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 السيرة الذاتية
---- 

  .عبد الجميل زينب دمحم عبد الصمدم : ـــــاالس

جامعة  –كمية االقتصاد المنزلي  –بقسـ إدارة مؤسسات االسرة و الطفولو  االدارة أستاذالوظيفة : 
 .حمواف
 01001559647 :التميفون رقم 

 dr.zeinabgalil@hotmail.com :اإليميل

 :المؤىالت العممية
دارة مؤسسات وفنادؽ :درجة البكالوريوس المعيد العالي  -وزارة التعميـ العالي  -تخصص تغذية وا 
 .لالقتصاد المنزلي

 .كمية االقتصاد المنزلي -جامعة حمواف  -إدارة المنزؿ : ردرجة الماجستي

دراسة انماط سموؾ بعض األسر عند استخداميا لمواردىا في إعداد الوجبات " : عنوان الـرسالة 
 ."الغذائية

 .قتصاد المنزليكمية اال –جامعة حمواف  -تخصص إدارة المنزؿ  :  درجة الدكتوراه

قبل  ما الغذائية ألطفاؿتأثير القرارات الخاصة بالتغذية في األسرة عمى الحالة " : عنوان الــرسالة
 .( سنوات 6-2" ) المدرسة

 التــدرج الوظيفي :
 ـ .15/3/1983ـ إلى 1/10/1975معيدة بكمية االقتصاد المنزلي ػ بجامعة حمواف ػ اعتبارًا مف  -

بجامعة حمواف ػ اعتبارًا مف المنزؿ بكمية االقتصاد المنزلي.  دارةمدرس مساعد بقسـ إ -
 ـ.12/4/1992ـ إلى 16/3/1983

ـ 13/4/1992مدرس بقسـ إدارة المنزؿ بكمية االقتصاد المنزلي ػ بجامعة حمواف ػ اعتبارًا مف  -
 ـ.25/11/2000إلى 

تصاد المنزلي ػ بجامعة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة المنزؿ بكمية االقبقسـ استاذ مساعد  -
 ـ.  2008ـ  إلى  26/11/2000حمواف ػ اعتبارًا مف 
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الطفولة بكمية االقتصاد المنزلي ػ بجامعة حمواف بقسـ إدارة مؤسسات األسرة و ارة اإلدأستاذ  -
 ـ إلى األف.27/7/2008اعتبارًا مف 

 
 
 :عمال االكاديمية ) التدريـس (اال 

ًا وقسم إدارة المؤسسات والطفولة حاليًا بكمية االقتصاد التدريس في قسم إدارة المنزل سابق
 المنزلي ـ بجامعة حموان لمرحمة البكالوريوس لممناىج التالية :

إدارة منزؿ ) نظرؼ وتطبيقي( ػ األدوات واألجيزة المنزلية ) نظرؼ وتطبيقي( ػ مدخل عمـ 
( ( ػ تأثيث المسكف ) نظرؼ رؼ ) نظرؼ ( ػ نمو الطفل ورعايتو في األسرة ) نظاالقتصاد المنزلي 

 مبادغ اإلدارة العامة ) نظرؼ( ػ إدارة مؤسسات ) نظرؼ( أدوات وأجيزة مؤسسات . 
) نظرؼ( ػ تخطيط وا عداد وجبات ) نظرؼ ( ػ اإلشراؼ عمى البيت التدريبي ػ اإلشراؼ عمى 

 إدارة مشروعات )نظرؼ(.التربية العممي .

 مرحمة الدراسات العميا : 
 ة الماجستير:اوال مرحم 
قاعة بحث  ػ تخطيط وا عداد وجبات متقدـ ػػ إدارة مؤسسات متقدـ ػإدارة موارد متقدـ  -

 .لمماجستير
 ثانيا مرحمة الدكتوراة:

ػ أجيزة  مؤسسات متقدـ . إدارة و مراقبة االنتاج و الجودة . قياس وتحميل الموارد البشرية   -
. مشكالت االسكاف و التنمية المؤسسات في  إدارة جودة البيئىة. ة  مؤسسات متقدـ إدار 

 الدكتوراه . قاعة بحثالعمرانية. 

لماجستير التدريس بجامعة المنوفية كعضو منتدب لممواد السابقة لمرحمة البكالوريوس وا -
 .(2004حتي 1992)  والدكتوراه

ريوس التدريس بجامعة الزقازيق بكمية الزراعة كعضو منتدب لممواد السابقة في مرحمة البكالو  -
 .(2003حتي  2001)والماجستير

 التدريس خارج ج.م.ع:
 1" فصل دراسي وا عارة لمدة عاـ لمقرر إدارة المنزؿ لعزيز "جدةالتدريس بجامعة الممؾ عبد ا -

 .(1994،1995،1996)اقتصاديات األسرة  و البيت التدريبي  2، إدارة المنزؿ
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حتي ـ 28/8/2004مف  لي"" االقتصاد المنز "جدةالتدريس بجامعة الممؾ عبدالعزيز -
 : لمقررات مرحمو البكالوريوس التالية 6/2009

 -األدوات واألجيزة المنزلية -( 2لموارد األسرية )إدارة ا  -( 1إدارة الموارد األسرية ) -
إدارة مؤسسات االعاشة  -مؤسسات أدوات وأجيزة ال -اقتصاديات األسرة وترشيد االستيالؾ 

بحث  - بحث )أ( -رعاية مسنيف    -ؤسسات المنزؿ ادارة م التدريب العممي عمى إدارة -
 مشروع بحثى )ب(

اإلعالف  -تقدـ األدوات واألجيزة المنزلية الم -إدارة منزؿ متقدـ  :مرحمة الماجستيرمقررات  -
رشاد المستيمؾ   .وا 

اقتصاديات األسرة وعالقتيا بخطط التنمية االجتماعية  : مرحمة الدكتوراة مقررات -
 .تحميل مشكالت إدارة المنزؿ -دية واالقتصا

 اإلشراف عمى الرسائل العممية
 رسائل ماجستير: 
 ذية طفل ما قبل المدرسة قتو بتغالتخطيط لموجبات الغذائية وعال:  (1996كامل عمر عارؼ ) .1

 .جامعة عيف شمس - التربية التوعيةكمية  -رسالة ماجستير -سنوات(4- 2)

 األنشطة الجسمية  دراسة تجريبية وزف الجسـ عمى أداء بعضتأثير  : (2000منى السيد احمد ) .2
 جامعة حمواف . -رسالة ماجستير كمية االقتصاد المنزلي  -

 -المناخ األسرؼ لدػ طالب الجامعة عالقة إدارة الوقت ب : (2001عمر ودمحم ومصطفى ) .3
 رسالة ماجستير كمية االقتصاد المنزلي ػ جامعة حمواف.

