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م , و كانت الرسالة  1997المنزل عام  إدارةالتصاد منزلً تخصص  ر فًماجستٌ

 ) دراسة تجرٌبٌة ( " الولت و الجهد المبذول فً تؤدٌة بعض األعمال المنزلٌة " بعنوان :  

  عام  األسرٌةالمإسسات و الموارد  إدارةدكتوراه الفلسفة فً االلتصاد المنزلً تخصص

"تمٌٌم انعكاسات تطبٌك أنظمة الجودة العالمٌة علً  : م , و كانت الرسالة بعنوان2003

 . األسري " االستهالناتجاهات 

 التدرج الوظيفي :

 جامعة حلوان  اعتبارا من  -بمسم إدارة المنزل بكلٌة االلتصاد المنزلً ةمعٌد
 م .18/10/1997وحتى ,  م31/10/1991

 ًامعة حلوان  اعتبارا من ج -مدرس مساعد بمسم إدارة المنزل بكلٌة االلتصاد المنزل
 .م 28/7/2003م وحتى 19/10/1997

 ًجامعة حلوان  اعتبارا من  -مدرس بمسم إدارة المنزل بكلٌة االلتصاد المنزل
 م . 30/8/2008م وحنً 29/7/2003

  جامعة حلوان  –كلٌة االلتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بمسم مإسسات األسرة والطفولة
 حتى اآلن . م و 31/8/2008اعتبارا من 

  جامعة الملن –كلٌة االلتصاد المنزلً –معار بمسم اإلسكان وإدارة المنزل  مشارنأستاذ
 م وحتى اآلن .10/9/2008عبد العزٌز بجدة اعتبارا من 

 البحوث العلمية المنشورة 

اثر استخدام االنترنت علً إدران مورد الولت و دافعٌة االنجاز لدي  .1
 المراهمٌن .

The Effect of Using the Internet to Understand the Time and 

Resource Achievement Motivation In Adolescents . 

فاعلٌة برنامج ممترح إلكساب األطفال المعلومات و السلوكٌات االٌجابٌة  .2
 لحماٌة البٌئة من مخاطر التلوث .

The Effectiveness of A proposed Program To Give Children 

Information And Positive Behaviors To Protect The Environment 

From the Risk Of Contamination . 

اثر اإلعالن التلٌفزٌونً علً المرارات الشرائٌة للزوجات فً الرٌف و  .3
 الحضر .

Impact Of Television Advertising On The purchasing Decisions Of 

Wives In Rural And Urban areas . 

فاعلٌة برنامج إرشادي لتنمٌة وعً الشباب الجامعً فً المهارات اإلدارٌة  .4
 الالزمة إللامة المشروعات الصغٌرة .

Effectiveness Of Educational Program For The Development Of 

Young People's Awareness Of University Management Skills 

Necessary For The Establishment Of Small Enterprises . 

 فاعلٌة برنامج إرشادي لتنمٌة وعً المرأة المعٌلة إلدارة األزمات األسرٌة . .5
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The Effectiveness Of A pilot Program For The Development Of 

Women's Awareness Of Family Breadwinners Crisis Management. 

 األسرٌة .العنف ضد الزوجة و انعكاساته علً لراراتها  .6
The Violence Against Wives And Its Reflection On Her Family 

Decisions . 

فاعلٌة برنامج إرشادي لتنمٌة وعً الطالب بآداب التصرف و لواعد  .7
 االتٌكٌت .

The Effectiveness Of A pilot Program For The Development Of 

Students' Awareness Of The Ethics Act And The Rules Of 

Etiquette . 
 العادات السلوكٌة للمسنٌن و عاللتها بالرضا عن الحٌاة . .8

The Behavioral Habits Of The Elderly and Their Relationship to 

Life Satisfaction . 

اثر تطبٌك أسس تبسٌط العمل المنزلً و عاللته بالمتغٌرات الوظٌفٌة  .9
 بٌة ( .العضوٌة لربة األسرة ) دراسة تجرٌ

Following the Application of the Foundations of Streamlining 

Domestic Work and its Relationship to the Organic Functional 

Variables Head of the Household (Pilot Study) . 

المإتمر  - عناصر البٌئة السكنٌة و عاللتها بجودة الحٌاة األسرٌة .10
وان"علوم اإلنسان التطبٌمٌة و التكنولوجٌا فً األلفٌة الثالثة" الدولً األول بعن

 جامعة حلوان . –كلٌة االلتصاد المنزلً –
Residential elements of the environment and their relationship to 

the quality of family life - the first international conference entitled 

"Applied Human Sciences and Technology in the Third 

Millennium" - Faculty of Home Economics - Helwan University . 

