ر اسػػػتخداـ اإلنترنػػػت فػػػى بػػػث برنػػػامب مقتػػرح إلكسػػػاب الشػػػباب مفػػػاىيـ وميػػػارات لتنمأثػػ - 22

 قدراتيـ عمى التخطي  لمحياة المستقبمية .
 أثر وسائة االتصاؿ الشخصى والجماىيرى عمى القيـ المتعمقة بقرارات األسرة الشرائية . - 24
أثػر اسػتخداـ البورتفوليػو فػى تػدريس االقتصػاد المنزلػى عمػى نػواتب الػتعمـ ودافعيػة االتجػػار  - 22

 لتمميذات الصو األوؿ االعدادى .
خداـ الكمبيػػػوتر لتنميػػػة ميػػػارات وسػػػمات السػػػموؾ اإلدارى قػػػائـ عمػػػى فاعميػػػة برنػػػامب برسػػػت - 22

 تحديث الثقافة االستيالكية لمشباب الجامعى .
تفعيػػػػػػة اليػػػػػػات المسػػػػػػئولية المجتمعيػػػػػػة لمنظمػػػػػػات حمايػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ وعالقتيػػػػػػا بالسػػػػػػموؾ  - 24

 االستيالكى لرسرة فى ضو  متطمبات الجودة.

والوقػػػت وصػػػفات الجػػودة التقبميػػػة لػػػبعض أثػػر اسػػػتخداـ الميكروويػػو عمػػػى تكػػػاليو الطاقػػة  - 29
 األطعمة.

فاعميػػػػة توظيػػػػو خػػػػدمات اإلنترنيػػػػت فػػػػى تػػػػدعيـ القػػػػيـ األسػػػػرية المسػػػػتحدثة لػػػػدى الفتيػػػػات  - 25
 المقبالت عمى الزواج وعالقتيا بالتحديات المحمية والعالمية فى المجتمع الكويتى.

القػػػدرات التنافسػػػية دور إدارة المعرفػػػة فػػػى رفػػػع كفػػػا ة حاصػػػنات األعمػػػاؿ وعالقتيػػػا بتنميػػػة  - 24
 ألصحاب المشاريع.

 
 رسائم انذكخوراِ انخي نى حُاقش :

كمػدخة  جية لمنظومة المسكف الذكى وانعكاسيا عمى جػودة الحيػاة األسػريةاالستراتي اإلدارة - 26
 .لمتنمية المستدامة

  
جايعت  –بكهيت االقخصاد انًُزني األشراف عهي انرسائم 

 :انًُوفيت 

 اىقة وأثرىا عمى تصورىا لدورىا كربة أسرة .الممارسات اإلدارية لممر  - 25
 االقتصػػػاد الكتيبػػػات اإلرشػػػادية المرفقػػػة بػػػاألجيزة المنزليػػػة واثػػػر اسػػػتخداميا عمػػػى العمػػػر  - 22

 لمجياز .
 دراسة عف تصميـ الداخمى لدور الحضانة بمحافظة الشرقية . - 24
 لننجاز . االعالقة بيف الكفا ة اإلدارية لمزوجة ودافعيتي - 22
 .ى وعالقتو بمستوى طموح األبنا سر االستقرار األ - 22
 تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى السموؾ االستيالكى واالجتماعى لرسرة المصرية. - 24

فاعمية برنامب إرشادى فى  اداب التصرؼ واالتيكيت لمزوجة وأثره عمى العالقات األسػرية  - 29
. 
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 أساليب الرعاية المنزلية لممسنيف وأثرىا عمى تكيفيـ اجتماعيًا . - 25

  الوقت والجيد وعالقتو بالتحصية الدراسى  لطالبات شعبة االقتصاد المنزلى بكمية تخطي - 24
 التربية النوعية .

 مدى فاعمية برنامب معد لمنيوض بالوعى االستيالكى لدى المتزوجات حديثًا . - 26

 فاعمية برنامب إرشادى لتوعية كبار السف بمشكالت مرحمة التقاعد . - 25
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 الجامعة فى مشاركتيـ فى األنشطة الجامعية المختمفة.

 
سائم  هي ر شراف ع يت اإل يت انخرب صاد  –كه سى االقخ ق

انخيي  جايعت عييٍ شيً  - حخصص إدارة يُزل – انًُزني

 َوقشج :
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 .ة األسرة بحضر محافظة القميوبيةفاعمية برنامب إرشادى لمتوعية البيئية لرب - 49
 المت خرة .فى مرحمة الطفولة المناخ األسرى وعالقتو بتكويف القيـ االجتماعية لربنا   - 45

منظور لعمػة الزوجػة العالقة بيف المستوى االجتماعى واالقتصادى لرسرة والدخة غير ال  - 44
 المنزلى.

فاعميػػػػة برنػػػػامب تعميمػػػػى لتنميػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى إدارة مػػػػورد الوقػػػػت وعالقتػػػػو بػػػػبعض السػػػػمات  - 46
 الشخصية لدى أطفاؿ المرحمة االولى مف التعميـ األساسى .

ظػػاىرة العنػػػو األسػػرى وأثرىػػػا عمػػى اتخػػػاذ الزوجػػة لمقػػػرارات األسػػرية   دراسػػػة ميدانيػػة فػػػى  - 45
 محافظة أسيوط( .

 ة قرارات شرا  ربة األسرة لموجبات السريعة الجاىزة وأثرىا عمى ميزانية األسرة .دراس - 92
أثػػر أقتنػػا  األسػػرة لرجيػػزة الحديثػػة عمػػى معػػدالت إسػػتيالؾ الطاقػػة الكيربائيػػة فػػى القطػػاع  - 94

 المنزلى .

أنمػػػاط األنفػػػاؽ الشخصػػػى لمشػػػباب الجػػػامعى فػػػى ضػػػو  ثقافػػػة العولمػػػة وعالقتػػػو بسػػػموكيـ  - 92
 االجتماعى.

يػػة برنػػامب مقتػػرح إلكسػػاب األطفػػاؿ اداب التصػػرؼ وأصػػوؿ التعامػػة  االتيكيػػت ( فػػى فاعم - 92
 المواقو الحياتية باستخداـ تكنولوجيا المعمومات .
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 42 – 5الممارسات اإلدارية لرـ وعالقتيا بالحالة الصػحية والتقػدـ الدراسػى لرطفػاؿ مػف  - 94
 سنة بمحافظة الفيوـ .

المػػػػراىقيف عمػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػرارات   دراسػػػػة ميدانيػػػػة  عالقػػػػة التفكػػػػؾ األسػػػػرى بقػػػػدرة األبنػػػػا  - 99
 بمحافظة القميوبية( .

اتجاىات المػرأة نحػو اكتسػاب أفكػار مسػتحدثة فػى إدارة الشػئوف األسػرية مػف خػالؿ وسػائة  - 95
 االتصاؿ المرئية .

فاعميػػػة برنػػػامب تػػػدريبى ألميػػػات األيتػػػاـ بػػػبعض الصػػػناعات الصػػػغيرة لتمكيػػػنيف مػػػف إدارة  - 94
 شئوف األسرة .

ية الميارات اإلدارية لدى طالبػات الثػانوى الصػناعى وأثرىػا عمػى مشػاركتيف فػى العمػة تنم - 96
 المنزلى .

 تخطي  وقت الفراغ لدى المسنيف وأثره عمى الشعور بالرضا عف الحياة . - 95
وتجييػػز مسػػكف المقبمػػيف عمػػى األزواج وعالقتػػو  ت ثيػػثالعوامػػة المػػؤثرة عمػػى اتخػػاذ قػػرارات  - 52

 بمستوى طموحتيـ .

برنػػػامب مقتػػػرح فػػػى الميػػػارات الحياتيػػػة لمفتيػػػات المقػػػبالت عمػػػى األزواج باسػػػتخداـ فاعميػػػة  - 54
 الوسائ  المتعددة .

الكفػػا ة اإلداريػػة لػػرـ فػػى ظػػة تطبيقػػات تكنولوجيػػا المعمومػػات وأثرىػػا عمػػى تنميػػة ميػػارات  - 52
 االتصاؿ لدى األبنا .

كى لػدى الشػباب لتنميػة الػوعى االسػتيال مب باسػتخداـ برمجيػات الحاسػب اآللػىفاعمية برنا - 52
 الجامعى فى ضو  المواصفات القياسية لمجودة وعالقتيا بالدافعية لننجاز .

فاعمية برنامب برستخداـ الوسائ  المتعددة لتنمية اتجاىػات المسػتيمكيف نحػو نظػـ حمػايتيـ  - 54
 فى ظة قانوف حماية المستيمؾ .

بطالػػػة وأثرىػػػا عمػػػى تنميػػػة الػػػوعى بميػػػارات إدارة المشػػػروعات الصػػػغيرة لمواجيػػػة ظػػػاىرة ال - 59
 مستوى طموح الشباب الجامعى.

أنمػاط إسػتخداـ بطاقػات اإلئتمػاف فػى ظػة تكنولوجيػا العولمػة وانعكاسػاتيا عمػى قػيـ األسػرة  - 55
 وسموكيا الشرائى   دراسة تحميمية(.

 
 انخي نى حُاقش بعذ : انذكخوراِ رسائمعهي  اإلشراف

تنشػػػػئة األبنػػػػا  فػػػػى ظػػػػة الثػػػػورة فاعميػػػػة برنػػػػامب إرشػػػػادى لتنميػػػػة وعػػػػى األميػػػػات ب سػػػػاليب  - 54
 المعموماتية وعالقتيا بمياراتيـ االجتماعية.

جايعت  -اإلشراف عهي رسانت دكخوراِ بكهيت انخربيت 

 قُاة انسوي  :

نعكػاس  - 56 العالقة بػيف أسػاليب التواصػة الزواجػى وقػدرة الػزوجيف عمػى إدارة ضػغوط الحيػاة وا 
 ذلؾ عمى دافعية الزوجة لننجاز.
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شراف  هإل سع يت ي ر يت انُوع يت انخرب سخير بكه  –ائم ياج

 جايعت أسيوط  –حخصص إدارة يُزل  

فاعميػػة برنػػامب إرشػػادى لتوعيػػة ربػػة األسػػرة بترشػػيد اسػػتيالؾ الطاقػػة الكيربائيػػة برسػػتخداـ  - 55
 التقنيات الحديثة.

