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 االسـ بالكامل بالمغة العربية : آماؿ يوسف خميفة غراب 

  : االسـ بالكامل بالمغة  اإلنجميزيةAmal Youssef Khalifa Ghorab 

  : 80442411040082الرقـ القومي 

  : األوؿ مف أبريل الف تسعمائة وثمانوف  1804/  2/  1تاريخ الميالد 

 الديانة : مسممة    النوع : أنثى 
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 : جامعة حمواف الجامعة 

 الكمية : االقتصاد المنزلى 
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 ثانيا : الدرجات العممية :
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 : البكالوريوس  لدرجةانوع -أ

 مرتبة الشرؼ –األولى  –التقدير العاـ : ممتاز  -

 التخصص الدقيق : التربوي  -

 الدولة : جميورية مصر العربية -

 الجامعة : حمواف -

 الكمية : االقتصاد المنزلى -

 القسـ : التربوي  -

 نوع الدرجة : ماجستير-ب

 التخصص العاـ : إدارة مؤسسات األسرة والطفولة-

 قيق : إدارة المؤسسات والموارد األسريةالتخصص الد -

عنواف الرسػالة بالمغػة العربيػة : دراسػة تحميميػة لبػراما مؤسسػات األسػرة والطفولػة فػي  -
 تنمية القدرات اإلبداعية لمطفل الموىوب

 عنواف الرسالة بالمغة اإلنجميزية : -
- An Analysing Study For The Programmes Of The Family & 

ChildHood Institution The Development Of Innovating Creative for 

Gifted Child. 

 الدولة : جميورية مصر العربية -

 الجامعة : حمواف -

 الكمية : االقتصاد المنزلى -

 القسـ : إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -

 

 

 

 

 نوع الدرجة : دكتوراه -ج
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 التخصص العاـ : إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -

 يق : إدارة مؤسسات األسرة والطفولةالتخصص الدق -

عنواف الرسالة بالمغة العربية : المتحف االليكتروني كمدخل مقترح لمتشكيل القيمي في  -
 مرحمة الطفولة.

 عنواف الرسالة بالمغة باإلنجميزية : -

- The Electronic Museum As Aproposal Approach For valuable 

Farmation In Childhood Stage. 

 : جميورية مصر العربية ةالدول -

 الجامعة : حمواف -

 الكمية : االقتصاد المنزلى -

 ـ : إدارة مؤسسات األسرة والطفولة.القس -

 

 ثالثًا : الخبرة الوظيفية :
 تاريخ الحصوؿ عمى الدرجة العممية :

 

 تاريخ الحصوؿ عمى الدرجة المسمي الوظيفي نوع الدرجة

 8442/ 8/  16 إلى   8444/ 6/18مف  معيده  بكالوريوس 

 8440/ 11/ 88 إلى   8442/  10/8مف  مدرس مساعد ماجستير

 اآلف إلى   11/8440/ 88مف  مدرس دكتوراه 

               
 
 

 اإلنتاج العممى
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 أوال :البحوث التى تـ إجراؤىا بعد الحصوؿ عمى درجة مدرس:
و عالقتيا باإلرتقػاء بػالقيـ  بنائية فكرية إلدارة رياض االطفاؿ فى ضوء مفيـو األرجونوميكا-1

 الجمالية لمطفل
1-Intellectual Structure For The Management Of Kindergartens In 

The Light Of Ergonomics Concept And Its Relation To Upgrading  

The Aesthetic Values Of The Child.                                                      

كميػة –مجمة بحوث فى التربية النوعية )مجمة عمميػة نصػف سػنوية محكمػة  بحث منشور فى 
  8411يوليو–الجزء الثانى -العدد الثامف عشر-جامعة القاىرة-التربية النوعية

   اإلستثمار اإلبداعى إلدارة األسرة لوقت فراغ الطفل بإستخداـ تكنولوجيا التقنيات الرقمية -8

 .لقوافل الطفل الطائرة ؤية مقترحة)ر    
  The Creative Investment For The Family's Management Of The 