 . األطفال لدي الحٍاتٍت المهاراث ببعض الىعً لتنمٍت إرشادي برنامح فاعلٍت -11

The Effectiveness of A pilot Program For the Development of 

Awareness of Certain Life Skills In Children . 

 علً المقبالث الفتٍاث لدي االستهالكٍت بالثقافت الىعً لتنمٍت إرشادي برنامح فاعلٍت -11

 . الزواج

The Effectiveness of A pilot Program For the Development of 

Consumer Culture Awareness Among Girls to Marry Appetizers . 

 . المراهقٍن األبناء لدي األسري االنتماء قٍم ببعض عالقتها و الحىار ثقافت -11

The Culture of Dialogue and Relationship With Some Family 

Values of Belonging Among Children, Adolescents . 

 . الشباب لدي اإلدارٌت القدراث علً أثره و التطىعً العمل -11

The Voluntary Work and its Impact on Administrative Capacity 

 Among Young People . 

 . وعي المرأة بأساليب مواجهة الضغوط و عاللته باالستمرار األسري -11

Women's Awareness of Ways the Face of Pressure and Its 

Relationship to Family Stability . 
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 . فك النفسي و االجتماعي للمسنينالتخطيط االستراتيجي للتماعد و عاللته بالتوا -11

Strategic  Planning for Retirement and Its Relationship to Line the 

Psychological and Social for the Elderly . 

 . األسرٌت أدوارها أداء على وأثره المرأة ضد العنف ممارست -11

Practicing Violence against women and its Effect on her family roles 

Performance . 

 إدارة الذات و عالقتها بأساليب التفكير لدي الشباب الجامعي . -11          

Self-management and their relationship by thinking styles among 

university youth . 

 اة .إدارة الشباب لوقت الفراغ  و عالقته بالرضا عن الحي  -11                

Management of young people to leisure time and its relationship with the 

satisfaction of life . 

 

 العلمية و الثق افية  األنشطة

 : علي الرسائل العلمية  اإلشراف:  أوال

( بعنوان "ممارسة العنف ضد المرأة و أثره علً 2009رسالة ماجستٌر) -
كلٌة  –دارة مإسسات األسرة و الطفولة أداء أدوارها األسرٌة " لسم إ

 جامعة حلوان . –االلتصاد المنزلً 

 : االمتحانات  أعمالثانيا :  

االشتران فً أعمال لجان النظام و المرالبة و المراجعة ألعمال االمتحانات  -

 بالكلٌة بالفرق الدراسٌة خالل فترة عملً بالكلٌة .

 : ثالثا : المؤلف ات العلمية

مكتبة الهٌئة العامة  -" إدارة ومرالبة جودة اإلنتاج "وان : تؤلٌف كتاب بعن -1

 م . 2003للكتاب . الماهرة . ج.م.ع 

مكتبة الهٌئة  -"  تمنٌات األدوات واألجهزة الحدٌثة": تؤلٌف كتاب بعنوان -2

  م . 2005 .العامة للكتاب . الماهرة . ج.م.ع 

نظرٌة و التطبٌك" , : "إدارة و مرالبة جودة اإلنتاج ال تؤلٌف كتاب بعنوان -3

 م . 2013 مكتبة الهٌئة العامة للكتاب . الماهرة . ج.م.ع
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 : التدريسرابعا :  

بكلٌة  1991التدرٌس بمسم إدارة مإسسات األسرة و الطفولة منذ عام  -1

 م .2008االلتصاد المنزلً , جامعة حلوان إلً عام 

امعددة عددٌن شددمس علددى ج –مسددم االلتصدداد المنزلددً بكلٌددة البنددات ب (االنتددداب)التدددرٌس -2

م ) أربعددة فصددول دراسددٌة ( 2008م و عددام 2007مسددتوم مرحلددة البكددالورٌوس عددام 
 لجمٌع مواد التخصص .

بمسم اإلسكان و إدارة المنزل مسار إدارة السكن و  (إعارة)التدرٌس -3

بكلٌة االلتصاد المنزلً , جامعة الملن عبد  2009المإسسات منذ عام 

  م .2015العزٌز إلً 

بكلٌة  1991س بمسم إدارة مإسسات األسرة و الطفولة منذ عام التدرٌ -4

م إلً 2015م & من عام 2008لً , جامعة حلوان إلً عام االلتصاد المنز

 اآلن .

