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 : ةالعلمي  تالمؤهال

 
 
 
 
 

 (8991) البكالوريوس

 ( بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف  تربوي إقتصاد منزلى )شعبة  التخصص

 جامعة حموان اسم الجامعة

 --------------------- عنوان الرسالة

 (3002) الماجستير

 إدارة المؤسسات والموارد األسرية التخصص

 حموانجامعة  اسم الجامعة

 فاعمية استخدام برمجيات الحاسب اآللي في التطبيقات العممية عنوان الرسالة
 لتأثيث المسكن "دراسة تجريبية"

 (3001الفلسفة ) الدكتـــــوراه

 إدارة المؤسسات والموارد األسرية التخصص

 جامعة حموان اسم الجامعة

 عنوان الرسالة
قيق التكامل ائط المتعددة في تحكفاءة استخدام التقنيات التفاعمية لموس

 الوظيفي والجمالي لمكمالت التصميم الداخمي لممسكن    االقتصادي و 
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 التدرج الوظيفي :
جامعة حموان  – المنزلي االقتصادكمية قسم ) إدارة المنزل ( تم التعيين بوظيفة معيدة ب -1

 . ( 1991عام ) 
ة مؤسسات األسرة والطفولة ( كمية االقتصاد تم التعيين بوظيفة مدرس مساعد بقسم ) إدار  -2

 . ( 2003جامعة حموان عام )  –المنزلي 
تم التعيين بوظيفة مدرس بقسم ) إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ( كمية االقتصاد  -3

 . ( 2001جامعة حموان عام )  –المنزلي 
 

 األبحاث العلمية :

كنيو عمى حل المشكالت االدارية أثر بعض العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والس -1
جامعة  –( مجمة كمية االقتصاد المنزلى 7117):  والتصميمية والتأثيثية المرتبطة بالمسكن

 .العدد الثامن والعشرون  –حموان 
دراسة مقارنة " الرضا الزواجي كما تدركو الزوجو وعالقتو بأدائيا ألدوارىا وصحتيا النفسية -7

جامعة  –( مجمة عموم وفنون دراسات وبحوث  7117)  :"عوديبين المجتمع المصري والس
 . 7117يناير  –حموان 

لدى  مكمالت التصميم الداخمىإنعكاس مشاىدة الدراما التميفزيونية عمى إختيار األثاث و   -3
"التنمية لكمية اإلقتصاد المنزلى المؤتمر الدولى الثانى  (7117: ) الفتيات المقبالت عمى الزواج

 . 7117مايو  9-6ة ومتطمبات سوق العمل " البشري
وعالقتيا بتحسين  فاعمية برنامج إرشادي لتمكين المرأة العاممة من إدارة صراع األدوار -7

 . جامعة حموان –مجمة كمية االقتصاد المنزلى ( 5105: ) نوعية الحياة
 

 : لمؤلف ات العلميةا
 األردن . -عمان  –دار الفكر  –(  7117تأثيث وديكور المسكن " النظرية والتطبيق ") -1

 حقوق الطبع والنشر محفوظة لممؤلف . -( 7117حاسب آلى تطبيقات ) -7

 حقوق الطبع والنشر محفوظة لممؤلف . -( 7116حاسب آلى متخصص ) -3

 7116/ .13317رقم اإليداع  –( 7116مشكالت الشباب بين األسرة والمجتمع )  -7
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  : ألعمال األكاديميةا
 البكالوريوس المقرارات التالية : التدريس لمرحلة -

 تأثيث وديكور المسكن .     –
 عالقات أسرية . -
 حاسب آلى تطبيقات . -
 حاسب آلى متخصص . -
 أسس تصميم المسكن . -
 دور الحضانه ورياض األطفال . -

 الدراسات العليا :لمرحلة التدريس  -

 . طرق بحث عممى -
 دراسات متقدمة فى الطفولة . -

 يز مسكن متقدم .تأثيث وتجه -

 إدرة مشروعات . -

 

 الخبرات في مجال الحاسب اآللي
 . ICDLالحصول عمى رخصة قيادة الكمبيوتر الدولية       -1

 : تاليةالبرامج ال * إجادة
 : يستخدم في كتابة المحاضرات واألبحاث . wordبرنامج  -1    

 واع اإلحصاء.: يستخدم في عمل الرسومات البيانية وعمل بعض أن excelبرنامج   -7

 : يستخدم في عمل المحاضرات .  power pointبرنامج   -3
 إعداد برامج تطبيقية في مجال التخصص )تأثيث المسكن ( من خالل الماجستير والدكتوراه وىى :* 
                                                     Home Furnishingبرنامج تأثيث المسكن.  -1    
 نامج مكمالت التصميم الداخمي لممسكن.بر  -7     