 

 

بانًًهكت انعربيت  اإلشراف عهي رسائم دكخوراِ

يعت جا –انسعوديت ) بكهيت انفُوٌ وانخصًيى انذاخهي

 :9000- 9002أو انقرى بًكت(  نهعاو انجايعي 

تكنولوجيا وسائة اإلتصاؿ الحديثة وأثرىػا عمػى اتخػاذ قػرارات شػرا  وصػيانة السػمع المعمػرة  - 42
 فى ضو  المواصفات القياسية لمجودة.

نعكاسػػػتيا عمػػػى الممارسػػػػات  - 44 النسػػػق القيمػػػى لرسػػػرة السػػػػعودية فػػػى ضػػػو  ثقافػػػة العولمػػػػة وا 
 حمة الجامعية .اإلدارية لطالب المر 

 

 

 يُاقشت انرسائم :

 -:رسالة ماجستير ودكتوراه  422مناقشة ما يقرب مف 
 جامعة حمواف  –كمية االقتصاد المنزلى ب. 
  كمية التربية النوعية جامعة المنصورة. 
 كمية االقتصاد المنزلى  جامعة المنوفية. 
  كمية التربية النوعية جامعة عيف شمس. 
  حمواف جامعة  –كمية التربية. 
   جامعة اإلسكندرية –كمية الزراعة. 
  كمية التربية النوعية جامعة قناة السويس ببورسعيد. 
  جامعة اإلسماعيمية –كمية التربية. 
  جامعة الزقازيق. –كمية التربية النوعية 

 

 

 ى أبحاد :يححك

 بالمجالت والمؤتمرات التالية: بحث  462تـ تحكيـ ما يقرب مف  –

لمجمعيػػػػة المصػػػرية لالقتصػػػػاد المنزلػػػى ومقرىػػػػا كميػػػػة التابعػػػػة  – نزلػػػىالقتصػػػػاد الممجمػػػة ا -4
 جامعة حمواف. –االقتصاد المنزلى 

 جامعة حمواف. –كمية االقتصاد المنزلى  –مجمة عمـو اإلنساف التطبيقية  -2

 .المنوفية جامعة  –مجمة كمية االقتصاد المنزلى  -2
 .حمواف جامعةفنوف بعمـو و  مجمة -4
 عة اإلسكندرية جام الزراعةمجمة كمية  -9

 .جامعة حمواف –مؤتمرات كمية االقتصاد المنزلى  -5
 .جامعة المنوفية  –كمية االقتصاد المنزلى مؤتمرات  -4
 .صورةجامعة المن -مؤتمرات كمية التربية النوعية  -6
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 .النوعية بدمياطالتربية مؤتمرات كمية  -5
جامعػة األميػرة نػوره رمػة و جامعػة أـ القػرى بمكػة المك –وكذلؾ بالمممكػة العربيػة السػعودية  -42

 بالرياض وجامعة المجمعة بالرياض وجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة.
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 المؤلفات العلمية 
 

ت ليو كتاب بعنواف : " العناية بالمالبس وأنسجة المفروشات المنزلية ، مكتبة عيف شمس    - 4 
 . 4559، القاىرة ، 

ى مجػػػػاالت االقتصػػػػاد تػػػػ ليو كتػػػػاب بعنػػػػواف : " اقتصػػػػاديات األسػػػػرة وترشػػػػيد المسػػػػتيمؾ فػػػػ   - 2 
 . 4555المنزلى " مكتبة دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

 . 2222ت ليو كتاب بعنواف : " إدارة موارد األسرة عاـ    - 2 
 " . 2222ت ليو كتاب بعنواف : " إدارة وتنمية الموارد البشرية عاـ    - 4 
 . 2222ت ليو كتاب بعنواف : " تكنولوجيا األدوات واألجيزة المنزلية " عاـ    - 9 
 . 2224كتاب بعنواف : " إدارة ومراقبة الجودة " لعاـ    - 5 
 . 2229ت ليو كتاب بعنواف " إدارة الموارد األسرية " عاـ    - 4 
 . 2229ت ليو كتاب بعنواف " مبادى  اإلدارة " عاـ    - 6 
 . 2229" عاـ  المنزلية ت ليو كتاب بعنواف " تكنولوجيا األجيزة   - 5 
 . 2224جيزة الحديثة " عاـ ت ليو كتاب بعنواف " تقنيات األدوات واأل   - 42 
 . 2226" عاـ عصر تغيرات المإدارة الموارد فى ظة  ت ليو كتاب بعنواف "   - 44 
 .2244ت ليو كتاب بعنواف " ثقافة المستيمؾ وترشيد االستيالؾ" عاـ    - 42 
 .2244ت ليو كتاب بعنواف " تقنيات إدارة وتنمية الموارد البشرية" عاـ    - 42 
 .2242رية عاـ اإلدارة االستراتيجية لمموارد البش   - 44 
 .2242إدارة الجودة ومراقبة اإلنتاج بيف النظرية والتطبيق عاـ    - 49 

 

 

 

 النشاط  الجدزيسى
 

بكمية االقتصاد المنزلى ، جامعة حمواف إلى  4549التدريس بقسـ إدارة المنزؿ منذ أكتوبر    - 4 
 اآلف.

 –لمنزلػػى بقسػػـ إدارة المنػػزؿ بكميػػة االقتصػػاد ا  4552التػػدريس لمدراسػػات العميػػا منػػذ عػػاـ    - 2 
 جامعة حمواف إلى اآلف .

جامعػة المنوفيػة لمرحمػة البكػالوريوس والدراسػات العميػا  –التدريس بكميػة االقتصػاد المنزلػى    - 2 
 . 2222الى عاـ  4554مف عاـ 

إلػػػى اآلف  4556التػػػدريس بكميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة بالقػػػاىرة جامعػػػة عػػػيف شػػػمس منػػػذ عػػػاـ    - 4 
 ه .لمرحمة الدراسات العميا ماجستير ودكتورا 
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قسـ االقتصاد المنزلى جامعة قناة السويس مػف عػاـ  –التدريس بكمية التربية باإلسماعيمية    - 9 
 . 2222إلى عاـ  4554

 –بجامعػػة أـ القػػرى  2225/2242االعػػارة إلػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية لمعػػاـ الجػػامعى    - 5 
دارة المنزؿ والتدريس لمرحم –كمية الفنوف والتصميـ الداخمى  ة البكػالوريوس قسـ المسكف وا 

 عمى الرسائة العممية. واإلشراؼوالماجستير والدكتوراه 

جامعة أسػيوط تخصػص إدارة المنػزؿ واقتصػاديات األسػرة  –التدريس بكمية التربية النوعية    - 4 
 .2249/2245لمرحمة الدراسات العميا لمعاـ الجامعى 

جامعــة حمــوان  –نزلــى بكميــة االقتدــاد الم مرحمــة البكــالوريوسلتدريســها تــم  المقــررات التــى
جامعــة األز ــر وكميــة  –جامعــة المنوفيــة وكميــة االقتدــاد المنزلــى  –وكميــة االقتدــاد المنزلــى 

جامعــة طنطــا وكميــة التربيــة  –جامعــة عــين شــمس وكميــة التربيــة النوعيــة  –التربيــة النوعيــة 
 : جامعة قناة السويس –النوعية جامعة بنها وكمية التربية باإلسماعيمية 

 الفرقة األولى. –ئ اإلدارة مباد - 4

 الفرقة الثانية . –إدارة المنزؿ  - 2

 الفرقة الثانية. –إدارة الموارد األسرية بالمغة العربية واإلنجميزية  - 2

 الفرقة الثانية والفرقة الثالثة. –أدوات وأجيزة منزلية  - 4

 الفرقة الثالثة. –ت ثيث المنزؿ وتطوره  - 9

 الفرقة الثانية. –نمو الطفة ورعايتو  - 5

 الفرقة الثالثة. –شيد االستيالؾ تر  - 4

 الفرقة الثالثة. –البيت النموذجى  - 6

 الفرقة الثالثة. –إدارة السكف  - 5

 الفرقة الرابعة. –إدارة وتنمية الموارد البشرية  - 42

 الفرقة الرابعة. –إدارة المشروعات  - 44

 الفرقة الرابعة. –المشروع  - 42

 
 –جامعـة حمـوان  –االقتدـاد المنزلـى  المقررات التى تم تدريسها بمرحمة الدراسـات العميـا بكميـة

 :جامعة عين شمس –كمية التربية النوعية 
 ماجستير. –إدارة موارد متقدمة  - 4

 ماجستير. –تكنولوجيا األدوات واألجيزة  - 2

 ماجستير. –إدارة الوقت والجيد  - 2

 ماجستير. –قرا ات وبحوث بالمغة اإلنجميزية  - 4

 ماجستير. –طرؽ البحث العممى  - 9
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 ماجستير. –التخصص اإلبداع فى مجاؿ  - 5

 ماجستير. –إدارة مشروعات  - 4

 دكتوراه. –إدارة وتنمية الموارد البشرية  - 6

 دكتوراه. –قياس وتحمية الموارد البشرية  - 5

 دكتوراه. –اقتصاديات األسرة وترشيد االستيالؾ  - 42

 دكتوراه. –أجيزة مؤسسات متقدـ  - 44

 دكتوراه. –حمقة بحث  - 42

 
جامعة  –دارة المنزل بكمية الفنون والتدميم الداخمى المقررات التى تم تدريسها بقسم السكن وا  

ـــام الجـــامعى  ـــة الســـعودية لمع ـــة العربي ـــرا بالمممك ـــة البكـــالوريوس  9000-9000أم الق لمرحم
 والدراسات العميا:

 الفرقة األولى. –إدارة المنزؿ  - 4

 الفرقة الرابعة. –طرؽ البحث العممى  - 2

 الفرقة الرابعة . –المشروع البحثى  - 2
 ماجستير. –عبر التاريخ بالمممكة العربية السعودية  تطور المسكف - 4

 دكتوراه  –القيادة  - 9

 دكتوراه. –إدارة األعماؿ  - 5

 
 –تخدـص إدارة المنـزل واقتدـاديات األسـرة بكميـة التربيـة النوعيـة المقررات التى تم تدريسـها 

 جامعة أسيوط لمرحمة الدراسات العميا دكتوراه ) نظرا وتطبيقى( :
 ألسرية متقدـ.إدارة األزمات ا -4

 األدوات واألجيزة المنزلية متقدـ. -2

 متغيرات العصر واإلستيالؾ األسرى. -2

 القيمة اإلنتاجية ألعماؿ المنزؿ. -4

 إدارة ضغوط العمة., -9

 إدارة مشروعات منزلية صغيرة متقدـ. -5

 الثقافة االستيالكية وسموؾ المستيمؾ. -4

 إدارة مؤسسات متقدـ. -6
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 النشاط العلمى الجطبيقى
 

برئاسة لجنة النظاـ والمراقبة ألعماؿ امتحانات الفرقػة األولػى بكميػة االقتصػاد المنزلػى القياـ    - 4 
 2222،  2224،  2222،  4555،  4556،  4544جامعة حمواف فى األعواـ التاليػة  –
. 