 : المقررات التي قمت بتدريسها

 ممررات بمرحلة البكالوريوس :ـ -1

 . تدرٌس إدارة الموارد األسرٌة 

 . تدرٌس األجهزة و األدوات المنزلٌة 

  إدارة و مرالبة الجودة .تدرٌس 

 . تدرٌس دور الحضانة و رٌاض األطفال 

 . تدرٌس المشروع 

 . تدرٌس دور المسنٌن 

 . تدرٌس التصادٌات األسرة و ترشٌد االستهالن 

 . اإلشراف علً طالبات التربٌة العملٌة 

 . تدرٌس أدوات وأجهزة المإسسات 

 )بحث )أ 

 )بحث )ب 

 . لراءات باللغة االنجلٌزٌة 

 عاللات األسرٌة .تدرٌس ال 

 . تدرٌس التنمٌة و مشكالتها 

 . ممارسة مهنة 

 . ًمشروع بحث 

 . التنمٌة و مشكالتها 
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 . إدارة جودة المإسسات 

 . إدارة المشروعات 

 . )حاسب آلً )تطبٌمات فً التخصص 

 . مبادئ اإلدارة 
 

 
 ممررات بمرحلة الدراسات العليا :ـ  -2

 ممررات دكتوراه : - أ
إدارة مإسسات األسرة و إسسات ) تمهٌدي دكتوراه إدارة جودة البٌئة فً الم -

 ( .الطفولة 
 ممررات ماجستير :  - ب

 تربوي ( . –إدارة موارد متمدم ) تمهٌدي ماجستٌر  -
 ممررات دبلوم : -ج

 إدارة مشروعات ) دبلوم تغذٌة عالجٌة ( . -
 

 (مؤتمرات العلمية )حضور, مشاركة  ال
ـ كلٌة االلتصاد المنزلً ـ جامعة حلوان ـ المإتمر العلمً الثامن لاللتصاد المنزلً 1

 بعنوان " المإتمر العربً لاللتصاد المنزلً و لضاٌا العصر " .

ـ المإتمر العلمً السنوي السادس ـ كلٌة التربٌة النوعٌة بدمٌاط جامعة المنصورة 2

بعنوان " متطلبات تطوٌر األداء فً كلٌات التربٌة النوعٌة فً إطار معاٌٌر االعتماد 

. " 

ـ المإتمر العلمً التاسع لاللتصاد المنزلً ـ كلٌة االلتصاد المنزلً ـ جامعة حلوان 3

 بعنوان  "المإتمر العربً لاللتصاد المنزلً و تكنولوجٌا العصر " .

ـ المإتمر العلمً السنوي السابع ـ كلٌة التربٌة النوعٌة بدمٌاط ـ جامعة المنصورة 4

ٌات التربٌة النوعٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة و بعنوان " متطلبات تطوٌر األداء بكل

 االعتماد و متطلبات سوق العمل " .

المإتمر العلمً العاشر لاللتصاد المنزلً ـ كلٌة المشاركة بالحضور فً ـ 5

 " أفاق مستمبلٌة فً االلتصاد المنزلً " . االلتصاد المنزلً ـ جامعة المنوفٌة بعنوان

لكلٌة التربٌة النوعٌة بدمٌاط جامعة المنصورة  المإتمر العلمً السنوي الثامن-6

بعنوان " متطلبات تطوٌر األداء بكلٌات التربٌة النوعٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة و 

 االعتماد و متطلبات سوق العمل و احتٌاجات المجتمع "  .
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المإتمر العربً الحادي عشر لاللتصاد المنزلً ـ كلٌة المشاركة بالحضور فً  -7

" االلتصاد المنزلً و التطور التكنولوجً  المنزلً ـ جامعة حلوان بعنوانااللتصاد 

. " 

المشاركة بالحضور فً اللماء العلمً الثانً " تحت عنوان " التعامل مع األزمات األسرٌة "  -8

والذي نظمته عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة الملن عبد العزٌز وذلن بتارٌخ 

 ـ .ه22-23/1/1430

المشاركة بالحضور عرض كتاب " لبٌن ربً " للدكتور /علً أبو الحسن , تمدٌم : د. فاتن  -9

 بتارٌخ الثالث الدور – الطالبات شطر المركزٌة المكتبة  جمبٌش نارٌمان. أحلوانً , 

 . هـ 2/12/1431

المملكة المشاركة بالحضور "المإتمر العلمً الثانً"لطالب و طالبات التعلٌم العالً ب -10