                                           House Interior Design Accessories 
 

 لدورات التدريبية :ا
مركز تنمية  -(  5112 /6/ 4-3" فى الفترة من ) مستويات الجودة في التدريسدورة "  -1

 القدرات والتدريب المستمر بجامعة حموان .
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مركزز تنميزة القزدرات والتزدريب  –( 5112 / 6/ 53-50)" فى الفترة من  تنظيم المؤتمرات"  دورة  -7
 .المستمر بجامعة حموان 

مركزز  – ( 5/5103/ 53-55) " فزى الفتزرة مزن استخدام التكنولوجيا فى التدريس دورة "   -3
 جامعة حموان . –تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

مركززز القيززاس والتقززويم  – (5/05/5103) بتززاري "  ختبممارات بنمموس األسممئمةتصممميم ا" دورة   -7
 .جامعة حموان  -كمية اإلقتصاد المنزلى  -الطالبى  

مركز ضمان  –(  03/5/5104" بتاري  ) كيفية إستخدام بطاقة اإلداء المتوازن دورة "   -6
 جامعة حموان .  -الجودة 

 - (3/3/5104-5)" فى الفترة من  عمال الجامعيةالجوانب المالية والقانونية فى األدورة "  -1
 جامعة حموان . –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

جراءات الطوارئ دورة "   -9 مركز ضمان  –(  55/2/5104" بتاري  ) األمن الصناعى وا 
 جامعة حموان .  -الجودة 

كز تنمية قدرات أعضاء هيئة مر  -( 17/3/7116-11" بتاري  ) " اإلدارة الجامعيةدورة   -3
  جامعة حموان . –التدريس والقيادات 

الهيئة  –( 7116/ 6/  73-79" بتاري  )  الطالب تقويم  وطرق  اإلمتحانات نظمدورة "   -7
 القومية لضمان جودة التعميم واإلعتماد .

( 7116/ 3/  13-17" بتاري  )  العالى التعميم لمؤسسات االستيراتيجى التخطيطدورة "  -11
 الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واإلعتماد . –

 

 العلمية : المؤتمرات
لمممممؤتمر العر ممممى " االمنزلززززي بالحضززززور واإلعززززداد لممززززؤتمر العممززززى التاسززززع ل قتصززززاد المشززززاركة  -1

 فزى الفتزرة مزن –جامعة حموان  – كمية اإلقتصاد المنزلى -" لإلقتصاد المنزلى وتكنولوجيا العصر
13-17/7/7111 . 

" اإلعتممماد األكمماديمى لمؤسممات  الززدولى األول –العربززى الرابززع المشززاركة بالحضززور فززى المززؤتمر  -7
كميززة التربيززة  -"  و ممرامج التعممميم العممالى النمموعى فممى مصممر والعممالم العر ممى ) الواقممع والمممأمول (

 . 7/7/7117-3فى الفترة من  – جامعة المنصورة –النوعية 
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عموم اإلنسان التطبيقية والتكنولوجيا فى األلفيمة الزدولى األول "  رالمشاركة بالحضور فى المؤتم -3
 . 7113/ 6/ 7-3فى الفترة من  –جامعة حموان  –كمية اإلقتصاد المنزلى  - الثالثة"

اإلقتصماد المنزلمى فمى " عشزر العربزى السزادس  –المزؤتمر الزدولى الثزانى المشزاركة بالحضزور فزى  -7
/ 7/ 11-11فززززى الفتززززرة مززززن جامعززززة المنوفيزززة  –المنزلززززي كميززززة االقتصزززاد  - خدمممممة الصممممناعة "

7113. 
قضمايا التعمميم فمى ظمل األلفيمة الثالثمة ) الواقمع الزدولى الثزانى "  المزؤتمرالمشاركة بالحضزور فزى  -6

 . 71/3/7117-76 فى الفترة منجامعة المنوفية  – التربية النوعيةكمية  - والمأمول (
التنمية البشرية ومتطمبمات  "الدولى الثزانى حث فى المؤتمر واإلعداد وتقديم ب المشاركة بالحضور -1