Child Leisure Time Using The Technology Of Digital Techniques   

(Proposed Vision Of The Rotary Child Caravans)              
كميػة -عمميػة نصػف سػنوية محكمػة منشور فى مجمة بحوث فى التربية النوعيػة )مجمػة  بحث

 .8418يناير-الجزءالثانى-العددالتاسع عشر-جامعة القاىرة–التربية النوعية 

الثقافة السياسية لدى المرأة المصرية و أثرىا عمى إدارة جودة حيػاة األسػرة فػى ظػل أحػداث -0
 .يناير86

The Political Culture Of The Egyptian Woman And Its Effect On 

The Management Of The Quality Of The Family Life In The Light 

Of The 25 th  Jan Events                                                                        

جامعػػة -)مجمػػة عمميػػة محكمػػة -فػػى مجمػػة عمػػـو و فنػػوف )دراسػػات وبحػػوث  بحػػث منشػػور
 .8410اكتوبر-العدد الرابع-المجمد الخامس و العشروف -حمواف

ترشيد الشباب لسياسات إدارة البيئة و عالقتيا بتحقػق اإلقتصػاد البيئػي األخضػر فػى ضػوء -2
 .منظومة التنمية البيئية  المستدامة



 5 

Youth Rationalization Of The Administration's Policies Of the 

Environmental and its relation with achieving of the environmental 

Green Economy                                                         
–كميػػة اإلقتصػػاد المنزلػػى –بحػػث منشػػور فػػى مجمػػة المػػؤتمر الػػدولى األوؿ للقتصػػاد المنزلػػى 

 8- 0) -)عمػػػػـو اإلنسػػػػاف التطبيقيػػػػة والتكنولوجيػػػػا فػػػػى األلفيػػػػة الثالثػػػػة  -جامعػػػػة حمػػػػواف
 . 8410مايو

أساليب التربية األسرية و أثرىا فى األرتقاء بالخبرات الحسية لمطفػل )رؤيػة إنمائيػة إلثػراء  -6
 المداخل الحسية لمطفولة  .

The Family Education Methods And Its Effect On Upgrading The 

Sensory  Experiences Of The Child (Development Enrichment Of 

The Sensory Entrances Of The Child)                                                  

جامعػػة -)مجمػػة عمميػػة محكمػػة -)دراسػػات و بحػػوث  بحػػث منشػػور فػػى مجمػػة عمػػـو وفنػػوف 
 .8416إبريل -العدد الثانى-المجمد السابع و العشروف -حمواف

الثقافيػة و أثػره عمػى إدارة السياحة األسرية فى ضوء التحديات اإلجتماعية و اإلقتصادية و -0
 تحقق آليات الدعـ السياحى المصرى .

Management The Family Tourism In The Light Of Economic And 

Cultural Challenges And Its Impact On The Verification Of The 

Mechanisms Of The Egyptian Tourism Support.                                   

–المنزلى كميػػة اإلقتصػػاد–منشػػور فػػى مجمػػة المػػؤتمر الػػدولى الثػػانى للقتصػػاد المنزلػػى  بحػػث
  .8412مايو  3-6)-)التنمية البشرية و متطمبات سوؽ العمل  -جامعة حمواف

فاعميػػة برنػػاما إرشػػادى لتنميػػة ميػػارات إدارة أزمػػة العنػػف السياسػػي لػػدى شػػباب الجامعػػات -3
 لرقمية .المصرية فى ضوء جماليات الفنوف ا

Effectiveness of guiding program for the development of the political 

Violence Crisis Management Skills Of The Youth Of The Egyptian 

Universities In The Light Of Aesthetics Of Digital Arts .      
جامعػة -)مجمػة عمميػة محكمػة -فى مجمة عمػـو وفنػوف )دراسػات و بحػوث  قابل لمنشر بحث 
 .8410أكتوبر -العدد الرابع -حمواف
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 التطبيقيةاألنشطة العممية و 
     األنشطة التدريسية:

أوال:المقػػػررات التدريسػػػية التػػػى تػػػـ تدريسػػػيا أثنػػػاء شػػػغل وظيفػػػة مػػػدرس لمرحمػػػة 
 جامعة حمواف: -اإلقتصاد المنزلى البكالوريس بكمية

 ةػػػػػػػػػػإدارة مؤسسات األسرة و الطفولـ ػقس -الفرقة الثانية-حقوؽ األنساف-1
 إدارة مؤسسات األسرة و الطفولةقسـ  –الفرقة الثانية  –إقتصاديات أسرة -8
 و الطفولة األسرة إدارة مؤسساتقسـ  –الفرقة الثانية –نمو الطفل ورعايتو -0
 ةػػػػػالطفول رة وػػػػػػػػػػإدارة مؤسسات األسقسـ  -الفرقة الثالثة –عالقات أسرية -2
 وى ػػػى التربػػػػػػػػػػػاد المنزلػػػػػػػػػاإلقتصـ ػػػػقس –الفرقة الثانية  -نمو الطفل ورعايتو-6
 وى ػػػػػػػػػػػػػػى التربػػػػػػػػػػػػػػػاد المنزلػػػػػػػػػػاإلقتصـ ػقس –الفرقة الثالثة –عالقات أسرية -0 
 ةػػػػػػػػػػرة و الطفولػػػػػػسسات األسإدارة مؤ قسـ  –الفرقة الثالثة –مشكالت طفولة -3
 وى ػػى التربػػػػاد المنزلػػػػػػػػاإلقتصـ ػػػػػػػػػػػػقس -ةػػالفرقة الثاني -األسرية إدارة الموارد-0
إدارة مؤسسػػػػات األسػػػػرة قسػػػػـ  –الفرقػػػػة الثانيػػػػة -عالقػػػػات اسػػػػرية )تطبيقػػػػي  -8

 4الطفولةو 
 4ةػػػػات الجمديػػػػػػػػػػػالصناعقسـ  –ة ػػػػػػػػػػػػػرقة الرابعالف–ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإدارة مشروع-14
 4ةػػػػػػػػػػرة والطفولػػػػػػػػػػػإدارة مؤسسات األسقسـ  -الفرقة الثالثة–إدارة مؤسسات -11
 4رة والطفولةػػػػػػػػػػػػػػػػإدارة مؤسسات األسقسـ  -الفرقة الثانية–إقتصاديات أسرة -18
إدارة مؤسسػػػػات األسػػػػرة قسػػػػـ  -الفرقػػػػة الثالثػػػػة-بيقػػػػى مشػػػػكالت طفولػػػػة )تط-10

 4الطفولةو 
 4طفولةإدارة مؤسسات األسرة والقسـ  –الفرقة الرابعة -رعاية مسنيف)تطبيقى -12
 4ةػػػػػػػػػػػػات الجمديػػػػػػػػػػػػالصناعقسـ  –ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفرق-قػػػػػػػػػػػػتسوي-16
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 اإلقتصاد المنزلى التربوى.قسـ  –اإلشراؼ عمى المدارس )التربية العممية   -10
 اإلشراؼ عمى التدريب الميداني لمطالب في كاًل مف : -13

  قرى األطفاؿ  –مؤسسات الطفولة )متاحف األطفاؿsos-  مؤسسات األحداث– 
 دور الحضانة ورياض األطفاؿ .

