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 ةــــــــــرة الذاتيــــــــالسي
 : بيانات عامةأولا 

  فاء صالح مصطفى الصفتىو  السم:
 م1975/  3/  5تاريخ الميالد : 

 مصريةالجنسية : 
 مسممةالديانة : 

 متزوجةالحالة اإلجتماعية : 
 اثنانعدد األبناء : 

 بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة أستاذ مساعدالوظيفة الحالية: 
 تقسيم المساحة حدائق المعادػ 9ش دمحم قاسم متفرع من ش4العنوان: 

 23586510رقم التميفون: 
 01110032886رقم الموبايل: 

 elsafty_wafaa@yahoo.comالبريد الليكتروني: 
 

 : المؤىالت العممية ثانياا 
دكتوراه الفمسفة في االقتصاد المنزلي تخصص إدارة المؤسسات والموارد الحصول عمى درجة  -1

م ، وعنوان الرسالة " فاعمية تطبيق نظام مقترح الدارة جودة  2007/  6/  24بتاريخ األسرية 
 جامعة حموان -االقتصاد المنزلى  كمية " البيئة المنزلية ) دراسة تجريبية(

 صاد المنزلى تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولةفى اإلقتالحصول عمى درجة الماجستير  -2

" أثر برنامج لتبسيط األعمال المنزلية عمى بعض  م ، وعنوان الرسالة 2003/  3/  20بتاريخ 
 -فسيولوجية لممرأة الحامل ) دراسة تجريبية ( " كمية االقتصاد المنزلى -المتغيرات البدنية والنفس

 جامعة حموان 
 جامعة حموان –م  1997شعبة تربوػ عام  –زلى بكالوريوس اقتصاد من -3
 

 : التدرج الوظيفي األكاديمي : ثالثاا 
 جامعة حموان -كمية االقتصاد المنزلي -م2012/ 7/ 27أستاذ مساعد بتاريخ   -1
 جامعة حموان –كمية االقتصاد المنزلى  – م 2007/  7/  15مدرس بتاريخ  -2
 جامعة حموان –االقتصاد المنزلى كمية  –م 2003/  4/ 14مدرس مساعد بتاريخ  -3
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 جامعة حموان –كمية االقتصاد المنزلى  –م  1997/  11/  29معيدة بتاريخ  -4
 النتاج العممى: رابعاا 

المساندة الجتماعية كما تدركيا المرأة حديثة الزواج وعالقتيا بالتوافق الزواجى "بحث بعنوان  -1
 –كمية اإلقتصاد المنزلي  -لىز االقتصاد المن مجمة – "و إدارة األزمات األسريةوالتجاه نح

 2008يناير  –جامعة المنوفية 
المؤتمر  – "رعاية المسنين فى األسرة والمجتمع وعالقتو بالرضا عن الحياة"بحث بعنوان  -2

في رعاية االنسانية ال"الخدمة االجتماعية و "العممى الدولى الثانى والعشرون لمخدمة االجتماعية 
 م 2008 /13/3 -12في الفترة من " مجتمع متغير

المؤتمر  – "فاعمية برنامج ارشادى لتنمية الوعى بادارة جودة البيئة المنزلية"بحث بعنوان  -3
 –الدولى الخامس حول اآلفاق المستقبمية لمتنمية البيئية فى الوطن العربى ومواجية التحديات 

 م 2008ابريل  –جامعة عين شمس 
فاعمية برنامج إرشادي لترشيد المجيودات البشرية لمشباب الجامعي عند إستخدام "بحث بعنوان  -4

 – كمية اإلقتصاد المنزلي -مجمة االقتصاد المنزلى – "تكنولوجيات المعمومات واإلتصالتبعض 
 (3عدد ) 19مج  -م 2009إبريل  –جامعة المنوفية 

سرية وأثره عمى دافعيتيا لمسئولياتيا األإتجاىات الزوج نحو تقويم أداء الزوجة "بحث بعنوان  -5
 (26ع) -م 2010 –إلقتصاد المنزلي الجمعية المصرية ل -مجمة اإلقتصاد المنزلي –"لإلنجاز

 بحث منشور في "" إدراك المرأة لحقوقيا المشروعة وعالقتو بإستقرارىا األسري بحث بعنوان  -6
 ( 2( ع )23مج ) -م 2011إبريل  –جامعة حموان  –دراسات وبحوث مجمة عموم وفنون 

األنماط اإلدارية لموالدين باألسرة وأثرىا عمى إتجاىات األبناء نحو إستخدام "بحث بعنوان  -7
 م 2011أكتوبر  –جامعة حموان  –دراسات وبحوث  مجمة عموم وفنون  –"مواردىم المادية

ألجيزة فاعمية تطبيق برنامج إرشادي لمحد من مخاطر إستخدام األدوات وا"بحث بعنوان  -8
 م 2012يناير  –جامعة حموان  –دراسات وبحوث  مجمة عموم وفنون  – "المنزلية

المؤتمر العممى  – "إدارة الحوار األسري وعالقتو بالمشاركة المجتمعية لألبناء"بحث بعنوان  -9
الفترة في " "عموم اإلنسان التطبيقية والتكنولوجية في األلفية الثالثة قتصاد المنزليلإل ولالدولى األ

 213: 192ص  -م 2013 /9/5 -8من 
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"األنماط الستيالكية والدخارية المستحدثة ألسر العائدين من الخارج وعالقتيا بحث بعنوان  -10
 -م 2013 –إلقتصاد المنزلي الجمعية المصرية ل -مجمة اإلقتصاد المنزلي –بالمناخ األسري"

 44: 1ص -(29ع)
وعالقتيا " فاعمية برنامج إرشادي لتمكين المرأة العاممة من إدارة صراع األدوار  بحث بعنوان -11

 –إلقتصاد المنزلي الجمعية المصرية ل -مجمة اإلقتصاد المنزلي –"بتحسين نوعية الحياة
 (31ع) -م2015

فاعمية تطبيق برنامج تدريبي لجميس المسن بأساليب الرعاية المنزلية "  بحث بعنوان -12
 -م2015 –إلقتصاد المنزلي الجمعية المصرية ل -مجمة اإلقتصاد المنزلي –" لممسن المتكاممة

 (31ع)
فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي األميات بمعايير جودة عناصر التصميم "بحث بعنوان  -13

 "النتباه المصاحب بفرط النشاط الحركي والندفاع اضطراب قصورالداخمي لحجرة األطفال ذوي 
مج  -م 2015إبريل  –جامعة المنوفية  –كمية اإلقتصاد المنزلي  -مجمة القتصاد المنزلى –

 (2عدد ) 25
 

 الشراف عمى الرسائل العممية: خامساا 
"األنماط االشتراك في االشراف عمى رسالة ماجستير لمدارسة مروة السيد دمحم ميدؼ ، والتي بعنوان  -

والمسجمة  ألسر العائدين من الخارج وعالقتيا بالمناخ األسري"الستيالكية والدخارية المستحدثة 
 م2013/ 2 /27 وتم مناقشتيا بتاريخ 27/6/2011بتاريخ 