 . 6/7117/ 9-6فى الفترة من  حموانجامعة  –كمية االقتصاد المنزلي  - سوق العمل "
اإلقتصمماد المنزلممى فممى خدمممة العمممم والصممناعة الززدولى الثالززث "  المززؤتمرالمشززاركة بالحضززور فززى  -9

 . 11/7/7117-7 فى الفترة منجامعة المنوفية  – اإلقتصاد المنزلىكمية  - وقضايا المجتمع "

 - " التعميم النموعى ممن أجمل التنميمة المسمتدامةالدولى األول "  المؤتمرالمشاركة بالحضور فى  -3
 . 13/11/7117-17 فى الفترة من اإلسكندريةجامعة  – التربية النوعيةكمية 

" التعمميم النموعى فمى الزدولى السزابع  –المشاركة بالحضور والمناقشة فى المؤتمر العربزى العاشزر  -7
جممعزة المنصزورة فزى  –كميزة التربيزة النوعيزة  –"  مصر والعالم العر ى ودورة فى تنميمة المجتممع

 .7116/ 7/  11-16الفترة 
االتجاىمممات الحديثمممة فمممى البحمممث المشزززاركة بالحضزززور واإلعزززداد فزززى المزززؤتمر الزززدولى الثالزززث "  - 11

 6/7116/ 1-7جامعة حموان فى الفترة مزن  –االقتصاد المنزلي  كمية - " رؤية تنمويو -العممى
. 
نى لكميزززة التربيزززة النوعيزززة والزززدولى األول لقسزززم المشزززاركة بالحضزززور  فزززى المزززؤتمر الزززدولى الثزززا -  11

تقممدمنا فممى تعاوننمما رجمماال ونسمماء مسممار جديممد لرفاىيممة األسممرة والمعيشممة "  اإلقتصززاد المنزلززى 
 . 11/7116/ 71-76الفترة من  اإلسكندريه فىجامعة  -النوعية  التربيةكمية  - " المستدامو

 

 الندوات
 –جمودة أسمموب الحيماة " إدارة مؤسسزات األسزرة والطفولزة المشاركة واإلعداد لمندوة العممية لقسم   -1

 . 7113/ 3/17 بتاري  –جامعة حموان  –بكمية اإلقتصاد المنزلى "  رؤية مستقبمية
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" ترشيد االستيالس والطاقة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة العممية لقسم  المشاركة واإلعداد لمندوة -7
 . 7117/ 1/17بتاري   –جامعة حموان  –بكمية اإلقتصاد المنزلى  المتجددة "

المشززاركه بالحضززور فززى نززدوة : أسززاليب التقززويم الحديثززه " التززابع لوحززدة القيززاس والتقززويم الطالبززى   -3
 . 7117/ 17/17بتاري   –معة حموان جا –بكمية اإلقتصاد المنزلى 

إلقزززاء نزززدوف ضزززمن فعاليزززات المجنزززه اإلجتماعيزززه بالجمعيزززة المصزززريه ل قتصزززاد المنزلزززى بعنزززوان "   -7
الرضزززا الزواجزززى لممزززرأة وعالقتزززه بأدائهزززا ألدورهزززا وصزززحتها النفسزززيه " و لزززك فزززى العزززام الجزززامعى 

7113 /7117 . 
 –ظمززة مززن قبززل مكتززب المززنب الدوليززة بجامعززة حمززوان منالتعريفيززة النززدوة ال المشززاركة بالحضززور فززى -6

 .71/7/7116بتاري  
 المشاركه بالحضور فى ندوة " دور خريج قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولزه فزى سزوق العمزل "  -1

 . 7116/ 17/17بتاري   –جامعة حموان  –بكمية اإلقتصاد المنزلى 
صاد المنزلى " نظرة مسزتقبميه " بكميزة اإلقتصزاد المشاركه بالحضور فى ندوة التربيه النوعيه واإلقت  -9

 . 7116/ 77/11بتاري   –جامعة حموان  –المنزلى 
 أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة :

 بمين العشموائيات تطمويرفزى يزوم الممتقزى البيئزى الثزانى " بالحضور وصزياةة التوصزيات المشاركة  -1
 . 31/3/7117فى الفترة من  –عة حموان جام –بكمية اإلقتصاد المنزلى  " والمأمول الواقع

 
 : الطالبية األنشطة

 .7116/ 7117لمعام الجامعى " والطالب لجنة شئون التعميم  " المنبثقةمجنة عضو بال -1
 المشاركة كعضو فى لجان إنتخابات إتحاد الطالب التى أجريت بالكمية لمعام الجامعى -7

7116/7111 . 
 