  االستشارات الزواجية.مكاتب  –محاكـ األسرة -مؤسسات األسرة 

 .مكاتب فحص راغبي الزواج 

 .دور رعاية المسنيف 

 .مراكز حماية المستيمؾ 

 .المجمس القومي لألمومة والطفولة 

 .المجمس القومي لممرأة 

 .مراكز حقوؽ اإلنساف 

 4مراكز التربية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة 

 4األشراؼ عمى دور الحضانة و رياض األطفاؿ بالكمية -

أثناء تدريسػػػيا أثنػػػاء شػػػغل وظيفػػػة انيػػػا: المقػػػررات التدريسػػػية التػػػى تػػػـ تدريسػػػياث
 جامعة حمواف: –مدرس لمرحمة الدراسات العميا بكمية اإلقتصاد المنزلى 

 4إدارة مؤسسات األسرة والطفولة-)ماجستير  طرؽ بحث عممى-

 4التدريس مناىا وطرؽ -إدارة موارد متقدـ )ماجستير -

 إدارة -و الشباب )دكتوراة مشكالت المراىقة -

 4مؤسسات األسرة والطفولة



 8 

 المؤلفات العممية
الدولى  رقـ اإليداع-8410عاـ-إشكاليات الطفل العربى )رؤى معاصرة -1
 4دار الكتب المصرية- 13288/8410)

الدولى  رقـ اإليداع-8416عاـ-مؤسسات الطفولة )أىدافيا و إدارتيا -8
 4ةدار الكتب المصري- 0661/8416)

الدولى  رقـ اإليداع-8416عاـ  -إدارة المؤسسات فى المجتمعات المعاصرة-0
 4دار الكتب المصرية- 3288/8416)

 
 األشراؼ عمى الرسائل )األنشطة البحثيية 
 رسائل الماجستير التى تـ اإلشتراؾ فى األشراؼ عمييا :

ة المعيمػػة بػػإدارة إسػػراء أ أحمػػد مصػػطفى : فاعميػػة برنػػاما إرشػػادى لتنميػػة وعػػى المػػرأ-
, بالعػػػػػاـ الجػػػػػامعى الحيػػػػػاة الضػػػػػاغطة شػػػػػئوف األسػػػػػرة و أثػػػػػره عمػػػػػى مواجيػػػػػة أحػػػػػداث 

(8410/8412 .  

 

 رسائل الدكتوراة التى اإلشتراؾ فى األشراؼ عمييا:
ناىد قطب عبد القادر حواس:فاعمية برناما إرشادى لتوعية العامميف بمؤسسات اإليتاـ -

الرعاية المتكاممة و إنعكاسو عمى التوافق النفسي اإلجتماعى  باإلتجاىات الحديثة نحو أساليب
  . 8416/8410 , بالعاـ الجامعى )للطفاؿ
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 المشاركة فى المؤتمرات العممية
 إعداد بعد الحصوؿ عمى درجة مدرس:-مشاركة-المؤتمرات )حضورالمشاركة فى 

جامعػػة المنوفيػػة -المنزلػػىكميػػة األقتصػػاد -المػػؤتمر العربػػى الرابػػع عشػػر لالقتصػػاد المنزلػػى -1
نػوفمبر  0-8) –"الصػناعات الصػغيرة الحاضػر و المسػتقبل فػى مصػر والعػالـ العربػى "بعنواف :

 ـ  .8414

 جامعة المنوفية .  -مكاف إنعقاد المؤتمر:كمية األقتصاد المنزلى -    

 نوع المشاركة :الحضور و المشاركة فى فعاليات المؤتمر. -    

الػػػدولى -)العربػػػى السػػػادس-جامعػػػة المنصػػػورة-لكميػػػة التربيػػػة النوعيػػػةالمػػػؤتمر السػػػنوى  -8
 بعنواف:"تطوير براما التعميـ النوعى فػى مصػر والعػالـ العربػى فػى ضػوء متطمبػات-الثالث 

 . 8411أبريل  12-10)-عصر المعرفة"

 جامعة المنصورة.-مكاف إنعقاد المؤتمر:كمية التربية النوعية -    

 نوع المشاركة:الحضور و المناقشة فى فعاليات المؤتمر. -   
-جامعػة المنوفيػة–المؤتمر الدولى األوؿ و العربي الخامس عشر لكمية اإلقتصاد المنزلػى  -0

  . 8418مارس  80-83)-بعنواف"اإلقتصاد المنزلى و قضايا الشباب"