القياـ برئاسة لجنة النظاـ والمراقبة ألعمػاؿ امتحانػات الفرقػة الثانيػة بكميػة االقتصػاد المنزلػى    - 2 
 . 2224،  2222مواف عامى جامعة ح –

جامعة حمػواف منػذ  –اإلشتراؾ فى لجنة امتحانات الت ىيمى لمدكتوراه بكمية االقتصاد المنزلى    - 2 
 ضمف لجنة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة . 2242إلى عاـ  4556عاـ 

جامعػػة المنوفيػػة  –فػػى لجنػػة امتحانػػات الت ىيػػة لمػػدكتوراه بكميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  االشػػتراؾ   - 4 
 ضمف لجنة إدارة المنزؿ  . 2224إلى عاـ   4556منذ عاـ 

ة ألعماؿ امتحانات الدراسات العميا كمية االقتصاد المنزلى قبالقياـ برئاسة لجنة النظاـ والمرا   - 9 
 . 2226 – 2224جامعة حمواف لمعاـ الجامعى  –

 .2244/2242رئيس لجنة طبع االمتحانات لمرحمة الدراسات العميا لمعاـ    - 5 
 عمى التربية العممية لمفرقة الرابعة بقسـ االقتصاد المنزلى التربوى . االشراؼ   - 4 

رئػػيس لجنػػة تحديػػد المواصػػفات الفنيػػة المناقصػػة العامػػة ألدوات النظافػػة بجامعػػة حمػػواف منػػذ    - 6 
 .2222حتى عاـ  4554عاـ 

المشاركة فى إعداد الييكة اإلدارى والتطبيقى المقترح لتشػغية دار الحضػانة بالكميػة كمعمػة    - 5 
تدريس لممقررات عمػى مسػتوى مرحمتػى البكػالوريوس والدراسػات العميػا وذلػؾ بالعػاـ الجػامعى 

2244/2242. 
رئػػػػػػيس لجنػػػػػػة شػػػػػػئوف خدمػػػػػػة المجتمػػػػػػع وتنميػػػػػػة البيئػػػػػػة المنبثقػػػػػػة مػػػػػػف مجمػػػػػػس الكميػػػػػػة عػػػػػػاـ    - 42 

2224/2229. 
 .2225حتى عاـ  2229ورئيس المجنة مف عاـ  2222عضو لجنة الدراسات العميا لعاـ    - 44 
 .2225لعاـ  2229ورئيس المجنة مف عاـ  2222العالقات الثقافية لعاـ عضو لجنة    - 42 
 .2225إلى  2229ورئيس المجنة مف عاـ  2224عضو بمجنة المكتبة لعاـ    - 42 
كػػرئيس لمقسػـ ووكيػػة لمكميػػة وعضػػو  2225إلػػى  2222عضػو فػػى مجػػالس الكميػػة منػذ عػػاـ    - 44 

دارة مؤسسػػات األسػػرة ك قػػدـ أسػػتاذ بقسػػـ إ 2244-2242فػػى مجمػػس الكميػػة لمعػػاـ الدراسػػى 
خبيػر مػف السػادة الػوكال  ك 2244/2242والطفولة وعضو فى مجمس الكمية لمعػاـ الدراسػى 

كرئيس لقسـ إدارة مؤسسػات األسػرة ـ 2245وعاـ  2244 ، 2242السابقيف ولمعاـ الدراسى 
 .والطفولة

ديف لمػدورة لمسػاععضو بالمجنة العممية الدائمة لالقتصاد المنزلى لترقيػة األسػاتذة واألسػاتذة ا   - 49 
 إلى اآلف. 2242الحادية عشرة مف 

 .2249يناير إلى  2242عضو بمجنة قطاع االقتصاد المنزلى والتربية النوعية مف يناير    - 45 
خػػالؿ  British Foundationمػػف  Human Developmentالحصػػوؿ عمػػى دبمػػـو    - 44 

 ؟2249شيرى مارس وابرية لعاـ 
 د ( لمية ) حضوز ، مشازكة ، إعداالمؤثمسات الع
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كميػػػػػة  –جامعػػػػػة المنوفيػػػػػة  –االشػػػػتراؾ فػػػػػى المػػػػػؤتمر المصػػػػػرى األوؿ لالقتصػػػػػاد المنزلػػػػػى    - 4 

تحػػت شػػعار االقتصػػاد المنزلػػى  4555مػػارس  29 – 24االقتصػػاد المنزلػػى فػػى الفتػػرة مػػف 
والتنمية وتقديـ بحث بعنواف : " المنػاخ األسػرى وعالقتػو باتخػاذ األبنػا  المػراىقيف لمقػرارات 

 عمى تالميذ المرحمة الثانوية ( .   دراسة ميدانية
جامعػػة  –اإلشػػتراؾ فػػى المػػؤتمر العممػػى الرابػػع لنقتصػػاد المنزلػػى بكميػػة االقتصػػاد المنزلػػى    - 2 

 25 – 29تحػػػت شػػػعار " االقتصػػػاد المنزلػػػى والتنميػػػة البشػػػرية " فػػػى الفتػػػرة مػػػف  –حمػػػواف 
 .وتقديـ بحث مستخمص مف رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة  4554فبراير 

المشػػاركة فػػى أعمػػاؿ المػػؤتمر المصػػرى الثػػانى لنقتصػػاد المنزلػػى والمنعقػػد بكميػػة االقتصػػاد    - 2 
وذو الحاجػات وسػالمة الطعػاـ(  –جامعة المنوفية تحت شعار الطفػة الطبيعػى  –المنزلى 

 . 4554مايو  25 – 29فى الفترة مف 
دارة األسػػرة " التػػابع لمييئػػة العامػػة لقصػػور    - 4  الثقافػػة والمنعقػػد بػػدار حضػػور مػػؤتمر " المػػرأة وا 

 . 4555ابرية  46 – 44الضيافة بجامعة عيف شمس فى الفترة مف 
حضور المػؤتمر العممػى بعنػواف : " نحػو تطػوير مصػادر المعمومػات اإللكترونيػة لمواجيػة    - 9 

التحػػدى الحضػػارى " التػػابع لمجمعيػػة المصػػرية لػػنظـ المعمومػػات وتكنولوجيػػا الحاسػػبات فػػى 
 . 4555بر ديسم 42 – 42الفترة مف 

حضور المؤتمر العممى األوؿ لمبيئة تحت رعاية وزير التعميـ بجامعة حمواف بشعار " دور    - 5 
 . 4554إبرية  2 -4الجامعة فى نشر الثقافة والبيئة ومواجية التموث " فى الفترة مف 

حضػػور المػػؤتمر القػػومى السػػنوى الرابػػع لمركػػز تطػػوير التعمػػيـ الجػػامعى . معيػػد دراسػػات    - 4 
جامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس ، تحػػػػت شػػػػعار " تطػػػػور المنػػػػاىب فػػػػى الجامعػػػػات رؤيػػػػة  –الطفولػػػػة 

نػػػوفمبر  5 – 4مسػػتقبمية" والػػذى عقػػػد بػػدار الضػػػيافة بجامعػػة عػػيف شػػػمس فػػى الفتػػػرة مػػف 
4554 . 

جامعػة حمػواف،  –االشتراؾ فى لجنة تحضػير المػؤتمر العممػى الخػامس لالقتصػاد المنزلػى    - 6 
المجتمعػػات العمرانيػػة الجديػػدة " فػػى الفتػػرة تحػػت شػػعار " دار االقتصػػاد المنزلػػى فػػى تنميػػة 

لقػػا  بحػػث بعنػػواف : " دراسػػة فاعميػػة برنػػامب إرشػػادى لمتخطػػي   4556مػػايو  5 – 9مػػف  وا 
 دراسة تطبيقية " . –لموجبات فى إنقاص وزف ربات األسر ذوات السمنة المفرطة 

 2–لمنزلػػى كميػػة االقتصػػاد ا –اإلشػػتراؾ فػػى المػػؤتمر المصػػرى الثالػػث لنقتصػػاد المنزلػػى    - 5 
سػبتمبر  5 – 6تحت شعار " االقتصاد المنزلى واألسرة " فى الفترة مف  –جامعة المنوفية 

. وتقديـ بحث بعنواف " إتجػاه ربػة األسػرة نحػو ترشػيد اإلسػتيالؾ وعالقتػو بػالتوافق  4556
 األسرى " .