  .هـ 4/1432/ 26-23العربٌة السعودٌة بفندق هٌلتون جدة بتارٌخ 

جامعة  –بمركز المإتمرات "  للخرٌجات "الملتمى المهنً الثالث المشاركة بالحضور -11

 . هـ29/5/1432 الملن عبد العزٌز بتارٌخ 

صل بماعة فٌ الملنالسابع لاعة  األكادٌمً اإلنتاجملتمً المشاركة بالحضور فً ال -12

 . هـ 19/1/1433االحتفاالت و المإتمرات بالجامعة

فٌصل بماعة  الملنلاعة  ثامنال األكادٌمً اإلنتاجملتمً المشاركة بالحضور فً ال -13

 . هـ 6/2/1434االحتفاالت و المإتمرات بالجامعة

العزٌز المشاركة بالحضور فً الملتمً العلمً الرابع لطالب و طالبات جامعة الملن عبد  -14

 بمركز الملن فٌصل للمإتمرات . -هـ 1434ربٌع األول لعام  22-21فً الفترة من 

المشاركة بالحضور فً اللماء العلمً األول للجمعٌة السعودٌة للعلوم البٌئٌة "التغٌرات  -15

مركز المإتمرات بجامعة الملن عبد العزٌز بتارٌخ  –البٌئٌة و أثارها و كٌف نواجهها " 

 م .16/2/2013ـ الموافك ه6/4/1434

فً الحفل الختامً للملتمً العلمً الرابع لطالب و طالبات الجامعة  المشاركة بالحضور -16

 هـ بمركز الملن فٌصل للمإتمرات .15/4/1434وذلن ٌوم االثنٌن 

 الثانً الدولً و المنزلً االلتصاد لمسم األول الدولً المإتمر المشاركة بالحضور فً -17

 والمعٌشة األسرة لرفاهٌة جدٌد مسار" بعنوان جامعة االسكندرٌة النوعٌة ربٌةالت لكلٌة

 .2015 أكتوبر 26 -25 من الفترة فً وذلن" المستدامة

البحثٌة لجامعة حلوان  اإلستراتٌجٌةالمشاركة بالحضور فً الندوة التعرٌفٌة لمنالشة الخطة  -18

م , و ذلن بممر المبنً اإلداري 30/11/2015( المنعمدة ٌوم االثنٌن الموافك 2015-2020)

 للجامعة .
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المشاركة بالحضور فً ندوة " دور خرٌج لسم إدارة مإسسات األسرة و الطفولة فً سوق  -19

 م , و ذلن بالمدرج الكبٌر بالكلٌة . 14/12/2015العمل " المنعمدة ٌوم االثنٌن الموافك 

جامعة المنصورة  –تربٌة النوعٌة لكلٌة الالسنوي  المإتمر المشاركة بالحضور فً -20

) التعلٌم العالً النوعً فً مصر و العالم  بعنوان الدولً الثامن ( –)العربً الحادي عشر 

 . م2016ابرٌل  14 -13 من الفترة فً وذلن " ( التحديات و التطويرالعربً "

اللتصاد الدولً الرابع العربً الثامن عشر لكلٌة ا المإتمر المشاركة بالحضور فً -21

   من الفترة فً وذلن"  االلتصاد المنزلي و لضايا التنمية"بعنوانجامعة المنوفٌة  –المنزلً 

 .م 2016ابرٌل  6 -5

 –للطالب الوافدٌن بكلٌة االلتصاد المنزلً  ثمـــافًالٌوم ال و تنظٌمالمشاركة فً إعداد  -22

ٌة االلتصاد المنزلً فً الفترة من علً هامش فعالٌات المإتمر الدولً الرابع لكلجامعة حلوان 

  تفعٌل دور االلتصاد المنزلً فً المواطنة و تنمٌة المجتمعم بعنوان "  6161ماٌو  61 – 61

. " 

كعضوه من  جامعة حلوان -الرابع لكلٌة االلتصاد المنزلً الدولً المإتمر المشاركة فً -23

تفعٌل دور م بعنوان "  6161ماٌو  61 – 61فً الفترة من عضوات لجنة توصٌات المإتمر 

 " .  االلتصاد المنزلً فً المواطنة و تنمٌة المجتمع

 جامعة حلوان -الرابع لكلٌة االلتصاد المنزلً الدولً المإتمر المشاركة بالحضور فً -24

تفعٌل دور االلتصاد المنزلً فً المواطنة و م بعنوان "  6161ماٌو  61 – 61فً الفترة من 

 " .  المجتمعتنمٌة 

 وورش العمل  الدورات التدريبية

 ـ دورة تطوٌر الكفاءات المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس .1

 ـ دورة مهارات إعداد خطة البحث و بحوث الترلٌة .2

 ـ دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس " االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس " .3

 " مهارات التفكٌر " .ـ دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 4

 ـ دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس " تصمٌم الممرر الجامعً " 5

 ـ دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس " التدرٌس باستخدام التكنولوجٌا "6

 دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس"إدارة الولت وضغوط العمل " -7

 تدرٌس"الساعات المعتمدة "دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة ال -8

 دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس"التدرٌس لألعداد الكبٌرة والمصغرة " -9
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 دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس"اتخاذ المرار وحل المشكالت " -10

 دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس"توكٌد الجودة و االعتماد " -11

 ضاء هٌئة التدرٌس"التصادٌات وتسوٌك وتموٌل البحوث "دورة تنمٌة لدرات أع -12

 دورة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس"كتابة البحوث ونشرها دولٌا " -13

 "تنظٌم المإتمرات العلمٌة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس"دورة  -14

 " البحث العلمً أخاللٌاتتنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس" -15

 " النشر العلمًات أعضاء هٌئة التدرٌس"تنمٌة لدر -16

معمل  –حضور ورشة عمل "كٌفٌة إعداد المولع الشخصً" لعضو هٌئة التدرٌس  -17

 جامعة الملن عبد العزٌز . –االلتصاد المنزلً  كلٌة 43الحاسب بمبنً 

ملن دورة تدرٌبٌة  بمركز تطوٌر التعلٌم الجامعً . " كٌفٌة إعداد ملف الممرر " جامعة ال -18

 عبد العزٌز .

كلٌة االلتصاد المنزلً المشاركة بالحضور تدشٌن كتاب الفضائل لألطفال لمسم الطفولة ب -19

 . هـ 17/11/1431الطالبات بتارٌخ بمسرح شطر

مدٌم : د. فاتن المشاركة بالحضور عرض كتاب " لبٌن ربً " للدكتور /علً أبو الحسن , ت -20

الدور الثالث بتارٌخ  –كتبة المركزٌة شطر الطالبات نارٌمان جمبٌش  الما.  حلوانً ,

 . هـ 2/12/1431

بماعة  -هـ1431/1432المشاركة بالحضور ملتمى اإلنتاج العلمً األكادٌمً السادس  -21

 هـ .16/1/1432جامعة الملن عبد العزٌز بتارٌخ ب المإتمرات

األزمات األسرٌة  التعامل معالمشاركة بالحضور فً اللماء العلمً الثانً " تحت عنوان "  -22

عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة الملن عبد العزٌز وذلن بتارٌخ " والذي نظمته 

 هـ .22-23/1/1430

بالمملكة المشاركة بالحضور "المإتمر العلمً الثانً"لطالب و طالبات التعلٌم العالً  -23

  .هـ 4/1432/ 26-23هٌلتون جدة بتارٌخ  العربٌة السعودٌة بفندق

المشاركة فً فعالٌات الٌوم المكثف ألنشطة االلتصاد المنزلً تحت شعار صفر بمٌمة  -24

.  بمحاضرة بعنوان"مخاطر المعادن علً الصحة"فً نشاط صفر بمٌمة هـ4/1431/ 26-27)

 العزٌز . دلعلوم بجامعة الملن عببمسرح كلٌة ا

الوسائط المتعددة و تطبٌماتها التعلٌمٌة "  المشاركة بالحضور فً دورة " ممدمة عن -25

جامعة الملن عبد العزٌز بتارٌخ  –بمركز المإتمرات  للخرٌجات بالملتمى المهنً الثالث

 . هـ29/5/1432
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بالملتمى المشاركة بالحضور فً دورة " كٌف تضع خطة لمستمبلن و كٌف تنفذها  "  -26

 هـ29/5/1432معة الملن عبد العزٌز بتارٌخ جا –بمركز المإتمرات  للخرٌجات المهنً الثالث

. 

المشاركة فً ورشة عمل " الجدول الزمنً" لممررات الخطة الدراسٌة لمرحلة  -27

 البكالورٌوس .

 هـ6/1432/ 13" بتارٌخ  18بمبنً "  فً ورشة عمل تنسٌك زهور المشاركة بالحضور-28

 لطالبات مسار إدارة السكن والمإسسات.    

راء بتارٌخ بالحضور فً ورشة عمل "صٌانة مرافك" بمدخل مبنى الزه المشاركة -29

 مسار إدارة السكن والمإسسات.  هـ لطالبات18/6/1432

 –لمنالشة البرامج الدراسٌة لمرحلة ) البكالورٌوس المشاركة بالحضور فً ورشة عمل  -30

" كلٌة االلتصاد 43"مبنً –الدكتوراه ( مع أ.د. كوثر كوجن بماعة االجتماعات  –الماجستٌر 

 . هـ21/6/1432المنزلً بتارٌخ 

بتارٌخ  بالجامعة 18الملتمً بمبنً ب ورشة عمل تنسٌك الزهور المشاركة بالحضور فً -31

 . هـ25/1/1433

الثانٌة لجامعة الملن عبد  اإلستراتٌجٌةورشة عمل للخطة حضور  المشاركة بالحضور فً -32