اثر وعي ربة األسرة بالبيئة السكنية عمى التكيف االجتماعي  : (2003مروة صالح عثماف ) .4
 جامعة حمواف . -كمية االقتصاد المنزلي  -رسالة ماجستير -لمطفل

عوامل إدماف الشباب لممخدرات ودور األسرة في  : (2004فاطمة دمحم ابو الفتوح عبد العاطي ) .5
 جامعة حمواف .  -اد المنزليرسالة ماجستير ػ كمية االقتص - ىذه الظاىرة- مواجية

السموؾ الشرائي لممراءة المصرية وأثرة عمى اختيار االستراتيجيات  : (2004) سماح سعيد طو .6
 جامعة حمواف . -بكمية االقتصاد المنزلي -رسالة ماجستير  -التسويقية لمسمع االستيالكية 

ذاتي لمكبار عمى تنمية اثر برنامج ارشادؼ مقترح لمتعمـ ال :(2006سياـ عمى عبد الحافع ) .7
 جامعة حمواف . -كمية االقتصاد المنزلي -رسالة ماجستير -الوعي االستيالكي لدييـ
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دور ربة اأٍلسرة الريفية في إدارة المنزؿ " دراسة مقارنة رسالة  :(2007أمينة دمحم البكرؼ ) .8
 كمية الزراعة ػ جامعة الزقازيق . -الماجستير 

برنامج مقترح في منيج االقتصاد المنزلي لمصف الثاني ( : تصور  2008مارؼ محفوظ )  .9
االقتصاد المنزلي ػ  الثانوؼ في ضوء متطمبات القرف الحادؼ والعشريف " رسالة ماجستير ػ كمية

 .جامعة حمواف

االستقرار األسرؼ وعالقتو بدرجة مشاركة الزوجة لزوجيا  :( 2008نورة بنت مسفر الزىراني ) .10
كمية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية  –رسالة ماجستير   -رية في اتخاذ القرارات األس

 بجدة . –جامعة الممؾ عبد العزيز  –بجدة 
 دكتوراه:الرسائل  
( " السموؾ اإلدارؼ لألسرة في المجتمعات العمرانية  2002حناف السيد ابو صبرؼ )  .1

 االقتصاد المنزلي ػ جامعة حمواف .الجديدة وأثره عمى اقتصادياتيا "  رسالة دكتوراه ػ كمية 

" فاعمية برنامج إرشادؼ لتنمية وعي األميات ( 2008ل عبد الرازؽ صالح سالمة )أم .2
)دراسة ميدانية بمحافظة جدة( " رسالة  - باالحتياجات السكنية في مرحمة الطفولة المبكرة

 –معة الممؾ عبد العزيز جا – كمية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة –دكتوراه 
 .جدة

لمنظومة المسكف الذكي و انعكاسيا  االداره االستراتيجية ( "2014مروة صالح عثماف ) .3
جامعة  –كمية االقتصاد المنزلي  -السرية كمدخل لمتنمية المستدامة"عمي جودة الحياة ا

 قسـ إدارة مؤسسات االسرة و الطفولة ) لـ تمنح بعد( . –حمواف 

 لجان الحكم والمناقشة لمرسائل االشتراك في
 "ي عمى صحة وسالمة الخضر المطيية" اثر استخداـ بعض انواع المواد المصنع منيا الوان .1

 رسالة ماجستير ػ كمية االقتصاد المنزؿ ػ جامعة حمواف .-( 2001) - 

( 2001)  -" فاعمية برنامج ارشادؼ لتنمية الميارات اإلدارية لدػ اطفاؿ القرية المصرية "  .2
 رسالة ماجستير ػ كمية االقتصاد المنزلي ػ جامعة حمواف . -

 -" فاعمية البرنامج المصمـ بالكمبيوتر لتنمية االتجاه نحو تبسيط االعماؿ المنزلية "   .3
 رسالة دكتوراه ػ كمية االقتصاد المنزلي ػ جامعة حمواف . -( 2003)

 -االجتماعي لألسرة المصرية " " تكنولوجيا المعمومات واثرىا عمى السموؾ االقتصادؼ و  .4
 رسالة دكتوراه ػ كمية االقتصاد المنزلي ػ جامعة المنوفية . -( 2003)
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" فاعمية برنامج تعميمي لتنمية القدرة عمى إدارة مورد الوقت وعالقتيا ببعض السمات  .5
(  رسالة ماجستير ػ 2004) -الشخصية لدػ اطفاؿ المرحمة األولى مف التعميـ األساسي " 

 ية التربية النوعية ػ جامعة عيف شمس. كم

فاعمية برنامج مصمـ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات عمى ( "2006سموػ سعيد الغامدؼ ) .6
اتخاذ القرارات في المشكالت الحياتية لدة الفتاة المراىقة" رسالة ماجستير ػ االقتصاد المنزلي ػ 

 جامعة الممؾ عبدالعزيز ػجدة . 

عالقة إدارة الذات بالقدرة عمى اتخاذ القرارات الحياتية (  "2007ميد )ا سعد دمحم أبو حريم .7
دارة المنزؿ  –االقتصاد المنزلي -لدػ المرأة السعودية" رسالة ماجستير  –قسـ اإلسكاف وا 

  جدة . –جامعة الممؾ عبد العزيز 

مة عمى أدائيا تأثير السموؾ العقالني لممرأة السعودية العام(  " 2007جاة عبد هللا مميبارؼ )ن .8
دارة  –داخل المنزؿ" رسالة دكتوراه  كمية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية شعبة السكف وا 

 جدة . –المنزؿ 

الدور االقتصادؼ لربة األسرة العاممة السعودية وعالقتو ( "2008إيناس أحمد السممي ) .9
 جامعة أـ القرػ . –اد المنزلي كمية التربية لالقتص –رسالة ماجستير  -بالتوافق الزواجي "

( " دراسة اآلثار اإليجابية والسمبية المترتبة عمى اقتناء 2008صفاء بنت حسف جميل ) .10
 -واستخداـ أجيزة االتصاؿ وعالقتيا بإدارة الدخل المالي لألسرة السعودية " رسالة ماجستير 

دارة المنزؿ  –كمية التربية لالقتصاد المنزلي   عة أـ القرػ .جام -قسـ السكف وا 

( "تأثير عمل ربة األسرة بنظاـ المناوبات عمي 2009منى بنت عبد العزيز الخنيني ) .11
جامعة األميرة  -زليعالقتو باالستقرار االسرؼ كمية االقتصاد المنو تخطيط الماؿ و الوقت 

 .نورا بالرياض

موارد البشرية ( "دور االسرة السعودية في تنمية ال2009أريج بنت أحمد بف سعيد اؿ عقراف) .12
ألبنائيا لمواجية البطالة" كمية التربية لالقتصاد المنزلي و التربية الفنية جامعة الممؾ عبد 

 جدة. -العزيز

" إدارة وقت الفراغ لألبناء في األسرة  (2010) ابتساـ بنت سعيد عبد هللا بف ناجي العامودؼ .13
لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية  كمية التربية – )رسالة ماجستير(السعودية في مدينة جدة " 
دارة المنزؿ   جدة . –جامعة الممؾ عبد العزيز  –شعبة السكف وا 
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وموضوعيا " التمويل باالقتراض المتالؾ المسكف   (2010) رفعة بنت تركي إسماعيل ممة .14
كمية التربية لالقتصاد المنزلي  - و بإدارة الدخل المالي لألسرة " )رسالة دكتوراة(وعالقت

دارة المنزؿ  –التربية الفنية و   جدة. –جامعة الممؾ عبد العزيز –شعبة السكف وا 

وموضوعيا "مالئمة التصميـ الداخمي لشقق  (2010)تغريد بنت عابد بف عبد هللا الجدعاني  .15
كمية التربية لالقتصاد  –)رسالة دكتوراة( التمميؾ لالحتياجات السكنية لألسرة السعودية " 

 .جامعة الممؾ عبد العزيز –الفنية المنزلي والتربية 

وموضوعيا " تأثير ضوضاء بعض األجيزة  (2010)أسماء بنت عبد الرحمف النويصر .16
جامعة األميرة نورة بنت  – )رسالة ماجستير(المنزلية عمى قرار شرائيا لدػ األسرة السعودية " 

 كمية االقتصاد المنزلي بالرياض. –عبد الرحمف 

وموضوعيا " الكفاءة الوظيفية لمفراغ الداخمي  (2010) نقيطينيى بنت سعيد بف أسعد  .17
بمساكف مدينة جدة " رسالة دكتوراه ، كمية االقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة، 

4/7/2010.  