ات حضور المؤتمر الدولى لنحصا  وعموـ الحاسػب وتطبيقػات بكميػة الحاسػبات والمعمومػ   - 42 
 . 4556مايو  44 – 5جامعة حمواف فى الفترة مف  –

 –جامعػة حمػواف  –حضور المؤتمر العممى الثانى لكمية التربيػة الرياضػية لمبنػات بػالجزيرة    - 44 
تحػػت شػػعار " الرياضػػة وتنميػػة المجتمػػع العربػػى ومتطمبػػات القػػرف الحػػادى والعشػػريف " فػػى 

 . 4556أكتوبر  45 – 4الفترة مف 
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حضور مؤتمر االتحاد العاـ لنقابات عمػاؿ مصػر مػف أجػة أدا  أفضػة لممػرأة العاممػة فػى    - 42 

القطاع الخػدمى الحكػومى بالتعػاوف مػع وزارة القػوى العاممػة واليجػرة ووزارة التنميػة اإلداريػة 
 . 4556أكتوبر  24 – 29فى الفترة مف 

والمنعقػد بكميػة االقتصػاد  المشاركة فى فاعميات المؤتمر المصرى الرابع لالقتصػاد المنزلػى   - 42 
تحت شعار االقتصاد المنزلى وصحة اإلنساف  والمنعقػد فػى  –جامعة المنوفية  –المنزلى 
 . 4555سبتمبر  2 -4الفترة مف 

جامعة حمواف  –حضور المؤتمر القومى األوؿ لمركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجيا    - 44 
 .4555مايو  42 – 42ترة مف بعنواف : " مصر وتحديات القرف القادـ " فى الف

جامعػة الممػؾ  –كميػة االقتصػاد المنزلػى  –اإلشتراؾ فػى المػؤتمر االوؿ لنقتصػاد المنزلػى    - 49 
تحػػػػت عنػػػػواف : " االقتصػػػػاد  26/5/4555 – 25عبػػػػد العزيػػػػز ، بجػػػػدة ، فػػػػى الفتػػػػرة مػػػػف 

المنزلػى ودوره فػػى خدمػة المجتمػػع . وذلػػؾ بتحكػيـ بحػػث بعنػػواف : " مػدى مال مػػة تصػػميـ 
مسكف لتمبيػة إحتياجػات األسػرة حديثػة االسػتيطاف واسػتطالع اآلرا  حػوؿ بعػض المفػاىيـ ال

 المقترحة لموحدة السكنية المستقبمية   دراسة ميدانية بمنطقة بنجر السكر( .
المواطنػة  –حضور المؤتمر األوؿ لممجمس القومى لممرأة بعنواف : " نيضة مصر " المػرأة    - 45 

مػػارس لعػػاـ  42قػػاىرة الػػدولى لممػػؤتمرات يػػـو األحػػد الموافػػق والتنميػػة المنعقػػد فػػى مركػػز ال
 ـ . 2222

كميػة االقتصػاد المنزلػػى  –االشػتراؾ فػى لجنػة اإلعػداد لممػؤتمر السػػادس لنقتصػاد المنزلػى    - 44 
 – 22جامعػػة حمػػواف تحػػت شػػعار " االقتصػػاد المنزلػػى وافػػاؽ المسػػتقبة " فػػى الفتػػرة مػػف  –
 . 2222إبرية  24

مػػػى األوؿ لرعايػػػة المسػػػنيف بمركػػػز الرعايػػػة الصػػػحية واالجتماعيػػػة حضػػػور المػػػؤتمر اإلقمي   - 46 
الواقع والم موؿ فى مطمػع  –جامعة حمواف بعنواف " المسنوف فى العالـ العربى  –لممسنيف 

 ـ . 2222إبرية  9 -2ألفية ثالثة " . والمنعقد فى الفترة مف 
جامعػػػة حمػػػواف  –زلػػػى كميػػػة االقتصػػػاد المن –المػػػؤتمر العممػػػى السػػػابع لالقتصػػػاد المنزلػػػى    - 45 

 24تحت شعار " التدريب والتطوير ضػرورة حتميػة لمتنميػة البشػرية" فػى الفتػرة مػف  2222
 . 2222إبرية  22 –

 –المؤتمر االقميمى الخامس لرعاية المسنيف بمركز الرعاية الصحية واالجتماعية لممسنيف    - 22 
 4سػتقبة فػى الفتػرة مػف جامعة حمواف بعنواف الرعاية المجتمعية لممسنيف بيف الحاضر والم

لقا  ورقة عمة بعنواف " رعاية المسنيف منزليًا " . 2224أكتوبر  42 –  وا 
تحػػػت شػػػعار البحػػػث العممػػػى  –المػػػؤتمر القػػػومى األوؿ لتطػػػوير منظومػػػة البحػػػث العممػػػى    - 24 

تحػت رعايػة  25/9/2229و  26والتطوير التكنولوجى سبيمنا لنقتصػاد المعرفػى . يػومى 
 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر .  –ة   دمحم حسنى مبارؾ ( السيد رئيس الجميوري

 وتم حضور جمسات عمل عن :
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 -تنميػػة اإلبػػداع واإلبتكػػار   –اقتصػػاديات وتمويػػة البحػػث العممػػى  –إدارة البحػػث العممػػى 
الخطػػػة االسػػػتراتيجية والتنفيذيػػػة لمنيجيػػػة التنفيػػػذ والمتابعػػػة والقػػػيـ  –تنميػػػة المػػػوارد البشػػػرية 

 . االستمرارية
 وتم حضور ورش عمل عن :

 البحوث االجتماعية . - أ 
 الصناعات النسيجية . - ب 
 الغذا  والزراعة . - ج 
 تحديث القرية والبيئة . - د 

تحػػت رعايػة األسػػتاذ   25/44/2229حضػور المػؤتمر العممػػى السػنوى لمجامعػػة المقػاـ يػوـ    - 22 
 الدكتور / عبد الحى الرفاعى عبيد رئيس جامعة حمواف .

فسػػية لمجامعػػات والمراكػػز البحثيػػة المصػػرية والعربيػػة فػػى إطػػار حضػػور مػػؤتمر القػػدرة التنا   - 22 
تحػػت  5/9/2225 – 4اتفاقيػػات تحريػػر التجػػارة الدوليػػة فػػى الخػػدمات خػػالؿ الفتػػرة ممػػف 

 د. عبد الحى الرفاعى عبيد رئيس الجامعة .2رعاية أ
بجامعػػػة حمػػػواف  –حضػػػور المػػػؤتمر  التاسػػػع لمشػػػروع تطػػػوير نظػػػـ المكتبػػػات والمعمومػػػات    - 24 

د. عمرو عزت 2/ عبد الحى الرفاعى عبيد رئيس الجامعة وتـ حضور أ2د2رعاية أتحت 
وتػػـ حضػػور  44/9/2225سػالمة رئػػيس الجامعػػة ووزيػػر التعمػػيـ العػالى السػػابق وذلػػؾ فػػى 

 موظفات المكتبة بالكمية وكذلؾ بالدراسات العميا وعدد مف أعضا  ىيئة التدريس بالكمية .
جامعة المنوفية   –لسنوى العاشر ، كمية االقتصاد المنزلى المشاركة فى فاعميات المؤتمر ا   - 29 

 . 2225أغسطس  –بعنواف " االقتصاد المنزلى والتطور التكنولوجى " 
 . 25/44/2225المشاركة فى المؤتمر العممى السنوى لمجامعة    - 25 
،  جامعػة حمػواف نػوفمبر  National Temps Dayالمشاركة فى المؤتمر السنوى الرابػع    - 24 

 ،2225. 
لمشاركة فى مػؤتمر المركػز القػومى لمبحػوث االجتماعيػة والجنائيػة " قضػايا الفقػر والفقػرا  ا   - 26 

 . 49/2/2224فى مصر " ، 
المشػػػاركة فػػػى المػػػؤتمر الػػػدورى الثالػػػث لمبحػػػوث العمميػػػة وتطبيقاتيػػػا ، مركػػػز المػػػؤتمرات ،    - 25 

 . 2224مايو  9-2جامعة القاىرة 
دة لتكنولوجيا المعمومات ، جامعة القاىرة المشاركة فى حضور مؤتمر افتتاح الشبكة الموح   - 22 

 . 2224، ابرية 
 2–جامعػػة عػػيف شػػمس  –كميػػة التربيػػة  –المشػػاركة فػػى فاعميػػات المػػؤتمر العممػػى األوؿ    - 24 

عقد بمركػز  2224ابرية  49-44بعنواف " التفكير االبداعى وطموحات الواقع المصرى " 
 القاىرة الدولى لممؤتمرات .
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 –بػدمياط  –كميػة التربيػة النوعيػة  –مؤتمر العممى السنوى الثامف المشاركة فى فاعميات ال   - 22 
جامعة المنصػورة بعنػواف " تطػوير األدا  بكميػات التربيػة النوعيػة فػى ضػو  معػايير الجػودة 

 .2224ابرية  24-22واالعتماد ومتطمبات سوؽ العمة واحتياجات المجتمع " 
ـ تقنيػات التعمػيـ بجامعػة حمػواف فػى المشاركة فى المؤتمر الختامى لمشروع تطوير استخدا   - 22 

 . 26/9/2224يـو 
المشػػاركة فػػى المػػؤتمر الختػػامى لمشػػروع " تحسػػيف جػػودة التعمػػيـ فػػى مجػػاؿ التغذيػػة وعمػػـو    - 24 

 .HEEPF 9/5/2224األطعمة المموؿ مف صندوؽ مشروع تطوير التعميـ العالى 
الصناعات الجمدية المشاركة فى المؤتمر الختامى لمشروع تحسيف جودة التعميـ فى مجاؿ    - 29 

جامعػػة حمػػواف الممػػوؿ مػػف صػػندوؽ  –قسػػـ المالبػػس والنسػػيب بكميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  –
 . 2225ديسمبر  HEEPFتطوير التعميـ العالى 

 DAAD  5/4/2224المشػاركة فػى مػؤتمر بػيف جامعػة حمػواف والمفوضػة األلمانيػة فػى    - 25 

Egyptian German Tempus Seminnar 207 Egyptian German-Year of 

Science and Technolgy  . 
إدارة أزمػػػة المعمومػػػات فػػػى ضػػػو   –المشػػػاركة فػػػى فاعميػػػة مػػػؤتمر السػػػنوى الحػػػادى عشػػػر   - 24

، جامعػػة عػػيف شػػمس  وتقػػديـ  2225وحػػدة بحػػوث األزمػػات ديسػػمبر  –تحػػديات العولمػػة 
ردىػػػا بحػػػث بعنػػػواف فاعميػػػة برنػػػامب برسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا العولمػػػة عمػػػى إدراؾ الزوجػػػة لموا

 األسرية فى إدارة األزمات .
المػػؤتمر الػػدولى الخػػامس حػػوؿ اآلفػػاؽ المسػػتقبمية لمتنميػػة البيئيػػة فػػى  فاعميػػةالمشػػاركة فػػى   - 26

جامعػػة  –الػػوطف العربػػى ومواجيػػة التحػػديات لمجمعيػػة األكاديميػػة المصػػرية لمتنميػػة البيئيػػة 
اعمية برنامب إرشادى وتقديـ بحث بعنواف " ف 45/4/2226-42عيف شمس فى الفترة مف 

 لتنمية الوعى بردارة جودة البيئة المنزلية .
حضور فاعميات المؤتمر العممى الدولى األوؿ بكمية الفنوف التطبيقية تحت شعار " قضػايا   -25

 .2226مارس  29 – 24التصميـ فى األلفية الثالثة" فى الفترة مف 
 – 5المنصػػػػػورة فػػػػػى الفتػػػػػرة مػػػػػا بػػػػػيف  المشػػػػػاركة فػػػػػى فاعميػػػػػات المػػػػػؤتمر العممػػػػػى بجامعػػػػػة  - 42

وتقديـ بحث بعنواف " فاعمية برنامب مقترح لتنمية الوعى بالقدرات اإلنتاجية  42/4/2226
 لممرأة لمواجية الضغوط األسرية .

