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 الســــيسة الــراتيـــــت والعـلميــــــت

 

 مهجت محمد إسماعيل مسلمأ.د / 

 أستاذ إدازة المنزل والمؤسساث

جامعت المنىفيت ـ لي-كليت االقتصاد المنز  

: مصرٌة الجنسٌة  
 الدٌانة : مسلمة
  1151/ 11/  11تارٌخ المٌالد :

ٌن الكوم ، شارع القللً غرب مساكن الجالء ، حً بحري .جمهورٌة مصر العربٌة ، محافظة المنوفٌة ، شبالعنوان :   
 تلٌفون :
8402222630العمل :   

8402338185السكن :   
                                                                    البرٌد االلكترونً :

drmohga7000@yahoo.com                                    
العمل  8402111260:الفاكس   

 المإهالت العلمٌة :
 . 1102بكالورٌوس فنون جمٌلة شعبة دٌكور عمارة داخلٌة جامعة حلوان دور ٌونٌو  -1
 .1104تخصص عمارة داخلٌة جامعة حلوان عام شعبة دٌكور دبلوم فنون جمٌلة -2
القٌم  بعنوان 1101 عام فنون جمٌلة شعبة دٌكور تخصص عمارة داخلٌة جامعة حلوان ماجستٌر -3

 . الوظٌفٌة والجمالٌة الستخدام األخشاب فً العمارة الداخلٌة فً العصر المملوكً

 المنزلًدكتوراه الفلسفة فً االقتصاد المنزلً  تخصص إدارة المنزل والمإسسات كلٌة االقتصاد  -4

اسة در –مشكالت التؤثٌث فً اإلسكان االقتصادي  بعنوان 1112-5-12جامعة المنوفٌة اعتبارا من 

 .تقٌٌمٌة على عٌنة من اإلسكان االقتصادي الحكومً بشبٌن الكوم

 التدرج الوظٌفً :
-21جامعة المنوفٌة اعتبارا من -المنزلًمدرس مساعد بقسم إدارة المنزل والمإسسات بكلٌة االقتصاد  -
5-1118 . 
 .1112 -1-21مدرس بذات القسم والكلٌة اعتبارا من  -
 جامعة المنوفٌة جمهورٌة مصر العربٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً –والمإسساترئاسة قسم إدارة المنزل  -

 .1110 -1112للعام الجامعً
من  جدة ، المملكة العربٌة السعودٌة،  إعداد المعلماتبكلٌة   ـإدارة المنزل والمإسسات مساعدأستاذ  -
 .31/0/2885و حتى  1/1/2888
-22اعتبارا من االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة ت بالكلٌة أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمإسسا -

18-2880 .  
 التصامٌم واالقتصاد المنزلًبكلٌة "تخصص التصمٌم الداخلً"   ـإدارة المنزل والمإسسات مشاركأستاذ  -
 .31/0/2811و حتى  1/1/2885من  جامعة الطائف ، المملكة العربٌة السعودٌة، 
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-1-21زل والمإسسات بالكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة اعتبارا منأستاذ بقسم إدارة المن -
2814 . 

 .من22/8/2017المنزلً جامعة المنوفٌة اعتبارا رئٌس قسم إدارة المنزل والمإسسات بالكلٌة االقتصاد -
 

 اللجان العلمٌة:
 .عضو اللجنة العلمٌة فً مجلة كلٌة االقتصاد المنزلً ـ جامعة المنوفٌة -
 عضو تحكٌم البحوث العلمٌة للعدٌد من المجالت العلمٌة  : -

 مجلة البحوث لالقتصاد المنزلً ـ كلٌة االقتصاد المنزلً ـ جامعة المنوفٌة.         
 المنوفٌة.جامعة ـ بٌئة مجلة بحوث ال         
 بحوث التربٌة النوعٌة ـ جامعة المنصورة.مجلة          

 اإلنتاج العلمً:
د إسماعٌل مسلم، نعمة مصطفى رقبان ، أمٌرة حسان دوام ، اٌمان ابراهٌم سالم: مهجة محم -1

معوقات تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة بمإسسات اإلٌواء وعالقتها بجودة الخدمات، المجلة العربٌة 
 م2812للعلوم االجتماعٌة، عدد ٌناٌر 

حسن : المالئمة  ، زٌنب صالح محمود ٌوسف ، نهال فهٌم أبومهجة محمد إسماعٌل مسلم -2
المإتمر العلمً الدولً  الوظٌفٌة للمسكن وعالقتها بترشٌد الجهد البشرى للمعاق حركٌا ،

-2الخامس لكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌة" التعلٌم ورٌادة األعمال)التحدٌات والتطوٌر( ، 
 .م2812ابرٌل  3

مل الهندسة البشرٌة فى الكفاءة مشعل :دور بعض عواالسٌد ، رباب مهجة محمد إسماعٌل مسلم -3
الخامس لكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌة"  الدولًاالنتاجٌة لربة األسرة ، المإتمر العلمً 

 .م2812ابرٌل  3-2التعلٌم ورٌادة األعمال)التحدٌات والتطوٌر( ، 

للمسكن  الداخلًالتصمٌم  فً تكنولوجً: الوعى باستخدام النانو  مهجة محمد إسماعٌل مسلم -4
المإتمر الدولً " الدٌكور واالقتصاد المنزلً والتصمٌم  وعالقته بالحد من تلوث البٌئة المنزلٌة ،

 م.2812فبراٌر  2-5الداخلً "، الشارقة ، االمارات العربٌة المتحدة 
هبة هللا على محمود شعٌب، شرٌف محمد عطٌة حورٌة، مً سعٌد ، مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -5

الزواج ،  حدٌثًلمسكن  الداخلً: الهوٌة الثقافٌة وعالقتها بالتصمٌم  ى الدٌبإبراهٌم مصطف

  م. 2102مجلة االقتصاد المنزلً ، جامعة المنوفٌة ،

نعمة مصطفى رقبان، منى مصطفى الزاكً، ضحى إبراهٌم أحمد مهجة محمد إسماعٌل مسلم ،   -6

نموذجً وعالقته بمهارات إدارة لبرنامج تدرٌب الطالبات بالمسكن ال  ةتقٌٌمٌ : دراسة صبٌح

 م 2102مجلة االقتصاد المنزلً ، جامعة المنوفٌة ، ،الذات

: الوعى بالمالئمة الوظٌفٌة لمكمالت  على عثمان عبد اللطٌف،  مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -2

مجلة العلوم الزراعٌة، كلٌة الزراعة ، ، للمسكن وعالقتها باالستقرار األسرى الداخلًالتصمٌم 

 .م 2816( ابرٌل 4العدد) 2عة المنصورة مجلد جام

المالئمة الوظٌفٌة لحدائق دور :  منال مرسى الدسوقً الشامً ، مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -0

  م2102، مجلة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان ، الحضانة وعالقتها بنمو الطفل
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إعالنات اإلنترنت وعالقته الوعً بدور :  إٌمان السٌد محمد دراز،مهجة محمد إسماعٌل مسلم   -9

 ،منشور بمجلة بحوث كلٌة التربٌة النوعٌةبالقرار الشرائً لتؤثٌث مسكن المقبالت على الزواج، 

 .م 2102( 0(عدد )20مجلد )  المنصورة،

الوعً باالستخدامات النفعٌة  :هناء أحمد شوقً محمد،  مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -01

لمسكن المقبلٌن على الزواج وعالقته ببعض العوامل  والجمالٌة للون فً التصمٌم الداخلً

( 0(العدد )22منشور بمجلة بحوث كلٌة االقتصاد المنزلً  مجلد )االجتماعٌة واالقتصادٌة ، 

 م.2102

: المالئمة إٌمان عثمان محمد سالم ،نعمة مصطفى رقبانمهجة محمد إسماعٌل مسلم ،   -00

، مجلة االقتصاد ة المنزلٌة لطفل ما قبل المدرسةالوظٌفٌة للمسكن وعالقتها باألمان فى البٌئ

 . م2102( ابرٌل ، العدد الثانً ،22المنزلً ، جامعة المنوفٌة المجلد )

وعى ربة األسرة بالمالئمة :  ، منال مرسى الدسوقً الشامً مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -02

لثالث، االتجاهات الحدٌثة الوظٌفٌة لحدائق دور الحضانة وعالقته بنمو الطفل ، المإتمر الدولى ا

  م. 2102ماٌو  8 -2،  ، كلٌة االقتصاد المنزلً، جامعة حلوان""رإٌة تنموٌةالعلمًالبحث  فً

: معاٌٌر دعاء محمد رضا شندى محمد، نهى عبد الستار ، مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -01

مجلة ،  حلة الثانوٌةجودة المإسسة التعلٌمٌة وعالقتها بدافعٌة االنجاز الدراسً لدى طالبات المر

 م.2104البحوث البٌئٌة والطاقة بجامعة المنوفٌة،

نهلة حسن على  ،نهى عبد الستار ،  نعمة مصطفى رقبان،  مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -04