( " فاعمية برنامج إرشادؼ لتنمية وعي األميات 2011أمل عبد الرازؽ صالح سالمة ) .18
رسالة  –)دراسة ميدانية بمحافظة جدة( "  -ة المبكرةباالحتياجات السكنية في مرحمة الطفول

 جدة . –جامعة الممؾ عبد العزيز  –كمية التصميـ و الفنوف  –دكتوراه 

ىبة محمود حسف الفولي وعنوانيا "تفعيل آليات رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة/ مناقشة   .19
االستيالكي لألسرة في ضوء  المسئولية المجتمعية لمنظمات حماية المستيمؾ وعالقتو بالسموؾ

تخصص ادارة مؤسسات األسرة  – 20/3/2014متطمبات الجودة" يوـ الخميس الموافق 
 والطفولة.

/ ايرينى عبد المسيح عوض وعنوانيا "أنماط  رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثةمناقشة  .20
سرة وسموكيا استخداـ بطاقات األئتماف فى ظل تكنولوجيا العولمة وانعكاسيا عمى قيـ األ

 جامعة عيف شمس. –كمية التربية النوعية  – 31/3/2015الشرائى" يوـ الثالثاء الموافق 

 وورش العمل التي تم حضورىا:رات التدريبية الدو 
 . 1994مـ التي نظمتيا جامعة حمواف دورة إعداد المع -1

 .جامعة حمواف - 2002" ميارات البحث العمميرة بعنواف "دو  -2

،  9/8/2005إلى  6/8/2005خاذ القرار وحل المشكالت " في الفترة مف دورة بعنواف " ات -3
 جامعة حمواف .
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إلى   13/8/2005نواف " اتجاىات حديثة في التدريس " ميارات التقوـ في الفترة مف بعدورة  -4
 جامعة حمواف . - 16/8/2005

 ف .، جامعة حموا 27/29/6/2006" اإلدارة الفعالة لالجتماعات "دورة تحت عنواف  -5

،  7/2006/ 4ػ  2دورة تحت عنواف استخداـ الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس مف  -6
 جامعة حمواف.

الى  18/9/2004دورة " كتابة النصوص باستخداـ برنامج وورد " في الفترة مف  -7
 جدة .-، جامعة الممؾ عبد العزيز 22/9/2004

 . 5/1/2005الموافق " إعداد ممف المقرر " السبت  بعواف حضور ورشة عمل -8

كيف تخططي وتصممي لمادتؾ الدراسية بفعالية ) مع التركيز عمى المواد التي ورشة عمل " -9
 .  4/4/2006 بتاريختدرس الكترونيًا( 

عف 2006سنو  حضور دورة تدريبية في المكتبة المركزية بجامعة الممؾ عبد العزيز بتاريخ  -10
 وخدمة المعمومات عبر البريد اإللكتروني .-سامياأق–الخدمات التي تقدميا المكتبة المركزية 

 . 10/2/2005المشاركة بحضور البرنامج اإلرشادؼ بالجامعة بتاريخ  -11

حضور ورشة عمل " كيف تخططي و تصممي مادتؾ الدراسية بفعالية مع التركيز عمى  -12
 . 4/4/2006المواد التي تدرس الكترونيًا " بتاريخ 

  .11/9/2007ظاـ االبتعاث اإللكتروني" بتاريخ المشاركة بحضور ورشة العمل " ن -13

 . 3/5/2008حضور ورشة عمل عف "إنشاء موقع لمجامعة بتاريخ  -14

سنو أياـ " بتاريخ  3حضور ورشة عمل "إنشاء موقع خاص بعضو ىيئة التدريس لمدة  -15
 .جده -جامعة الممؾ عبد العزيز  –باالقتصاد المنزلي  2008

  101Bبمعمل  11/2011يئة التدريس يوـ األربعاء حضور دورة خاصة بمواقع أعضاء ى -16
 جدة. –جامعة الممؾ عبد العزيز  -43مبنى 

 المشاركة فييا:وورش العمل التي تم الدورات التدريبية 
 4/12/2004الحضور والمشاركة في ورشة عمل بعنواف " فف تفريغ الخشب " بتاريخ  -1

 –إدوات و اجيزة المؤسسات  – 1،2زؿ باعماؿ تطبيقية خاصة بالمقررات التدريسية إدارة من
 البيت التدريبي. –أقتصاديات االسرة و ترشيد االستيالؾ 
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دارة المنزؿ تحت عنواف "تنمية الفكر  -2 المشاركة في ورشة العمل الخاصة بقسـ اإلسكاف وا 
باعماؿ تطبيقية خاصة بالمقررات التدريسية و  2005اإلبداعي لمفتاة السعودية" في الفترة مف 

 بيانات.است

اإلعداد والمشاركة في ورشة عمل في الممتقى األوؿ لالقتصاد المنزلي تحت شعار "العمـ  -3
والتعمـ" لمسار إدارة السكف والمؤسسات رؤية معاصرة عف التدريب العممي عمى إدارة المنزؿ 

 . 24/11/2007الموافق  بتاريخ ألدوات وأجيزة المؤسساتو  2، إدارة الموارد األسرية 

بورشة عمل عف التدريب العممي  2007كة في فعاليات يوـ اإلسكاف العالمي سنو المشار  -4
 -جامعة الممؾ عبد العزيز  – عمى إدارة المنزؿ واألجيزة المنزلية كمية االقتصاد المنزلى

 .جده

بقاعة  8/1/2010المقاء العممي" التعامل مع االزمات األسرية بتاريخ المشاركة في فعاليات  -5
 جدة. -جامعة الممؾ عبد العزيز  –المؤتمرات 

المشاركة في ورشة عمل عف الميارات الحياتية في المقاء السنوؼ ألنشطة االقتصاد المنزلي  -6
بالقاء محاضرة عف ثقافة االستيالؾ و اعماؿ  بمسرح الطالبات 28/5/2009بتاريخ  
 .تطبيقية

 .21/9/2011يز بتاريخ  مؾ عبد العز ورشة عمل عف الخطة االستراتيجية الثانية لجامعة الم -7

المشاركة فى ورشة العمل الخاصة بالدبمومة المينية فى تنمية الموارد البشرية تخصص إدارة  -8
وحضور الدكتور / دمحم عبد المنعـ  14/2/2016مؤسسات االسرة والطفولة يوـ االحد الموافق 

 مستشار إدارة االعماؿ وتطوير نظـ المعمل بحجرة القسـ.
 وات العمميةالمؤتمرات والند

المشاركة بإلقاء بحث مشترؾ في المؤتمر المصرؼ الرابع لالقتصاد المنزلي والذؼ نظمتو  .1
بعنػواف " اتجاىات  1999جامعة المنوفية تحت شعار " االقتصاد المنزلي وصحة األسرة 

 الزوجة واألبناء نحو التقاعد المبكر لمزوج وعالقتيا بإدارة  موارد األسرة " .