حضػػػور فاعميػػػات المػػػؤتمر العربػػػى الرابػػػع عشػػػر لالقتصػػػاد المنزلػػػى بعنػػػواف " الصػػػناعات   -44
لكميػػة  44/2242/ 2،  2مى والعػػالـ العربػػى " يػػو تقبة فػػى مصػػر الصػػغيرة الحاضػػر والمسػػ

 جامعة المنوفية. –االقتصاد المنزلى 
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حضػػػور فاعميػػػات المػػػؤتمر العممػػػى السػػػنوى  العربػػػى السػػػادس( الػػػدولى الثالػػػث ،  لتطػػػوير    -42
برامب التعميـ العالى النوعى فى مصر والوطف العربى فػى ضػو  متطمبػات عصػر المعرفػة 

كػػػرئيس جمسػػػة  44/4/2244-42ورة فػػػى الفتػػػرة صػػػجامعػػػة المن –ة ، كميػػػة التربيػػػة النوعيػػػ
 إدارة المنزؿ.

كميػة  –العربى الخامس عشر لالقتصاد المنزلػى  –حضور فاعميات المؤتمر الدولى األوؿ   -42
تحت شعار االقتصاد المنزلى وقضػايا الشػباب فػى  –جامعة المنوفية  –االقتصاد المنزلى 

كػػػػػػرئيس جمسػػػػػػة مناقشػػػػػػة أبحػػػػػػاث إدارة المنػػػػػػزؿ  – 2242مػػػػػػارس  26 – 24الفتػػػػػػرة مػػػػػػف 
 والمؤسسات.

 –المشػػػاركة فػػػى فاعميػػػات المػػػؤتمر العربػػػى األوؿ لكميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػى جامعػػػة حمػػػواف   -44
 2242مػػػايو  42-5تحػػػت شػػػعار "افػػػاؽ التعػػػاوف العربػػػى لتنميػػػة المجتمػػػع" فػػػى الفتػػػرة مػػػف 

 طفولة.كرئيس لجمسة مناقشة أبحاث إدارة مؤسسات األسرة وال
جامعػة حمػواف تحػت  –المشاركة فى فاعميات المؤتمر الدولى األوؿ لكمية االقتصاد المنزلى - 49

مػايو  – 5-6شعار "عموـ اإلنساف التطبيقية والتكنولوجيا فى األلفيػة الثالثػة فػى الفتػرة مػف 
 كرئيس لجمسة مناقشة أبحاث إدارة مؤسسات األسرة والطفولة. 2242

جامعػة  –المؤتمر الدولى الثانى العربى السادس عشر لالقتصػاد المنزلػى حضور فاعميات   -45
سػػػبتمبر  44-6المنوفيػػػة بعنػػػواف "االقتصػػػاد المنزلػػػى فػػػى خدمػػػة الصػػػناعة" فػػػى الفتػػػرة مػػػف 

 كرئيس جمسة مناقشة أبحاث إدارة المنزؿ . 2242
اف حمػػػو جامعػػػة  –المشػػػاركة فػػػى فاعميػػػات المػػػؤتمر الػػػدولى الثػػػانى لكميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػى   -44

 2244مػايو  4 – 9التنمية البشرية ومتطمبات سوؽ العمة فى الفترة مػا بػيف  عنوافتحت 
 كرئيس لجمسة مناقشة أبحاث إدارة مؤسسات األسرة والطفولة.

المشاركة فى فاعميات المؤتمر الػدولى الثالػث لكميػة اإلقتصػاد المنزلػى جامعػة حمػواف تحػت  – 46
-4رؤيػػػة تنمويػػػة" فػػػى الفتػػػرة مػػػا بػػػيف  –فػػػى الحػػػث العممػػػى  عنػػػواف "االتجاىػػػات الحديثػػػة

 كرئيس لجمسة مناقشة أبحاث إدارة مؤسسات األسرة والطفولة. 5/9/2249
 –جامعة طنطا بعنواف  –المشاركة فى المؤتمر العممى الدولى الثانى بكمية التربية النوعية   -45

 ـ.2249إبرية  2 -4مف  الدراسات لنوعية ودورىا فى بنا  مصر الجديدة فى الفترة
المشاركة فى المؤتمر العممى السنوى  العربى العاشر والدولى السابع( كمية التربيػة النوعيػة   -92

جامعػػة المنصػػورة بعنػػواف : التعمػػيـ العػػالى النػػوعى فػػى مصػػر والعػػالـ العربػػى ودوره فػػى  –
 ـ.2249إبرية  45 – 49فى الفترة مف  –تنمية المجتمع 
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 مج العلمية / ) مشازكة ، حضوز ( البساالندوات و

 

 حضور الندوات التى تنظميا الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى .   - 4 
اإلشػػػتراؾ فػػػى النػػػدوة العمميػػػة " االقتصػػػاد المنزلػػػى ومتغيػػػرات العصػػػر " فػػػى إطػػػار احتفػػػاالت    - 2 

وتقػديـ بحػث بعنػواف " العالقػة  4559ديسػمبر  42 – 5جامعة حمػواف بعيػدىا العشػريف مػف 
 يف مشاركة األطفاؿ فى القياـ باألعماؿ المنزلية وتكيفيـ االجتماعى المدرسى .ب

مػايو  4 -2حضور ندوة " االنتما  وتواصػة األجيػاؿ والمشػروعات القوميػة " فػى الفتػرة مػف    - 2 
4555  . 

حضػػوره نػػػدوة " دور النقابػػات فػػػى الػػدفاع عػػػف حقػػوؽ المػػػرأة ومواجيػػة تحػػػديات تنميػػة القػػػوى    - 4 
 . 25/6/4555 – 24الجامعة العمالية فى الفترة مف  –ة القاىر  –العاممة 

حضور ندوة القيادات النسائية حوؿ معايير العمػة الدوليػة والعربيػة وارتباطيػا بقػوانيف العمػة    - 9 
 . 44/2/2222 – 42الجامعة العمالية فى الفترة مف  –بالقاىرة  –والت ميف االجتماعى 

 –صػػرية " ب كاديميػػة السػػادات لمعمػػـو اإلداريػػة حضػػور نػػدوة " نحػػو تنميػػة متكاممػػة لمقريػػة الم   - 5 
 . 2222مارس  22 – 24فرع الدقيمية ، بدكرنس فى الفترة مف 

ندوة المجمس القومى لمطفولة واألمومػة بعنػواف : " ختػاف اإلنػاث منظػور ثقػافى واجتمػاعى "    - 4 
 . 5/42/2222فى 

ع وتنمية البيئػة " فػى بعنواف " دور خريجى مؤسسات األسرة والطفولة فى خدمة المجتم ةندو    - 6 
بكميػػػة  –وقػػػد قمػػػت برعػػػداد ىػػػذه النػػػدوة وبحضػػػور خريجػػػى أوؿ دفعػػػة لمشػػػعبة  2222فبرايػػػر 

 جامعة حمواف . –االقتصاد المنزلى 
طػارؽ رشػاد مػػدير  2وألقػى النػدوة د 2222نػدوة بعنػواف : " فحػص راغبػى الػزواج فػى فبرايػر    - 5 

 ت برعدادىا بالكمية.مركز فحص راغبى الزواج بمستشفى معيد ناصر " وقد قم
 –بكميػة االقتصػاد المنزلػى  –ندوة بعنػواف تفعيػة دور االقتصػاد المنزلػى فػى خدمػة المجتمػع    - 42 

 وقد قمت باإلشراؼ عمى إعداد الندوة . 46/4/2229جامعة حمواف يـو 
دمحم شفيق أستاذ عمـ االجتماع بجامعة عيف شمس ورئػيس مركػز بحػوث  2د2حضور ندوة أ   - 44 

د.عبدالحى الرفاعى 2وؾ اإلنسانى وميارات القيادة لمشباب " تحت رعاية أالتنمية عف " السم
عبيػػد رئػػيس الجامعػػة . التػػابع لقطػػاع خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة . التػػابع لمموسػػـ الثقػػافى 

 . 42/42/2229وذلؾ يـو  2229/2225لمعاـ الجامعة 
 إجرا المستخدـ فى  FP7المشاركة فى ندوة  المفوضة األوروبية بجامعة حمواف فى برنامب    - 42 

 . 2242-2224المشروعات البحثية مف 
تحػػت عنػػواف : " متطمبػػات سػػوؽ  –جامعػػة حمػػواف  –تنظػػيـ  نػػدوة لكميػػة االقتصػػاد المنزلػػى    - 42 

العمػػػة واحتياجػػػات المجتمػػػع " لمفرقػػػة الرابعػػػة شػػػعبة إدارة مؤسسػػػات األسػػػرة والطفولػػػة والقػػػت 
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دارة األعمػػػاؿ ومػػػدير المشػػػروعات الصػػػغيرة النػػػدوة أ.د. نجمػػػة مرتجػػػى أسػػػتاذ بكميػػػة التجػػػارة  وا 
 . 5/9/2224جامعة حمواف بتاريخ 

 إلقػػا  محاضػػػرة عػػػف جػػػودة الحيػػػاة بكميػػػة الفنػػػوف والتصػػػميـ الػػػداخمى بجامعػػػة أـ القػػػرى  مكػػػة   - 44 
 .2242( المممكة العربية السعودية فى شير ابرية المكرمة

 .45/42/2244عا  الموافق حضور ندوة عف اإلرشاد األكاديمى والدعـ الطالبى يـو األرب   - 49 
 بمقر الكمية. 4/2/2242حضور ندوة عف المكتبة الرقمية يـو األربعا  الموافق    - 45 

جامعػة حمػواف  –بكمية االقتصػاد المنزلػى  –منسق ندوة قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة    - 44 
  24/44/2242يـو : " قضايا األسرة والمجتمع " بعنواف 

كميػػػة لقسػػػـ إدارة مؤسسػػػات األسػػػرة والطفولػػػة  األعمػػػاؿوأصػػػحاب  منسػػػق ممتقػػػى الخػػػريجيف   - 46 
 . 22/2/2242يـو جامعة حمواف  –االقتصاد المنزلى 

 .24،26/2/2242حضور ممتقى الخرجيف لجامعة حمواف تحت رعاية رئيس الجامعة يـو    - 45 
جامعػة حمػواف  –كمية االقتصػاد المنزلػى  –منسق ندوة قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة    - 22 

 .9/42/2242رؤية مستقبمية " يـو  –" جودة أسموب الحياة  بعنواف :
المتمقػػى البيئػػى الثػػانى تحػػت عنػػواف "تطػػوير العشػػوائيات بػػيف الواقػػع والمػػ موؿ المشػػاركة فػػى    - 24 

نتاج الطاقة(. 24/2/2244يـو   كرئيس لجمسة   تدوير المخمفات وا 

لممخػػدرات والتفكػػؾ  نػػدوة عػػف إدمػػاف الشػػباب رلقػػا المشػػاركة فػػى النشػػاط الثقػػافى لمطػػالب ب   - 22 
 –بكميػة االقتصػاد المنزلػى  24/4/2244 األحػدالتغمب عميػو( يػوـ األسرى  أسبابيا وطرؽ 

 جامعة حمواف.