المؤتمر الدولً  ، مجلة بحوث القرض وعالقته بؤنماط السلوك االستهالكً لألسرة الرٌفٌةمحمد : 

القتصاد المنزلً " االقتصاد المنزلً فً خدمة العلم والصناعة الثالث، العربً السابع عشر ل

 م.2104سبتمبر  00 -9جامعة المنوفٌة  وقضاٌا المجتمع"

بعض مإسسات التنشئة  ، أٌه إسماعٌل :نهى عبد الستار ، مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -02

  قة بجامعة المنوفٌةمجلة البحوث البٌئٌة والطا ،وعالقتها ببعض السلوكٌات الخاطئة لدى المراهقٌن

 م.2104،
القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة لتؤثٌث المسكن وعالقتها بجودة الحٌاة  : مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -16

العربً التاسع ، الدولً السادس، التعلٌم النوعً وتنمٌة اإلبداع فً مصر والعالم  السنىيالمؤتمر  ،األسرٌة
 . 2104ماٌو  8-7ة النوعٌة ، جامعة المنصورة،العربً)رؤى واستراتٌجٌات(، كلٌة التربٌ

استخدام النانو تكنولوجً فً تجهٌز وتشطٌب المسكن وعالقته :  مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -12
العربً التاسع ، الدولً السادس، التعلٌم النوعً وتنمٌة  السنىيالمؤتمر  بتوفٌر وقت وجهد ربة األسرة،

ماٌو  8-7ى واستراتٌجٌات(، كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة المنصورة،اإلبداع فً مصر والعالم العربً)رؤ
2104 . 

السلوك االستهالكً لألسرة وعالقته بنمط  : على عثمان عبد اللطٌف، مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -10
العربً التاسع ، الدولً السادس، التعلٌم النوعً وتنمٌة  السنىيالمؤتمر  ،االستهالك فً شهر رمضان

ماٌو  8-7بداع فً مصر والعالم العربً)رؤى واستراتٌجٌات(، كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة المنصورة،اإل
2104 . 

مجلة هجة محمد إسماعٌل مسلم : مواصفات أثاث المسكن وعالقته باألمان لدى األطفال، م -91
   .2104( أبرٌل 0( رقم )59اإلسكندرٌة للبحوث الزراعٌة، جامعة اإلسكندرٌة ، العدد)
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برنامج إرشادي لتنمٌة وعى ربة األسرة بترشٌد االستهالك فً مجال  : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -28
في عشس لالقتصاد المنزلي"االقتصاد المنزلي  السادسالعسبي  – الثاني المؤتمس الدولي  األثاث والمفروشات،

 .2113 سبتمبس 11 -11خدمت الصناعت" ، كليت االقتصاد المنزلي ، جامعت المنىفيت، 

التقلٌد فً عناصر التصمٌم الداخلً وعالقته  : محمد شىقيهناء أحمد ،  مهجة محمد إسماعٌل مسلم -21
، الجمعٌة المصرٌة لالقتصاد المنزلً بتحقٌق التكامل الجمالً والوظٌفً واالقتصادي لدى طالبات الجامعة

 .2101دٌسمبر عام  21( 29المجلة رقم ) -مجلة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان
، معاٌٌر جودة بعض خامات الدٌكور وعالقتها بتلوث البٌئة السكنٌة:  مهجة محمد إسماعٌل مسلم -22

دٌسمبر  21( 29المجلة رقم ) -الجمعٌة المصرٌة لالقتصاد المنزلً مجلة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان
 2101عام 
بالمهارات المكتسبة     داري لربة األسرة وعالقته ممارسة السلوك اإل : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -23

، جامعة المنوفٌة، المعلم العصري ، المؤتمر العلمً  الدولً األول لكلٌة التربٌة النوعٌة فً تجمٌل المسكن
 .2101أبرٌل  11 -29فً ظل ضمان جودة التعلٌم "رؤى وآفاق مستقبلٌة" المجلد الثانً، فً الفترة من 

ً للخامات النسٌجٌة نفاعلٌة التشكٌل الف : أمل بسٌونى عطٌة عابدٌن ، ماعٌل مسلممهجة محمد إس-24
مجلة علوم وفنون ،  ًبرعٌة لبعض مكمالت التصمٌم الداخلً للمسكن العفنالالجمالٌة و القٌم فً إثراء

  . 2101 ، ٌولٌوالمجلد الخامس والعشرون ، العدد الثالث جامعة حلوان،"دراسات وبحوث" ،

برنامج إرشادي لتنمٌة وعى ربة األسرة بترشٌد االستهالك فً مجال  ، مسلم إسماعٌلهجة محمد م -25
عشر لالقتصاد  السادسالعربً  – الثانً المؤتمر الدولً  مجلة بحوث، األثاث والمفروشات

 2101سبتمبر 00 -01خدمة الصناعة فًالمنزلً"االقتصاد المنزلً 
لٌة برنامج مقترح لتعلم نظرٌات اللون واإلضاءة لتنمٌة الوعً فاع ، هجة محمد إسماعٌل مسلمم -26

المؤتمر العلمً العربً بعنوان"آفاق التعاون العربً لتنمٌة المجتمع" كلٌة ، المهارى فً تجمٌل المسكن
 2102ماٌو  01-9االقتصاد المنزلً ،جامعة حلوان، ،

ة برنامج تدرٌبى لتؤثٌث مناطق المسكن : فاعلٌ هناء احمد شىقي محمد ، مهجة محمد إسماعٌل مسلم -22
عشر لالقتصاد  الخامسالعربً  – األولالمؤتمر الدولً ، الهندسً الوظٌفٌة باستخدام مهارات الرسم 

 مارس 28 -27،وقضاٌا الشباب" ،  كلٌة االقتصاد المنزلً ، جامعة المنوفٌة المنزلً  االقتصادالمنزلً"
2102.  

داري فً المسكن التدرٌبً على المهارات انعكاس ممارسة السلوك اإل : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -20
جامعة  -المؤتمر العربً الثانً عشر لالقتصاد المنزلً المكتسبة لطالبات االقتصاد المنزلً بمكة المكرمة، 

 . 2118غسطس 09 – 08كلٌة االقتصاد المنزلً ،  -المنوفٌة 
تنمٌة كل من  فًمج  تدرٌب لتصمٌم مكمالت الدٌكور فاعلٌة برنا : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -21

المؤتمر  ،جامعة الطائف المنزلًالمهارات والتفكٌر االبداعى داخل ورش العمل لدى طالبات االقتصاد 
أغسطس  09 – 08،كلٌة االقتصاد المنزلً -جامعة المنوفٌة  -العربً الثانً عشر لالقتصاد المنزلً 

2118.  
العوامل المإدٌة إلى العنف لدى طلبة المرحلة عبٌر محمود الدوٌك : ،  ل مسلممهجة محمد إسماعٌ -38

مجلد  –جامعة المنوفٌة  –، مجلة بحوث االقتصاد المنزلً  الثانوٌة ودور مإسسات األسرة فً مواجهته
   . 2114(  4 –0العدد )   04
فً اختٌار األثاث والمفروشات  دور ربة األسرة عبٌر محمود الدوٌك :، مهجة محمد إسماعٌل مسلم   -31

 01مجلد –جامعة المنوفٌة  –، مجلة بحوث االقتصاد المنزلً وعالقته بالتوافق األسرى والرضا السكنى
  . 2111أكتوبر   -( ٌولٌو  4 – 1العدد ) 
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إدارة األزمات األسرٌة وعالقتها بالتوافق الدراسً لدى طالبات كلٌة  :مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -32
، ٌناٌر 0العدد   01مجلة بحوث االقتصاد المنزلً ، جامعة المنوفٌة ، مجلدتربٌة إلعداد المعلمات بجدة، ال

2111 . 
، اللجنة العلمٌة الدائمة لترقٌة األساتذة مقومات الراحة بحجرة الطفل : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -33

   . 2112،جامعة حلوان –كلٌة االقتصاد المنزلً  –واألساتذة المساعدٌن 
دور طالبات كلٌة إعداد المعلمات بجدة فً : عبد الغفارنورة عواد ، مهجة محمد إسماعٌل مسلم   -34

 .2110، جامعة المنوفٌة1، العدد 00، مجلة بحوث االقتصاد المنزلً، مجلد  إدارة األعمال المنزلٌة
دٌة لألسرة على المشكالت أثر بعض العوامل االجتماعٌة واالقتصا :هجة محمد إسماعٌل مسلم م -35

 –جامعة المنوفٌة  –مجلة بحوث االقتصاد المنزلً  ، النفسٌة التً ٌعانى منها الشباب فً سن المراهقة
 .  2110ابرٌل    2العدد  00مجلد 

مؤتمر العمل التطوعً فاعلٌة رٌاض األطفال فً التنمٌة االجتماعٌة،  :مهجة محمد إسماعٌل مسلم   -36
:  27الرٌاض -أكادٌمٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة  -مركز الدراسات والبحوث -طن العربًواألمن فً الو

 هـ 0420/  2/  29
االستقرار األسرى وعالقته بمستوى طموح األبناء،  : وفاء شلبً،  مهجة محمد إسماعٌل مسلم -32 

ٌولٌو    07 – 02تصاد المنزلً،كلٌة االق –جامعة المنوفٌة  –المؤتمر المصري الخامس لالقتصاد المنزلً 
2111.   