 " االشتراك في االشراف عمى رسالة ماجستير لمدارس عمرو دمحم عبد هللا راضى، والتي بعنوان -
إرشادى باستخدام تكنولوجيا المعمومات لتمكين الشباب من مواجية معوقات إدارة  فاعمية برنامج

 م2015/ 6/ 29وتم مناقشتيا بتاريخ  1/2013 /21 والمسجمة بتاريخالمشروعات الصغيرة " 

"فاعمية االشتراك في االشراف عمى رسالة دكتوراه لمدارسة مروة السيد دمحم ميدؼ ، والتي بعنوان  -
 "عمى الرضا عن الحياةالدعم القتصادي في إدارة الضغوط األسرية وانعكاسيا تطبيق منظومة 
 حتى اآلن تم مناقشتيالم يو  9/2015والمسجمة بتاريخ /

 

ا:   األنشطة الوظيفية المرتبطة بالعممية التعميميةسادسا

: 2010 1، فحاسب آلي تطبيقات )ثانية إدارةالتدريس لمرحمة البكالوريوس المقررات التالية :  -1
)ثانية  ، حقوق إنسان(2016: 2008 2، فرة)ثانية إدا دور الحضانة ورياض األطفال(، 2015
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مشكالت  (،2013 -2012 1، فتربوؼ )ثانية إدارة موارد األسرة  (،2012 -2011 1، فإدارة
، (2015: 2008 1، ف)ثالثة إدارة، تبسيط األعمال(2008 -2007 2، ف)ثالثة إدارة الطفولة

 2، فتربوؼ )ثالثة عالقات أسرية (، 2016: 2007 2، ف)ثالثة إدارة يزة مؤسساتأدوات وأج
، تسويق )رابعة (2008 -2007 2، فرابعة تربوؼ )، تأثيث وديكور مسكن (2008 -2007
 :2014 2، اقتصاديات أسرة وارشاد مستيمك )رابعة تربوؼ، ف(2014 -2013 2، فإدارة

(، اقتصاديات أسرة )ثالثة إدارة، 2016 -2015 1، تسويق )رابعة صناعات جمدية، ف(2016
  .(2016 -2015 1ف

 2، فإدارة التدريس لمرحمة الدراسات العميا المقررات التالية: طرق بحث عممي )ماجستير -2
، إرشاد وحماية (2012 -2011 2، فإدارة (، حاسب آلي وتطبيقاتو )ماجستير2012 -2011

(، اقتصاديات االستيالك األسرؼ 2013 -2012 2، فالمستيمك متقدم )ماجستير تربوؼ 
، ، إدارة جودة البيئة في المؤسسات )دكتوراه إدارة(2013 -2012 2، ف)ماجستير إدارة

، (2015 -2014 1، إدارة االنتاج ومراقبة الجودة )دكتوراه إدارة، ف(2014 -2013 2،ف1ف
مؤسسات متقدم )دكتوراه إدارة  -م(2016 -2015 1اجيزة مؤسسات متقدم )دكتوراه إدارة، ف

 م(2016 -2015 2إدارة، ف
، وبكنترول الفرقة  2011/ 2010 -2010/ 2009عضو بكنترول الفرقة الرابعة لمعام الجامعي  -3

وبكمية تعميم صناعى فى دور يناير  ،2008األولى بكمية االقتصاد المنزلى فى دور مايو 
2008. 

 .م2013/ 2012 -م2012/ 2011عضو بمجنة طبع األسئمة لمعام الجامعي -4
/ 2015 -2015/ 2014 -م2014/ 2013 عضو بكنترول الدراسات العميا لمعام الجامعي -5

2016. 
 م.2012المشاركة في أعمال المالحظة المتحانات الدراسات العميا دور فبراير  -6

 

 المؤلفات العممية المنشورةاا : بعسا
د. وفاء أ.م. -أ.د. نادية حسن أبو سكينة :دور الحضانة ورياض األطفال ... النظرية والتطبيق -1

رقم اإليداع بدار الكتب والوثائق  –دار الميندس  -: الطبعة األولى(2013)صالح الصفتي
 17885/2008القومية 
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د. وفاء  -أ.د. نادية حسن أبو سكينة: دور الحضانة ورياض األطفال ... النظرية والتطبيق -2
المممكة األردنية  -دار الفكر ناشرون وموزعون –: الطبعة الثانية (2010)  صالح الصفتي

 ISBN:978-9957-07-802-7رقم إيداع  -عمان -الياشمية
: الطبعة (2014)د. وفاء صالح الصفتي أ.م. -أ.د. عبير الدويك :أدوات وأجيزة المؤسسات  -3

رقم اإليداع بدار الكتب والوثائق القومية –الييئة المصرية العامة لمكتاب  -األولى
10454/2011 

 : الطبعة األولى(2015وئام عمى معروف ) -حاسب آلي تطبيقات: أ.م.د وفاء صالح الصفتي -4
 

 الدورات التدريبية : اا مناث

 2003 / 7/  29:  19دورة إعداد المعمم الجامعى الحادية والعشرون من  -1
القدرات )مركز تنمية م  2008/  8 /5:  3دورة معايير الجودة فى العممية التعميمية من  -2

 جامعة حموان ( –والتدريب المستمر 
)مركز تنمية القدرات والتدريب م  2009/  5 / 7:  6دورة نظم المعمومات وتقويم الطالب من  -3

 جامعة حموان ( –المستمر 
 –)مركز تنمية القدرات والتدريب المستمر م  2009/  6/  25:  24دورة النشر العممى من  -4

 جامعة حموان (
م )مركز تنمية القدرات والتدريب  2010/  3/  11 -10 منلمؤتمرات العممية دورة تنظيم ا -5

 جامعة حموان ( –المستمر 
)مركز تنمية القدرات م  2011/  9/  29:  27دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس من  -6

 جامعة حموان ( –والتدريب المستمر 
تنمية القدرات والتدريب المستمر  )مركزم  2011/  10 / 20:  18دورة العرض الفعال من    -7

 جامعة حموان ( –
/ 11/ 20: 18دورة نشر ثقافة الجودة بين أعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة حموان من  -8

 جامعة حموان( -)مركز ضمان الجودة 2007
/ 12/ 16دورة أساليب التقويم الفعال وقياس النواتج التعميمية المستيدفة، يوم األربعاء الموافق  -9

 جامعة حموان( -)مركز ضمان الجودة 2009
)كمية  2010/ 7/3، وذلك يوم األحد الموافق CAPدورة لمتدريب عمى إستخدام قاعدة البيانات  -10

 االقتصاد المنزلي(
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)وحدة دعم الباحثين بجامعة حموان بقاعة  2010/ 6/ 2-1دورة عن إقتراح تقنية الكتابة من  -11
 الندوات بمبنى رئيس الجامعة(

/ 9تدريبية بعنوان "المسار التخصيصي" )الجرافيك( بمقر كمية االقتصاد المنزلي بتاريخ دورة  -12
 م2012/ 12