إلعداد والحضور بالمؤتمر العممي السادس لالقتصاد المنزلي تحت شعار المشاركة با .2
جامعة  –كمية االقتصاد المنزلي  – 2000ابريل  23االقتصاد المنزلي وآفاؽ المستقبل في 

 .حمواف
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تمر األوؿ لممجمس المشاركة بالحضور كممثمو لمجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي لممؤ  .3
ركز القاىرة بم 2000مارس  12المرأة المواطنة والتنمية ػ )نيضة مصرػ   القومي لممرأة

 .الدولي والمؤتمرات(

لقاء بحث مشترؾ في المؤتمر العممي الثامف لالقتصاد المنزلي  .4 المشاركة باإلعداد والحضور وا 
 2004/ ابريل /22-21االقتصاد المنزلي وقضايا العصر في الفترة مف  -تحت شعار

كمية االقتصاد  –ي لمشباب وعالقتو بوسائل االتصاؿ الحديثة "بعنػواف " االختيار الزواج
 .جامعة حمواف –المنزلي 

المشاركة في حضور جميع الندوات التي عقدت بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة حمواف والتي  .5
نظمتيا الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي كذلؾ الندوات التي نظميا قسـ إدارة مؤسسات 

 لة والندوات التي نظمتيا كمية االقتصاد المنزلي جامعة حمواف .األسرة والطفو 

المشاركة في القاء بحث مرجعي تحت عنواف " الرضا عف العمل المنزلي واالستقرار األسرؼ  .6
كمية  –2000" في الندوة التي نظمتيا الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي في فبراير 

 . جامعة حمواف –االقتصاد المنزلي 

 . 6/10/2004إلى  4/10/2004الندوة الثانية لالقتصاد المنزلي في الفترة مف   حضور .7

المشاركة في ندوة عف ظاىرة الطالؽ بالمممكة العربية السعودية بإلقاء بحث مشترؾ بعنػواف "  .8
العوامل االجتماعية واقتصادية المؤثرة في معدالت الطالؽ باألسرة السعودية " دراسة تحميمية 

ف السيدات المطمقات بجامعة الممؾ عبدالعزيز ػ مركز الممؾ األبحاث لمدراسات عمى عينة م
   .2006/ مارس  7-5 بتاريخ  2006الجامعية لمبنات ػ جامعة الممؾ سعود بالرياض 

عف  3/11/2007يمي الثالث المنعقد في إلقاء بحث مشترؾ في ممتقى اإلنتاج األكاد .9
مؤتمرات طالؽ باألسرة السعودية ، بقاعة االحتفاالت والالعوامل المؤثرة في ارتفاع معدالت ال

 .بجامعة الممؾ عبد العزيز

 ابعنواف الرض 26/11/2008لقاء بحث في ممتقى االنتاج االكاديمي الرابع المنعقد في إ .10
عف الحياة وعالقتو بقدرة الطالبة عمى تنمية و تطوير الذات بقاعة االحتفاالت و المؤتمرات 

 د العزيز .بجامعة الممؾ عب

فى الفترة الممتقى الميني الثاني بنشاط خاص بإدارة موارد االسرة و المؤسسات المشاركة فى  .11
 .2010مايو  17/18 مف
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بقاعة  22/12/2010يوـ دس الساالمشاركة بالحضور بممتقى اإلنتاج األكاديمي  .12
 .دهج –االحتفاالت والمؤتمرات 

/ 1/4-29/3/2011متوف جدة الموافق المشاركة بالحضور المؤتمر العممي الثاني بي .13
 . جده -جامعة الممؾ عبد العزيز  –بابحاث طالبات مقرر مشروع بحثي  2011

بقاعة  14/12/2011ممتقى اإلنتاج األكاديمي السابع يوـ  في فعالياتالمشاركة  .14
 -جامعة المؾ عبد العزيز  –بابحاث لطالبات مقرر مشروع بحثي  االحتفاالت والمؤتمرات

 .جدة

بقاعة  19/12/2012 بتاريخممتقى االنتاج االكاديمي الثامف  في فعالياتالمشاركة  .15
جامعة المؾ عبد  –بابحاث لطالبات مقرر مشروع بحثي جامعة الممؾ عبد العزيز  المؤتمرات
 .جدة -العزيز 

المشاركة ببحث مشترؾ في المؤتمر الدولي لالقتصاد المنزلي ) بعنواف عمـو االنساف   .16
ة و التكنولوجبا في االلفية الثالثة( بعنواف عناصر البيئة السكنية و عالقتيا بجودة التطبيقي

 في كمية االقتصاد المنزلي جامعو حمواف . 9/5/2013-8الحياة االسريو يومي  

السادس عشر لالقتصاد المنزلي بعنواف "  -المشاركة بالحضور لممؤتمر الدولي الثاني  .17
كمية االقتصاد  – 2013سبتمبر 12-10صناعة في الفترة مف االقتصاد المنزلي في خدمة ال

 شبيف الكوـ. –جامعة المنوفية  –المنزلي 
كمية االقتصاد  -لندوه العممية لقسـ إدارة مؤسسات االسرة و الطفولة ا في فعالياتالمشاركة  .18

رؤية مستقبمية بتاريخ  –بعنواف " اسموب جودة الحياة  -جامعة حمواف –المنزلي 
 بقاعة المناقشات بالكمية. -4/12/2013
بعنواف  26/2/2014في فعاليات الندوة العممية لقسـ التغذية وعمـو األطعمة يوـ  المشاركة .19

 جامعة حمواف. –بمقر كمية االقتصاد المنزلي  )السمنة مشكمة ليا حل(
 المشاركة بالحضور بالممتقي البيئي الثاني تحت عنواف " تطوير العشوائيات بيف الواقع .20

 .31/3/2014والمأموؿ يوـ 
كمية االقتصاد المنزلي  –العربي السابع عشر  -المؤتمر الدولي الثالث المشاركة في فعاليات .21

 5تحت عنواف " التنمية البشرية و متطابات سوؽ العمل" خالؿ الفتره مف  –جامعو حمواف  –
 .2014مايو  7الي 

–ة و الطفولو بكمية االقتصاد المنزلي المشاركة في فاعميات ندوة قسـ إدارة مؤسسات االسر  .22
 .1/12/2014جامعة حمواف بعنواف "ترشيد االستيالؾ و الطاقة المتجدده بتاريخ 
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رؤية "تجاىات الحديثة في البحث العممي ال) االمؤتمر الدولي  كة في فعالياتر المشا  .23
 .2015مايو  6-4جامعة حمواف  في الفتره مف  –كمية االقتصاد المنزلي  -("تنموية

والطفولة بعنواف " دور قسـ إدارة فى ندوة قسـ إدارة مؤسسات االسرة بالحضور المشاركة . 24
كمية  –ر. بالمدرج الكبي14/12/2015تاريخ مؤسسات االسرة والطفولة فى سوؽ العمل " ب

 جامعة حمواف. –االقتصاد المنزلى 
 العضويات و المجـان

 عضوية الجمعياتاوال: 
ـ وحتى عاـ 1994الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي منذ عاـ عضوة مجمس إدارة  -

 ـ .2004

 .حتي االف 1994منذ عاـ عضوة بالجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي  -

 .حتي االف 1994منذ عاـ عضوة بجمعية جنوب القاىرة بخدمة المجتمع واالرتقاء بالبيئة  -

 .حتي االف 1994منذ عاـ لقاىرة عضوة بالجمعية المصرية لمعموـ وتكنولوجيا األغذية با -
 المجان المنبثقة عن مجمس الكمية)ج.م.ع(ثانيا: 

   .لجنة خدمة المجتمع وشئوف البيئة -

 . لجنة الدراسات العميا والبحوث -

 .لجنة المكتبة -

 .2004حتي  1992منذ عاـ االشتراؾ في لجاف تحكيـ األسرة الخاصة باألنشطة الطالبية  -

منذ عاـ  االشتراؾ في لجاف االنتخابات الخاصة باتحاد الطالب ورائدة لمنشاط الفني بالقاىرة -
 .2004حتي  1992

 .2013/2014جامعة حمواف لمعاـ  –عضو بمجمس كمية االقتصاد المنزلي  -

جامعة حمواف لمعاـ  –عضو بإدارة صندوؽ التكافل االجتماعي بكمية االقتصاد المنزلي -
2013/2014. 