تؤثٌث حجرات األبناء فً المسكن نعمة مصطفى رقبان، سمحاء سمٌر: ، مهجة محمد إسماعٌل مسلم -30
 – 02كلٌة االقتصاد المنزلً، –جامعة المنوفٌة  –المؤتمر المصري الخامس لالقتصاد المنزلً الرٌفً، 

   . 2111ٌولٌو    07
تخطٌط ربة األسرة لمورد الوقت فً وجود طفل  : عبد الجواد نجوى، عٌل مسلم مهجة محمد إسما -31

كلٌة االقتصاد  -جامعة حلوان  -المؤتمر العلمً السادس لالقتصاد المنزلً معوق ) دراسة مقارنة (، 
  . 2111أبرٌل  24 – 21المنزلً،

دٌة للمرأة على أدارتها أثر بعض العوامل االجتماعٌة واالقتصا : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -48
 21كلٌة االقتصاد المنزلً، -جامعة حلوان  -، المؤتمر العلمً السادس لالقتصاد المنزلً ألعمالها المنزلٌة

   . 2111أبرٌل  24 –
المؤتمر اإلقلٌمً األول لرعاٌة تقٌٌم بعض مإسسات دور المسنٌن ،  : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -41

 2111ابرٌل  2 - 1جامعة حلوان، -المسنٌن  

أثر بعض العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة على مشكالت تلوث البٌئة  : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -42
 2 - 0،كلٌة االقتصاد المنزلً –جامعة المنوفٌة  –، المؤتمر المصري الرابع لالقتصاد المنزلً السكنٌة

  . 0999سبتمبر  
المؤتمر المصري الثالث لالقتصاد وسلبٌات اإلسكان الرٌفً، اٌجابٌات  : مهجة محمد إسماعٌل مسلم -43

 0998سبتمبر  9  - 8كلٌة االقتصاد المنزلً، –جامعة المنوفٌة  –المنزلً 
 تها :مناقشواإلشراف علٌها   متقائمة بالرسائل العلمٌة التً 

 إشراف ومناقشة رسائل الماجستٌر:
 ة االنتاجٌة لدى ربات األسرالتحفٌز وعالقته بالكفاء( : 2812إٌمان قطب  -1

وعى الشباب بمتطلبات التصمٌم الداخلً للمسكن واالتجاه نحو  ( :2815أسماء السٌد محمد عبٌد) -1
 ترشٌد االستهالك .

(: وعى المراهقٌن باستخدام االنترنت وعالقته بالقٌم 2814سالم معوض عبد المجٌد منصور) -2
 .جامعة المنوفٌة  -لٌة التربٌة النوعٌة،كقسم االقتصاد المنزلً األسرٌة لدٌهم، 
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( : العنف الموجه ضد الزوجة وعالقته بتقدٌر الذات لدى عٌنة من 2814هناء محمد إسماعٌل عالم)-3
 الزوجات فى محافظة الغربٌة .

معاٌٌر جودة المإسسة التعلٌمٌة وعالقتها بدافعٌة االنجاز  ( :2814محمد رضا شندى محمد) دعاء -4
 طالبات المرحلة الثانوٌة. لدى اىذراصً

(: بعض مإسسات التنشئة وعالقتها ببعض السلوكٌات الخاطئة لدى المراهقٌن  2814أٌه إسماعٌل ) -5
 .، جامعة المنوفٌةكلٌة االقتصاد المنزلًإدارة المنزل والمإسسات قسم 

عالقتها بالكفاءة ( : إدارة الوقت والروح المعنوٌة للعاملٌن و2814) سحر حمدي عبد اللطٌف نافع -6
 اإلدارٌة للمإسسات التعلٌمٌة .

 مستوى الخدمات التً تقدمها قرى أطفال  ( :2813) إٌمان إبراهٌم محمد أنور العزب سالم -2
" SOS " . وعالقتها بالرضا السكنى والدافعٌة لإلنجاز لقاطنٌها 

 الدكتوراه :إشراف ومناقشة رسائل 
 .ط االستراتٌجً لسن التقاعد وعالقته بإدراك مشكالت المسنٌنالوعى بالتخطٌ (2812هناء سالمة) -1
 التكدس المعماري وعالقته بسلوكٌات قاطنً الوحدات السكنٌة بحً وسط مدٌنة االسكندرٌة(2812) -2

 كلٌة الزراعة قسم االقتصاد المنزلً جامعة االسكندرٌة.
 بجودة وعالقتها اإلٌواء اتبمإسس اإللكترونٌة اإلدارة تطبٌق معوقات(2812) سالم إٌمان -3

 الخدمات،

الدعم األسرى لمشاركة الشباب فً العمل التطوعً بالمإسسات (: 2812على وهبة) سماح جودة -4
 الخٌرٌة وعالقته بإدارتهم لبعض الموارد.

(: تفعٌل برنامج التنمٌة البشرٌة للمعلمٌن وعالقتها بإدارة 2812رٌهام جالل دسوقً حجاج) -5
 ٌاتٌة لطالب التعلٌم األساسً.المهارات الح

 سلوك االستهالكً لألسرة الرٌفًالقرض وعالقته بؤنماط ال( : 2815نهلة حسن على محمد) -6
( : المالءمة الوظٌفٌة للمسكن وعالقتها باألمان فً البٌئة المنزلٌة 2815إٌمان عثمان محمد سالم ) -2

 لطفل ما قبل المدرسة.
السلوك االقتصادي لربة األسرة وعالقته بالسلوك االدخاري  ( :2815)رفعت رمضان عبد هللارباب  -0

  للمراهقٌن .
وممارسة المرأة للعمل التطوعً وعالقته  (: وعى2813إٌمان عبد الحمٌد عبد هللا الوشاحى ) -1

  .بقدرتها على إدارة شئون األسرة
تجاهات بالتطور التكنولوجً برنامج إرشادي لتنمٌة الوعً واال ( :2813) تغرٌد سٌد أحمد بركات -18

 .لبعض األجهزة المنزلٌة
( : وعى وممارسات ربات األسر لحماٌة البٌئة المنزلٌة من التلوث 2813)رحاب السٌد أحمد قمباز -11

 وعالقة ذلك بسلوكهن االستهالكً.
 رسائل ماجستٌر مازالت تحت اإلشراف:

لدى طفل  البٌئًٌئة المدرسٌة وعالقتها بالوعى تقٌٌم جمالٌات الب : (2815)طه حنفًإٌمان إبراهٌم  -1

 المرحلة المتؤخرة.

بعض مكمالت المسكن وعالقتها بجودة الحٌاة لدى ربة  ( : 2813محمد شعبان السٌد شمس) غادة -2

 األسرة.          

 سرةالتصمٌم الداخلً للمسكن وعالقته بالرضا السكنى لربة األ( : 2812جمال عبد الفتاح محمد) منال -3
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مجلة البحوث  -جامعة المنوفٌةبمجالت) كلٌة االقتصاد المنزلً ب تحكٌمها لقبول النشرتمت  بحوث

 : ومجلة التربٌة النوعٌة جامعة المنصورة(  -البٌئٌة والطاقة بجامعة المنوفٌة 

(:الوعى بإدارة بعض 2816، منى مصطفى الزاكً، ماٌسة محمد الحبشً)نعمة مصطفى رقبان -1

 عالقته بالرضا عن الحٌاة لدى زوجات األسر الممتدةالموارد و

( :التصمٌم الداخلً للمسكن وعالقته باألمان داخل المسكن 2816إٌمان عبده السٌد المستكاوى ) -2

 لدى عٌنة من الشباب الجامعً .

(: 2816دوام، هناء مهنً سلٌمان) أمٌرة حسان ،، منى مصطفى الزاكً،نعمة مصطفى رقبان - -3

  األسرة بمهارة التفاوض وعالقته بإدارة األزمات. وعى ربة

التنشئة السٌاسٌة لألبناء كما  ( :2815عائشة عرب) ،دوام أمٌرة حسان نعمة مصطفى رقبان، -4

 ٌدركها اآلباء وعالقتها بقدرتهم على اتخاذ القرار.

التً تواجه (: المشكالت 2815، ماٌسة محمد الحبشً، نجالء ٌسرى النشار)نعمة مصطفى رقبان -5

 المعاق حركٌا وعالقتها بجودة الحٌاة.