 –)مركز تنمية القدرات والتدريب المستمر م  2013/  5/  16 - 15دورة النشر العممى من  -13
 جامعة حموان (

القدرات والتدريب )مركز تنمية م  2013/  11/  14 - 12من  الجوانب المالية والقانونيةدورة  -14
 جامعة حموان ( –المستمر 

بوحدة التدريب بكمية  2013/ 11/ 19دورة عن إعداد بنوك األسئمة يوم الثالثاء الموافق  -15
 جامعة حموان -االقتصاد المنزلي

دورة تدريبية بعنوان "مقدمة في االختبارات التحصيمية"/ "تصميم اختبارات بنوك األسئمة" بتاريخ  -16
 جامعة حموان( -مركز القياس والتقويم الطالبيم )2013/ 12/ 2
الموافق  خميس"، وذلك يوم الكيفية استخدام بطاقة األداء المتوازن " دورة تدريبية بعنوان -17

 جامعة حموان(. -)مركز ضمان الجودة م13/2/2014
)مركز تنمية القدرات والتدريب م  2014/  6/  12 - 11من  إدارة الوقت واالجتماعاتدورة  -18

 جامعة حموان ( –المستمر 
)مركز تنمية القدرات والتدريب المستمر م  2014/  9/  4-3من  ميارات العرض الفعالدورة  -19

 جامعة حموان ( –
م 2014/ 9/ 22" يوم االثنين الموافق دورة تدريبية بعنوان "األمن الصناعي واجراءات الطوارغ  -20

 )مركز ضمان الجودة بجامعة حموان(
 –)مركز تنمية القدرات والتدريب المستمر م  2015/  3/ 16 -15دورة االدارة الجامعية من  -21

 جامعة حموان (
)الييئة القومية لالعتماد  2015/ 5/ 28 -27دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب الفترة  -22

 بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة(
)الييئة  2015/ 8/ 13 -12التعميم العالي الفترة دورة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات  -23

 (حموان القومية لالعتماد بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بجامعة
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دورة تدريبية بعنوان "التدريب عمى استخدام قواعد البيانات العالمية والمقامة بالتعاون بين  -24
 -25ت في الفترة بين بالمجمس األعمى لمجامعا ICTPالمكتبة الرقمية بجامعة حموان ومشروع 

 م  2015نوفمبر  26
 

 ورش العملتاسعاا: 

ورشة عمل عن أساليب التقويم والنواتج التعميمية المستيدفة، والتي أعدىا أ.د صالح الدين محمود  -1
، بقاعة المؤتمرات بكمية 2009/ 10/12-9عالم، وذلك يومي األربعاء والخميس الموافقين 

 االقتصاد المنزلي
إعداد توصيف وتقرير المقررات الدراسية والبرامج التعميمية واالستبيانات، والتي ورشة عمل عن  -2

بقاعة المؤتمرات بكمية  2009/ 13/12أعدىا أ.د/ مراد نشأت، وذلك يوم األحد الموافق 
 االقتصاد المنزلي

ورشة عمل بصدد دعم أعمال وحدة ضمان الجودة بالكمية، والتي أعدىا ا.د/ مصطفي إسماعيل،  -3
 بقاعة المؤتمرات بكمية االقتصاد المنزلي 2010/ 3/ 18لك يوم الخميس الموافق وذ

ورشة عمل عن تعديل الخطة التنفيذية لمشروع التطوير المستمر والتأىيل لإلعتماد، والتي أعدىا  -4
م بقاعة المؤتمرات بكمية 1/4/2010أ.د/ مصطفى إسماعيل، وذلك يوم الخميس الموافق 

 امعة حموانج -اإلقتصاد المنزلي
أ.د/ صالح الدين إسماعيل،   ورشة عمل عن التخطيط اإلستراتيجي والتحميل البيئي، والتي أعدىا -5

 جامعة حموان -م بقاعة المؤتمرات بكمية اإلقتصاد المنزلي4/2010/ 4وذلك يوم األحد الموافق 
حتى تتناسب  يرورشة عمل عن تحديث برامج الدراسات العميا بالكمية والمقترحات الالزمة لمتطو  -6

جتذاب الطمبة الوافدين، والتي أعدىا  شرف عبد العزيز، وذلك أ أ.د/ مع متطمبات سوق العمل وا 
 م بقاعة المؤتمرات بكمية اإلقتصاد المنزلي21/4/2010يوم األربعاء الموافق 

تحميل الوضع الراىن ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ألعضاء ىيئة التدريس ورشة عمل عن  -7
 م بقاعة المؤتمرات بكمية اإلقتصاد المنزلي 24/4/2010، وذلك يوم والعاممين

م، وذلك 14/7/2010ورشة عمل عن نظم اإلمتحانات اإللكترونية، وذلك يوم األربعاء الموافق   -8
 بكمية حاسبات ومعمومات، جامعة حموان

عطيات دمحم البيي، وذلك ورشة عمل عن "مدػ مالئمة أداء الييكل التنظيمي" والتي أعدىا أ.د/  -9
 م، وذلك بقاعة المؤتمرات بكمية اإلقتصاد المنزلي20/6/2010يوم اإلثنين الموافق 
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ورشة عمل لمناقشة دبمومة إدارة وتنمية الموارد البشرية، والتي حاضرىا الدكتور دمحم عبد المنعم  -10
م 2016/ 1/ 23الموافق  خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية بوزارة االستثمار، وذلك يوم السبت

 جامعة حموان.  -بمقر كمية االقتصاد المنزلي
 

 عاشراا: الندوات والمؤتمرات العممية

 الندوات:
المشاركة بالحضور فى الندوة التى أقامتيا الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى بالكمية بعنوان  -1

جامعة  –بكمية الفنون الجميمة "نحو مسكن أفضل" والتى ألقاىا أ.د/ يحيى عبد الحميد األستاذ 
م 12/11/2008حموان،  أ. د/ جيالن القبانى رئيسة قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بتاريخ 

 جامعة حموان -بقاعة المؤتمرات بكمية اإلقتصاد المنزلي
المشاركة بالحضور فى الندوة التى أقامتيا الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى بالكمية بعنوان  -2

التصميم الداخمى" والتى ألقاىا أ.د/ أحمد عويضة األستاذ بكمية الفنون في تكنولوجيا استخدام ال"
 م 2009جامعة حموان  –التطبيقة 

المشاركة بالحضور فى ندوة بعنوان "اإلرشاد األكاديمي لطمبة الدراسات العميا" والتى ألقاىا أ.د/  -3
م بقاعة المؤتمرات بكمية 21/4/2010وذلك يوم األربعاء الموافق  -عبد الرحمن عطية

 جامعة حموان -اإلقتصاد المنزلي
 -المشاركة بالحضور فى ندوة بعنوان "أخالقيات المينة" والتى ألقاىا أ.د/ مصطفى الفرماوي  -4

جامعة  -م بقاعة المؤتمرات بكمية اإلقتصاد المنزلي11/5/2010وذلك يوم الثالثاء الموافق 
 حموان