 .2013/2014جامعة حمواف لمعاـ  –بمجنة الشكاوؼ و المقترحات بكمية االقتصاد المنزلي عضو  -

جامعة حمواف لمعاـ الجامعى  –كمية االقتصاد المنزلى –عضو بمجنو الدراسات العميا  -
2015/2016. 
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لي كمية االقتصاد المنز  –بمجنة النشر واالعالف التابعة لييئة االعتماد االكاديمي و الجودة  عضو -
 .2015/2016جامعة حمواف لمعاـ الجامعي  –

عضو بمجنة امتحاف االختبار الشخصى لمطالبات الناجحات فى الفرقة االولى الراغبات فى  -
 .2015/2016االلتحاؽ بالفرقة الثانية قسـ االقتصاد المنزلى التربوػ لمعاـ الجامعى 

 السعودية(المجان المنبثقة عن مجمس الكمية )المممكة العربية ثالثا: 
دارة المنزؿ مف )  -  (. 2007إلى   2004رئيسة لجنة األنشطة العممية لقسـ اإلسكاف وا 

إلى  2004)عضوة بمجنة اإلرشاد األكاديمي لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا مف  -
2007.) 

 (. 2007إلى   2004) عضوة بالمجنة الثقافية مف  -

 (. 2007إلى   2004) عضوة بمجنة المناىج مف  -

 (. 2007إلى   2004) عضوة بمجنة البحوث العممية مف  -

 (. 2007إلى   2004) عضوة بمجنة الدراسات العميا مف  -

 (. 2007إلى   2004) مف  ئيسة لجنة فحص ممف المادةر  -

 2004مف عاـ  مجنة اختيار المعيدات الجدد بمسار ادارة السكف و المؤسسات عضوة ب -
 .2013حتى 

رئيسة لجنة تقييـ وتطوير الخطة  لعممية عمى مستوػ الكمية .عضوه بمجنة األنشطة ا -
 . 2013حتي  2008الدراسية لمرحمة البكالوريوس مف 

إلى   2008سنة )عضوة بمجنة تقييـ وتطوير الخطط الدراسية لمرحمة الدراسات العميا مف  -
2010. ) 

 (2010-2008رئيسة لجنة استحداث برنامج الدراسات العميا )الماجستير( مف )  -

 .(2010-2009)عضوه بمجنة دراسة موضوعات الدراسات العميا  -

 (.2010-2009)رئيسة لجنة استحداث برنامج الدكتوراه  -

 . (2010-2005)المقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس  لجنة معادلةرئيسة  -

 . (2012-2011)عضوة في لجنة تطوير مناىج االقتصاد المنزلي  -
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 3،ش 2، ش1ش 6ؾ عبدالعزيز برنامج جية الثانية جامعة الممعضوة في الخطة االستراتي -
 . 2013حتي  2011مف عاـ  4ش ،

 الدورات التـدريبيــة 
 تم تنفيذىا )ج.م.ع(  وورش عمل دورات تدريبية 
والتابع لوزارة الثقافة وبمقر 1997-1996االشتراؾ بالبرنامج التدريبي لدورة ثقافة المرأة عاـ  -

 لقاىرة ) إدارة الوقت والجيد( .الجامعة العمالية با

بإلقاء محاضرات عف  1999االشتراؾ في البرنامج التدريبي لدورة ثقافة المرأة في يناير  -
 إدارة الدخل المالي وتبسيط االعماؿ المنزلية .

 )المممكة العربية السعودية(  تم تنفيذىا وورش عمل دورات تدريبية
دارة المسكف التجاىات الحديثة فاورشة عمل بعنواف "االعداد والمشاركة ب .1 ي تصميـ وا 

 . 27/11/2006بتاريخ  السعودؼ 

دارة المسكف االعداد والمشاركة  .2 بورشة عمل بعنػواف "االتجاىات الحديثة في التصميـ وا 
السعودؼ" عف إدارة الموارد األسرية واألجيزة المنزلية والتدريب العممي عمى إدارة المنزؿ 

 . 27/11/2006بتاريخ  ةبمسرح الطالبات بالجامع

لمشاركة في ورشة عمل عف انشاء موقع خاص بعضو ىيئة التدريس بتاريخ ا .3
23/10/2008. 

 .20/1/2009-19المشاركة في ورشة عمل بعنواف التعامل مع االزمات االسرية بتاريخ  .4

في ورشة عمل الميارات الحياتية في المقاء السنوؼ ألنشطة االقتصاد  إلعداد والمشاركةا .5
 .28/5/2009لمنزلي بتاريخ ا

في لقاء عممي عف الحوارات الطالبية في المقاء السنوؼ ألنشطة اإلعداد والمشاركة  .6
 .28/5/2009االقتصاد المنزلي بتاريخ 

ورشة عمل عف الجدوؿ الزمني عف مقررات الخطة الدراسية اإلعداد والمشاركة ب .7
   .بمكتبة القسـ 28/5/2009لمبكالوريوس يـو 

 جميورية مصر العربيةفي التي تم ألقائيا ـرات المـحـاض
والتي اقامتيا  INTERNATIOLAL PLANلمشاركة بإلقاء محاضرات تابعة لممنظمة ا .1

 جمعية الروقي لتنمية المجتمع :
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  7/2000-6في شيرؼ تدريبية  أ. دورة 

   2001في شير يناير تدريبية ب. دورة 

 .() ج.ـ.ع 2001في شير مارس تدريبية دورة ج. 
 بجامعة الممك عبد العزيز بجدة:التي تم ألقائيا  وحضورىا محاضرات 

جاؿ المشاركة في فعاليات يـو اإلسكاف العالمي ، بإلقاء محاضرة عف "الجديد في م .2
 .1/9/2008الخامات والمواد المستخدمة في صناعتيا األواني واألدوات المنزلية" 

  19/3/2006لمشخصية الناجحة بتاريخ المشاركة بالحضور محاضرة عف العادات العشر  .3
  .مسرح الطالبات

المشاركة بالحضور في محاضرة عف "الصفات التي ينبغي توافرىا في المعمـ" بتاريخ  .4
26/10/2006.  

حضور محاضرة عف المسوح الطالبية ومؤشرات األداء لمييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد  .5
برامج التقويـ  –ر وحدة التقويـ األكاديمي األكاديمي لمدكتور/عبد الرحمف العبسي مدي

 . 4/5/2007بتاريخ  –األكاديمي 

القاء محاضرة عف " ثقافة االستيالؾ " في النشاط الخاص باالقتصاد المنزلي بعنواف  .6
 ػ بمسرح العمـو ، جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة . 11/4/2010"صفر بقيمة" يوـ 

 بقاعو االجتماعات 25/12/2012ت الموافق حضور محاضرة الجودة في التعميـ السب  .7

 . 6/3/2013حضور محاضرة بعنواف التعريف باالعتماد االكاديمي بتاريخ  .8

 .6/3/2013حضور  محاضرة بعنواف معاير توصيف المقررات يوـ الثالثاء الموافق  .9

يوـ الثالثاء الموافق اف معاير توصيف و بناء البرنامج حضور محاضرة بعنو  .10
19/3/2013 . 