 . هـ23/10/1432بتارٌخ  ماعة االجتماعات بالكلٌةبالعزٌز 

 المكتبة المركزٌة بشطر الطالباتب "كٌف تعدٌن نفسن لسوق العملتنفٌذ دورة بعنوان " -33

 . هـ4/1433/ 21بتارٌخ    

لاعة الملن فهد بمركز الملن  odus plusلتعرٌف بنظام ال المشاركة بالحضور دورة ل -34

 . هـ9/6/1433بتارٌخ  فهد للبحوث الطبٌة بالجامعة

 MARZ" L01bهٌئة التدرٌس "دورة  أعضاءالمشاركة بالحضور دورة خاصة بموالع  -35

 هـ1/7/1433بتارٌخ  43مبنً 

بتارٌخ  المكتبة المركزٌة بشطر الطالباتب السٌرة الذاتٌة " إعداد كٌفٌةتنفٌذ دورة بعنوان "  -36

 هـ .25/12/1433

 6بتارٌخ  بالجامعة 18ملتمً بمبنً البورشة عمل تنسٌك الزهور  المشاركة بالحضور فً -37

 . هـ1434/ 2/ 

 43مبنً  104بغرفة االجتماعات  األكادٌمًدورة لإلرشاد  المشاركة بالحضور فً -38

 هـ .25/2/1434-24بتارٌخ 

المشاركة بالحضور فً الملتمً العلمً الرابع لطالب و طالبات جامعة الملن عبد العزٌز  -39

 بمركز الملن فٌصل للمإتمرات . -هـ 1434لعام  ألولاربٌع  22-21فً الفترة من 
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مسرح  420المنزل بمبنً  إدارةو  اإلسكانالمشاركة بالحضور اللماء الطالبً مع مشرفة  -40

 هـ .28/3/1434بتارٌخ  106

السكن و المإسسات  إدارةكلمة تعرٌف" التدرٌب فً ممارسة المهنة " لطالبات مسار  إلماء -41

بتارٌخ  106مسرح  420بمبنً المنزل  إدارةو  اإلسكانبً مع مشرفة فً اللماء الطال

 هـ .28/3/1434

المشاركة بالحضور اللماء الطالبً مع وكٌلة كلٌة االلتصاد المنزلً بمسرح شطر  -42

 هـ . 2/4/1434الطالبات بتارٌخ 

الطالبات  الولت " بالمكتبة المركزٌة بشطر إدارةتنفٌذ دورة بعنوان " مهارة إعداد و  -43

  الدور الثالث بتارٌخ

 هـ .3/4/1434

هـ 1434للجمعٌة السعودٌة للعلوم البٌئٌة لعام  األولفً اللماء العلمً  المشاركة بالحضور -44

و كٌف نواجهها " و المنعمد بمركز المإتمرات  أثارهام بعنوان " التغٌرات البٌئٌة و 2013 -

 م . 16/2/2013هـ 6/4/1434 بجامعة الملن عبد العزٌز و ذلن ٌوم السبت

 

فً ملتمً المعلوماتٌة الخامس تحت شعار "جٌل واع للعطاء و اإلبداع  المشاركة بالحضور -45

هـ 10/4/1434 إلًهـ 7/4/1434بمسرح شطر الطالبات بالجامعة و المنعمد فً الفترة من 

 هـ .20/2/2013م الً 17/2/2013الموافك 

الختامً للملتمً العلمً الرابع لطالب و طالبات الجامعة فً الحفل  المشاركة بالحضور -46

 هـ بمركز الملن فٌصل للمإتمرات .15/4/1434وذلن ٌوم االثنٌن 

هـ 16/4/1434-15لوحدة التدرٌب  األولفً ملتمً التدرٌب  المشاركة بالحضور -47

 بالجامعة  بماعة الملن فٌصل– اإلنسانٌةو العلوم  اآلدابكلٌة  –م 26/2/2013-25الموافك 

 6الجامعة " سمٌنار  لخرٌجاتفً ورشة عمل "المهارات المهنٌة  المشاركة بالحضور  -48

 بمركز الملن فٌصل للمإتمرات بالجامعة بتارٌخ .