 .جامعة المنوفية–:كمية اإلقتصاد المنزلى مكاف إنعقاد المؤتمر -   

 الحضور و المشاركة فى فعاليات المؤتمر . نوع المشاركة: -   

بعنواف"التربية الفنية و مواجية  -جامعة حمواف-الثالث لكمية التربية الفنية المؤتمر الدولى -2
  . 8418أبريل  11-8) -العنف "

 جامعة حمواف-مكاف إنعقاد المؤتمر:كمية التربية الفنية -   

 حضور و المشاركة فى فعاليات المؤتمر.نوع المشاركة :ال -  

بعنواف "آفاؽ التعاوف -جامعة حمواف–مر العممى العربى األوؿ لكمية األقتصاد المنزلى المؤت -6
  .8418مايو  14-8) -العربى لتنمية المجتمع "

 جامعة حمواف .–مكاف إنعقاد المؤتمر:كمية األقتصاد المنزلى  -   

 المشاركة فى فعاليات و تنظيـ المؤتمر.نوع المشاركة :الحضور و  -   
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بعنواف :"الفنوف و التربية فى  –جامعة حمواف  –المؤتمر الدولى الرابع لكمية التربية الفنية  -0
 أبريل  .  14 -0األلفية الثالثة " )

 جامعة حمواف.-مكاف إنعقاد المؤتمر :كمية التربية الفنية -

 ؤتمر .ات المالمشاركة فى فعالينوع المشاركة :الحضور و  -

عمػـو األنسػػاف بعنػواف :" –جامعػة حمػػواف  -المػؤتمر الػدولى األوؿ لكميػة األقتصػػاد المنزلػى -3
 التطبيقية و التكنولوجيا فى األلفية الثالثة ".

 جامعة حمواف . –ة األقتصاد المنزلى مكاف إنعقاد المؤتمر :كمي -     
 ياتو .مؤتمر وحضور فعالاإلشتراؾ فى لجاف تنظيـ ال نوع المشاركة : -     
  اإلشػػػتراؾ ببحػػػث بعنػػػواف " ترشػػػيد الشػػػباب لسياسػػػات إدارة البيئػػػة و عالقتيػػػا بتحقػػػق

 ".اإلقتصاد البيئي األخضر فى ضوء منظومة التنمية البيئية  المستدامة
بعنػواف :"التنميػة البشػرية  –جامعػة حمػواف  –الثانى لكمية األقتصػاد المنزلػى المؤتمر الدولى -0

 بات سوؽ العمل ".و متطم
 جامعة حمواف . –مكاف إنعقاد المؤتمر : كمية األقتصاد المنزلى  -    
 نوع المشاركة :اإلشتراؾ فى لجاف تنظيـ المؤتمر وحضور فعالياتو . -    

  ية فػػػى ضػػػوء التحػػػديات اإلجتماعيػػػة اإلشػػػتراؾ ببحػػػث بعنػػػواف " إدارة السػػػياحة األسػػػر
 تحقق آليات الدعـ السياحى المصرى ". اإلقتصادية و الثقافية و أثره عمىو 

المؤتمر العممي الدولى األوؿ لكمية االقتصػاد  –المؤتمر الدولى الثاني لكمية التربية النوعية -8
 ـ.8416أكتوبر  80 -86  بتاريخ IFHEالممتقي السابع االقميمي االفريقية ) –المنزلي 

 .جامعة االسكندرية -مكتبة االسكندرية  –المؤتمر : كمية التربية النوعية  مكاف إنعقاد -    
 .المشاركة فى فعاليات المؤتمرالحضور و نوع المشاركة : -    
جامعػػػة حمػػػواف بعنػػػواف "التربيػػػة ودعػػػـ  –المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػامف عشػػػر لكميػػػة التربيػػػة -14

 الشخصية المصرية".
 جامعة حمواف –مكاف انعقاد المؤتمر : كمية التربية -
 المشاركة فى فعاليات المؤتمرالحضور و  نوع المشاركة :-

