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 أ.د/جيهان سويد

 وحذة ضًبٌ اجلىدة- كهيت االقتصبد ادلُسيل
 يعيبر انطالة واخلرجيىٌ

 منبرج يشرقت ويضيئت يٍ أعضبء هيئت انتذريس 
 بكهيت االقتصبد ادلُسيل

 وتكرميهى يف حمبفم عهًيت وحبثيت داخم يصر وخبرجهب
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسجطاع العديد من 

أعضاء هيئة الجدريس 

بكلية الاقجصاد المنزلي 

جامعة المنوفية ثحقيق 

الريادة والجميز في 

مجالات علمية وبحثية 

وفنية مخجلفة ، فقد 

أضاءوا الطريق 

لطلابهم حجى يسيروا 

على نهجهم من الابداع 

والابجكار واسجثمار 

الطاقات الخلاقة 

المبدعة لجحقيق 

نح كلية المسجحيل ، فكا

مجميزة رائدة بكافة 

 منسوبيها 
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 اٚٓبة فبضم اثٕ يٕعٗأ.د. 

رخشج يٍ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  8631يٍ يٕانٛذ انًُٕفٛخ عبو 

 8661ثدبيعخ حهٕاٌ ، حصم عهٗ دسخخ انًبخغزٛش عبو  8616عبو 

يدبل ٔعًم كًذسط يغبعذ ثمغى انًالثظ ٔانُغٛح ثدبيعخ حهٕاٌ فٙ 

حصم عهٗ دسخخ انذكزٕساِ فٙ يدبل  1008فٍ رصًٛى األصٚبء ٔفٙ عبو 

ٔلذ شغم  انجشيدٛبد نًعبندخ فٍ رصًٛى انًالثظ ثبعزخذاو انحبعت،

ٔحبنٛب ٚعًم  1081-1082يُصت سئٛظ لغى انًالثظ ٔانُغٛح فٙ 

أالٌ فٙ ٔظٛفخ أعزبر رصًٛى األصٚبء ثكهٛخ االلزصبد انًُضنٙ خبيعخ 

ذٔنٙ ثبنششق نٚشغم يُصت يذٚش لغى انًٕضخ ثًعٓذ انفٍ ا كًبانًُٕفٛخ 

يدبل  اعًبنّرُبٔنذ انٕعظ ٔانزبثع نألكبدًٚٛخ انذٔنٛخ نفٍ انكى ثًٛالَٕ .



 

 أ.د/جيهان سويد

ٔانفٌُٕ انزشكٛهٛخ فٙ ظم  األصٚبءرصًٛى 

   .ٔثشايح اندشافٛك. انًغزحذثبد انزكُٕنٕخٛخ

 -وقذ شبرك فى:

 Quantum art 1086يعشض خًعٛخ فٍ انكى ثصمهٛخ ثبٚطبنٛب 

 1086يعشض فٍ انكى رشٚضٔ ثبٚطبنٛب 

اكزٕثش  -سٔعٛب عجزًجشفٕندٕغشاد ث بنًشكض انثمبفٙيعشض 

1010 

يعشض فُبَٙ  انذٔنٙ االٔل فٙ يصش ثًشكض انزًُٛخ انثمبفٛخ  

 2020 َٕفًجش ثبنغٛذح َفٛغخ

انًمربو  QUANTUME FASHIONيعرشض أصٚربء فرٍ انكرى  

عهررٗ ْرربيم انًررلرًش انررذٔنٙ انغرربثع ناللزصرربد انًُضنررٙ خبيعررخ 

 1010انًُٕفٛخ دٚغًجش 

يعشض انفٍ ٔانًعبصش ثبنزعبٌٔ ثٍٛ اإلداسح انعبيخ نهثمبفخ  

 1018ثبنًُٕفٛخ ٔ األكبدًٚٛخ انذٔنٛخ نفٍ انكى َٕٕٚٛ 

 ثشجٍٛ انكٕو نًُٕفٛخيعشض فُبَٙ انكى انذٔنٙ انثبَٙ ثبنزعبٌٔ يع االداسح انعبيخ نثمبفخ ا 