 ضور محاضرة بعنواف قياس مخرجات التعمـ ) المصفوفات( و بناء خرائط المنيج ح .11
 .2/4/2013) مخرجات التعمـ و التعميـ (  بتاريخ  

حضور محاضرة بعنواف بناء خطة تدريبية لرفع قدرات ىيئة أعضاء التدريس و الجيو  .12
ة االقتصاد كمي – 9/4/2013المعاونو في ضوء معاير جودة التعميـ  يوـ الثالثاء الموافق 

 .جامعة الممؾ عبد العزيز –المنزلي 
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 .2/5/2013حضور محاضرة بعنواف التقييـ الذاتي يـو الثالثاء الموافق  .13
  االنشطة والفعاليـات 
 .اد األكاديمي لمرحمة البكالوريوساإلرش .1

 التخصص.فحص رسائل الماجستير الخاصة ب .2

 .11/9/2007رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة إكراـ شيخ  . أ

 .ير الخاصة بالطالبة نادية عقباوؼ رسالة الماجست  . ب

 .جدد بمسار إدارة السكف والمؤسساتاالشتراؾ في لجنة تقييـ واختيار المعيدات ال .3

 .مة البكالوريوس والدراسات العميامعادلة المواد لطالبات مرح .4

 االعتماد األكاديمي . .5

الدكتوراه في جامعة الممؾ عبد العزيز تحكيـ ادوات البحث الخاصة برسائل الماجستير ، و  .6
 وجامعات المممكة العربية السعودية ألكثر مف مائة رسالة.

ومكة   مناقشة رسائل ماجستير و دكتوراه بالمممكة العربية السعودية بمدينة جدة و الرياض .7
 .المكرمة

 . 2009-2008المشاركة و الحضور في النشاط الخاص باالقتصاد المنزلي  .8

ء المفتوح مع مشرفة القسـ والطالبات وعضوات المسار " المقاء الطالبي لمسار إدارة حضور المقا .9
 الفصل الدراسي األوؿ بمسرح العمـو . 9/10/2010السكف والمؤسسات بتاريخ 

تقييـ بحث لمطالبة ريياـ عبد العزيز حسوف عف تقييـ جودة الرعاية لكبار السف لتقديمو في  .10
 0 6/2/2011الممتقى الطالبي بتاريخ 

 . 2012/ 2/2االشتراؾ في لجنة تحكيـ أبحاث الحمقة العممية االولى لالقتصاد المنزلي  .11

الفصل الدراسي األوؿ يـو  18/10/2010حضور المقاء األوؿ لوكيمة الكمية مع الطالبات يوـ  .12
 بمسرح الطالبات . 20/10/2010

قاعة االجتماعات بتاريخ  43حضور لقاء عف الوقف العممي لجامعة الممؾ عبد العزيز بمبنى  .13
31/10/2010. 

 . 30/12/2010بتاريخ  43حضور برنامج أخالقيات المينة بغرفة االجتماعات بمبنى  .14

 .عمى مسرح شطر الطالبات 12/10/2010حضور المقاء التعريفي بالمكتبة وخدماتيا بتاريخ  .15
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االحتفاالت  بقاعة 22/12/2010المشاركة بالحضور بممتقى اإلنتاج األكاديمي بتاريخ  .16
 والمؤتمرات.

 عمى مسرح الطالبات.2/1/2011حضور لقاء عميدة الكمية مع الطالبات يوـ الثالثاء الموافق  .17

 7/1/2011حضور اليوـ المفتوح لمنسوبات الجامعة مع سعادة عميدة شطر الطالبات بتاريخ  .18
 بمسرح الطالبات .

-24إدارة سكف ومؤسسات يومي االشتراؾ في لجنة المفاضمة لممعيدات المتقدمات لمتخصص  .19
26/1/2011. 

 بمسرح الطالبات . 29/12/2010المشاركة بالحضور لميـو العالمي لمطفل المعاؽ بتاريخ  .20

معادلة المقررات الدراسية لطالبات التخصص والمحوالت مف كميات أخرػ بجامعة الممؾ عبد  .21
 العزيز ، وجامعات أخرػ ، وداخل الكمية مف التخصصات المختمفة .

. بمسرح شطر الطالبات 23/5/2011حضور لقاء "حصاد " االقتصاد المنزلي الموافق األحد  .22
 جده. -جامعة الممؾ عبد العزيز

االشتراؾ في لجنة المفاضمة لوظيفة محاضر المتقدمات لمتخصص إدارة سكف ومؤسسات  .23
2/6/2011. 

ت )بكالوريوس، حضور لقاء عممي لمناقشة الخطط الدراسية مسار إدارة السكف والمؤسسا .24
 قاعة االجتماعات. 25/5/2011ماجستير , دكتوراه(  مع أ.د كوثر كوجؾ 

حفل تكريـ د.مريـ سالمة بمناسبة تعيينيا وكيمة شطر الطالبات يـو السبت الموافق  .25
15/10/2011. 

 .22/10/2011حضور لقاء وكيمة االقتصاد المنزلي بطالبات الكمية يـو السبت الموافق  .26

يمة االقتصاد المنزلي مع عضوات ىيئة التدريس يوـ االثنيف الموافق حضور لقاء وك .27
 . بقاعة االجتماعات.24/10/2011

بقاعة االحتفاالت  3/3/2012حضور حفل تكريـ طالب الممتقى الطالبي الثالث الموافق  .28
 والمؤتمرات.

عمى مسرح شطر  6/3/2012يوـ الثالثاء الموافق  Odus Plusحضور المقاء التعريفي  .29
 الطالبات.
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عمى  10/3/2012حضور لقاء وكيمة االقتصاد المنزلي مع طالبات الكمية يـو السبت الموافق  .30
 مسرح شطر الطالبات.

حضور المقاء الطالبي األوؿ لمشرفة القسـ مع طالبات التخصص يوـ االثنيف الموافق  .31
 .420مبنى  112عمى مسرح  12/3/2012

بأبحاث طالبات التخصص لمادة  7/2/2012موافق المشاركة في نشاط االقتصاد المنزلي ال .32
 مشروع بحثي ببوسترات وأنشطة خاصة بالمقررات الدراسية والمقاـ بستارز أفينيو .

 قاعة االجتماعات في كمية االقتصاد المنزلي . 4/9/2012حضور معايدة وكيمة الكمية  .33

بمعمل  28/10/2012حضور لقاء التعارؼ مشرفة القسـ مع العضوات يوـ االثنيف الموافق  .34
 ادارة الحفالت .

عمى 9/2012/ 30حضور لقاء وكيمة االقتصاد المنزلي مع طالبات الكمية يوـ االحد الموافق  .35
 مسرح شطر الطالبات . 

تقويـ اداء عضو ىيئة التدريس د.نجالء سيد حسيف االستاذ المساعد بقسـ إدارة مؤسسات  .36
جامعة حمواف لمترقية الي درجة استاذ بالقسـ بتاريخ  –كمية االقتصاد المنزلي  –االسرة و الطفولة 

9/7/2013. 

 2015مايو 6-4تحكيـ بحث بالمؤتمر الدولي الثالت لكمية االقتصاد المنزلي في الفترة مف  .37
بعنواف" ادارة المشروعات الصغيرة و عالقتيا باالمف النفسي لدؼ عينة مف اصحاب المشروعات 

 .26/4/2015بتاريخ  -لتطبيقيةمجمة عمـو االنساف ا –الصغيرة" 

بقسـ إدارة مؤسسات االسرة و المدرس  فاطمة ابو الفتوحتقويـ اداء عضو ىيئة التدريس د. .38
بالقسـ بتاريخ  مساعد جامعة حمواف لمترقية الي درجة استاذ –كمية االقتصاد المنزلي  –الطفولة 
2015. 