 العممية والثقافيةو المقاءات  فى الندوات  المشاركة
 الحصوؿ عمى درجة مدرس : دوات التى تـ األشتراؾ بيا بعدالن
اإلشتراؾ  فى الممتقى التعريفى بآليات تمويل البحث العممى و دعـ الباحثيف و ذلػؾ لمتعػرؼ -1

بمقػر   FP7و التنمية  التكنولوجية  األوروبية  حث العممىلمب عمى براما اإلطار السابع
 .   8448-1-2)-الجامعة بحمواف 
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األسػػرة والطفولػػة تحػػت فعاليػػات نػػدوة نظميػػا قسػػـ إدارة مؤسسػػات  و ى تنظػػيـاإلشػػتراؾ فػػ -8
كميػػػة -القسػػػـ  مقػػػر ب  8411-11-81عنػػػواف  "قضػػػايا األسػػػرة و تحػػػديات العصػػػر " )

 .حمواف جامعة –األقتصاد المنزلى 
بالمشػاركة ذلػؾ اإلشتراؾ فى ممتقى الخريجيف الخػاص بقسػـ مؤسسػات األسػرة والطفولػة  و  -0

-18) –جامعػة حمػواف  –فى فعاليات تنظيـ الممتقى بمقر القسػـ بكميػة األقتصػاد المنزلػى 
0- 8410 . 

نيػػػة األشػػػتراؾ فػػػى فعاليػػػات الػػػدورة التعريفيػػػة لبرنػػػاما المػػػنا المقدمػػػة  مػػػف الييئػػػة األلما -2
(DAAD     8410-14-0) –جامعة حمواف –المقامة  فى كمية التربية الفنية .  

فعاليػػات نػػدوة نظميػػا قسػػـ إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة تحػػت  تنظػػيـ و اإلشػػتراؾ فػػى -6
 –كميػة األقتصػاد المنزلػى -القسػـ مقػر رؤية مسػتقبمية " ب–عنواف  " جودة أسموب الحياة 

 جامعة حمواف.
فعاليػػات نػػدوة نظميػػا قسػػـ إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة تحػػت تنظػػيـ و ؾ فػػى اإلشػػترا -0

كميػػة -القسػػـ  مقػػر    ب 8412-18-1عنػػواف  " ترشػػيد األسػػتيالؾ والطاقػػة المتجػػددة ")
 .جامعة حمواف –األقتصاد المنزلى 

 صػػاد النوعيػػة و اإلقت التربيػػة  قطػػاع   لجنػػة  اإلشػػتراؾ فػػى تنظػػيـ و فعاليػػات نػػدوة نظمتيػػا -3
تحػػت عنػػواف:  )التربيػػة النوعيػػة و اإلقتصػػاد  - المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات  – المنزلػػى 

جامعػػة –  بمقػػر كميػػة اإلقتصػػاد المنزلػػى  8416-14-88) -المنزلػػى "نظػػرة لممسػػتقبل " .
 حمواف .

 

  الدورات التدريبية
 الدورات التدريبية التى تـ الحصوؿ عمييا بعد الحصوؿ درجة مدرس :

 دورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة حمواف :أوال :ال
نوفمبر  86-80"التقويـ الطالبي " فى الفترة )  التدريسىيئة قدرات أعضاء   تنمية  دورة -1

8440 .  
-1التدريس " النشر والبحث العممى الدولى " فى الفترة ) ىيئة  دورة تنمية قدرات أعضاء -8

  .  8448يوليو  8
يوليو  04-88التدريس "تنظيـ المؤتمرات " فى الفترة )ىيئة دورة تنمية قدرات أعضاء  -0

8448.  
 0-6دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة  التدريس "التخطيط األستراتيجى " فى الفترة ) -2

  . 8448أغسطس 
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 81-18) دورة تنمية قدرات أعضاء  ىيئة التدريس "إدارة الوقت والمؤتمرات " فى الفترة -6
  . 8411يوليو 