(: 2815سلوى محمد زغلول طه، شرٌف محمد عطٌة حورٌة، ٌسرا فتحً عبد اللطٌف مصباح) -6

 المهارات الحٌاتٌة لربات األسر وعالقتها بتقدٌر الذات.

د استهالك ترشٌ بؤنماط: عالقة بعض الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة  (2815إٌمان سعٌد نجم)-2

 الطاقة الكهربائٌة األسرٌة.

 لربة األسرة وعالقته بدافعٌتها لالنجاز . اإلنجابً( : السلوك 2815وجٌدة محمد نصر حماد ) -0

وسبل تعزٌزه لدى  الفكري باألمن(: دور ربة األسرة وعالقته 2815عبٌر عبده محمد على ) -1

 المراهق.

( : معارف 2815ه، أسماء مصطفى الدبوسى)رجب رٌحان، سلوى محمد زغلول ط الحسٌنً-18

 واتجاهات وممارسات ربات األسر بإعادة التدوٌر للمخلفات المنزلٌة والعوامل المرتبطة بها .

(: مهارة ربة المنزل فً إدارة بعض األخطار المنزلٌة وعالقته بالرضا 2815عفاف عزت رفلة) -11

 السكنى .

(: فاعلٌة برنامج 2815هناء خمٌس عبد العزٌز مشالى) ،دوام أمٌرة حسان نعمة مصطفى رقبان، -12

 لتنمٌة وعى المراهقٌن بآداب السلوك وعالقته بالمشاركة المجتمعٌة . إرشادي

( : فاعلٌة برنامج قائم على تحدٌث الثقافة االستهالكٌة 2815)العاطًفاطمة محمد أبو الفتوح عبد  -13

 الحد من مخاطرها .وبنفاٌاتها  الوعًتنمٌة االلكترونٌة وعالقته ب لألجهزةلربة األسرة 

 ( : أسلوب وسلطة 2815سمٌرة أحمد قندٌل، ربٌع محمود على نوفل، هند أحمد صابر صالح فاٌد) -14

  .اتخاذ القرارات األسرٌة وعالقته بجودة الحٌاة كما تدركها ربات األسر

ٌة برنامج إرشادي إلكساب ( :فاعل2815وجٌدة محمد نصر حماد، ماٌسة محمد أحمد الحبشً) -15

 شباب الجامعة أنماط اإلنفاق الرشٌد .

مستوى معارف المرأة الرٌفٌة بملوثات المسكن الرٌفً وعالقته بممارساتها فً الحفظ على البٌئة  -16

 (.2814السكنٌة )
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( : برنامج إرشادي لتفعٌل دور األمهات 2814نعمة مصطفى رقبان، ماٌسة محمد الحبشً) -12

 ت نحو أهمٌة تنمٌة قدرات الطفل الٌتٌم التخاذ القرارات فً المواقف الحٌاتٌة الٌومٌة.البدٌال

(: وعى المعاقٌن 2814، سناء محمد أحمد عبد هللا النجار)العاطًفاطمة محمد أبو الفتوح عبد  -10

 حركٌا بالمعاٌٌر السكنٌة اآلمنة وعالقته بالرضا عن الحٌاة .

(: جودة البٌئة السكنٌة وعالقتها بالتوافق النفسً 2814ان شعبان أحمد)نجالء فاروق الحلبً، إٌم -11
 واالجتماعً للطفل المعاق حركٌا 

على الوعى والممارسات واالتجاهات البٌئٌة  اإلداريتؤثٌر الخصائص البٌئٌة للمسكن والسلوك -28
 لعٌنة من طالبات المرحلة االعدادٌة

المخلفات المنزلٌة وانعكاسه على إدارة ربة األسرة لوقت فاعلٌة برنامج تدرٌبً إلعادة تدوٌر -21
 الفراغ

 استراتٌجٌات مواجهة المشكالت االقتصادٌة لدى الزوجة وعالقتها بالسمات الشخصٌة -22
لحجرة  الداخلًفاعلٌة برنامج إرشادي لتنمٌة وعى األمهات بمعاٌٌر جودة عناصر التصمٌم  -23

 ب بفرط النشاط الحركً واالندفاع األطفال ذوى قصور االنتباه المصاح
فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة وعى ومهارات الطالبات نحو ترشٌد االستهالك الملبس وتجدٌد  -24

 وإعادة تدوٌر المالبس القدٌمة
وعى الشباب الجامعً بظاهرتً العنوسة والبطالة وعالقتها باتجاهاتهم وممارستهم للمشروعات  -25

 الصغٌرة 
 التخطٌط االستراتٌجً لسن التقاعد وعالقته بإدراك مشكالت المسنٌنالوعى ب -26
 الطاقة االٌجابٌة فى المسكن وعالقتها بؤداء الواجبات األسرٌة لربة األسرة -22
 .لدى ربات األسر التحفٌز وعالقته بالكفاءة االنتاجٌة -20
ٌة وعالقته بإدارتهم لبعض الدعم األسرى لمشاركة الشباب فً العمل التطوعً بالمإسسات الخٌر -21

 الموارد.

 بٌان تفصٌلً باألنشطة العلمٌة والتطبٌقٌة
 النشاط التدرٌسً :

 المقررات التدرٌسٌة لطالب مرحلة البكالورٌوس .  -أ  أوال :

 أجهزة وأدوات منزلٌة) أ (

 تدرٌب صٌفً علة الشقة النموذجٌة

 إدارة المنزل والمإسسات -الفرقة الثانٌة 

 إدارة المنزل والمإسسات -نٌة الفرقة الثا

 إدارة المنزل والمإسسات -الفرقة الثالثة تؤثٌث منزل

 إدارة المنزل والمإسسات -الفرقة الثالثة زٌنة وتنسٌق الزهور

 دٌكور منزل

 تدرٌب صٌفً فً المإسسات المختلفة

 إدارة المنزل والمإسسات -الفرقة الثالثة

 سساتإدارة المنزل والمإ -الفرقة الثالثة

 االقتصاد المنزلً والتربٌة -الفرقة الثالثة  تؤثٌث مسكن 

 إدارة المنزل والمإسسات -الفرقة الرابعة إدارة مإسسات الطفولة) أ (

 المنزل والمإسسات إدارة-الفرقة الرابعة إدارة مإسسات الطفولة) ب (

 إدارة المنزل والمإسسات -الفرقة الرابعة مشروع بحثً

 :دراسات العلٌامرحلة ال -ب 
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 دارة المنزل والمإسساتإ -ماجستٌر  -الفرقة األولً  نباتات الزٌنة والتنسٌق 

 دارة المنزل والمإسساتإ -ماجستٌر  -الفرقة األولً  قاعة بحث 

 دارة المنزل والمإسساتإ–ماجستٌر  -الفرقة الثانٌة  قاعة بحث 

 رة المنزل والمإسساتداإ -ماجستٌر  -الفرقة األولً  تؤثٌث المسكن وتطوٌره 

 الفن فً البٌئة والمنزل 

   زٌنة وتنسٌق زهور متقدم 

                  قاعة بحث 

                                                          قاعة بحث 

 دارة المنزل والمإسساتإ -ماجستٌر  - لثانٌةالفرقة ا

 ساتدارة المنزل والمإسإ -دكتوراه  -الفرقة األولً 

 دارة المنزل والمإسساتإ -دكتوراه  -الفرقة األولً 

 دارة المنزل والمإسساتإ -دكتوراه  - ثانٌةالفرقة ال

  دارة المنزل والمإسساتإ -دكتوراه  - الثانٌةالفرقة  الحدٌثمنزل الدٌكور 

  وتربٌة ٍْزىًاقتصاد  –دكتوراه  -الفرقة األولً   االصخهالمًبرامج الترشٌد 

  على السٌمنار وحتى اآلناإلشراف 

   (المنوفٌةجامعة  - كلٌة التربٌة النوعٌة)  فً بتدرٌسها قمتالمقررات التً  -جـ 
 :ٍرحيت اىذراصاث اىؼيٍا

 إدارة المنزل واقتصادٌات األسرة  تخصص إدارة المنزل-شعبة االقتصاد المنزلً  - دبلوم 

 منزل متقدم إدارة 

 إدارة موارد األسرة "باالنجلٌزي"

 تخصص إدارة المنزل-شعبة االقتصاد المنزلً  - نٌة  دبلوم خاصثا 

  تخصص إدارة المنزل -شعبة االقتصاد المنزلى –ثانٌة ماجستٌر 

المملكة العربٌة بالطائف جامعة فً كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً  بتدرٌسها  قمتالمقررات التً  -د 
 السعودٌة مرحلة البكالورٌوس:

  ) نظري ( نظرٌات اللون واإلضاءة  )الفرقة الثانٌة)الئحة قدٌمة 

  ) نظري (حدائق منزلٌة وتنسٌق زهور  )الفرقة الثانٌة )الئحة قدٌمة 

 (المسكن تؤثٌثه ودٌكوره) نظري   )الفرقة األولى )الئحة قدٌمة 

 (ًللرسم الهندس1ًالتصمٌم الداخل)  )المستوى الثالث)الئحة جدٌدة 

 (للمساكن2اخلً)التصمٌم الد  )المستوى الرابع)الئحة جدٌدة 

 (1تصمٌم حدائق)  )المستوى الرابع)الئحة جدٌدة 

ٍرحيت  فً ميٍت االقخصاد اىَْزىً بدذة اىََينت اىؼربٍت اىضؼىدٌت بخذرٌضها  قَجاىَقرراث اىخً  -هـ 

 :اىذراصاث اىؼيٍا

  ) ًالرسم الهندسً ) عمل  تمهٌدي ماجستٌر إدارة المنزل 

 عملً (  –ٌات اللون واإلضاءة ) نظري نظر  تمهٌدي ماجستٌر إدارة المنزل 

 طور المسكن عبر التارٌخ ) نظري ( ت  تمهٌدي ماجستٌر إدارة المنزل 

 الهندسة بشبٌن الكوم فسم العمارة جامعة المنوفٌة : فً كلٌة بتدرٌسها  قمتالمقررات التً  -و 

 ًالتصمٌم الداخل   رةالفرقة الثانٌة قسم عما 
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و فٌما ٌلً قائمة  داخل وخارج مصر:ـ تنمٌة القدرات وتحسٌن األداءثانٌا : الدورات التدرٌبٌة ل

 الحصول علٌها:ـ التً تم ورش العمل و الدوراتببعض 
الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم  –التقوٌم الذاتى لمإسسات التعلٌم العالى  – التدرٌبً برنامجال -1

  . 2816  - 12  - 2إلى  5ن واالعتماد فى الفترة م
توصٌف البرنامج والمقررات وتقوٌم نواتج التعلم لمإسسات التعلٌم العالى فى  –البرنامج التدرٌبى  -2

 . 2816 – 12 – 22إلى  28الفترة من
 التخطٌط االستراتٌجى –البرنامج التدرٌبى  -3
 المراجع الخارجى –البرنامج التدرٌبى  -4
5- Career Deveiopment Department  - International Assessment 

Language Conference in Egypt  -September 5-6,2016 ,THE 
AMERICAN , UNIVERSITY IN CAIRO.   

 الدورة التدرٌبٌة فى مجال طرق البحث العلمى االجتماعى بٌن جامعة المنوفٌة والجامعة االمرٌكٌة -6
 ٌب بنقابة المهندسٌن بالمنوفٌة.مركز التدر 1/2813/ 2: 12/2812/  23دورة اوتو كاد  -2
م مركز الدراسات وتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات 18/2812/ 1: 2النشر العلمً  -0

 جامعة المنوفٌة
م مركز الدراسات وتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 1812/ 1/ 25: 23التخطٌط االستراتٌجً -1

 والقٌادات جامعة المنوفٌة
م مركز الدراسات وتنمٌة 2812/ 11/1: 1القانونٌة فً األعمال الجامعٌةالجوانب المالٌة و - -18

 قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات جامعة المنوفٌة
م مركز الدراسات وتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  2812/ 1/  4: 2سلوكٌات المهنة  -11

 والقٌادات جامعة المنوفٌة
م مركز الدراسات وتنمٌة قدرات أعضاء 2812/  20/0: 26استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس - -12

 هٌئة التدرٌس والقٌادات جامعة المنوفٌة
م مركز الدراسات وتنمٌة قدرات 2811/ 21/11: 22معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة -13

 أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات جامعة المنوفٌة
م مركز تنمٌة قدرات أعضاء  0/2881/ 10: 16مشروعات البحوث التنافسٌة المحلٌة والعالمٌة -14

 هٌئة التدرٌس والقٌادات جامعة المنوفٌة
م مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات  2881/ 0/ 11: 1إدارة الفرٌق البحثً -15

 جامعة المنوفٌة
م مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات  2881/ 0/ 4: 2تنظٌم المإتمرات العلمٌة -16

 المنوفٌةجامعة 
م مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات  20/2/2881:  26مهارات العرض الفعال -12

 جامعة المنوفٌة
م مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  2885/  12/2: 1اتخاذ القرارات وحل المشكالت -10

 والقٌادات جامعة المنوفٌة
هـ عمادة التطوٌر الجامعً جامعة 11/1430/ 21: 25أسالٌب واستراتجٌات تقوٌم الطالب -11

 الطائف
 هـ عمادة التطوٌر الجامعً جامعة الطائف1420/  11/ 24: 22االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس -28
هـ عمادة التطوٌر الجامعً جامعة 12:21/11/1420أسس بناء وتطوٌر المقرر الجامعً  -21

 الطائف



11 

 

هـ عمادة التطوٌر الجامعً  16/11/1420: 14مهارات البحث العلمً فً ظل مستجدات العصر -22
 جامعة الطائف

 هـ عمادة التطوٌر الجامعً جامعة الطائف 1420/  11:  1تنمٌة مهارات االتصال الفعال  -23
 هـ  مركز جدة1422/ ربٌع األول /25هندسة دمج مهارات تحلٌل األفكار بالمناهج الدراسٌة  -24
 ربٌة وإعداد المعلمات بجدةللعلوم والتكنولوجٌا لمهارات وفنون تطوٌر الذات كلٌة الت -25
فً كلٌة التربٌة إلعداد معلمات  2888دورة تدرٌب الحاسب اآللً فً برنامج مٌكروسوفت وورد  -26

 المرحلة االبتدائٌة بجدة المملكة العربٌة السعودٌة
فً كلٌة التربٌة إلعداد معلمات  2888دورة تدرٌب الحاسب اآللً فً برنامج مٌكروسوفت إكسل  -22

 دائٌة بجدة المملكة العربٌة السعودٌةالمرحلة االبت
 جامعة المنوفٌة –دورة إعداد المعلم الجامعً بكلٌة التربٌة  -20

  الكتب المإلفــة :ثالثا : 
للطباعة الحدٌثة، شبٌن الكوم ، المنوفٌة رقم اإلٌداع  اىحْفً (،2812للمسكن) اىذاخيًالتصمٌم  -1

 ، اىطبؼت اىثاىثت. I.S.B.N 122-6862-50-1:اىذوىً، الترقٌم  2812/ 12155:

(،مكتبة االقتصاد المنزلً للطباعة والنشر،  شبٌن 2816الفن فً التصمٌم الداخلً للمسكن والبٌئة) -2

 . 120 -122 - 18 -1688-1، الترقٌم الدولً :  2814/  2101الكوم ، المنوفٌة ، رقم اإلٌداع : 

ً للطباعة والنشر،  ، شبٌن الكوم ، مكتبة االقتصاد المنزل (،1096إدارة ٍىارد وحرشٍذ اصخهالك ) -3

 .120 -122 - 18 -1681 -6، الترقٌم الدولً :  2814/  2102المنوفٌة ، رقم اإلٌداع : 

 (، مكتبة االقتصاد المنزلً للطباعة والنشر، شبٌن الكوم ،2812إدارة األدوات واألجهزة المنزلٌة) -4

 .  120 -122- 18 -1682 -3لً : ، الترقٌم الدو 2814/  2103المنوفٌة ، رقم اإلٌداع : 

(، مطابع جامعة المنوفٌة، الطبعة الثانٌة، شبٌن الكوم ، المنوفٌة. رقم 2816اقتصادٌات األسرة) -5
 .15146/2813اإلٌداع بدار الكتب المصرٌة 

(، مطابع جامعة المنوفٌة، الطابعة الثانٌة، شبٌن الكوم ، المنوفٌة.رقم اإلٌداع بدار 2816المنزل) إدارة -6
 .11146/2813الكتب المصرٌة 

للطباعة الحدٌثة، شبٌن الكوم ، المنوفٌة.رقم  اىحْفً(، 2812)اىَْزىًعلوم االقتصاد  فًالمدخل  -2
 . 11161/2812: اإلٌداع

للطباعة  اىحْفً(، 2812للمنزل) واىخارخً اىذاخيًالتصمٌم  فًموسوعة زٌنة وتنسٌق الزهور  -0
 . 91961/1091اإلٌذاع:. رقٌ الحدٌثة، شبٌن الكوم ، المنوفٌة

(، دار الزهراء للنشر والتوزٌع . 2881للمسكن) اىذاخيًالتصمٌم  فًنظرٌات اللون واإلضاءة  -1
-6008-11-4ً ، ردٍل:1001-هـ6686/9340رقٌ اإلٌذاع: ،الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة. 

 ،اىطبؼت األوىى. 604-186
راء للنشر والتوزٌع ،الرٌاض، المملكة العربٌة (: دار الزه2880المسكن األسرى تؤثٌثه وتجمٌله) -18

 ،الطبعة األولى  120-683-0885-80-0م ،ردمك:2880-هـ2112/1421رقم اإلٌداع:  السعودٌة.