سيف االستاذ المساعد بقسـ إدارة ح رشا عبد العاطي راغب تقويـ اداء عضو ىيئة التدريس د. .39
جامعة حمواف لمترقية الي درجة استاذ  –كمية االقتصاد المنزلي  –مؤسسات االسرة و الطفولة 

 .3/2016بالقسـ بتاريخ 
 و المممكة العربية السعودية ج.م.عمميزة في أعمال 

دؼ العاـ والميني االشتراؾ في فحص وتقييـ كتب مادة االقتصاد المنزلي لمصفوؼ الثالثة اإلعدا .1
 .2001-2000والمعمف عنيا الختيار أفضل كتاب لطبعة العاـ الدراسي 
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 . 2008وسائمو جامعة األميرة نورة في الرياض المسكف تحكيـ كتاب مكمالت  .2

 2008مسابحو (  –حدائقو  -تحكيـ كتاب التجميل الداخمي و الخارجي لممسكف ) مكمالتو  .3
 جامعة األميرة نورة في الرياض .

شاركة فى وضع وتوصيف المقررات الخاصة بالدبموـ المينى فى إرشاد وحماية المستيمؾ إدارة الم .4
 .2014/2015 جامعة حمواف –كمية االقتصاد المنزلي  –مؤسسات األسرة والطفولة 

مشاركة فى وضع وتوصيف المقررات الخاصة بالدبمـو المينى فى تنمية الموارد البشرية ال .5
 .2014/2015جامعة حمواف –كمية االقتصاد المنزلي  –ت االسرة والطفولة تخصص إدارة مؤسسا

جامعة قناة السويس بالعريش لمرحمة البكالوريوس  –قييـ الالئحة الخاصة باالقتصاد المنزلى ت .6
  .جامعة حمواف –كمية االقتصاد المنزلي  –2016تخصص إدارة مؤسسات االسرة والطفولة 

 :حكيم االنتاج العممىت
 : المممكة العربية السعوديةاوال
 ( في جامعو االميرة نورة كمية التربية بالرياضلعضوات ىيئة التدريس تحكيـ مشروع بحثي  01

 . المممكة العربية السعودية(

االستاذ المساعد بقسـ إدارة السكف و  –تحكيـ االنتاج العممي لمدكتوره/ وجداف عبد الرحمف العوده  02
جامعة االميرة نوره بالرياض لمترقيو لدرجة استاذ مشارؾ  –منزلي كمية االقتصاد ال –المؤسسات 

 . المممكة العربية السعودية( (27/5/2013بتاريخ 

 ثانيا: جميورية مصر العربية
الدورة الحادية  تحكيم االنتاج العممي لمجنة العممية الدائمة لترقية االساتذة و االساتذة المساعدين

 3102-3102عشر 

العممي لمدكتوره/ وفاء دمحم خميل ابراىيـ المدرس بقسـ االقتصاد المنزلي بكمية  تحكيـ االنتاج 01
جامعة الفيوـ لمترقية الي درجة استاذ مساعد تخصص إدارة منزؿ بتاريخ  –التربية النوعية 

3/9/2013. 

 كمية –تحكيـ االنتاج العممي لمدكتوره / لمياء دمحم االمبابي حسف المدرس بقسـ إدارة المنزؿ  02
جامعة عيف شمس لمترقية لدرجة استاذ مساعد تخصص إدارة منزؿ بتاريخ  –التربيو النوعية 

22/10/2013. 
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 –تقييـ اإلنتاج العممي لمدكتورة / وجيدة دمحم نصر عيسوػ حماد المدرس بقسـ االقتصاد المنزلي  03
 .26/8/2014يخ جامعة كفر الشيخ لمترقية إلي درجة أستاذ مساعد  بتار  –كمية التربية النوعية 

تقييـ اإلنتاج العممي لمدكتورة / مني مصطفي الزاكي األستاذ المساعد بقسـ إدارة مؤسسات 
جامعة األزىر لمترقية الي درجة أستاذ بتاريخ  –األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي 

16/9/2014. 

الدورة الحادية عشر  -ألساتذة المساعديفخارجى بالمجنة العممية الدائمة لترقية األساتذة وامحكـ  04
2013 

 –عد بقسـ االقتصاد المنزلي تقييـ اإلنتاج العممي لمدكتورة / ماجدة خضر جاب هللا األستاذ المسا 05
 .21/10/2014جامعة اإلسكندرية الي درجة أستاذ بتاريخ  –كمية الزراعة 

 –تقييـ االنتاج العممى لمدكتورة / سمحاء إبراىيـ سمير االستاذ المساعد بكمية االقتصاد المنزلى  06
 .18/8/2015جامعة المنوفيو لمترقية إلى درجة استاذ بتاريخ 

انى عبد الحافع األستاذ المساعد بكمية التربية النوعية وردلعممى لمدكتورة / نبيمة التقييـ اإلنتاج ا 07
 .21/4/2015ببورسعيد لمترقية إلى درجة أستاذ بتاريخ 

المدرس بكمبية االقتاصد المنزلى  –تقييـ االنتاج العممى لمدكتورة / أميره حساف عبد الحميد دواـ  08
 .17/11/2015ة أستاذ مساعد بتاريخ جامعة الممنوفية لمترقية إلى درج –
العممى لممدرس / وجيدة دمحم نصر  مي لمحصوؿ عمى المقبمتقييـ ثالث ابحاث لتدعيـ االنتاج الع 09

جامعة كفر  –كمية التربية النوعية  –عيسوؼ لمترقي لدرجة استاذ مساعد بقسـ االقتصاد المنزلي 
 :17/11/2015مع المناقشو كاآلتػػى بتاريخ  –الشيخ 

 فاعمية برنامج إرشادػ لتنمية وعى ربة االسرة بالدعـ السمعى وعالقتو بإدارة الدخل المالى - أ
 .2014( أكتوبر 36جامعة المنصورة عدد ) –مجمة بحوث التربية النوعية 

 –مجمة االقتصاد المنزلى  وعى ربة االسرة بالسموؾ االنجابى وعالقتو بدافعيتيا لالنجاز  - ب
  .2015يناير  –العدد األوؿ  – 25مجمد  - جامعة المنوفية 

مجمة االقتصاد  فاعمية برنامج  إرشادػ الكساب شباب الجامعة انماط االنفاؽ الرشيد  - ت
 . 2015ابريل  –العدد الثانى  – 25جامعة المنوفية مجمد  –المنزلى 

  
 تحكيم أبحاث ) لممؤتمرات و المجالت العممية (

ج ارشادؼ الستغالؿ الفراغات المكانية بالمنزؿ وعالقتة بالكفاءة تحكيـ بحث بعنواف " فاعمية برنام .1
دراسات و  –المجمة العممية عموـ و فنوف  -االدارية لربة المنزؿ في ضوء المشكالت التي تواجيا"

  .26/8/2013جامعة حمواف بتاريخ  –بحوث 
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 ي في الفترة بحاث بالمؤتمر الدولي الثاني لكمية االقتصاد المنزلأالمشاركة في تحكيـ  .2
بعنواف: "المتغيرات االجتماعية واالقتصادية وعالقتيا بدور األسرة السعودية في  7/2014-5مف 