 00 /3/ 1018 

 1018 / 12 -6سٔعٛب  ثًزحف ربسٚخ انفٌُٕ ٔدَٙ ثش دٔندٕ يعشض 

 1011 ُٚبٚش 0انٗ  1018دٚغًجش 12سٔعٛب  ثمبعخ دسعذٌ يٕعكٕ االَزمبل انكًٙ  يعشض 

نهًصُٕعبد اندهذٚخ نذعى انزعهٛى انفُٙ ثبنًًهكخ  انًشبسكخ فٙ ٔسشخ انعًم نششكخ اندبثشٍٚ 

 انعشثٛخ انغعٕدٚخ.
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 1010 أكزٕثش -سٔعٛب عجزًجش VOLGOGRAD فٕندٕغشادث انًشكض انثمبفٙ ًعشضانًشبسكخ ث
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مٌد حجاج أستاذ حأ.م.د/ دمحم عبد ال

مساعد بمسم المالبس والنسٌج 

وحاصل على براءة 

مساطر رسم اختراع)مجموعة 

 (أطفال–رجالى -حرٌمًٌكان نالم



 

 أ.د/جيهان سويد

 

  



 

 أ.د/جيهان سويد

  



 

 أ.د/جيهان سويد

 

  



 

 أ.د/جيهان سويد

  

  أستاذ دكتور
  ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن

 انغبثك انًُضنٙعًٛذ كهٛـخ االلزصـبد  انزغزٚخ ٔعهٕو األطعًخ ٔسئٛظ لغىأعزبر 

 يصش –شجٍٛ انكٕو  -خبيعخ انًُٕفٛخ  انغبثك انًُضنٙٔكٛم كهٛـخ االلزصـبد 
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 جمهورٌة – الهاكستب -تٌتو جوزٌف محور – المسلحة الموات – الوطنٌة الخدمة مشروعات لجهاز العلمى المستشار

   .العربٌة مصر

 – المسلحة الموات – الوطنٌة الخدمة مشروعات جهاز - والتورٌدات للتبرٌدات الوطنٌة للشركة العلمى المستشار  -

   .العربٌة مصر جمهورٌة – الهاكستب - تٌتو جوزٌف محور

 عربٌة هٌئة" العرب والمستوردٌن المصدرٌن إلتحاد العامة األمانة وعضو والدراسات العلمى البحث لجنة رئٌس  

 .مصر العربٌة، الدول جامعة - العربٌة االلتصادٌة الوحدة مجلس –" دولٌة

 Arab Science & Technology Foundation والتكنولوجٌا للعلوم العربٌة المؤسسة لمشروعات المعتمد محكم0

(ASTF)– (.تارٌخة حتى - 2006)   المتحدة العربٌة اإلمارات دولة - الشارلة – 27272 برٌد صندوق 

 عربٌة هٌئة" العرب والمستوردٌن المصدرٌن إلتحاد العامة األمانة وعضو والدراسات العلمى البحث لجنة رئٌس 0

 (.تارٌخة وحتى -م2000 أكتوبر) مصر العربٌة، الدول جامعة - العربٌة االلتصادٌة الوحدة مجلس –" دولٌة

  :البرٌطانٌة المنصلٌة من الممول الدولى البحثى المشروع فى البحثى العمل فرٌك فى أساسى وعضو مستشار 0

British Council/ Department for International Development Link Project (2000-2004) on water quality in the 

Nile and Teaching and Learning in Environmental Sciences. 

 .وانجلترا العربٌة مصر جمهورٌة -  م 2004 عام وحتى 2000  عام من الفترة فى وذلن

 المتحدة الوالٌات - فرجٌنٌا - ومٌرى ولٌام جامعة - البحار لعلوم فرجٌنٌا معهد -والمهنى الصناعى األمن لسم.

 .(م0994-فبراٌر) األمرٌكٌة

 – بلٌموث -بلٌموث جامعة - العلوم كلٌة- والمحٌطات واألرض البٌئٌة علوم لسم -البحار كٌمٌاء معمل. 

 -(م 2004 -مارس) انجلترا

 (.م 2009 -مارس) األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات - بنسٌلفانٌا والٌة  -كنترول جونسون والتكٌٌف التبرٌد وإختبار أبحاث.