دوة عن كيفية استخدام المكتبة الرقمية وتفعيميا من ِقَبل أعضاء ىيئة نالمشاركة بالحضور فى  -5
 كمية القتصاد المنزليم، بمقر  2012/ 3/ 7التدريس ومعاونييم، وذلك يوم األربعاء الموافق 

 بقاعة المناقشة.
المشاركة في فاعميات الندوة العممية لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة والتي بعنوان قضايا  -6

 .جامعة حموان -م ، بمقر كمية القتصاد المنزلي2012/ 11/ 21األسرة وتحديات العصر يوم 
المشاركة كمقرر ندوة بعنوان "تموث اليواء.. المشاكل والحمول" والتي القاىا ا.د/ خالد البدري،  -7

 م بمقر كمية القتصاد المنزلي.2012/ 12/ 9وذلك يوم األحد الموافق 
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والتي ألقاىا  والمخدرات وأثرىا عمى صحة الشباب" ندوة بعنوان "التدخينالمشاركة في فاعميات  -8
/ 4/ 14يوم األحد الموافق وذلك  إبراىيم عسكر مدير مركز مكافحة االدمان والمخدرات،أ.د/ 

 جامعة حموان -، بمقر كمية االقتصاد المنزليم2013
كمية وخريجين قسم إدارة مؤسسات المشاركة في فاعميات ندوة بعنوان "لقاء التواصل بين إدارة ال -9

 م بمقر كمية االقتصاد المنزلي.2013/ 3/ 20بتاريخ األسرة والطفولة وأصحاب العمل" المنعقدة 
المشاركة في فاعميات الندوة العممية لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة والتي بعنوان  -10
م، بمقر كمية 2013/ 12/ 3الموافق الثالثاء " المنعقدة يوم جودة أسموب الحياة رؤية مستقبمية"

 .جامعة حموان -االقتصاد المنزلي
المشاركة بالحضور في الندوة التعريفية باألنشطة المقدمة من برنامج االتحاد األوروبي  -11

(ERASMUS)+ م2014/ 10/  28، والتي أقيمت بقاعة أ.د/ حسن حسني بجامعة حموان يوم 
ن " أســاليـــب التقويـــــم الحديـــثة " والتي ألقــاىا أ.د/ إبراىيم المشاركة بالحضــور فى نــدوة بعنــوا -12

الزىيرؼ المدير التنفيذؼ لمركز القياس والتقويم الطالبي بجامعة حموان، وذلك يــوم األحد الموافق 
 م بمقر الكمية  2014/ 12/ 14

والطفولة والتي بعنوان "ترشيد المشاركة في فاعميات الندوة العممية لقسم إدارة مؤسسات األسرة  -13
م، بمقر كمية االقتصاد 2014/ 12/ 1االستيالك والطاقة المتجددة" المنعقدة يوم االثنين الموافق 

 جامعة حموان. -المنزلي
المشاركة في فاعميات ندوة )التربية النوعية واالقتصاد المنزلي "نظرة مستقبمية"( التابعة لمجنة  -14

م، بمقر 2015/ 10/ 22قتصاد المنزلي والمنعقدة يوم الخميس الموافق قطاع التربية النوعية واال
 جامعة حموان. -كمية االقتصاد المنزلي

المشاركة بالحضور في الندوة التعريفية لمناقشة الخطة االستراتيجية البحثية لجامعة حموان  -15
ذ الدكتور/ برئاسة سعادة األستام 2015/ 11/ 30( وذلك يوم االثنين الموافق 2020 -2015)

 بمقر المبنى اإلدارؼ بالجامعة.ماجد نجم نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث، وذلك 
المشاركة في فاعميات الندوة العممية لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة والتي بعنوان "دور  -16

/ 14" المنعقدة يوم االثنين الموافق في سوق العمل خريج قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة
 جامعة حموان. -م، بمقر كمية االقتصاد المنزلي2015/ 12

باالشتراك مع جامعة الممك  المشاركة بالحضور في الندوة العممية لقسم التغذية وعموم األطعمة -17
ع المصرؼ عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية، تحت عنوان "العادات الغذائية المنتشرة بالمجتم
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م، بمقر 2016/  16/1والمجتمع السعودؼ وتأثيرىا عمى الصحة" المنعقدة يوم السبت الموافق 
 جامعة حموان. -كمية االقتصاد المنزلي

والتعامل مع المرءوسين( والتي نظميا معيار  ةاالدار القيادة و ميارات إعداد ندوة بعنوان ) -18
 م2016/ 4/ 27لي يوم االربعاء الموافق الجياز اإلدارؼ لمعاممين بكمية االقتصاد المنز 

 المؤتمرات: 
المشاركة بالحضور كمستمعة فى المؤتمر الدولى األول تحت عنوان "قضايا التصميم فى األلفية -1

 جامعة حموان –م بكمية الفنون التطبيقية 25/3/2008: 24الثالثة" بتاريخ 
لقاء بحث في المؤتمر العممي الدولي -2 الحادؼ والعشرين لمخدمة االجتماعية المشاركة بالحضور وا 

 -12في الفترة من " في مجتمع متغيررعاية االنسانية ال"الخدمة االجتماعية و تحت عنوان "
 م 2008 /13/3

المشاركة بالحضور كمستمعة فى المؤتمر العممى الدولى الثانى والعشرين لمخدمة االجتماعية  -3
 م 2009مارس  19: 18الحياة" فى الفترة من تحت عنوان "الخدمة االجتماعية وتحسين نوعية 

لقاء بحث في  -4 المؤتمر الدولى الخامس حول اآلفاق المستقبمية لمتنمية المشاركة بالحضور وا 
 م 2008ابريل  –جامعة عين شمس  –البيئية فى الوطن العربى ومواجية التحديات 

تصاد المنزلي  تحت عنوان المشاركة بالحضور كمستمعة فى المؤتمر العممى الدولى األول لإلق-5
جامعة  –كمية الزراعة  -م 2010إبريل 20-19"حياة أفضل لممرأة واألسرة الفقيرة" فى الفترة من 

 اإلسكندرية
المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر السنوؼ الثالث لجياز حماية المستيمك بعنوان -6

حماية المستيمك الوضع "المسئولية اإلجتماعية لمشركات من منظور الجودة الشاممة و 
 م بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر2010سبتمبر  30الراىن..والمستقبل المأمول" بتاريخ 

آفاق التعاون األول لإلقتصاد المنزلي  تحت عنوان " يعربلالمؤتمر العممى افاعميات المشاركة فى -7
جامعة  – المنزليإلقتصاد كمية ا -م 2012 مايو 10 -9فترة من العربي لتنمية المجتمع في ال

 حموان
الدولي الخامس( لكمية التربية  -السنوؼ )العربي الثامن المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر-8

ػ ؤ تحت عنوان "استشراف مستقبل التعميم في مصر والوطن العربي ر  المنصورةجامعة  -النوعية
 م2013ابريل  11 -10واستراتيجيات ما بعد الربيع العربي" في الفترة من 
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"عموم اإلنسان  قتصاد المنزلي تحت عنوانلإل ولالمؤتمر العممى الدولى األفاعميات المشاركة فى -9
، وذلك كعضو بمجنة م 2013 /9/5 -8في الفترة من " في األلفية الثالثة نولوجياالتطبيقية والتك