 : األنشطة العلمٌة والتطبٌقٌة : رابعا 
 : االشتراك فً العدٌد من المإتمرات المحلٌة والقومٌة والدولٌة

  International الثالث لجامعة طنطاالدولى ى بالحضور فى المنتدى البٌئ المشاركة -1
Environmental  Forum  Environmental  Pollution : Problem  and  

Solution , July 12-14 ,2016 . 
المإتمر الدولى الثالث لالقتصاد المنزلى ، جامعة حلوان ، االتجاهات المشاركة بنشر وإلقاء بحث  -2

 .2815ماٌو 6 - 4نموٌة"الحدٌثة فى البحث العلمى"رإٌة ت
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 عشر لالقتصاد المنزلً السابعالعربً  – الثالث المإتمر الدولً المشاركة فى لجنة المعارض فى  -3
 والٌوبٌل الفضى للكلٌة جامعة المنوفٌة

التعلٌم النوعً وتنمٌة  " المإتمر العربً التاسع ، الدولً السادسالمشاركة بنشر وإلقاء بحث فً  -4
 .(2814ماٌو 0-2)كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنصورة " الم العربًاإلبداع فً مصر والع

، كلٌة التربٌة ، قضاٌا التعلٌم فً ظل األلفٌة الثالثة ، "الواقع والمؤمول"اىثاًّ اىذوىً اىؼيًَالمإتمر  -5
 .(2814مارس  26-25)النوعٌة جامعة المنوفٌة،

" عشر لالقتصاد المنزلً السادسالعربً  – الثانً الدولً  المإتمرالمشاركة بنشر وإلقاء بحث فً  -6
سبتمبر  11 – 18، جامعة المنوفٌة)المنزلً"كلٌة االقتصاد خدمة الصناعة فًاالقتصاد المنزلً 

2813.) 
األلفٌة  فً"علوم اإلنسان التطبٌقٌة والتكنولوجٌة لالقتصاد المنزلً اىؼربً اىؼيًَ المإتمر -2

 .(2813ماٌو 1-0)لوانالثالثة"كلٌة االقتصاد المنزلً، جامعة ح
ظل ضمان جودة  فً اىؼصرياألول  "المعلم  اىذوىً اىؼيًَالمإتمر المشاركة بنشر وإلقاء بحث فً  -0

 (2813أبرٌل  38-21)كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة المنوفٌةالتعلٌم رإى وآفاق مستقبلٌة" 
مصر والوطن  فًتعلٌم الخامس( " استشراف مستقبل ال اىذوىً -الثامن اىؼربً)اىضْىيالمإتمر  -1

 11-18) كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنصورة" اىؼربًرإى واستراتجٌات ما بعد الربٌع  اىؼربً
 .(2813أبرٌل 

 اىؼربً" آفاق التعاون لالقتصاد المنزلً اىؼربً اىؼيًَ المإتمرالمشاركة بنشر وإلقاء بحث فً  -18
 .(2812ماٌو 18-1)لوانكلٌة االقتصاد المنزلً، جامعة ح لتنمٌة المجتمع "

"  لالقتصاد المنزلً خامس عشرالعربً الالدولً األول  المإتمرالمشاركة بنشر وإلقاء بحث فً  -11
 .(2812مارس 20-22)كلٌة االقتصاد المنزلً، جامعة المنوفٌة االقتصاد المنزلً وقضاٌا الشباب "

منزلً" كلٌة االقتصاد المنزلً، جامعة " اآلفاق الجدٌدة لالقتصاد ال الندوة الثانٌة لالقتصاد المنزلً، -12
 .(18/2884/ 6-4)الملك عبد العزٌز، المملكة العربٌة السعودٌة 

 وضع المناهج العلمٌة والتطوٌر : فً: المشاركة  خامسا
 –االشخراك فً ىداُ إػذاد اىَْاهح اىؼيٍَت ىيَقرراث اىذراصٍت فً حؼذٌو الئحت ميٍت االقخصاد اىَْزىً  -9

 (.1000/1009فٍت فً ٍرحيت اىبناىىرٌىس، واىذراصاث اىؼيٍا )خاٍؼت اىَْى

قضٌ اىخصٌٍَ اىذاخيً ىَؤصضاث األصرة واىطفىىت بنيٍت االقخصاد اىَْزىً خاٍؼت  وحىصٍف إػذاد الئحت -1

 .ٍنىّت ٍِ أربؼت صْىاث اىَْىفٍت

ت ٍنىّت ٍِ صْت دراصاث دبيىٍه اىخصٌٍَ اىذاخيً ىَؤصضاث األصرة واىطفىىوحىصٍف  إػذاد الئحت -4

 ميٍت االقخصاد اىَْزىً ، خاٍؼت اىَْىفٍت. ،واحذ

اىخصٌٍَ اىذاخيً ىَؤصضاث  حخصص ىَؼخَذةىيؼَو بْظاً اىضاػاث ا براٍح اىخؼيٌٍ اىَفخىذإػذاد  -3

 .، ميٍت االقخصاد اىَْزىً ، خاٍؼت اىَْىفٍت األصرة واىطفىىت

بنيٍت اىخصاٌٍٍ  اىداٍؼً األداء حقٌٍٍ ٍْظىٍتاد إػذوحذة اىخطىٌر واىدىدة ٍِ إػذاد االشخراك فً  -8

وحشَو  األهذاف( -اىرصاىت  -واالقخصاد اىَْزىً خاٍؼت اىطائف باىََينت اىؼربٍت اىضؼىدٌت ) اىرؤٌت 

اصخخذاً َّىرج حىصٍف اىَقرر وَّىرج حىصٍف اىَقرر ٍغ وضغ إرشاداث  اىَقرر حقرٌر َّىرج

 .اىخطىر واىدىدةوٍرفق َّارج ىَْظىٍت ٌر اىَقرر اىذراصً حىخٍهاث اصخخذاً َّىرج حقرو، اىذراصً 

قضٌ اىخصٌٍَ اىذاخيً ىنيٍت اىخصاٌٍٍ واالقخصاد اىَْزىً خاٍؼت اىطائف باىََينت وحىصٍف إػذاد الئحت  -6

 اىؼربٍت اىضؼىدٌت .
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 -ىْضٍحقضٌ اىَالبش واو، وقضٌ اىفْىُ ، االىنخروًّ قضٌ اىرصٌ وحىصٍف االشخراك فً إػذاد الئحت  -8

ىنيٍت اىخصاٌٍٍ واالقخصاد اىَْزىً خاٍؼت اىطائف باىََينت وقضٌ إدارة اىضنِ وٍؤصضاث األصرة 

 اىؼربٍت اىضؼىدٌت .

 اً : األنشطــــة التطبٌقٌـــــة :سادس
بكلٌة  اإلشراف علً التربٌة العملٌة للفرقة الثالثة، والرابعة لقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة - 1

 زلً جامعة المنوفٌة.االقتصاد المن
 . ومعاملها المنزل والمإسساتاالشتراك فً لجنة تحدٌد األدوات واألثاث الالزم لقسم إدارة  - 2
 .، رئٌس كونترول الفرقة الرابعةلمرحلة البكالورٌوس  الكونترولاالشتراك فً أعمال  - 3
 .االشتراك فً اإلشراف علً االنتخابات الطالبٌة باتحاد الطالب بالكلٌة - 4
 .تفعٌل دور االقتصاد المنزلً فً خدمة المجتمعولكلٌة مإتمرات السنوٌة لالرض ااالشتراك فً مع - 5
 . .عضو فً الجمعٌة المصرٌة لالقتصاد المنزلً - 6

 : المشاركة الفعالة فً خدمة المجتمع  : سابعا
لمعاصر حجرات البٌئة المعمارٌة وعالقتها بالتصمٌم الداخلً للمنزل ابعنوان إعداد وإلقاء ندوة   -1

 م بقاعة المناقشات بالكلٌة .  2816-4-11األطفال" 
إعداد وإلقاء ندوة بعنوان " المعاٌٌر الجمالٌة والوظٌفٌة لتصمٌم حرات الطفل وعالقتها باقتصادٌات   -2

 م بمقر جمعٌة التقوى بشبٌن الكوم . 2816-4-22األسرة فً الرٌف 
ن خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة للعام الجامعً سنوٌة لقطاع شئوالمشاركة فً إعداد الخطة ال -3

القوافل  -: الندوات داخل وخارج الكلٌة ، مشروعات بٌئٌة وصحٌة م من حٌث2816 -2815
 المإتمرات. -نشاط الوحدات اإلنتاجٌة ذات الطابع الخاص -التثقٌفٌة والتوعوٌة

مدرٌة الزراعة بقوٌسنا لتحقٌق التوعٌة عن الترشٌد فً مجاالت االقتصاد المنزلً فً  لقاء محاضرةإ -4
 . 2815 -6 -14الشاملة للعاملٌن بالمحلٌات واالرتقاء بالمستوى الفكري والثقافً واالجتماعً 

 القٌم اإلبداعٌة لتجمٌل المسكن بعنوان مدرسة الثانوٌة القدٌمة بشبٌن الكومإلقاء محاضرة فً  -5
2814. 