المشػػػػاركة فػػػػى الممتقػػػػى البيئػػػػى الثالػػػػث تحػػػػت عنػػػػواف "المشػػػػكمة السػػػػكانية ومعوقػػػػات البيئػػػػة    - 22 
 . 22/4/2249المستدامة فى مصر " يـو 

جامعػة  –كميػة االقتصػاد المنزلػى  –األسرة والطفولة المشاركة فى ندوة قسـ إدارة مؤسسات    - 24 
 .4/42/2244حمواف  بعنواف "ترشيد اإلستيالؾ والطاقة المتجددة" يـو األثنيف الموافق 

جامعػػة حمػػواف  –منسػػق نػػدوة قسػػـ إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة كميػػة االقتصػػاد المنزلػػى    - 29 
فػػػى سػػػوؽ العمػػػة " يػػػوـ األثنػػػيف  بعنػػػواف "دور خػػػريب قسػػػـ إدارة مؤسسػػػات األسػػػرة والطفولػػػة

 ـ.42/42/2249الموافق 

 
 الدوزات الجدزيبية 

 

 . 4555/ 4559حضور دورة إعداد المعمـ التى تنظميا جامعة حمواف ، وذلؾ عاـ    - 4 
 4555اإلشتراؾ فى دورة إعػداد القػادة اإلداريػيف عمػى مسػتوى  جامعػة حمػواف فػى الفتػرة مػف    - 2 

– 4554 . 



 -29- 
موظفػػات العػػامالت بالجمعيػػة التعاونيػػة لمبتػػروؿ بشػػارع القصػػر اإلشػػتراؾ فػػى دورة تػػدريب ال   - 2 

 . 4555العينى عف ترشيد إستيالؾ األجيزة المنزلية المعمرة فى إبرية 
 2عػف الشػئوف القانونيػة  –حضور دورة تنمية قػدرات أعضػا  ىيئػة التػدريس بجامعػة حمػواف    - 4 

 . 2229مايو  9 –
التػػابع لمشػػروع تنميػػة أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس القيػػاـ بالتػػدريس لػػدورة ميػػارات البحػػث العممػػى    - 9 

 . 2229بالجامعة وذلؾ شير يونيو 
والتابعة لمشروع تطوير  2229دورات كمبيوتر مف شير إبرية الى شير يولية  أربع حضور   - 5 

 وىى : HEEPFاستخداـ تقنيات التعميـ بجامعة حمواف 
 . استخداـ الوسائ  المتعددة فى إعداد العروض التقيمية والمحاضرات –
 استخداـ الجداوؿ إلكترونية فى إدارة المقررات الدراسية . –
 استخداـ متصفح اإلنترنت والبريد اإللكترونى ومجموعات النقاش وقوائـ البريد . –
تطوير صفحات اإلنترنػت واسػتخداـ شػبكة اإلنترنػت لموصػوؿ إلػى المعمومػات المتقدمػة  –

 عف المناىب األكاديمية .
 بجامعة حمواف .  2229ير أغسطس الشئوف المالية ش حضور دورة   - 4 
بجامعػػػة  24/5/2229-24حضػػػور دورة إدارة المػػػوارد البشػػػرية / التطػػػوير التنظيمػػػى مػػػف    - 6 

 حمواف.
وزارة اإلنتػػػاج الحربػػػى لعػػػاـ تنظػػػيـ وا عػػػداد دورات تدريبيػػػة لت ىيػػػة شػػػباب الخػػػريجيف التػػػابع لػػػ   - 5 

 بكمية االقتصاد المنزلى . 2229
 بجامعة حمواف .  22/4/2225عف الساعات المعتمدة  حضور دورة   - 42 
 بجامعة حمواف . 25/9/2225-24إدارة االجتماعات  حضور دورة   - 44 
 : CUICTTالحصوؿ عمى دورات تابعة بوزارة التعميـ العالى لمشروع    - 42 

 Basic Concepts of IT 

 Using Computer and Managing File  

 Word , Processing 

 Spreadsheet 

 Introduction to Pc Maintenance and Protetion   

 Presentations  

 Database 

 Information and Communication   

 بجامعة حمواف . 4/4/2226-22مف حضور دورة اإلدارة الجامعية    - 42 
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جامعػػة  –بكميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  4/2/2242رشػػادى االكػػاديمى يػػومى دورة اإل حضػػور   - 44 
 حمواف .

الفنوف والتصميـ الػداخمى بجامعػة أـ القػرى عمة دورة تدريبية لطالبات الفرقة الرابعة بكمية    - 49 
  مكػػة المكرمػػة( بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية عػػف تعمػػيـ ميػػارات البحػػث العممػػى فػػى كتػػاب 

 . 2242مشروع بحثى لمدة أسبوع فى شير مارس 
بكميػػػة االقتصػػػاد   44/2242،  6،  4حضػػػور دورة عػػػف إدارة االزمػػػات والكػػػوارث يػػػومى    - 45 

 جامعة حمواف . –المنزلى 
،  6عػػػػػف النػػػػػواحى الدسػػػػػتورية والقانونيػػػػػة فػػػػػى الجامعػػػػػات المصػػػػػرية يػػػػػومى  دورةحضػػػػػور    - 44 

 بكمية االقتصاد المنزلى . 5/42/2242
بكمية االقتصاد  26/5/2244، 24عف اليات تطوير البرامب التعميمية يومى  دورةحضور    - 46 

 جامعة حمواف. –المنزلى 
فة ووضػػع خػػرائ  المػػنيب يػػـو بعنػػواف فنيػػات صػػياغة نػػواتب التعمػػيـ المسػػتيد دورةحضػػور    - 45 

 بمقر الكمية. 44/2/2242
 .42/9/2242حضور دورة بعنواف " إعداد المقررات اإللكترونية " يـو الخميس    - 22 
 .بمقر الكمية 44/9/2242حضور دورة تدريبية بعنواف " التعميـ اإللكترونى" يـو    - 24 
 ية.بمقر الكم 4/4/2244حضور دورة تدريبية بعنواف " بنوؾ األسئمة " يـو    - 22 

حضػػػػور دورة تدريبيػػػػة عػػػػف التنميػػػػة البشػػػػرية مػػػػف المركػػػػز الكنػػػػدى بالمشػػػػاركة مػػػػع المركػػػػز    - 22 
 .26/2/2249البريطانى بقاعة المؤتمرات بجامعة األزىر يـو 
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 يةلمخبسات ع

 

  2229/2245 مف عاـ تحكيـ أبحاث لمجمة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى. 
 2245إلى  2222امعة المنوفية ، مف عاـ تحكيـ أبحاث بمجمة االقتصاد المنزلى ، ج . 
  ، 2229/2249 مف عاـتحكيـ أبحاث بمجمة كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة . 
  2245إلى  2222تحكيـ أبحاث بمجمة كمية الزراعة ، جامعة اإلسكندرية مف عاـ . 
  2245إلى  2224مف عاـ بمجمة عموـ وفنوف تصدرىا جامعة حمواف  أبحاثتحكيـ. 
  2245-2224حمواف مف عاـ كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة  مؤتمرات أبحاثتحكيـ 
  2245-2222مف  كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية مؤتمرات أبحاثتحكيـ. 
  جامعػػػػػػة حمػػػػػػواف  –كميػػػػػػة االقتصػػػػػػاد المنزلػػػػػػى  –أبحػػػػػػاث مجمػػػػػػة عمػػػػػػـو اإلنسػػػػػػاف التطبيقيػػػػػػة

2244/2245. 
 واألسػاتذة ترقيػة األسػاتذة  –مجنة العممية الدائمة لالقتصػاد المنزلػى االشتراؾ فى التحكيـ ، ال

 كة مف :لتحكيـ ترقية  والحادية عشر والعاشرةالمساعديف الدورة التاسعة 

 .4/2224فى شير  ك ستاذ مساعد  -كمية التربية بورسعيد  – د. نبيمة الوردانى -4
 ك سػػتاذ -جامعػة حمػواف  –كميػة االقتصػاد المنزلػى  –جػيالف صػالح الػديف  د.أ.ـ.  -2

5/2224 . 
فػػػػى شػػػػير ك سػػػػتاذ  -جامعػػػػة المنوفيػػػػة  –كميػػػػة اقتصػػػػاد منزلػػػػى  – نوفػػػػة أ.ـ. ربيػػػػع -2

4/2226. 
 د ػك سػػػػتاذ مساعػػػػ -جامعػػػػة المنوفيػػػػة  –كميػػػػة اقتصػػػػاد منزلػػػػى  –د. سػػػػموى زغمػػػػوؿ  -4

4/2226 . 
 5/2226ك ستاذ مسػاعد  -جامعة حمواف  –كمية اقتصاد منزلى  – د. منار خضر -9

. 
ك سػػػػػتاذ   -جامعػػػػػة حمػػػػػواف  –كميػػػػػة اقتصػػػػػاد منزلػػػػػى  –ـ.د زينػػػػػب عبػػػػػد الصػػػػػمد أ.  -5

4/2226 . 
ك سػػػػػتاذ مسػػػػػاعد  –جامعػػػػػة اإلسػػػػكندرية  –كميػػػػة الزراعػػػػػة  –د/ اينػػػػاس دمحم خمػػػػػيس  -4

4/2225 . 
ك ستاذ مساعد  –جامعة األزىر  –كمية االقتصاد المنزلى –د/ شريف جالؿ محفوظ  -6

5/2225 . 
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ك ستاذ  –جامعة حمواف  –كمية االقتصاد المنزلى  –ة أ.ـ. د/ نادية حسف أبو سكين -5
4/2225 . 