" لعضوات كلٌة االلتصاد  األكادٌمًفً محاضرة " التوعٌة لالعتماد  المشاركة بالحضور -49

هـ الموافك 23/4/1434( بالجامعة بتارٌخ 43) المنزلً بماعة االجتماعات بمبنً الزهراء

 م .5/3/2013

هـ بماعة الملن فٌصل بالجامعة 1433-1432المشاركة بالحضور حفل الخرٌجات لعام  -50

    هـ .28/5/1434بتارٌخ 

التدرٌبٌة علً" استخدام لواعد البٌانات العالمٌة" فً الفترة  دورةال المشاركة بالحضور فً  -51

المكتبة الرلمٌة بجامعة حلوان بالتعاون مع  إدارةالتً أعدتها  –م  2015ر نوفمب 25-26

   بالمجلس االعلً للجامعات . ICTPمشروع 
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 االشتراك في الجمعيات العلمية

 م وحتى اآلن.2008عضو بالجمعٌة المصرٌة لاللتصاد المنزلً منذ عام   -
الملدن عبدد العزٌدز للعدام جامعدة  –عضوه فً نادي أصدلاء المكتبدة بالمكتبدة المركزٌدة  -

 هـ  وحتى اآلن . 1430الجامعً  منذ عام   

 خيريةاالشتراك في الجمعيات ال

 مصر . –الماهرة  –عضوه بجمعٌة رسالة لألعمال الخٌرٌة  -
 مصر . –الماهرة  –عضوه بجمعٌة مصر الخٌر لألعمال الخٌرٌة  -

 

 التطويراإلدارية و عمال  األ
 
م  وحتى عام  2003ى وظٌفة مدرس عام عضو مجلس المسم منذ الحصول عل -1

 .م إلً اآلن 2015و من  , م 2008
تملدت أمانة وعضوٌة العدٌد من اللجان بالكلٌة كؤمانة لجنة المكتبة و أمانة مجلس  -2

المسم العلمً  و أمانة لجنة المعامل و المختبرات و أمانة لجنة شئون التعلٌم 
ضوٌة لجنة تحدٌد األثاث الالزم للكلٌة, والطالب و أمانة لجنة العاللات الثمافٌة وع

 م . 2008م وحتى عام  2003من 
المشاركة فً أعمال الكنترول للفرق الدراسة الثانٌة , الثالثة  لمرحلة البكالورٌوس  -3

 .م 2015, م   2008م إلً  2003فً الفترة من 
 ٌة العملٌة .اإلشراف علً طالبات الفرلة الثالثة و الرابعة بالشعبة التربوٌة فً الترب -4
االشتران فً لجنة تحدٌد األدوات و األجهزة و األثاث الالزم لمسم إدارة مإسسات  -5

 األسرة و الطفولة .
 عضو لجنة تحدٌد المواصفات الفنٌة لألدوات بجامعة حلوان . -6
 عضو لجنة البت لألدوات بجامعة حلوان . -7
 وس .االشتران فً أعمال الكنترول للفرق الدراسة لمرحلة البكالورٌ -8
 المٌام بؤمانة لجنة المكتبة بالكلٌة . -9

 المٌام بؤمانة لجنة المعامل و المختبرات بالكلٌة . -10
 المٌام بؤمانة مجلس المسم بالكلٌة . -11
 المٌام بؤمانة لجنة شئون التعلٌم و الطالب بالكلٌة . -12
 المٌام بؤمانة لجنة العاللات الثمافٌة بالكلٌة . -13
 المنزلً .عضو فً الجمعٌة المصرٌة لاللتصاد  -14
 عضو فً لجنة تحدٌد األثاث الالزم للكلٌة . -15
 عضوه فً تطوٌر لجنة تطوٌر مولع ألنت الخاص بالمسم . -16
"الخاصة بالمسار  "اكتشفً مهاراتن اإلدارٌة عضوه فً لجنة ورشة العمل -17

ضمن فعالٌات اللماء السنوي لألنشطة ألسام االلتصاد المنزلً ) اإلبداع و الثمافة ( 
 هـ . 1430-1429سً الثانً لعام للفصل الدرا

جامعة –عضو بمجلس لسم اإلسكان وإدارة المنزل بكلٌة االلتصاد المنزلً  -18

 وحتى اآلن .1429 الملن عبد العزٌز بجدة منذ عام

سسات منسمة اإلرشاد األكادٌمً والجداول الخاصة بمسار إدارة السكن و المإ -19

 هـ . 1431/ 1430للفصل الدراسً األول 
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ة المكتبة بمسار إدارة السكن و المإسسات من الفصل الدراسً رئٌسة لجن -20

 الثانً لعام

 هـ  ( . 1432 -1431هـ (, ) 1431 –1430)

جامعة الملن عبد  –ركزٌة المشاركة كعضوه فً نادي أصدلاء المكتبة بالمكتبة الم  -21

  و حتى اآلن .(, 1431/  1430عام الجامعً )  من العزٌز 

ستوي الرابع للفصل ) الدراسً الثانً( للعام الجامعً ) مرشدة أكادٌمٌة للم -22

( والمستوي    الخامس , السادس للفصل الدراسً )األول , الثانً ( 1430/1431

 هـ ( . 1432/   1431للعام الجامعً ) 