جامعة  -المنزليكمية االقتصاد  -بالمؤتمروالمشاركة ببحث المعارض وعضو بمجنة التوصيات 
 .حموان

العربي السادس عشر لإلقتصاد  –الدولي الثاني  المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر -10
سبتمبر  11 -10المنزلي تحت عنوان "االقتصاد المنزلي في خدمة الصناعة" في الفترة من 

 .المنوفيةجامعة  -كمية االقتصاد المنزلي -م2013
جامعة المنوفية   -الدولي الثاني كمية التربية النوعية لمؤتمرالمشاركة بالحضور كمستمعة في ا -11

مارس  26 -25تحت عنوان "قضايا التعميم في ظل األلفية الثالثة"الواقع والمأمول"" في الفترة من 
 م.2014

"التنمية  قتصاد المنزلي تحت عنوانلإل ثانيالمؤتمر العممى الدولى الفاعميات المشاركة فى  -12
، وذلك كعضو بمجنة المعارض م 2014 /7/5-5في الفترة من " ومتطمبات سوق العملالبشرية 

 -كمية االقتصاد المنزلي -وعضو بمجنة التوصيات والمشاركة بالحضور كمستمعة بالمؤتمر
 جامعة حموان.

العربي السابع عشر لإلقتصاد  –الدولي الثالث  المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر -13
نوان "االقتصاد المنزلي في خدمة العمم والصناعة وقضايا المجتمع" في الفترة من المنزلي تحت ع

 جامعة المنوفية. -كمية االقتصاد المنزلي -م2014سبتمبر  11 -9
جامعة  -الدولي األول لكمية التربية النوعية المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر -14

 13 -12التنمية المستدامة" في الفترة من االسكندرية تحت عنوان "التعميم النوعي من أجل 
 م.2014نوفمبر 

جامعة عين شمس تحت عنوان  -كمية التربية النوعية المشاركة بالحضور كمستمعة في مؤتمر -15
 م.2015/ 4/ 6-5"الدراسات النوعية ومتطمبات المجتمع وسوق العمل" في الفترة من 

الدولي السابع( لكمية  -بي العاشرالسنوؼ )العر  المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر -16
جامعة المنصورة تحت عنوان "التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي  -التربية النوعية

 م.2015 إبريل 16 -15ودوره في تنمية المجتمع" في الفترة من 
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الدولي األول  -)الدولي الثاني لكمية التربية النوعية المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر  -17
جامعة األسكندرية تحت عنوان "تقدمنا في تعاوننا رجااًل ونساًءا مسار  -لقسم االقتصاد المنزلي(

 م.2015اكتوبر  26 -25جديد لرفاىية األسرة والمعيشة المستدامة" في الفترة من 
العربي الثامن عشر لإلقتصاد  –الدولي الرابع  المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر -18

كمية  -م2016إبريل  6 -5المنزلي تحت عنوان "االقتصاد المنزلي وقضايا التنمية" في الفترة من 
 جامعة المنوفية -االقتصاد المنزلي

الدولي الثامن( لكمية  -السنوؼ )العربي الحادؼ عشر المشاركة بالحضور كمستمعة في المؤتمر -19
جامعة المنصورة تحت عنوان "التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي  -التربية النوعية

 م.2016إبريل  14 -13" في الفترة من التحديات والتطوير
 -ة التربية النوعيةكميالعممي الثالث والدولي األول ل مؤتمرالالمشاركة بالحضور كمستمعة في  -20

في ضوء الدراسات البينية" في الفترة من  نوعي"تطوير التعميم ال جامعة عين شمس تحت عنوان
 م.2016/ 4/ 21 -20

"تفعيل دور  قتصاد المنزلي تحت عنوانلإل رابعالمؤتمر العممى الدولى الفاعميات المشاركة فى  -21
، وذلك م 2016 /17/5 -16الفترة من في " االقتصاد المنزلي في المواطنة وتنمية المجتمع

 جامعة حموان. -كمية االقتصاد المنزلي -كعضو بمجنة المعارض والمشاركة ببحث بالمؤتمر
 

 عشر: المشروعات البحثية والتطبيقيةحادي 

المشاركة بالحضور ضمن فعاليات برنامج تطوير ميارات خريجى الجامعات لتمبية متطمبات  -1
 بمقر جامعة حموان 23/12/2008ت بتاريخ صناعة تكنولوجيا المعموما

الممتقى التعريفي بالمنح البحثية والتدريبية المقدمة من ىيئة المشاركة بالحضور ضمن فعاليات  -2
 بالمبنى اإلدارؼ بمقر جامعة حموان 13/4/2009الفولبرايت، وذلك يوم االثنين الموافق 

آفاق وتحديات" برئاسة  -بجامعة حموانممتقى "البحث العممي المشاركة بالحضور ضمن فعاليات  -3
بقاعة الندوات بالدور  10/11/2009وحضور أ.د/ رئيس الجامعة، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 األرضي بالمبنى اإلدارؼ لرئاسة الجامعة
المشاركة بالحضور ورشة عمل لإلعالن والدعم الفني لمجامعات لمتقدم بمقترحات المشروعات  -4

مية الميارات العممية والمينية لمطالب )الدورة األولي( والمشروعات التنافسية االبتكارية لدعم تن
لتميز مؤسسات التعميم العالي )الدورة الثانية( وتقديم الدعم الفني في مجال إعداد التقرير الفني 
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م، بمقر جامعة 2014/ 3/ 30والمالي لممشروعات الطالبية التنافسية، وذلك يوم األحد الموافق 
 .بنيا

 

 CIQAP ومشروعات التطويراألنشطة المختمفة فى مجال إدارة الجودة ثاني عشر: 

 : 2009/2010عن العام الجامعي  لمرحمة البكالوريوس المنسق العام ألعمال الجودة بالقسم -1
 م2015/ 2014

 م2014 -2012عضو بمعيار التعميم والتعمم والتسييالت الداعمة بالكمية في الفترة  -2
وحتى  2015 -2014التعميم والتعمم والتسييالت الداعمة بالكمية من العام الجامعي منسق معيار  -3

 اآلن.
جامعة حموان   -مستشار معيار التعميم والتعمم لبرنامج التغذية العالجية بكمية االقتصاد المنزلي -4

 م2016 -2015من العام الجامعي 
 والدراسات العميا البكالوريوس تيمرة مؤسسات األسرة والطفولة لمرحإعداد مصفوفات برنامج إدا -5

 2009/2010لمعام الجامعي 
لبرنامج إدارة مؤسسات األسرة  (ILO,S)المشاركة في تعديل المخرجات التعميمية المستيدفة  -6

التي  (NARS)والطفولة لمرحمة البكالوريوس في ضوء المعايير األكاديمية القياسية القومية 
 تتبناىا الكمية 