 88-84دورة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس "نظاـ الساعات المعتمدة  " فى الفترة ) -0
  . 8411سبتمبر 

 ثانيا :الدورات التدريبية لتنمية القدرات خارج الجامعة : 
  .8448-6-8)ة الدولية لقيادة الكمبيوتر بتاريخ الرخص  ICDLالحصوؿ عمى شيادة )-

  

 
 ماؿ اإلمتحاناتأع

 

لألعػػػواـ الجامعيػػػة   الدراسػػػات العميػػػاإمتحانػػػات  فػػػى أعمػػػاؿ المراقبػػػة عمػػػى لجػػػاف  المشػػػاركة -
(8418 /8410-8410 /8412-  8412/8416 .  

-8418) رقة األولى بالكمية  لمعاـ  الجػامعىالف بكنتروؿ  فى أعماؿ األمتحانات   المشاركة -
8410 .  

-8418لمعػػاـ الجػػامعى ) حانػػات بكنتػػروؿ الفرقػػة الرابعػػة بالكميػػةفػػى أعمػػاؿ األمت المشػػاركة  -
8410  .  

المشػػاركة فػػى أعمػػاؿ سػػير اإلمتحانػػات لمرحمػػة الدراسػػات العميػػا )تػػـر ثػػاف  لمعػػاـ الجػػامعى  -
(8410-8412 .  

ثاف  لمعػاـ الجػامعى  -المشاركة فى أعماؿ سير اإلمتحانات لمرحمة الدراسات العميا )تـر أوؿ -
(8412-8416 .  
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 رعاية الشباباألنشطة الطالبية و 
 أوال : األنشطة الطالبية الخاصة  بمرحمة البكالوريس :

لمعػاـ و التابعػة لقسػـ رعايػة الطػالب والشػباب  النشػا  العممػى والتكنولػوجى بالكميػة  مسئوؿ -
  .8416-8412الجامعى) 

ة بقسػػـ إدارة مؤسسػػات األسػػرة األشػػراؼ والمتابعػػة لطػػالب الفرقػػة الجامعيػػة الثانيػػة والثالثػػ -
 إلى اآلف  . 8410-8418والطفولة مّف عاـ )

  . 8416- 8412األشراؼ عمى دور الحضانة و رياض األطفاؿ بالكمية لمعاـ الجامعى ) -

 اإلقتصاد المنزلى التربوى.قسـ  –اإلشراؼ عمى المدارس )التربية العممية   - 

 في كاًل مف : اإلشراؼ عمى التدريب الميداني لمطالب - 

  قرى األطفاؿ  –مؤسسات الطفولة )متاحف األطفاؿsos-  مؤسسات األحداث– 
 دور الحضانة ورياض األطفاؿ .

  مكاتب االستشارات الزواجية. –محاكـ األسرة -مؤسسات األسرة 

 .مكاتب فحص راغبي الزواج 

 .دور رعاية المسنيف 

  .مراكز حماية المستيمؾ 

 طفولة.المجمس القومي لألمومة وال 

 .المجمس القومي لممرأة 

 .مراكز حقوؽ اإلنساف 

 4مراكز التربية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة 

 ثانيا: األنشطة الطالبية الخاصة بمرحمة الدراسات العميا :
تحكيـ وتقييـ الخطط و األدوات البحثية لطمبة الدراسات العميا الخاصة بإعداد الرسائل  -

 إلى اآلف . 8440راة  مف عاـ دكتو  –العممية )ماجستير 

لبراما الدراسات العميا الخاصة بالقسـ لممواد الدراسية  تنسيق ومراجعة البراما الداخمية -
 . 2014/  2013 -2012/2013)برناما الدكتوراه  لمعاميف )
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 -8418المشاركة في مراجعة البراما الداخمية بالدراسات العميا بالكمية لمعاـ الجامعي  -
 ـ.8410

 المشاركة فى إعداد برناما اإلرشاد األسرى لمرحمة الدراسات العميا بالقسـ . -

 دكتوراة  .-األشراؼ عمى الرسائل العممية ) ماجستير -

 