جامعة الممؾ عبد  –تنمية الموارد البشرية ألبنائيا لمواجية البطالة "كمية التربية لالقتصاد المنزلي 
 قسـ إدارة السكف والمؤسسات. –العزيز 

 بالمؤتمر الدولي الثاني لكمية االقتصاد المنزلي في الفترة  بحاثأالمشاركة في تحكيـ   .3
"مالئمة التصميـ المعمارؼ لشقق التمميؾ لالحتياجات السكنية لألسرة  بعنواف: 7/2014-5مف 

 المممكة العربية السعودية. –كمية التربية لالقتصاد المنزلي  –السعودية بمدينة جدة " 
 الدولي الثاني لكمية االقتصاد المنزلي في الفترة  بحاث بالمؤتمرأالمشاركة في تحكيـ  .4

"التصميـ الداخمي لممكاتب اإلدارية في المؤسسات الخدمية الحكومية  بعنواف: 7/2014-5مف 
 جامعة المنوفية. –وعالقتيا بدافعية االنجاز لمعامميف " كمية االقتصاد المنزلي 

جامعة حمواف بعنواف " إدارة  –المنزلي تحكيـ بحث بالمؤتمر الدولي الثالث لكمية االقتصاد  .5
المشروعات الصغيرةو عالقتيا باالمف النفسي لدؼ عينة مف اصحاب المشروعات الصغيرة في 

 .26/4/2015بتاريخ  2015مايو  6-4الفترة مف 
تحكيـ بحث بعنواف  " تنمية ميارات المرأة العاممة فى انتاج خبز منزلى مدعـ بإستخداـ جياز عمل  .6

مدخل الدارة العمل المنزلى ورفاىية االسرة " بالمؤتمر الدولى الثانى لكمية التربية النوعية الخبز ك
باالسكندرية والدولى األوؿ لقسـ االقتصاد المنزلى تحت عنواف " تقدمنا فى تعاوننا رجاال ونساُء 

بمكتبة  2015أكتوبر  26-25مسار جديد لرفاىية االسرة والمعيشة المستدامة " فى الفترة مف 
 االسكندرية.

 اتــــــــالمؤلف
" تخطيط و إعداد وجبات غذائية  " باالشتراؾ مع اخروف جامعة حمواف كمية االقتصاد .0

 .2000المنزلي القاىرة  سنة 
 .2000/2001" ادارة موارد االسرة " جامعة حمواف كمية االقتصاد المنزلي القاىرة .3

 لية " باالشتراؾ مع آخريف  جامعة حمواف كمية االقتصاداالجيزة المنز " تكنولوجيا االدوات و .2
 2003./2002المنزلي القاىرة 

 .2004/  2003جامعة حمواف كمية االقتصاد المنزلي القاىرة " االدارة و وظائفيا " .4

 .2004جامعة حمواف كمية االقتصاد المنزلي القاىرة " ادارة مؤسسات " .2

 .2004حمواف كمية االقتصاد المنزلي القاىرة  جامعة" ادوات واجيزة مؤسسات " .6
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 .2010دار الفكر األردف وعماف  1-النظرية والتطبيق " ط –" تخطيط وا عداد الوجبات .7

  .2015 -ة المؤسسات في المجتمعات المعاصره" ر "إدا .8

 .2016 – الطبعة الثانية –كتاب إدارة موارد االسرة"  . "9

  ألبحاث المنشورةا
العوامل االجتماعية واالقتصادية عمى الحالة الغذائية لكمية التربية النوعية بشعبيا  دراسة أثر" .1

 .1996 "المختمقة

 .1997 "القيمة اإلنتاجية ألعماؿ إدارة المنزؿ" .2

 . 1998 "الوسائل الفعالة المستخدمة في تدريس اإلدارة المنزؿ في ضوء االتجاىات الحديثة" .3

 . 1999 "السموؾ االقتصادؼ لألبناءاالتجاىات الوالدية وعالقتيا ب" .4

 .  1999 "تخطيط وقت الفراغ لدػ المرأة في سف اليأس وعالقتو بتوافقيا زواجياً " .5

 .1999 "اتجاىات الزوجة واألبناء نحو القاعد المبكر لمزوج وعالقتو بإدارة موارد األسرة" .6

المنزلي لطالبات اإلعدادؼ العاـ البيئة المدرسية وأثرىا في تنمية الميارات اإلبداعية في االقتصاد " .7
 .2000 "والميني

-مجمة االقتصاد المنزلي -دراسة تجريبية - "تأثير وزف الجسـ عمى أداء بعض األعماؿ المنزلية" .8
 .2001ديسمبر  -(17لعدد السابع عشر)ا

المؤتمر الثامف لالقتصاد  -"االختيار الزواجي لمشباب وعالقتو بوسائل االتصاؿ الحديثة" .9
 تحت شعار "المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وقضايا العصر" .  2004أبريل 21/22يالمنزل

العوامل المؤثرة في ارتفاع معدالت الطالؽ بيف األسر السعودية" دراسة تحميمية عمى عينة مف " .10
مرمز البحوث بمركز -ندوة عف ظاىرة الطالؽ -السيدات المطمقات بجامعة الممؾ عبد العزيز

 . 2006 مارس 7-5جامعة الممؾ سعود في الفترة مف-امعية لمبناتالدراسات الج

المجمة -دور المرأة الريفية في إدارة المنزؿ في بعض قرػ محافظة الشرقية" ػ دراسة مقارنو" .11
 .2006-سبتمبر (7العدد)-(7المجمد السابع)-البحثية لخدمة البيئة والمجتمع بالشرقية

-مجمة االقتصاد المنزلي -"فقي لألبناء في المرحمة الثانويةالعنف األسرؼ وعالقتو بالسموؾ التوا" .12
 .2006 -(22) العدد-المجمد الثاني والعشروف -جامعة المنوفية
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مقومات الكفاءة اإلدارية لربة األسرة وعالقتيا بأنماط السموؾ االستيالكي واالدخارؼ لدػ " .13
-المجمد السابع عشر-جامعة المنوفية -مجمة االقتصاد المنزلي -الزوجات بمدينة جدة "

 .2007أكتوبر -(4العدد)

مجمة االقتصاد  -"بار لتنمية وعييـ االستيالكي"فعالية برنامج إرشادؼ في التعميـ الذاتي لمك .14
 .2007أكتوبر -(4العدد)-المجمد السابع عشر-جامعة المنوفية-المنزلي

مجمة  -مرحمة االبتدائية"وعي األميات بمتطمبات المسكف وعالقتو بالتوافق االجتماعي ألطفاؿ ال" .15
 .2008يناير -(1العدد)-المجمد الثامف عشر -جامعة المنوفية-االقتصاد المنزلي

-مجمة االقتصاد المنزلي -العمميات التفاعمية داخل األسرة وانعكاسيا عمى القرارات األسرية"" .16
 .2008يناير -(1العدد)-المجمد الثامف عشر-جامعة المنوفية

-مجمة االقتصاد المنزلي-القتو بقدرة الطالبة عمى تطوير وتنمية الذات"الرضا عف الحياة وع" .17
 .2008أبريل -(2) العدد -المجمد الثامف عشر-جامعة المنوفية

المؤتمر الدولي االوؿ لالقتصاد  -"عناصر البيئة السكنية وعالقتيا بجودة الحياة االسرية " .18
جيا في االلفية الثالثة كمية االقتصاد المنزلي عموـ االنساف التطبيقية والتكنولو  –المنزلي بعنواف 

 .2013-جامعة حمواف

 
                          الجميل الصمد عبد د.زينب دمحم عبدا.                                                            

  

    
 