 تارٌخه وحتً  م 2000 عام ٌناٌر شهر منذ العرب البٌولوجٌٌن اتحاد عضو.

 تارٌخه وحتً  م 2002 عام ٌناٌر شهر منذ( لٌبٌا – السودان – مصر) الذهبى المثلث جمعٌة عضوٌة.

 Editor-In-Chief التحرٌر لمجلة رئٌس. 
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 أ.د/شرٌف صبري رجب

 اد المنزلًعمٌد كلٌة االلتص -أستاذ دكتور التغذٌة وعلوم األطعمة

اكتشاف دور بعض المواد الكٌمٌائٌة الطبٌعٌة والنصف مخلمة  ،مركز براءة االختراعات بجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة*التعاون مع -

 HIV (AIDSوالمستخلصة من مصادر طبٌعٌة فً ولف نشاط بعض األنزٌمات األساسٌة لفٌروس مرض نمص المناعة المكتسبة 

VIRUS.) 

المستحضر المسجل كبراءة اختراع  العمل كمستشار علمً لشركة "بونافٌتال" االلمانٌة*     (www.bona-vital.com) لتصنٌع -

 .2005/  8حتً  2002/  5وتسوٌمه عالمٌا من 

إلنتاج أغذٌة  "http://www.immunodynamics.com" العمل كمستشار علمً* ".Immuno-Dynamics Inc"  لشركةل األمرٌكٌة

 .مستحضرات 6. تم فعلٌا تسجٌل 2007وحتً  2005ة مدعمة بلبن السرسوب البمري وتسجٌلها بجمهورٌة مصر العربٌة من وظٌفٌ

 .  "Lovely Health ltd"نٌوزالندا  العظامتسجٌل ثالث مستحضرات من المكمالت الغذائٌة المرتبطة بعالج أمراض الكبد وهشاشة *

www.lovelyhealth.com  جاري تسجٌلهاهذه المستحضرات 

 "SUNLIFE GmbHالعمل كمستشار ووكٌل علمً لشركة صن الٌف األلمانٌة* "http://www.sunlife-vitamine.de"  إلنتاج

  .2006وحتً  2005وتسوٌك بعض األغذٌة الوظٌفٌة المستخلصة من الطحالب البحرٌة المصرٌة 

- "Pharmexxx Lab" * السعودٌة لتصمٌم مكمالت غذائٌة لمرضً الزهاٌمر وكذلن  –العمل كمستشار علمً لشركة االنجلٌزٌة

  .2005وحتً  2003أغذٌة وظٌفٌة من مادة "الكتوفرٌن"  وتسجٌلها بجمهورٌة مصر العربٌة وانجلترا والسعودٌة من 

 

 "Nutra Med International Ltd"  * المصرٌة –العمل كمستشار علمً لشركة االنجلٌزٌة (www.nutra-med-int.com) 

 وحتً تارٌخه. تم فعلٌا تسجٌل مستحضرٌن 2003إلنتاج أغذٌة وظٌفٌة وتسجٌلها بجمهورٌة مصر العربٌة وانجلترا والسعودٌة من 

American Society for Nutrition الجمعٌة األمرٌكٌة للتغذٌة* التعاون مع 

American Society for Nutrition 

9650 Rockville Pike     

Bethesda, MD 20814 

USA     

P (301) 634-7050  -   F (301) 634-7894 

E-mail info@nutrition.org 
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  *        Canadian Nutrition Society (CNS) الجمعٌة الكندٌة للتغذٌة *التعاون مع 

CANADIAN NUTRITION SOCIETY 

1867 La Chapelle Street 

Ottawa, ON K1C 6A8    

Toll: (1-888) 414-7188 

e-mail: info@cns-scn.ca 

Web-site: www.cns-scn.ca 

رباب مشعل  أ.د/

أستاذ بمسم إدارة 

المنزل والمؤسسات 

وحاصلة على جائزة 

جمعة المنوفٌة فً 

العلمً  التألٌف

 المتمٌز
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 االستبرة انذكتىرة

 جيهبٌ عهى انسيذ سىيذ
 االقتصبد ادلُسيل وانرتبيتأستبر بقسى 

 ويذير يركس االستشبراث االسريت
 ويذيرة وحذة انتىجيه ادلهُي وريبدة االعًبل

 ويُسق انىافذيٍ ببنكهيت
 ويُسق يعيبر انطالة واخلرجيىٌ

 يصر -شبني انكىو   -جبيعت ادلُىفيت 
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 محافظ المنوفٌةالمائم بعمل التكرٌم من 