ك سػػػػتاذ مسػػػػاعد  –جامعػػػػة اإلسػػػػكندرية  –كميػػػػة الزراعػػػػة  –د/ نجػػػػوى عػػػػادؿ حسػػػػف  -42
5/2225. 

 – اإلسػػكندريةجامعػػة  –كميػػة التربيػػة النوعيػػة  –أ.ـ.د/ فػػاتف مصػػطفى كمػػاؿ لطفػػى  -44
 . 42/2225ك ستاذ 

جامعػػػة المنوفيػػػة ك سػػػتاذ مسػػػاعد  –نزلػػػى كميػػػة االقتصػػػاد الم –د/ مايسػػػة الحبشػػػى  -42
2/2244. 

 .5/2244جامعة حمواف ك ستاذ  –كمية االقتصاد المنزلى  –أ.ـ.د/ عبير الدويؾ  -42
ك سػػتاذ مسػػاعد  اإلسػػكندريةجامعػػة  –كميػػة التربيػػة النوعيػػة  –د. منػػى شػػرؼ الػػديف  -44

5/2244. 
سػتاذ مسػاعد جامعػة حمػواف  ك  –كمية االقتصاد المنزلى  –د. وفا  صالح الصفتى  -49

9/2242. 
جامعة المنوفية ك سػتاذ  –كمية االقتصاد المنزلى  –هللا سالـ د. ىياـ مصطفى عبد  -45

 .44/2242فى  –مساعد مناىب وطرؽ تدريس 
جامعة المنوفيػة ك سػتاذ  –كمية االقتصاد المنزلى  –د. ىبو هللا عمى محمود شعيب  -44

 .9/2242مساعد فى 
قسػـ  – اإلسػكندريةجامعػة  –كميػة الزراعػة  –د. نجال  عبد السالـ محمػود دسػوقى  -46

 ك ستاذ مساعد. 9/2242فى  –اإلقتصاد المنزلى 

قسػػػـ  –جامعػػػة عػػػيف شػػػمس  –كميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة  –أ.ـ.د. كامػػػة عمػػػر عػػػارؼ  -45
 .4/2242االقتصاد المنزلى ك ستاذ فى 

جامعػػػػة حمػػػػواف فػػػػى  –كميػػػػة االقتصػػػػاد المنزلػػػػى  –أ.ـ.د حنػػػػاف السػػػػيد أبػػػػو صػػػػبرى  -22
 ك ستاذ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة. 5/2242

جامعػػة المنوفيػػة ك سػػتاذ مسػػاعد  –كميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  –د. سػػياـ أحمػػد رأفػػت  -24
 مناىب وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلى.

 42/2242جامعػػة المنوفيػػة فػػى  –كميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  –أ.ـ.د. سػػموى زغمػػوؿ  -22
 ك ستاذ إدارة المنزؿ .

جامعة األزىر ترقيتيا إلػى أسػتاذ  –كمية االقتصاد المنزلى  –صالح رزؽ  إيمافد/  -22
 .24/4/2244مساعد فى 



 -25- 

جامعػػة المنوفيػػة ترقيتيػػا إلػػى  –كميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  – إسػػماعيةأ.ـ.د./ ميجػػة  -24
 . 25/6/2244منزؿ  إدارةأستاذ 

د ترقيتيػا إلػى أسػتاذ مسػاع اإلسػكندريةجامعة  –د./ ىالو سعيد كمية التربية النوعية  -29
 . 24/42/2244مناىب وطرؽ التدريس فى 

ترقيتيػػػا إلػػػى أسػػػتاذ فػػػى  اإلسػػػكندريةجامعػػػة  –أ.ـ.د/ ماجػػػدة خضػػػر كميػػػة الزراعػػػة  -25
46/44/2244. 

جامعة المنوفية بتاريخ  –كمية االقتصاد المنزلى  –أ.ـ.د/ سمحا  سمير إبراىيـ دمحم  -24
5/2249. 

جامعػػػػة المنوفيػػػػة فػػػػى  –كميػػػػة االقتصػػػػاد المنزلػػػػى  –د/ أميػػػػرة حسػػػػاف عبػػػػد المجيػػػػد  -26
44/44/2249. 

جامعػػة األزىػػر فػػى  –كميػػة االقتصػػاد المنزلػػى  –د/ منػػاؿ مرسػػى الدسػػوقى الشػػامى  -25
49/42/2249. 

جامعػػػػػة األزىػػػػػر فػػػػػى  –كميػػػػػة االقتصػػػػػاد المنزلػػػػػى  –د/ شػػػػػريف جػػػػػالؿ محفػػػػػوظ دمحم  -22
22/2/2245. 

 : االشتراك فى لجان الترقية بالمممكة العربية السعودية لكل من 

بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية  –جامعػػػػة أـ القػػػػرى  –رة بنػػػػت أحمػػػػد سػػػػالـ بػػػػاخور د/ أميػػػػ -
 .4/2225ك ستاذ مشارؾ  

بالمممكػػػة العربيػػػة  – األميػػػرة نػػػورا  بالريػػػاض(جامعػػػة  –د/ ابتسػػػاـ بنػػػت عبػػػد هللا الػػػزـو  -
 .5/2225ك ستاذ مشارؾ  –السعودية 

 .5/2242اذ مشارؾ فى جامعة األميرة نورا  بالرياض( ك ست –د/ وجداف عبد الرحمف  -
 

 الإشجساك فى الجمعيات العلمية

 

  إلى اآلف  4552عضو بمجمس إدارة الجمعية المصرية لنقتصاد المنزلى مف عاـ 
  نائػػب رئػػيس تحريػػر المجمػػة العمميػػة التػػى تصػػدرىا الجمعيػػة المصػػرية لالقتصػػاد المنزلػػى مػػف

 . 2244إلى  4559عاـ 
 2244/2249 مف عاـ  اد المنزلىأميف الصندوؽ الجمعية المصرية لالقتص. 
  2245نائب رئيس مجمس إدارة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى عاـ. 
 بالجمعية اإلعالمية لحماية المستيمؾ. عضو 
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 أعمال الجطويس 

 

جامعػػة حمػػواف  –االشػتراؾ فػػى لجنػػة تطػػوير منػػاىب شػػعبة إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة  -4
 ات العميا .عمى مستوى البكالوريوس والدراس

االشػػتراؾ فػػى إعػػداد وتطػػوير المنػػاىب والمقػػررات الدراسػػية بقسػػـ إدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات  -2
 جامعة المنوفية . –بكمية االقتصاد المنزلى 

االقتصػاد المنزلػى عمػى مسػتوى  األكاديميػة المرجعيػة لتعمػيـاإلشتراؾ فػى مشػروع المعػايير  -2
  2224يوليػو  – 2229مػف إبريػة  (QAAP)الجميورية والتابع لقطاع االقتصػاد المنزلػى 

. 
بكميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػى التػػػابع لمييئػػػة جػػػودة التعمػػػيـ أنشػػػا  وحػػػدة االشػػػتراؾ فػػػى مشػػػروع  -4

 القومية لضماف الجودة واالعتماد.
عقػػد ورشػػة عمػػػة لمشػػروع وضػػع المعػػػايير االكاديميػػة المرجعيػػة لتعمػػػيـ االقتصػػاد المنزلػػػى  -9

(QAAP) ، 2224جامعة حمواف ، شير ابرية  بكمية االقتصاد المنزلى . 
عقػػػػػػد نػػػػػػدوة ختاميػػػػػػة لمشػػػػػػروع وضػػػػػػع المعػػػػػػايير األكاديميػػػػػػة المرجعيػػػػػػة لتعمػػػػػػيـ االقتصػػػػػػاد  -5

التػػػابع لقطػػاع االقتصػػػاد المنزلػػػى ، بقاعػػة المػػػوتس بنػػادى الشػػػرطة يػػػـو  (QAAP)المنزلػػى
 . 24/5/2224األربعا  الموافق  

إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة ، عػػاـ تطػػوير الئحػػة البكػػالوريوس والدراسػػات العميػػا بقسػػـ  -4
2226 . 