ارات العاملٌن بجامعة المنوفٌة فً مجال التغذٌة المنعقد فً المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة لتنمٌة مه -6
بالمدن الجامعٌة وعنوانها" فن األتٌكٌت وطرق تقدٌم  13/3/2814وحتى  1/3/2814الفترة من 
 األطعمة ".

إعداد دورة تدرٌبٌة لموظفات وطلبة وطالبات جامعة المنوفٌة فً مجال التصمٌم الداخلً للمسكن  -2
 .38/4/2813وحتى  2/4/2813نً فً الفترة من الفصل الدراسً الثا

المشاركة فً البرنامج التدرٌبً لتنمٌة المواهب الفنٌة للشباب بإدارة التدرٌب والتنظٌم بمدرٌة  -0
وحتى  11/3/2813الشئون االجتماعٌة بالمنوفٌة بعنوان)الرسم على الزجاج( فً الفترة من

21/3/2813 . 
لتحقٌق التوعٌة  فً مدرٌة الزراعة بقوٌسنا تجمٌل المسكن عن مكمالت الدٌكور فً لقاء محاضرةإ -1

 . 2812-1-4 الشاملة للعاملٌن بالمحلٌات واالرتقاء بالمستوى الفكري والثقافً واالجتماعً
لمشرفات التفصٌل على المشاغل فً موضوع قص ستائر الدرابٌة وتطبٌق عملً برنامج تدرٌبً  -18

إدارة التدرٌب والتنظٌم تحت رعاٌة وكٌل –االجتماعٌة  مشغل الفتٌات التابع لمدٌرٌة الشئون فً
 م.2812/ 5/ 12: 13الوزارة  بمحافظة المنوفٌة

المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة لإلدارة العامة لرعاٌة شباب جامعة المنوفٌة بعنوان: دٌكور المنزل  -11
ٌة شباب الجامعة والتً العامة لرعا والتً عقدها المركز بالتعاون مع اإلدارة,)الرسم على الزجاج( 
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وحتى  12/3/2812كانت تحت عنوان" المستثمر الصغٌر " والتً عقدت فً الفترة من 
11/4/2812  . 

التابعة لمدرٌة الشئون االجتماعٌة بعنوان  جمعٌة الرعاٌة االجتماعٌةللعاملٌن فً إلقاء محاضرة  -12
 م.2812-0-21وفٌة شبٌن الكوم محافظة المن - مهارات ربة األسرة فً تجمٌل المسكن

بعنوان كٌفٌة تصنٌع  شبٌن الكوم محافظة المنوفٌة- اىريمدرٌة  إلقاء محاضرة للعاملٌن فً -13
 م.2812-2-11 ستائر المنزل بؤقل التكالٌف

عن استخدام مهارات وإبداع ربة  جمعٌة الرسالة الخٌرٌة بقوٌسنا  إلقاء محاضرة للعاملٌن فً -14
 م.2811-1-10األسرة فً تجمٌل المسكن   

تحت  لمدٌرٌة الشئون االجتماعٌةمشرفات مشغل الفتٌات بمركز األٌتام بشبٌن الكوم التابع تدرٌب  -15
-0-5المسكن  باستخدام  مهاراتهن  فًعلى عمل الستائر  رعاٌة وكٌل الوزارة  بمحافظة المنوفٌة

 م.2811
لتدرٌس بكلٌة التصامٌم اختٌار مكمالت التصمٌم الداخلً ألعضاء هٌئة ا بعنوان لقاء ندوةإوإعداد  -16

 واالقتصاد المنزلً جامعة الطائف بالمملكة العربٌة السعودٌة.
فً مجلة األمن والحٌاة التابعة لمإتمر ناٌف بالرٌاض   المشاركة بالعدٌد من التحقٌقات الصحفٌة -12

 هـ .1431بالمملكة العربٌة السعودٌة شعبان 
واالقتصاد المنزلً جامعة الطائف المقام فً  امٌملكلٌة التص الثانً الفنًاالشتراك فً المعرض  -10

 المملكة العربٌة السعودٌة . –)قصر شبرا( 

م بجامعة 2818-هـ1431االشتراك فً معرض إبداعات تشكٌلٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس لعام -91
 . المملكة العربٌة السعودٌة -كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً  -الطائف

لخطة السنوٌة المقترحة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمٌة االمشاركة فً إعداد  اً :ثامن
 -خمس محاور هً )ندوات داخل وخارج الكلٌةوتشمل: م2816 -2815البٌئة خالل العام الجامعً 

 -نشاط الوحدات اإلنتاجٌة ذات الطابع الخاص -القوافل التثقٌفٌة والتوعوٌة -مشروعات بٌئٌة وصحٌة
 المإتمرات(

بذور فؼاه وّشط فً ػضىٌت اىيداُ  أصاهٌ: اىؼيٍَتواىىحذاث واىيداُ قاباث اىْ تػضىٌاً : حاصؼ

  واىخطبٍقٍتاىؼيٍَت 

 م وحتى اآلن .1102فً نقابة الفنون التشكٌلٌة منذ عام  عضو عامل -1
 .وحتى اآلن م 1118فً نقابة هٌئة التدرٌس منذ  عضو عامل -2
 حتى تارٌخه.و ( 2811منذ عام ) إدارة المنزل والمإسساتعضو مجلس قسم  -3
 .عضو بمجلس الكلٌة  -4
 عضو فً لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة وحتى اآلن . -5
 .عضو تحكٌم اللجنة العلمٌة لمجلة كلٌة االقتصاد المنزلً -6
 فً مجلة البحوث البٌئٌة والطاقة بجامعة المنوفٌة. عضو تحكٌم -2
 فً مجلة التربٌة النوعٌة بجامعة المنصورة. عضو تحكٌم -0
 بالكلٌة. الموهوبٌنب عضو بلجنة الطال -1

عضو فً وحدة االستشارات األسرٌة بالكلٌة والتً تقدم خدماتها للمجتمع المحلى لمحافظة  -18
 المنوفٌة.

 عضو لجنة تقٌٌم األداء الجامعً على مستوى الكلٌة لتنفٌذ برنامج إستراتٌجٌة الجامعة. -11
ة ووضع مشروع خطط عضو فً لجنة وضع االقتراحات التنفٌذٌة إلستراتٌجٌة العمل بالجامع -12

 بحوث الجامعة.
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 عضو فً لجنة الجهاز اإلعالمً بالكلٌة إلبراز أنشطة الكلٌة على المستوى المحلى  -13
 .والقومً

عضو فً لجنة تحكٌم مشروعات التخرج لطلبة الفرقة الرابعة واإلشراف على التدرٌب الصٌفً  -14
 .وحتى تارٌخه -فً الشقة النموذجٌة 

 الجامعً بجامعة المنوفٌة. عضو فً لجان تطوٌر الكتاب -15
 2816االسبوع البٌئً الرابع للجامعة  رئٌسة لجنة معرض الكلٌة فً -16
 .السنويرئٌسة لجنة معرض الكلٌة فً عٌد الجامعة  -12
 حتى اآلن .وعضو لجنة شئون خدمة المجتمع والبٌئة  -10
 عضو اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر لالقتصاد المنزلً والذ -11
 .حتى اآلن  -جامعة المنوفٌة  -المنزلً تقٌمه سنوٌا كلٌة االقتصاد -28
 .عضو بلجنة األزمات والكوارث -21
 بالقسم. الشقة النموذجٌةساهمت فً تحدٌث وتؤثٌث  -22
االشتراك فً لجان الفحص والبت وكذلك المشاركة فً وضع الخطط الخاصة باحتٌاجات القسم من  -23

 .واألثاث  األجهزة
 . انورئاسة اللج األشراف العام أعمال فً المشاركة -24
 .بالكلٌة لجان اإلعداد لالمتحانات للفرق الدراسٌة المختلفة فًالمشاركة  -25
 هـ1431- 1438من العام الدراسً    –كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً  -عضو لجنة المتابعة -26
- 1438من العام الدراسً    –كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً  -عضو لجنة المعارض  -22

 هـ1431
 هـ1431:  1421من  عام   –كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً  -هدةعضو لجنة الع -20
 هـ1438:  1421من عام  -عضو فً إعداد وتطوٌر الئحة كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً -21
من عام  –قسم االقتصاد المنزلً  –عضو فً لجنة تنسٌق المعارض بكلٌة التربٌة لألقسام العلمٌة  -38

 هـ1431هـ :  1422

 الطالبٌة من خالل: األنشطةبدور فعال ونشط فً  تساهم:   الطالبٌةنشطة األ:   عاشرا

 وحتى اآلن.الطالب  اتحاد انتخاباتاإلشراف علً  -1

 .وحتى اآلنعلً المجاالت الثقافٌة والفنٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة علً مستوي الكلٌة  اإلشراف-2

على المحافظة على النظافة والصحة العامة  المشاركة فً العدٌد من الندوات التً تحث الطالب -3

 واإلحساس بالفن والجمال فً البٌئة .