لائم بعمل محافظ  أٌمن مختار /الدكتور السٌد االستاذ اللواء

م ( لتمدٌم إسهامات متمٌزة  2008/2009عام ) المنوفٌة 

، كان لها مردود اٌجابى  المومًضمن أعمال وبرامج المجلس 

 على المجتمع
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: وخبرج يصر (–)داخم يصر انـخـبـراث انـعـًـهـيـت واالستشبريت   
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 يصش  -خبيعخ انًُٕفٛخ (  –عضٕ يدهظ لغى االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ)رشثٕٖ() كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ  

 يصش  -خبيعخ انًُٕفٛخ (  –اللزصبد انًُضنٗ عضٕ يدهظ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  ) كهٛخ ا 2

 عضٕ انهدُخ اإلداسٚخ نًششٔع رٕكٛذ اندٕدح ٔاالعزًبد االكبدًٚٗ ثكهٛخ االلزصبد انًُضنٙ خبيعخ انًُٕفٛخ 3

Quality Assurance & Accreditation (QAAP)   - يصش 
 يصش –ُٕفٛخ خبيعخ انً-َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثكهٛخ االلزصبد انًُضنٗ 4

 (و1082/1083) اندبيعٙ انعبو حزٗ ، انعبنٙ انزعهٛى ثًلعغبد( SDEE)انزعهًٛٛخ انفبعهٛخ ٔرطٕٚش دعى يششٔعَبئت يذٚش  5

 (  ICDL) انكًجٕٛرش نمٛبدح انذٔنٛخ انشخصخ شٓبدح عهٗ حبصهخ**  6

(Win98 – Win Xp – Microsoft  Word – Microsoft  Excel – inter net – Access  - IT    – Power 

point  Presentation       )يصش –( 13/6/1003) ثزبسٚخ 
انًشبسكخ فٙ فعبنٛبد ٔسشخ انعًم انًُعمذح ثدبيعخ انًُٕفٛخ ثبنزعبٌٔ يع خبيعخ كَٕٛزكذ األيشٚكٛخ رحذ عُٕاٌ " انًشأح  7

 (81/0/1002ٔحزٗ  3/0/1002ٔانًششٔعبد انصغٛشح " فٙ انفزشح يٍ )
ًشبسكخ فٙ فعبنٛبد ٔسشخ انعًم انًُعمذح ثدبيعخ انًُٕفٛخ ثبنزعبٌٔ يع خبيعخ كَٕٛزكذ األيشٚكٛخ رحذ عُٕاٌ " حمٕق انًشأح ان 8

 يصش – (3/88/1002ٔحزٗ  08/80/1002ٔانطفم" فٙ انفزشح يٍ )
 يصش – انًُٕفٛخ خبيعخو 1001و ٔحزٗ  1002يُز   - انًُضنٙ االلزصبد ثكهٛخ األعشٚخ  االعزشبساد يشكض يذٚش 9
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انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ  –خبيعخ انمصٛى  –ثجشٚذح   -كهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٗ  –سئٛغخ لغى انزشثٛخ ٔانًٕاد انعبيخ 

 ْـ8108ْـ ٔحزٗ 8116يٍ عبو 
انًًهكخ انعشثٛخ  -خبيعخ انمصٛى -ْـ 8101ْـ ٔحزٗ 8116يُز  –عضٕ يدهظ كهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٗ  ثجشٚذح  11

 انغعٕدٚخ 

ْـ خبيعخ  3/1/8101ْـ ٔ حزٗ 16/88/8108ٔكٛهخ كهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٗ نهشئٌٕ االداسٚخ ٔانزعهًٛٛخ يُز  12

 انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ -انمصٛى 

ْـ ٔحزٗ  2/88/8101خبيعخ انمصٛى –زصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٗ ثجشٚذح سئٛغخ انهدُخ انثمبفٛخ ثبنُبد٘ انطالثٙ، كهٛخ ان 13

 ْـ8103

ْـ  82/1/8100خبيعخ انمصٛى    –يذٚشح ٔحذح انزٕخّٛ ٔاالسشبد انطالثٙ، كهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٗ ثجشٚذح  14

 ْـ8103ٔحزٗ

 –العزًبد األكبدًٚٙ، كهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٗ ثجشٚذح عضٕ فعبل ثبنهدُخ انفشعٛخ نهزعهٛى ٔانزعهى ثجشَبيح اندٕدح ٔا 15

 ْـ8103ْـ ٔحزٗ  80/1/8100خبيعخ انمصٛى يٍ 

ْـ 8/2/8100خبيعخ انمصٛى يٍ –كهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٗ  ثجشٚذح  -عضٕ فعبل ثبنهدُخ االعزشبسٚخ انطالثٛخ  16

 ْـ 8103ٔحزٗ

خبيعخ انمصٛى يٍ  –كهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد انًُضنٙ ثجشٚذح -األثحبس ثٕحذح انخشخٍٛ سئٛظ لغى اعزطالعبد انشأ٘ ٔ 17

 ْـ8103ْـ ٔحزٗ 11/2/8101

ثكهٛخ انزصبيٛى ٔااللزصبد  هدُخ انًمبسَخ انًشخعٛخ )نهدبيعبد انعبنًٛخ( نهخطخ انزُفٛزٚخ نهخطخ اإلعزشارٛدٛخ عضٕ فعبل ث 18

 ْـ8100/سثٛع ثبَٗ/11 . ثزبسٚخ  خبيعخ انمصٛى–انًُضنٙ 

ثهدُخ انزعهٛى ٔانزذسٚظ ٔيغبَذح انزعهى  ثكهٛخ انزصبيٛى  –عضٕ فعبل ثًششٔع انخطخ انزُفٛزٚخ نزٕصٛبد انًشاخعٍٛ انخبسخٍٛٛ  19

 8108ِْـ ٔحزٗ 8100فٗ انفزشح يٍ  - خبيعخ انمصٛى–ٔااللزصبد انًُضنٙ 

 -خبيعخ انمصٛى عٍ يششٔعٙ: –يٛى ٔااللزصبد انًُضنٙ عضٕ فعبل ثًششٔع انخطخ االعزشارٛدٛخ ثكهٛخ انزصب 21

  رطٕٚش ٔدعى انزعهى انزارٙ -8

 ْـ8103ْـ ٔحزٗ 8103/يحشو/80يٍ  –رٕصٛف ٔرحذٚذ يزطهجبد رطٕٚش انجشايح ٔانخطظ ٔانًُبْح -1
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 :وانتذريسيت واجملتًعيت أبرز األحببث واألَشطت انـعـهـًـيـت 
 انًحزىي انُشبط و

1 

ط
ش

الَ
ا

ُخ
حث

نج
وا

خ 
ًُ

ؼه
 ان

خ
 

ثحث ػهًً ووسلخ ػًم ( رى انُشش ثًؤرًشاد ػهًُخ دونُخ ويحهُخوكزنك انُشش  41إػذاد أكثش يٍ )

 فً ػهى انُفظ وانمُبط انزشثىٌثذوسَبد  ويجالد ػهًُخ يزخصصخ 
رى انًشبسكخ فً ػذَذ يٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ انذونُخ داخم جًهىسَخ يصش انؼشثُخ وخبسجهب أكثش  2

 ثبنحضىس وانًشبسكخ ثجحث واالػذاد وخبصخ يؤرًشاد انكهُخيؤرًش ػهًٍ.(  45)ٍ ي
رشلُى دونً  سلى إَذاع و إػذاد ػذَذ يٍ انكزت انؼهًُخ يٍ رأنُف أ.د/ جُهبٌ عىَذ ورى انحصىل ػهً 3

 يٍ داس انىثبئك وانكزت انًصشَخ .
الد يزُىػخ رضى يجبل انجىدح ( دوسح رذسَجُخ ووسشخ ػًم فً يجب86رى انحضىس ألكثش يٍ ) 4