دارة المنػػػزؿ  -6 كميػػػة الفنػػػوف  –تطػػػوير الئحػػػة البكػػػالوريوس والدراسػػػات العميػػػا بقسػػػـ السػػػكف وا 
 . 2242جامعة أـ القرى بالمممكة العربية السعودية عاـ  –والتصميـ الداخمى 

دارة المنػزؿ بكميػة المقررات وا عداد التقارير الخاصة ببرنػامب السػكف و  توصيورئيس لجنة  -5 ا 
 جامعة أـ القرى. –الفنوف والتصميـ الداخمى 

 –رئيس لجنة تطوير البرامب الدراسية عمى مستوى الكمية بكميػة الفنػوف والتصػميـ الػداخمى  -42
 .2225/2242جامعة أـ القرى خالؿ العاـ الدراسى 

 .2249جامعة بنيا لعاـ  –تحكيـ برنامب إدارة الفنادؽ بكمية التربية النوعية  -44
دارة المنػػػػزؿ بكميػػػػة الفنػػػػوف  -42 تحكػػػػيـ برنػػػػامب البكػػػػالوريوس والدراسػػػػات العميػػػػا بقسػػػػـ السػػػػكف وا 

 .2249جامعة أـ القرى بالسعودية لعاـ  –والتصميـ الداخمى 
 األعمال المتميزة :
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األمػػيف العػػاـ ونائػػب مقػػرر المػػؤتمر العربػػى لالقتصػػاد المنزلػػى وتكنولوجيػػا العصػػر الػػذى تػػـ  -4
والػػػذى حقػػػق نجػػػاح منقطػػػع النظيػػػر وخاصػػػة  45/4/2225 – 46تػػػرة مػػػف انعقػػػاده خػػػالؿ الف

بحضػػور رئػػيس الجامعػػة ونػػواب رئػػيس الجامعػػة وجػػا  ىػػذا المػػؤثر مػػع توجػػو رئػػيس الجامعػػة 
 جامعة المستقبة( .جامعة القرف الحادى والعشريف   –بتطوير وتحديث جامعة حمواف 

دكتػػوراه ( بنظػػاـ  –ماجسػػتير  –بمػػـو تطػػوير الئحػػة الدراسػػات العميػػا لجميػػع أقسػػاـ الكميػػة   د -2
 ـ وتـ اعتمادىا مف مجمس الجامعة . 2224الساعات المعتمدة لمعاـ الدراسى 

تطػػوير النظػػاـ اإلدارى بقسػػـ الدراسػػات العميػػا وتػػـ تنظػػيـ دورات تدريبيػػة لالسػػتعداد بتطبيػػق  -2
 , 2224/2226نظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الدراسى 

 تبة الكمية .تطوير شبكة اإلنترنت بمك -4
عػػػاـ مػػػف االقتصػػػاد المنزلػػػى ، جامعػػػة حمػػػواف عضػػػو فػػػى مجمػػػس إدارة وحػػػدة الجػػػودة بكميػػػة  -9

 . 2244 عاـ إلى 2224
التػػػابع لمعيػػػار  CTQAPمنسػػق ىػػػدؼ التعمػػػيـ والػػػتعمـ والتسػػػييالت الماديػػػة التػػػابع لمشػػػروع  -5

 ـ.2249إلى  2/2244الفاعمية التعميمية فى الفترة مف 

فى تخصص  أحسف الرسائة العممية عمى مستوى جامعات مصر كمحكـ فى لجاف الختيار -4
 إلى اآلف. 2244إدارة المنزؿ والمؤسسات منذ عاـ 

لقسػػػـ إدارة مؤسسػػػات األسػػػرة والطفولػػػة بكميػػػة  اح دور حضػػػانة نموذجيػػػة ومعمػػػة تػػػدريبىإفتتػػػ -6
إدارة قسػػـ  تحػػت رعايػػة رئػػيس 4/42/2242جامعػػة حمػػواف وذلػػؾ يػػـو  –االقتصػػاد المنزلػػى 

العزيز ووكيػة األسرة والطفولة أ.د. وفا  فػؤاد شػمبى وعميػد الكميػة أ.د. أشػرؼ عبػد مؤسسات
الكميػػة لشػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة أ.د. خالػػد القاضػػى وكػػذلؾ  وكيػػة الكميػػة لشػػئوف 

 التعميـ والطالب أ.د. راوية رزؽ.

 .2245-2249مراجع بكنتروؿ الدراسات العميا لمعاـ الجامعى  -5
ـ عمػػػػى مسػػػػتوى أعضػػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس بقسػػػػـ إدارة 2249بػػػػاألـ المثاليػػػػة لعػػػػاـ تػػػػـ التكػػػػريـ  -42

 جامعة حمواف. –كمية االقتصاد المنزلى  –مؤسسات األسرة والطفولة 

عػف فتػرة  2249جامعػة حمػواف لعػاـ  –تـ التكريـ بالمؤتمر الدولى الثالث لنقتصاد المنزلػى  -44
 .2225إلى  2224الوكالة لمدراسات العميا والبحوث مف 

تػػـ تقػػديـ شػػيادة تقػػدير بػػالمؤتمر الػػدولى الثالػػث لالقتصػػاد المنزلػػى جامعػػة حمػػواف لنشػػراؼ  -42
عمػػػى بحػػػوث طػػػالب مرحمتػػػى البكػػػالوريوس والدراسػػػات العميػػػا بقسػػػـ إدارة مؤسسػػػات األسػػػرة 

 .2249مايو  5 – 4والطفولة فى الفترة مف 
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نػػوفمبر  45 –مجمػػة حريتػػى  "جػػر والممػػح لمفاكيػػة" الطمػػاطـ لبقعػػة المقػػاؿ منشػػور بعنػػواف  -4
4559 . 

أفضػة طػػرؽ العنايػػة  –" قبػػة مػػا تحتػارى إختيػػارى الخامػة قبػػة المػػوف مقػاؿ منشػػور بعنػواف  -2
 . 4555سبتمبر ،  22" مجمة حريتى ، بمفروشات البيت 

ينػاير  9مجمػة حريتػى ،  " كػة شػى  باالتفػاؽ حتػى ميزانيػة رمضػاف " مقاؿ منشور بعنواف -2
4554 . 

نػػوفمبر  5مجمػػة حريتػػى ،  " نصػػائح قبػػة شػػرا  الموكيػػت والسػػجاد " مقػاؿ منشػػور بعنػػواف : -4
4554 . 

 9مجمػة حريتػى ،  " نصػائح ذىبيػة لمحفػاظ عمػى األجيػزة المنزليػة " مقاؿ منشػور بعنػواف : -9
 . 4554أكتوبر 

ر رمضػػاف حمقػػات تمفزيونيػػة بالقنػػاة الثانيػػة ببػػرامب المػػرأة واألسػػرة عػػف ميزانيػػة شػػي 2تقػػديـ  -5
 . 4555وعف السموؾ اإلستيالكى باألعياد وكيفية ترشيده وذلؾ فى شير ديسمبر 

 ـ .2222فبراير  2حديث منشور بعنواف : " المخموع ممنوع " بجريدة الجميورية الخميس  -4
 . 22252بمجمة حريتى لعاـ  " ميزانية رمضاف "مقاؿ منشور بعنواف  -6
 42264" بجريدة األىراـ ، العدد داخة المنزؿ " كيو ترعى المسنيف مقاؿ منشور بعنواف  -5

 بعنواف كيو ترعى المسنيف داخة المنزؿ. 2224نوفمبر  24يوـ األحد الموافق 
يػـو  4442، مجمػة أكتػوبر العػدد  " الكمية يحتاج إلييا المجتمع" االشتراؾ فى مقاؿ بعنواف -42

 " .  2229نوفمبر  29السبت الموافق 
 "اؿ بػػػرأس السػػػنة فػػػى ظػػػة انخفػػػاض المسػػػتوى االقتصػػػادى" االحتفػػػمقػػػاؿ منشػػػور بعنػػػواف  -44

 . 2229ديسمبر  24يـو السبت الموافق  46555بجريدة الجميورية العدد 
بجريدة أخبار اليـو يـو الجمعػة الموافػق  "" مواجية الضواب  واألزمات الماليةمقاؿ بعنواف  -42

2/44/2225 . 
ينػػاير  26ى يػػـو األحػػد الموافػػق مقالػػة بعنػػواف " رحمػػة سػػفر بػػدوف مشػػاكة " فػػى مجمػػة حريتػػ -42

2224. 
ينػاير  44مقالة بعنواف " تخطي  الميزانية مسئولية مف " بمجمة أكتوبر يـو األحػد الموافػق  -44

2224 . 



 -22- 

مقالػػػػػػة بعنػػػػػػواف " االوانػػػػػػى الصػػػػػػحية لطيػػػػػػى الطعػػػػػػاـ " بجريػػػػػػدة األىػػػػػػراـ ، يػػػػػػـو الخمػػػػػػيس  -49
42/5/2226 . 

اسػػبات " بجريػػدة األىػػراـ ، يػػـو الخمػػيس مقالػػة بعنػػواف " أفكػػار جديػػدة لتػػزييف بيتػػؾ فػػى المن -45
 . 2226ديسمبر  29الموافق 

تقػػػديـ حمقػػػات تمفزيونيػػػة عػػػف ميزانيػػػة األسػػػرة بقنػػػاة الرسػػػالة ، ببرنػػػامب حػػػور العػػػيف ، شػػػير  -44
 . 2226مارس 

بكميػة االقتصػاد المنزلػى  2226مػارس  24 – 46االشتراؾ فى فاعميات أسػبوع البيئػة مػف  -46
 جامعة حمواف . –

اف " أكة بقايا الطعاـ وا عادة استخداـ األشيا  القديمة "  روشتة الخبرا ( بجريػدة مقالة بعنو  -45
 . 4/4/2225المصرى اليوـ  ، يوـ الخميس 

مقالة بعنػواف " أحتمفػى مػع أفػراد أسػرتؾ بالعػاـ الجديػد بجريػدة األىػراـ يػـو الجمعػة الموافػق  -22
22/42/2244. 

رادىػػا" بجريػػدة األىػػراـ يػػـو األثنػػيف الموافػػق مقالػػة بعنػػواف " ميزانيػػة األسػػرة مسػػئولية كػػة أف -24
5/4/2242. 

 .2/5/2242مقالة بعنواف "وجبات سريعة ومفيدة" بجريدة األىراـ يوـ األحد الموافق  -22
مقالة بمجمة نصو الدنيا بعنػواف " بػدائة لمتغمػب عمػى مشػكمة الكيربػا  " فػى الصػيو يػـو  -22

 . 24،  25ص  4255العدد رقـ  45/9/2244السبت الموافق 
نصائح لمحفاظ عمػى مطبخػؾ فػى الصػيو " يػـو  42لة بمجمة نصو الدنيا بعنواف : " مقا -24

 . 22 – 22مف ص  4255العدد رقـ  45/9/2244السبت 
مقالػػػة بعنػػػواف " المػػػرأة ممكػػػة" الشػػػرا  فػػػى األكػػػازيوف بجريػػػدة األىػػػراـ يػػػوـ الخمػػػيس الموافػػػق  -29

24/6/2244. 
اـ بجريػػػػدة األىػػػػراـ يػػػػـو الجمعػػػػة الموافػػػػق مقالػػػػة بعنػػػػواف " إحسػػػػنى إدارة وقتػػػػؾ فػػػػى الصػػػػي -25

42/4/2249. 
مقالػػػػػػة بعنػػػػػػواف "الميزانيػػػػػػة مشػػػػػػكمة كػػػػػػة بيػػػػػػت " بجريػػػػػػدة األىػػػػػػراـ يػػػػػػـو األربعػػػػػػا  الموافػػػػػػق  -24

42/2/2245. 
 