برنامج إدارة مؤسسات األسرة والطفولة لمرحمة البكالوريوس لمعام الجامعي إعداد توصيف  -7
 الئحة حالية -الئحة قديمة 2010/2011

إعداد تقرير برنامج إدارة مؤسسات األسرة والطفولة لمرحمة البكالوريوس لمعام الجامعي  -8
 م2015/ 2014، م2011/ 2010م ، 2009/2010

لمعام  ة ألعمال الجودة بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولةالمشاركة في لجنة المراجعة الداخمي -9
 2009/2010الجامعي 

رئاسة لجنة تفريغ إستبيانات تقويم الطالب لمقررات وبرنامج إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  -10
 م 2011/ 2010لمرحمة البكالوريوس عن العام الجامعي 

 البكالوريوس ةاألسرة والطفولة لمرحم إدارة مؤسساتومقررات مصفوفات برنامج توصيف و إعداد  -11

 الئحة حالية 

جامعة حموان بالعام الجامعي  –االشتراك كعضو بوحدة ضمان الجودة بكمية االقتصاد المنزلى  -12
2008 /2009 
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المشاركة في المجنة التنفيذية لمكمية لمتابعة توصيف وتقرير المقررات الدراسية واالستبيانات  -13
 م1/7/2010إلى  1/4/2010والطفولة في الفترة من  لقسم إدارة مؤسسات األسرة

مراجعة مقررات الفرقة الدراسية الرابعة لمشعبة التربوية من حيث صياغة التوصيف ومصفوفات  -14
 م2010/ 2009النواتج التعميمية المستيدفة في ضوء نماج الييئة القومية لمعام الجامعي 

 جامعة حموان –ية االقتصاد المنزلى بكم CIQAP لمشروع المجنة التحضيريةالمشاركة فى  -15
المشاركة كعضو في ىدف "التعميم والتعمم والتسييالت المادية لمتعمم" التابع لمعيار الفاعمية  -16

 م2014 -2013العام الجامعي م حتى 1/4/2010التعميمية في الفترة من 
التطوير المستمر المشاركة في إعداد مقترح إلستراتيجية التعميم والتعمم ضمن متطمبات مشروع  -17

 والتأىيل لإلعتماد
إلى  1/1/2011المشاركة في إعداد "دليل إستراتيجيات التعميم والتعمم" في الفترة من  -18

 م31/3/2011
ضمن متطمبات مشروع التطوير  وضع سياسات الكمية في التعامل مع مشكالت التعميم والتعمم -19

 المستمر والتأىيل لإلعتماد
تبيانات الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس والمعاونين والعاممين المشاركة في لجنة تفريغ اس -20

 م2010/ 2009بالكمية لمعام الجامعي 
رئيس لجنة المراجعة الداخمية لتوصيف ومصفوفات مقررات دبمومة المسنين بقسم إدارة  -21

 م 2013/ 2012مؤسسات األسرة والطفولة عن العام الجامعي 
 -2012ات األسرة والطفولة لمرحمة البكالوريوس لمعام الجامعي إعداد تقرير برنامج إدارة مؤسس -22

 م2013
إعداد تقرير مردود سياسات كمية االقتصاد المنزلي لمتعامل مع مشكالت التعميم والتعمم عن  -23

 والثاني ، والفصل الدراسي األولم2013 -2012الفصل الدراسي األول والثاني لمعام الجامعي 
 م.2015/ 2014، والعام الجامعي م2014/ 2013العام الجامعي 

 البكالوريوس ةبرنامج إدارة مؤسسات األسرة والطفولة لمرحمل ة ميارات التوظيفإعداد مصفوف -24
 م2014/ 2013 لمعام الجامعي

مج إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ابر و  منيجية التطوير والتحديث لمقرراتإعداد المشاركة في  -25
 م2014 -2013 لمعام الجامعي والدراسات العميا البكالوريوس تيلمرحم
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المشاركة في تطوير لوائح قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات  -26
 م2014 -2013العميا لمتأىيل لالعتماد بالعام الجامعي 

سسات األسرة والطفولة لمرحمة المشاركة في إعداد خرائط المنيج لبرنامج ومقررات إدارة مؤ  -27
 م.2014 -2013البكالوريوس عن العام الجامعي 

المشاركة في إدراج توصيف ومصفوفات برنامج ومقررات إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  -28
 .م ضمن نظام فارابي االليكتروني2015 -2014لمرحمة البكالوريوس عن العام الجامعي 

إعداد الخطة التنفيذية لتعزيز وتطوير برنامج إدارة مؤسسات األسرة والطفولة لمرحمة  -29
  2015/  2014البكالوريوس لمعام الجامعي 

-2014االمكانات المتاحة لمتعميم والتعمم بالكمية لمعام الجامعي  عن تقريرالمشاركة في إعداد  -30
 م2015

برامج ومقررات دراسية بقسم إدارة مؤسسات إعداد تقرير عن مدػ القيام باستحداث أو تطوير  -31
 م2015: 2013األسرة والطفولة لمرحمة البكالوريوس خالل األعوام 

 
 المنبثقة عن مجمس القسم والكمية والجامعةالمجان األعمال النشائية والتطبيقية و ثالث عشر: 

األعمال والتي  االشتراك كعضو في حصر األثاث والتجييزات والمعدات المتواجدة بمعمل تبسيط -1
يستفاد منيا في العممية التدريسية بالقسم، كذلك تحديد متطمبات تحديثيا، وذلك بالعام الجامعي 

 م2011/ 2010
االشتراك كعضو في حصر التجييزات والمعدات المتواجدة بمعمل ادوات وأجيزة مؤسسات والتي  -2

يد األجيزة الحديثة المطموب يستفاد منيا في العممية التدريسية والبحثية بالقسم، كذلك تحد
 م2011/ 2010تواجدىا، وذلك بالعام الجامعي 

المشاركة في إعداد الييكل اإلدارؼ والتنظيمي المقترح لتشغيل دار الحضانة بالكمية كمعمل  -3
تدريبي لممقررات عمى مستوػ مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا، وذلك بالعام الجامعي 

 م 2012/ 2011
في إعداد بيان بإحتياجات القسم من األثاث واآلالت والمعدات المكتبية، وذلك في ضوء  المشاركة -4

 م2017/ 2016حتى  2013/ 2012خطة الكمية االستراتيجية لألعوام 
المشاركة في إعداد بيان بإحتياجات القسم من تجييزات معامل األدوات واألجيزة ضمن بنود  -5

 .م2013/ 2012االستثمارات بالكمية لمعام المالي 
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 م.2014 -2013إعداد ومراجعة المؤتمر السنوؼ لمقسم العممي عن العام الجامعي  -6
 م2014 -2013عضو في مجمس إدارة المعمل التدريبي لدور الحضانة بالكمية بالعام الجامعي  -7
رئيس المجنة المسئولة عن تطوير وتجييز معمل إدارة الموارد والصناعات الصغيرة بالكمية بالعام  -8

 م2015 -2014جامعي ال
المشاركة في وضع الخطة الخمسية لتعيين معاوني أعضاء ىيئة التدريس بالقسم خالل الفترة من  -9