 التعديلالمشاركة فى مشروعات التطوير و 
 

 اوال: المشاركة فى مشروعات التطوير والتعديل  وتطوير المعامل :
 لبنية األساسية لممعامل التابعة لمقسـ العممى . المساىمة فى أعماؿ تطوير ا -   

  .8412-8410عضوية لجنة المعامل المنبثقة مف الكمية لمعاـ الجامعى ) -  

  .8412-8410عضوية لجنة المعامل المنبثقة مف القسـ العممى لمعاـ الجامعى ) -  

 
 :ضماف الجودة الوحدات الخاصة بوحدةالمساىمة فى أعماؿ ثانيا:
المنبثقة مف المجاف الداخمية لوحدة ضماف الجودة   وحدة القياس والتقويـ الطالبى عضو  -

  . 8416-8412  الى العاـ الجامعى )8410-8418بالكمية مف العاـ الجامعى  )

بالكمية مف المنبثقة مف المجاف الداخمية لوحدة ضماف الجودة  عضو وحدة الخريجيف  -
 آلف .  الى ا8412-8410العاـ الجامعى )

لوحدة  عضو لجنة المعمومات و األحصاء و الدراسات المنبثقة مف المجاف الداخمية -
 ضماف الجودة بالكمية .

المشاركة فى أعماؿ تطبيق إستمارات تقييـ البراما الدراسية لمرحمتى البكالوريس  -
-8418لمعاميف الجامعييف  )عمى مستوى األقساـ العممية بالكمية  والدراسات العميا 

8410 ( 8410-8412 .  
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 الكميةركة فى المجاف عمى مستوى القسـ و المشا
 أوال:عضوية المجاف عمى مستوى الكمية:

  .8412-8410عضوية لجنة المعامل المنبثقة مف الكمية لمعاـ الجامعى )-1

  .8416-8412عضوية لجنة المكتبة المنبثقة مف الكمية لمعاـ الجامعى )-8

  ف عمى مستوى القسـ:عضوية المجا ثانيا :
العممى  مف العاـ الجامعى  عضوية لجنة القياس والتقويـ الطالبى المنبثقة مف القسـ  -1

  . 8412/8416الى  8410/ 8418)

  .8416-8412عضوية لجنة المكتبة المنبثقة مف القسـ العممى لمعاـ الجامعى ) -8

  .8412-8410) عضوية لجنة المعامل المنبثقة مف القسـ العممى لمعاـ الجامعى -0

الحصوؿ عمى درجة مدرس \عضوية مجمس قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة مف-2
 بالقسـ العممى .

أمانة مجمس قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بالكمية لمعاـ الجامعى مف الفترة -6
  .04/8/8410  إلى )1/14/8418)

  

 المشاركة فى الجمعيات العممية واألىمية
 .8441ة للقتصاد المنزلى منذ عاـ عية المصريعضو الجم-
 

 التواصل المجتمعىالنشا  اإلعالمى و 
المممكػة -)مجمة شيرية لػدداب و العمػـو والثقافػة   -نشر مقاالت فى "مجمة المنيل " -1

 . متعمقة بمجاؿ األسرة و الطفولة  -العربية السعودية 

وكممػة البػد -لقيـ الجمالية عنػد األطفػاؿ"فى" جريدة اليـو السابع " بعنواف "ا نشر مقاؿ -8
  .8416أغسطس  18بتاريخ )منيا 
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 المياـ واألنشطة الدولية
 

1- Attend the first session of the joint committee between Egypt and 

Poland in the field of promotion of culture tourism for families 

that held in Poland in October 2012 Warsaw-Poland- 
 

2- Attend the international tourism fair (TTwarsaw) 2013 which was 

held in Warsaw (28-30november 2013)-Warsaw –Poland. 
 

 3- Attend the Egyptian culture week which was held in Warsaw (16-

20 June -2014)-Warsaw -Poland. 
  

    

 

 
  
 