( دوسح إػذاد  (TOTكزنك دوسح  -يجبل انجحث انؼهًٍ -يجبل انزذسَظ واالرصبل انفؼبل –واالػزًبد 

 انًذسثٍُ.
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رى رذسَظ ػذَذ يٍ انًمشساد انذساعُخ فً يجبل انزخصص داخم يصش وانًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ يثم 

يمشس ػهى َفظ انًُى  –يمشس انفشوق انفشدَخ وانزمىَى  –يمشس ػهى انُفظ انزؼهًٍُ  –مشس انصحخ انُفغُخ ي

 –يمشسػهى انُفظ انًهٍُ   –يمشسػهى انُفظ االجزًبػٍ   -يمشس لشاءاد فً انزخصص ثبنهغخ االَجهُضَخ –

 -وكزنك االششاف ػهً انزشثُخ انؼًهُخ -يمشس دساعبد وَظشَبد رشثىَخ  –يمشس ػهى انُفظ انفغُىنىجٍ 

انذساعبد انؼهُب ) يبجغزُش  يشحهخوطالة  -انجكبنىسَىط يشحهخوهزِ انًمشساد ػهً يغزىي طالة 

 ودكزىساح (
داخم وخبسج يصش نزًُُخ انطالة فً انجىاَت  نطالة انًشحهخ انجبيؼُخ رى رمذَى أكثش يٍ دوسح رذسَجُخ  6

 أ.د/ جُهبٌ عىَذ ( دوسح رذسَجُخ ووسشخ ػًم لبيذ ثئػذادهب ورُفُزهب  114انًخزهفخ حىانً أكثش يٍ )
انًشبسكخ انفؼبنخ فً أػًبل انكُزشول وااليزحبَبد وانًشالجبد واالششاف ػهً انهجبٌ االيزحبَُخ ػهً يذاس  7

 ػبو ( 18أكثش يٍ )
 –صَبساد يُذاَُخ  –د رؼهًُُخ سحال –انًشبسكخ انفؼبنخ فً األَشطخ انطالثُخ يٍ ) إػذاد يؼبسض ػهًُخ  8

نجُخ  -نجُخ انحبعجبد –+ انًشبسكخ فً انهجبٌ انًخزهفخ)نجُخ انًكزجبد  ػهًُخ ( -إجزًبػُخ –أَشطخ ثمبفُخ 

 نجُخ انًهف االكبدًٍَ .......وغُشهب( –انخذيخ انًجزًؼُخ 
9 

ُخ
ًؼ

جز
نً

 ا
طخ

ش
الَ

ا
 

ػًم وَذواد رثمُفُخ ونمبءاد حىاسَخ دوسح رذسَجُخ ووسػ  65أ.د/ جُهبٌ عىَذ أكثش يٍ )لذيذ 

 -يفزىحخ ( نمطبػبد يجزًؼُخ يخزهفخ رضى )يؼهًبد انًذاسط ثبنًشاحم انزؼهًُُخ انًخزهفخ )االثزذائً

َذواد نمطبع انًىظفبد  -انثبَىي ( دوساد رشرجظ ثمطبع أػضبء هُئخ انزذسَظ ثبنجبيؼخ –انًزىعظ 

 جزًؼُخ انًزؼذدح.واالداسَبد ثبنكهُبد انًخزهفخ وانًؤعغبد انً
 ويذٌ يزُىػخ داخم يصش وخبسجهب. انًشبسكخ ثفبػهُخ فً انمىافم االسشبدَخ داخم يشاكض 11

)َذوح ونمبءاد ( نذي طالة انًذاسط 42انًشبسكخ ثفؼبنُخ فً انزىجُخ واالسشبد يٍ خالل رمذَى أكثش يٍ  11

ي ( ورنك نخذيخ انًجزًغ وحم يشكالد عهىكُخ انثبَى –انًزىعظ –ثبنًشاحم انزؼهًُُخ انًخزهفخ )االثزذائً 

 داخم يصش وخبسجهب. –واخاللُخ نذي لطبع طالة انًذاسط 
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حصلت سعادتها على عدٌد من شهادات الشكر والتمدٌر وكذلن بعض الجوائز 

 -والدروع من داخل الكلٌة وخارجها وفٌما ٌلً بٌان بذلن :

 -شهادات الشكر والتمدٌر : -أوالً :

حصلت سعادتها على مجموعة رائعة من شهادات الشكر والتمدٌر فى المجاالت 

 -التالٌة :

بلجنة ضمان الجودة  من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتهاأكثر  -0

 واإلعتماد األكادٌمً .