 م2018/ 2017حتى العام الجامعي  2014/ 2013العام الجامعي 
المشاركة في إعداد خطة تطوير القسم السنوية والخمسية الموضوعة ضمن الخطة االستراتيجية  -10

 م.2020 -2015الفترة المطورة عن 
 م2016 -2015البحثية بالقسم لمعام الجامعي  تطوير الخططعضو بمجنة  -11
المشاركة في إعداد الدبمومة المينية لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بعنوان "إرشاد وحماية  -12

 المستيمك" )تحت اإلنشاء(.
األسرة والطفولة بعنوان "إدارة وتنمية المشاركة في إعداد الدبمومة المينية لقسم إدارة مؤسسات  -13

 الموارد البشرية" )تحت اإلنشاء(.
القيام بأعمال أمانة مجمس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة عن العام الجامعى  -14

 2012/ 2011، العام الجامعي 2009/2010، العام الجامعي م2008/2009
جامعة حموان عن  -القتصاد المنزليكمية ا -نائب رئيس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة -15

 م2016 -2015العام الجامعي 
/ 2008القيام بأعمال أمانة لجنة المكتبة المنبثقة من مجمس الكمية عن العام الجامعى  -16

 م 2009
القيام بأعمال أمانة لجنة العالقات الثقافية المنبثقة من مجمس الكمية عن العام الجامعى  -17

 م 2010/ 2009
/ 2011المجتمع وتنمية البيئة المنبثقة من مجمس الكمية عن العام الجامعي  عضو بمجنة خدمة -18

 م2012
 .م2013/ 2012عن العام الجامعي  نائب مدير وحدة حماية البيئة بكمية االقتصاد المنزلي -19
 -م2014/ 2013وحدة حماية البيئة بكمية االقتصاد المنزلي عن العام الجامعي بعضو  -20

 .م2015/ 2014
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/ 2013شئون التعميم والطالب المنبثقة من مجمس الكمية عن العام الجامعي عضو بمجنة  -21
 م2014

مجنة المختصة بشراء الكتب الخاصة بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة من معرض رئيس ال -22
 -2009/ 2008 -2008/ 2007الكتاب بأرض المعارض في شير يناير عن األعوام 

الكتاب بمقر جامعة حموان في شير نوفمبر . ومن معرض 2014/ 2013 -2013/ 2012
 2010/ 2009 -2009/ 2008 -2008/ 2007عن األعوام 

عضو بمجنة الجرد والتكيين لمكتب والمراجع المرتبطة بتخصص إدارة مؤسسات األسرة  -23
 م 2010/ 2009والطفولة بمكتبة الكمية، لمعام الجامعي 

ألسرة والطفولة بمكتبة الكمية لمعام عضو بمجنة فحص الكتب الخاصة بقسم إدارة مؤسسات ا -24
 م2012/ 2011الجامعي 

االشتراك كعضو في إعداد وتحضير معرض قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بتاريخ  -25
 م25/5/2010

في إعداد معرض قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة المقام بمجنة المعارض االشتراك كعضو  -26
، ومؤتمر الكمية الدولي م2013/ 5/ 9-8ل المنعقد بتاريخ عمى ىامش مؤتمر الكمية الدولي األو 

 م بمقر الكمية.2015/ 5/ 6 -4الثالث المنعقد بتاريخ 
،  2010/ 2009عضو بالمجنة الفنية بالمناقصة العامة لشراء أدوات النظافة لمعام المالي  -27

التقديرية وقيمة التأمين وضع المواصفات الفنية لألصناف المطموبة، وكذا القيمة حيث االشتراك ب
 االبتدائي

عضو بالمجنة الفنية بمناقصة المفروشات المطموب شراءىا لممدن الجامعية بجامعة حموان لمعام  -28
وضع المواصفات الفنية لألصناف المطموبة، وكذا ب حيث االشتراك م،2012/ 2011المالي 

 القيمة التقديرية وقيمة التأمين االبتدائي
الفنية إلعادة الفحص بمناقصة خامات التنجيد بجامعة حموان لمعام المالي رئيس المجنة  -29

 م2012/ 2011
رئيس المجنة الفنية بمناقصة المفروشات المطموب شراءىا لممدن الجامعية بجامعة حموان لمعام  -30

وضع المواصفات الفنية لألصناف المطموبة، وكذا ب حيث االشتراك م،2013/ 2012المالي 
 يرية وقيمة التأمين االبتدائيالقيمة التقد
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لزوم بعض عضو بمجنة البت المالي والمجنة الفنية بالمناقصة العامة لشراء أدوات النظافة  -31
 م.2014/ 2013لمعام المالي كميات وادارات جامعة حموان 

 م2015 -2014رئيس المجنة الفنية بالمناقصة العامة لشراء أدوات النظافة لمعام المالي  -32
المستقمة بالمناقصة العامة لشراء أدوات النظافة لزوم بعض كميات وادارات جامعة  رئيس المجنة -33

 م.2016 -2015لمعام المالي 
 

 األنشطة الطالبيةرابع عشر: 
المشاركة فى انتخابات اتحاد الطالب لكمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان لمعام الجامعى  -1

 م2011/ 2010
تصاد المنزلي بالعام بكمية االقالدراسات العميا المشاركة في االرشاد األكاديمي لطالب  -2

 2015/ 2014 -2014/ 2013 -2013/ 2012يالجامع
المشاركة في ممتقى توظيف الخريجين لقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة لمعام الجامعي  -3

 م2013/ 2012
/ 3/ 23باليوم الثقافي بالكمية المنعقد يوم االثنين الموافق المشاركة في تنظيم فعاليات االحتفال  -4

 م.2015
المشاركة في تنظيم فعاليات االحتفال بالميرجان السنوؼ لمسر بالكمية المنعقد يوم االثنين الموافق  -5

 م.2015/ 3/ 30
نعقدة المشاركة في األنشطة الطالبية ضمن فعاليات المسابقة الثقافية في المعمومات الرياضية الم -6

 م 2015/ 11/ 11بكمية تربية رياضية بنات يوم االربعاء الموافق 
 

 أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةخامس عشر: 

بتاريخ القاء ندوة بعنوان " إدارة جودة البيئة المنزلية لسيدات وفتيات حى بوالق أبو العال " -1
 جامعة حموان -بكمية اإلقتصاد المنزلي م9/9/2007

بعنوان " إدارة جودة البيئة المنزلية " والتى أقامتيا الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى  القاء ندوة -2
 جامعة حموان -بقاعة المؤتمرات بكمية اإلقتصاد المنزلي م2007بالكمية 

تحت عنوان الحفاظ عمى  االشتراك في فاعميات الممتقى البيئي األول لكمية االقتصاد المنزلي-3
   م2012/ 9/12األحد الموافق  المنعقد يوم ع والمأمولالبيئة في مصر الواق
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تحت عنوان "تطوير  االشتراك في فاعميات الممتقى البيئي الثاني لكمية االقتصاد المنزلي-4
بالحضور وصياغة التوصيات الخاصة بجمسة تدوير المخمفات  العشوائيات بين الواقع والمأمول"