 األعمال اإلنشائية والتطبيقية :
/ 7113لقيززام بأعمزززال أمانزززه مجمززس قسزززم إدارة مؤسسزززات األسزززرة والطفولززة عزززن العزززام الجزززامعى ا  -1

7113 . 
مزززن  إدارة مؤسسزززات األسزززرة والطفولزززةعضزززو المجنزززة المتخصصزززة بشزززراء الكتزززب الخاصزززة بقسزززم    -7

 . 7113/7117معرض الكتاب بأرض المعارض فى شهر يناير لمعام 
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 .7116/7111إلى  7117/ 7113لعام الجامعى من ا فى الفترفضو بكنترول الفرقة األولى ع -3
إلزززى   7113/7117فزززى الفتزززرة مزززن المشزززاركة فزززى أعمزززال المالحظزززة إلمتحانزززات الدراسزززات العميزززا  -7

7116/7111. 
 عضززو بالمجنززة الفنيززة بالمناقصززة العامززة لتوريززد أصززناف بالسززتيك لممطعززم المركزززى لمعززام المززالى -6

 يف وفحص األصناف . حيث اإلشتراك بفتب المظار  7117 /7113
عضزززو المجنزززة المتخصصزززة بشزززراء الكتزززب الخاصزززة بقسزززم  إدارة مؤسسزززات األسزززرة والطفولزززة مزززن   -1

 . 7117/7116معرض الكتاب بأرض المعارض فى شهر يناير لمعام 
 .7116/ 7117عضو بكنترول الفرقة األولى لمعام الجامعى  -9
كزززززة أدوات النظافزززززة لمعزززززام المزززززالى عضزززززو بمجزززززان البزززززت الفنزززززى والمزززززالى بالمناقصزززززة العامزززززة لمدار  -3

7117/7116.  
عضو بالمجنزه الفنيزة المسزتقمه لوضزع المواصزفات الفنيزة الخاصزة بالمناقصزة العامزة لتوريزد أدوات  -7

 . 7116/7111النظافة لمعام المالى 
 عضو الجمعيات  

 وحتى اآلن . 1777عضو الجمعية المصرية ل قتصاد المنزلى من عام  -

 

 ى مجال إدارة الجودة بالكليةاألنشطة المختلفة ف
 عضزززو فزززى لجنزززة إعزززداد برنزززامج وتقزززارير المقزززرارات لمرحمزززة البكزززالوريوس بقسزززم إدارة مؤسسزززات -1 

 وحتى اآلن. 7117/ 7113العام الجامعى من األسرة والطفولة 
عززن العززام البكززالوريوس  إدارة مؤسسززات األسززرة والطفولززة لمرحمززة المشززاركة فززى إعززداد تقريززر برنززامج -1

 . 7113/7117لجامعى ا
الماجسزززتير والزززدكتوراة بقسزززم إدارة مؤسزززات األسزززرة  طزززالب يم أراءالمشزززاركة فزززى توزيزززع اسزززتبيانات تقززز -7

 . 7113/7117لمرحمة الدراسات العميا عن العام الجامعى  الدراسيةمقرارات مل والطفولة
 والطفولزززة لمرحمزززةإدارة  مؤسسزززات األسزززرة ومقزززرارات برنزززامج ل ئط المزززنهجاخزززر المشزززاركة فزززى إعزززداد  -3

 . 7113/7117عن العام الجامعى  البكالوريوس
اإلقتصزززاد بقسزززم الدبمومزززة الماجسزززتير و و اسزززتبيانات تقزززيم أراء طزززالب الزززدكتوراة  تفريززز المشزززاركة فزززى  -7

 . 7113/7117لممقرارات الدراسية لمرحمة الدراسات العميا عن العام الجامعى  المنزلى التربوي 
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 إدارة  مؤسسززات األسززرة والطفولززة لمرحمززة مهززارات التوظيززف لبرنززامج المشززاركة فززى إعززداد مصززفوفة -6
 . 7113/7117عن العام الجامعى البكالوريوس 

إدارة  مؤسسززات األسززرة والطفولززة المشززاركة فززى إعززداد منهجيززة التطززوير والتحززديث لمقززرارات وبززرامج  -1
 . 7113/7117عن العام الجامعى تى البكالوريوس والدراسات العميا لمرحم
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