عضوه بلجنة التطوٌر و االعتماد األكادٌمً بمسار إدارة السكن المإسسات   -23

,  هـ1431/1432عام الجامعً من الملن عبد العزٌز جامعة -بكلٌة االلتصاد المنزلً

 .و حتى اآلن 

بكلٌة  المشاركة كعضوه فً لجنة األنشطة لمسار إدارة السكن و المإسسات  -24

 هـ  . 1432/  1431للعام الجامعً  -جامعة الملن عبد العزٌز –االلتصاد المنزلً 

ول& الثانً للعام مرشدة أكادٌمٌة للمستوي السابع&الثامن )الفصل الدراسً األ -25

 هـ ( . 6344/ 6346الجامعً ) 

للتطوٌر بمسار  اإلستراتٌجٌةعضوه فً لجنة الدراسات العلٌا التابع للخطة  -26

 السكن و المإسسات . إدارة

رئٌسة  لجنة األنشطة لمسار إدارة السكن و المإسسات الفصل الدراسً الثانً  -27

 هـ.6344-6346لعام 

لتابع للخطة اإلستراتٌجٌة بكلٌة االلتصاد عضوه فً لجنة تطوٌر التدرٌب ا  -28

 .م6164-6166ه , 6343-6344لعام جامعة الملن عبد العزٌز  –المنزلً 

أمانة مجلس لجنة تطوٌر التدرٌب التابع للخطة اإلستراتٌجٌة بكلٌة االلتصاد   -29

 م. 6164-6166ه , 6343-6344جامعة الملن عبد العزٌز لعام  –المنزلً 
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من الفصل الدراسً  بمسار إدارة السكن و المإسساتكتبة عضوه فً لجنة الم  -30

 هـ.6343الثانً لعام 

عضوه بلجنة اإلرشاد األكادٌمً بمسار إدارة السكن و المإسسات و المسئولة   -31

 عن إرشاد طالبات المستوي السادس و السابع .

عضوه بلجنة استحداث و تطوٌر برنامج البكالورٌوس بمسار إدارة السكن و   -32

 ات .المإسس

المشاركة مع فرٌك عمل لجنة تطوٌر البرنامج الدراسً لمرحلة الدراسات    -33

 هـ . 1431 -1430العلٌا ) مرحلة الماجستٌر ( لمسار إدارة السكن و المإسسات عام 

مرشدة أكادٌمٌة للمستوي الخامس , السادس )الفصل الدراسً األول الثانً   -34

 هـ ( . 1432/ 1431للعام الجامعً  ) 

اركة كعضوه ضمن فرٌك عمل لجنة استحداث برنامج الدكتوراه لمسار المش  -35

 هـ . 1432/  1431إدارة السكن و المإسسات  للعام     الجامعً 

مرشدة أكادٌمٌة للمستوي السابع&الثامن )الفصل الدراسً األول& الثانً للعام   -36

 هـ ( . 6344/ 6346)  الجامعً

 هـ(6346/6344لعام )كن و المإسسات رئٌسة  لجنة األنشطة لمسار إدارة الس  -37

 افٌنٌو . بؤستارالمشاركة فً تنظٌم المعرض السنوي لكلٌة االلتصاد المنزلً   -38

 إدارةمسار  –المنزل  إدارةو  اإلسكانتنظٌم اللماء الطالبً مع مشرفة لسم   -39

 السكن و المإسسات .

 –لتصاد المنزلً تمٌٌم البرنامج األكادٌمً " اإلسكان و إدارة المنزل " كلٌة اال  -40

 المملكة العربٌة السعودٌة . –جامعة الحدود الشمالٌة 

 .م 2015/2016لعام جنة العاللات الثمافٌة بالكلٌة عضو بل  -41

 حتى اآلن .  2015عضو بمعٌار الجهاز اإلداري للكلٌة من عام   -42
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بع لوحدة التا لمرحلتً)البكالورٌوس& الدراسات علٌا( مكتب الوافدٌن مدٌر   -43

 .م 2015/2016عام لبالكلٌة  و اإلرشاد األكادٌمًالدعم 

 م .2015/2016لعام  بالمسمعضو بوحدة المٌاس و التموٌم لالمتحانات   -44

و الطفولة لعام  األسرةمإسسات  إدارةمنسمة برنامج الماجستٌر لمسم   -45

 م.2015/2016

 م .2015/2016كنترول الدراسات العلٌا للعام الجامعً المشاركة فً أعمال   -46