فى المهام اإلدارٌة واللجان  أكثر من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتها -2

 التى كلفت سعادتها بها.

بأنشطة التعلٌم والتعلم بالكلٌة  أكثر من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتها -3

. 

بأنشطة البحوث العلمٌة  أكثر من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتها -4

 بالكلٌة وبالجامعة.

بأنشطة النادى الطالبً بالكلٌة  أكثر من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتها -5

. 

فى مٌدان وحدة خدمة  أكثر من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتها -6

 المجتمع خارج الكلٌة.

بمهام وحدة التوجٌه واالرشاد  من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتهاأكثر  -7

 الطالبً بالكلٌة .

ضمن أنشطة وكالة عمادة  أكثر من شهادة شكر وتقدٌر على أعمال سعادتها -8

 شؤون الطالب ألنشطة الطالبات  بجامعة المصٌم .

شهبداث انشكر وانتقذير واجلىائس وانذروع انىت مت احلصىل عهيهب يٍ كهيت -
 -: " انقصيى"جبيعت  انتصبييى واإلقتصبد ادلُسيل ويٍ



 

 أ.د/جيهان سويد

 ًً ً  -: الجوائز ودروع التمٌز -: ثانٌا

رائعة من الجوائز ودروع التمٌز من كلٌة  حصلت سعادتها على مجموعة

التصامٌم وااللتصاد المنزلى وكذلن من جامعة المصٌم ومن خارجها فٌما 

 -ٌلً  :

وذلك فى  عضو هٌئة التدرٌس المتمٌزالحصول على جائزة ودرع ( 0

احتفالٌة أقامتها كلٌة التصامٌم واإلقتصاد المنزلً بمناسبة ختام العام 

هـ ( ، وقد قامت سعادة عمٌدة الكلٌة حٌنذاك 9203هـ/9241الجامعً )

 بتسلٌم سعادتها الجائزة .

"  درع التمٌز من إدارة مهرجان "ماتمى ابداع البدائع(  الحصول على 2

الذي نظمه المكتب التعاونً للدعوة واإلرشاد وتوعٌة الجالٌات بمحافظة 

الى مدٌنة البدائع عن تقدٌم سعادتها لباقة من المحاضرات والندوات أله

 هـ.42/7/9200البدائع ٌوم الخمٌس الموافق 

 درع التمٌز من عمادة شؤون الطالب بجامعة المصٌم( الحصول على 0

خالل حفل مهٌب أقامته جامعة القصٌم ، وبحضور سعادة معالً مدٌر  –

الجامعة ، ولفٌف من سعادة الوكالء وأعضاء هٌئة التدرٌس ، وذلك لعمل 

تمر العلمً الخامس للعام الجامعً سعادتها كمنسقة للمؤ

 هـ ( .9201هـ/9202)

جائز المركز األول لوحدة التوجٌه واإلرشاد ( كما تسلمت سعادتها 2

بكلٌة التصامٌم واإلقتصاد المنزلً على مستوى جامعة القصٌم ،  الطالبً

فى إحتفالٌة ختام األنشطة والتى نظمتها وكالة عمادة شؤون الطالب 

 هـ( .9201هـ/9202آخر العام الجامعً ) ألنشطة الطالبات

درع التمٌز من المدرسة المتوسطة )السادسة ( الحصول على 1

وذلك لتقدٌم سعادتها برنامج خدمة مجتمع عن أسس والعشرون ( ، 

التعامل الناجح فى الحٌاة ، لجمٌع طالبات ومعلمات وكافة المنسوبات 

 هـ9201رسة.)بالمدرسة ، وتسلمت الدرع من سعادة مدٌرة المد
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