االشتراك فً إعداد برنامج لرحالت الطالب الثقافٌة والترفٌهٌة واإلشراف علٌهم خالل زٌارتهم  -4

 للمعارض والمتاحف .

لجامعة وإعداد تصمٌم اإلشراف على تصمٌم وتنفٌذ الدٌكورات الخاصة بالمسرحٌات الممثلة للكلٌة وا-5

 الدعوات الخاصة بهذه المسرحٌات وحصول الجامعة على المراكز األولى .

اإلسهام فً تنفٌذ العدٌد من األنشطة الفنٌة والثقافٌة بالكلٌة من دٌكورات النشاط الفنً للمنوعات -6

النبوي الشرٌف على  الغنائٌة واإلنشاد الدٌنً وإعداد الدعوات الخاصة بها والممثلة فً مسابقة المولد

 مستوى الكلٌة والجامعة وحصول الجامعة على المراكز األولى فً هذا المجال على مستوى الجامعات.

 .المشاركة فً لقاء الخرٌجٌن -2

 :وشهادات الشكر والتقدٌرجوائز :  الحادي عشر
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مر شهادة شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً على المجهود المبذول فى مإت-1

 م2816-2815الكلٌة عام 

من وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئة عل المجهود المبذول فً اعداد  شهادة شكر وتقدٌر --2

-11عمارٌة وعالقتها بالتصمٌم الداخلً للمنزل المعاصر حجرات األطفال" البٌئة المبعنوان وإلقاء ندوة 

  م بقاعة المناقشات بالكلٌة . 4-2816

من وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئة عل المجهود المبذول فً اعداد  شكر وتقدٌرشهادة  -3

 فًبعنوان " المعاٌٌر الجمالٌة والوظٌفٌة لتصمٌم حرات الطفل وعالقتها باقتصادٌات األسرة وإلقاء ندوة 

  م بمقر جمعٌة التقوى بشبٌن الكوم . 2816-4-22الرٌف 

عام اإلدارة الزراعٌة بقوسنا التابعة لمدرٌة الزراعة محافظة المنوفٌة  مدٌر شهادة شكر وتقدٌر من -4

عن ترشٌد االستهالك فً مجاالت االقتصاد المنزلً لالرتقاء بمستوى العاملٌن الفكري  إللقاء ندوة

 . م2815-6-14النهوض بهم والثقافً واالجتماعً من أجل 

 فًعلى المشاركة  جامعة المنوفٌة -المنزلًتصاد من مركز الخدمة العامة بكلٌة االقشهادة تقدٌر  -5

 -25إلى  2815 -3 -4الفترة من فًالتصمٌم الداخلً للمسكن  فًإعداد الدورة وورشة العمل التدرٌبٌة 

3- 2815 . 

شهادة تقدٌر من نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبٌئة عل المجهود المبذول فً إعداد  -6

 . 2815سبوع البٌئً على مستوى الجامعات المصرٌةمعرض الكلٌة فً األ

مدٌر عام اإلدارة الزراعٌة بقوسنا التابعة لمدرٌة الزراعة محافظة المنوفٌة  شهادة شكر وتقدٌر من -2

عن مكمالت الدٌكور فً تجمٌل المسكن لالرتقاء بمستوى العاملٌن من أجل النهوض بهم  إللقاء ندوة

2814 . 

من مركز الخدمة العامة بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة فً إعداد الدورة شهادة شكر وتقدٌر  -0

 . 2813-4 -38حتى  2813- 4-2وورشة العمل التدرٌبٌة فً التصمٌم الداخلً للمنزل فى الفترة من 

ن بشبٌ –وكٌل الوزارة  -إدارة التدرٌب والتنظٌم–مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة من  شهادة شكر وتقدٌر -1

فً البرنامج التدرٌبً لتنمٌة المواهب الفنٌة ، على المجهود المبذول  محافظة المنوفٌةالكوم ب

 . 2813-3-21وحتى  2813-3-11فى الفترة من  للشباب)الرسم على الزجاج(

 –وكٌل الوزارة  -إدارة التدرٌب والتنظٌم –مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة  من شهادة شكر وتقدٌر -18

البرنامج التدرٌبً لمشرفات التفصٌل  ،على المجهود المبذول فً بمحافظة المنوفٌة بشبٌن الكوم

 . 2812-5-12وحتى2812-5-13فً المدة من والمشاغل بموضوع قص ستائر الدرابٌة وتطبٌق عملً

شباب ية اإلدارة العامة لرعا -جامعة المنوفٌة–من عمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  شهادة شكر وتقدٌر -11

 -4-11وحتى  3-12فً الفترة من دورة دٌكور المنزل ( -على نجاح الدورة التدرٌبٌة )كمحاضر، امعةالج

2812 

مجال  فً، عرفانا للدور المتمٌز  جامعة المنوفٌة–عمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً شهادة تقدٌر من  -12

على مستوى الكلٌة  ٌةمختلف محاوره الثقافٌة والفنٌة واالجتماعٌة والرٌاض فًاألنشطة الطالبٌة 

مجال أنشطة االتحادات الطالبٌة خالل األعوام السابقة مما  فًوالجامعة ، واألثر البارز والجهد الموفور 
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دفع النشاط إلى األمام وفى المقدمة بٌن كلٌات الجامعة ، وأعمال الخدمة االجتماعٌة والعقبات أدى إلى 

 .  2812-2-3التً تعترض طرٌق دراساتهم وحل هذه المشكالت 

شكر من مدٌر عام اإلدارة  للصناعات الحرفٌة لمركز اإلبداع بمحافظة المنوفٌة ، على المعروضات  -13

 . 2812-1-22بمعرض ننادى الجزٌرة بالقاهرة 

شكر من محافظ المنوفٌة على معرض منتجات محافظة وجامعة المنوفٌة بمعرض نادى الجزٌرة  -14

 . 2812-1-22بالقاهرة

جامعة المنوفٌة من جهود مبذول فً تنسٌق السنوي لعٌد الوزٌر التعلٌم العالً فً  من ر وتقدٌرشك -15

 . 2811-12-25 معرض كلٌة االقتصاد المنزلً

من  من نائب رئٌس جامعة المنوفٌة لشئون الطالب فً العٌد السنوي لجامعة المنوفٌة شكر وتقدٌر -16

 . 2811-12-25لًجهود فً تنسٌق معرض كلٌة االقتصاد المنز

 ، القنصلٌة العامة لجمهورٌة مصر العربٌة بجدة ومجلس رعاٌة المصرٌٌن بالطائف شكر وتقدٌر من -12

 . 2818لمملكة العربٌة السعودٌةبا بمناسبة انتهاء العمل بجامعة الطائف

ٌار الوظٌفً شهادة تقدٌر من وكٌلة كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً على الورشة الهندسٌة )االخت -10

 هـ .1431-6- 25إلى  5-22والجمالً لتؤثٌث وتجهٌز المسكن ( فً الفترة من 

على ما قدمته من  ، من عمٌدة كلٌة التربٌة لألقسام العلمٌة وقسم االقتصاد المنزلً شكر وتقدٌر -11

 هـ .1431-5-1مجهود ملموس وعطاء ومشاركة فً معارض الكلٌة

إدارة كلٌات البنات بمحافظة  –وكالة كلٌات البنات  -االقتصاد المنزلً رئٌسة قسم  شكر وتقدٌر من -28

لمعرض لعلى الجهد كمنسقة  المملكة العربٌة السعودٌة، -كلٌة التربٌة لألقسام العلمٌة  –الطائف 

  هـ .1421-1420الكلٌةب

على إتمام  ،جامعة أم القرى –عمٌدة  كلٌة االقتصاد المنزلً  بمكة المكرمة  شكر وتقدٌر من -21

 .اإلشراف على رسالة الماجستٌر فً إدارة السكن 

على ما بذل من جهود مخلصة فً أداء  ، من عمٌدة كلٌة التربٌة إلعداد المعلمات بجدة شكر وتقدٌر -22

 هـ1420 -1422للعام الدراسً المسإولٌات المنوطة بى خالل فترة العمل بالكلٌة

-1426ٌة إلعداد المعلمات بجدة ، إهداء لنهاٌة النشاط بالكلٌةعمٌدة كلٌة الترب شكر وتقدٌر من -23

 هـ.1422

تقدٌم  من عمٌدة كلٌة التربٌة إلعداد المعلمات بجدة ، لنهاٌة من لجنة النشاط بالكلٌة شكر وتقدٌر -24

 مصحف للقرآن الكرٌم .

 

                        توقٌع عضو هٌئة التدرٌس                                                  
  

أ. د / مهجت محمد اسماعيل مسلم                                                                                

 م2812التارٌخ 