 م  2014/ 31/3يوم  ةالمنعقدالمنزلية 
 /18االشتراك في فعاليات يوم اليتيم المنعقد بكمية االقتصاد المنزلي، وذلك يوم الخميس الموافق-5

 م 2013/ 4
 -14االشتراك في فعاليات أسبوع البيئة المنعقد بكمية االقتصاد المنزلي، في الفترة من -6

 م 18/4/2013
وذلك خالل شير أكتوبر القيام بتدريب األطراف المجتمعية في دورة بعنوان "معاون منزلي" -7

 م2013
إلقاء ندوة بعنوان "إدارة صراع األدوار لممرأة العاممة وعالقتيا بتحسين نوعية الحياة" وذلك ضمن -8

 -2013فعاليات المجنة االجتماعية بالجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي، وذلك بالعام الجامعي 
 م بمقر كمية االقتصاد المنزلي.2014

وا عداد المعرض المقام عمى ىامش فعاليات الممتقي البيئي الثالث بعنوان "  المشاركة بالحضور-9
م بمقر 2015/ 4/ 20المشكمة السكانية والتنمية المستدامة في مصر" يوم االثنين الموافق 

 الكمية.
المشاركة في التخطيط العداد قافمة تثقيفية بعنوان "إدارة الموارد البيئية" بالعام الجامعي  -10

 م.2015 -2014
االشتراك في فعاليات يوم اليتيم المنعقد بكمية االقتصاد المنزلي، وذلك يوم الخميس  -11

 م 2016/ 4/ 18الموافق
صحافة( لنشر الوعى بين أفراد  -تميفزيون  –التسجيل بوسائل االعالم المختمفة ) إذاعة  -12

 ، منيا :مجاالت التخصص المجتمع فى العديد من
إحتفااًل بيوم م 2008/ 4/ 22بتاريخ التسجيل بقناة النيل لألسرة والطفل برنامج بيت العيمة  - أ

المخاطر المنزلية أنواعيا وأساليب مواجيتيا وترشيد استيالك األرض العالمي حمقة عن 
 الطاقة.

م حمقة عن مراكز العمل بالمطبخ 2008/ 12/5التسجيل بقناة إقرأ برنامج جنتي بتاريخ  - ب
ط أداء األعمال المنزلية، وكيفية االستعانة بالمنظفات ومعطرات الجو الطبيعية والمبيدات لتبسي

 جودة ونظافة البيئة المنزليةلتحسين الحشرية المكونة من مخاليط طبيعية 
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م عن العناية باألثاث والمفروشات 12/2/2009التسجيل بقناة إقرأ برنامج جنتي بتاريخ -ج
 المنزلية.

قر كمية االقتصاد المنزلي حمقة عن ترشيد االستيالك ضمن برنامج أحمى صباح، التسجيل بم -د
 م2008/ 10/ 15بالقناة الثالثة، وذلك يوم األربعاء الموافق 

م ، موضوع الحمقة )ترتيبات تجييز 2010/ 5/ 14التسجيل بقناة إقرأ برنامج جنتي بتاريخ  -ىـ
قتصادية التي يمر بيا الشباب واحتياجاتيم في بيت الزوجية(، وكيفية التوازن بين الظروف اال

أىم األدوات تأسيس وتأثيث عش الزوجية، وأولويات ترتيب وتنظيم وفرش بيت الزوجية، 
        واألجيزة المنزلية ومكمالت الديكور الواجب اقتنائيا في بداية الحياة الزوجية.

م ، موضوع الحمقة )ست البيت( 6/2011/ 3التسجيل بقناة إقرأ برنامج جنتي بتاريخ  -و
باكسابيا ميارات الشراء والتخزين واالعداد والتجييز والحفع لألطعمة، والطرق العممية والعممية 
الدارة المنزل، وكيفية إزالة البقع وتم نشرىا عمى صفحة برنامج جنتي عمى 

facebook.com/pages/jannaty 
ضمن برنامج ر كمية االقتصاد المنزلي فقرة عن تموث اليواء  وأساليب الحد منو التسجيل بمق-ز

   م2012/ 12/ 9األحد الموافق  بالقناة الثانية وذلك يومزينة 
   إدارة الموارد وترشيد االستيالك م عن12/2/2013بتاريخ   برنامج  TVليبيا التسجيل بقناة -ح
" برنامج البيت السعيد"برنامج إلى ربات البيوت"، "ة بالبرنامج العام يذاعتسجيل حمقات إ -ز

تتضمن موضوعات عن مجاالت الترشيد، والحد من التموث والحد من المخاطر المنزلية خالل 
 2009، 2008، 2007األعوام 

خطوة لمكافحة توابع األزمة المالية  20كتابة مقال بالمشاركة مع آخرين تحت عنوان " -ح
 م2009/ 2/ 28بتاريخ ( 31ص)  ،(4212العالمية" بمجمة روزاليوسف العدد )

كتابة مقال بالمشاركة مع آخر تحت عنوان "ترشيد الموارد المتاحة .. مطموب" بمجمة صوت  -ط
 م4/5/2011بتاريخ ( 19، ص)( 265التضامن التموينية العدد )

والمالبس والتخطيط لممورد لكيرباء ترشيد الطعام وا"كتابة مقال بالمشاركة مع آخر عن  -ؼ
 م1/1/2009( بتاريخ 20المالي" بجريدة المصرؼ اليوم، ص)

( بتاريخ 20كتابة مقالة بعنوان "المنزل الصحي ضمانة لكل أسرة" بجريدة األىرام، ص) -ك
 م 15/1/2012
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( بتاريخ 25)" بجريدة األىرام، ص الجديد لعام الدراسيا ؼ الستقبالبعنوان "استعد كتابة مقال -ل
 م2012سبتمبر  17االثنين 

كتابة مقال بعنوان "انفمونزا الطيور ..خطر يتجدد..قميل من الوقاية يحمي منيا" بجريدة  -م
 م2012ديسمبر  10( بتاريخ االثنين 23األىرام، ص )

بمجمة حريتي  ص  "فن ترتيب حقيبة السفر" "متعة صيفك .. في حقيبةكتابة مقالة بعنوان"  -ن
 .م2014أغسطس  3 ( بتاريخ 37)
يناير  11( بتاريخ 6كتابة مقالة بعنوان "البالستيك..خطر ييدد طفمك" بمجمة حريتي ص )-ش

 م.2015
يناير  11( بتاريخ 45 -44كتابة مقالة بعنوان "أكسجين الشتاء" بمجمة حريتي ص ) -ك

الشتاء وكيفية ، يستعرض مموثات اليواء واالثات والمفروشات بالمسكن خالل فصل م2015
 .الحد منيا

 عضوية الجمعياتعشر: سساد
 حتى اآلن 2002منذ عام  عضو بالجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى-1    
 وحتى اآلن. 2012منذ عام  عضو بجمعية النخبة لمجودة والتنمية-2    

 


