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 المؤهالت العلمية
  ممتاز.بتقدير عام  2003 ـ دور مايو المنياـ جامعة االقتصاد المنزلي  ـ قسم التربية النوعيةبكالوريوس    -1
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بتـاري  ـ  عـي  مـمسـ جامعـة التربيـة منـز(  ـ كليـة ) تخصـ  ددار  التربية النوعية قسـم االقتصـاد المنزلـ  في  ماجستير
  بسـلوكهم االجتمـاع  أنماط االنفاق المخص  للمباب الجامع  في ضوء ثقافة العولمة وعالقتها) ، بعنوا  28/9/2009

 .مع التوصية بتباد( الرسالة بي  الجامعات والمراكز البحثية بتقدير عام ممتاز
 

. جامعـة عـي  مـمس –كليـة التربيـة النوعيـة  –منـز(  اقتصـاد منزلـ  )تخصـ  ددار  ف  التربيـة النوعيـة  الفلسفة دكتورا 
ممــروعات الصــ ير  لمواجهــة اــاار  البطالــة و ثراــا علــ  بعنــوا  )تنميــة الــوع  بمهــارات ادار  ال  28/11/2013بتــاري  

 عبد اللطيف أسماء ممدوح فتح  االسم :

 . المنيا جامعةالتربية النوعية كلية   بقسم االقتصاد المنزلي  المنز( ددار  مدرس   ـ  الوايفة : 
 

  ةمسلم الديانة :  

 ةمصري الجنسية: 

 ولدى ثالثة ابناء ةمتزوج :الحالةاالجتماعية

 مح( الميالد: محافاة المنيا  م 1982يوليوم   12 تاري  الميالد : 

 28207122401943 الرقم القوم :
 جامعة المنيا. –كلية التربية النوعية  جهة العم(:

 0862369627 تليفو  عم( :

 00201003124885 تليفو  محمو( :

 0862366647 :تليفو  منز( 

 البريد االلكترون  : 
dr.asmaa_423@yahoo.com 

.edu.eginiamasmaa.abdellatief@ 

mailto:dr.asmaa_423@yahoo.com
mailto:asmaa.abdellatief@minia.edu.eg


 .بتقدير عام ممتاز مع التوصية بتباد( الرسالة بي  الجامعات والمراكز البحثية   .مستوى طموح المباب الجامع  

  

  :التدرج الوظيفي
 م. 29/12/2004تاري ب المنيا/ جامعة  التربية النوعية/ كلية  االقتصاد المنزل معيد بقسم  -1

 م.16/12/2009تاري ب المنيا/جامعة  التربية النوعية/ كلية  االقتصاد المنزل مدرس مساعد بقسم  -2

 م.12/2013 /24المنزل  / كلية التربية النوعية / جامعة المنيا بتاري   االقتصادمدرس بقسم  -3

 المؤتمرات العلمية:المشاركة فى 
)جود  مؤسسات رياض انى لكلية رياض األطفال المؤتمر الدولى الثب المشاركة -1

المنعقد فى جامعة المنيا يوم  األطفا( ف  العالم العرب  بي  الحاضر والمستقب( 
 نوع المشاركة )حضور(. 2015 /4 /4

) المشاركة بالمؤتمر الثانى لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بعنوان   -2
والذى أقيم فى الفترة من ق العم(  الدراسات النوعية ومتطلبات المجتمع وسو

 نوع المشاركة ) حضور(. 2015 /4/  6 -5
الدولى األول لقسم االقتصاد المنزلى والدولى الثانى لكلية  المشاركة بالمؤتمر -3

مسار جديد لرفااية األسر  والمعيمة "بعنوان  التربية النوعية جامعة االسكندرية
أكتوبر  25 – 26ية فى الفترة من والذى أقيم بمكتبة االسكندر  المستدامة"

  .نوع المشاركة )حضور(. 2016
المشاركة بالمؤتمر الدولي الخامس العربي التاسع عشر لالقتصاد المنزلي   -4

" والذي أقيم في " االقتصاد المنزلي في خدمة وتنمية المجتمع والبيئةبعنوان 
 عة المنوفية.جام –بكلية االقتصاد المنزلي  2017أكتوبر  17 -16الفترة من 

مصر والوط   في"التعليم العالي النوعي العاشر المشاركة بالمؤتمر الدولي  -5
ابريل  12 – 11الفترة من  في" ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة فيالعربي 
 المنصورة.جامعة  –التربية النوعية كلية  –م 2018

 النشاط التدريسى:
 األن. وحتىم 2004قتصاد المنزلى منذ عام بقسم االلطالبات مرحلة البكالوريوس التدريس  -1

 جامعة المنيا. -بكلية التربية النوعية –لدراسات العليالطالبات االتدريس  -2
 المقررات التى قمت بتدريسها:



 أوال: مرحلة البكالوريوس:
 تأثيث وتنسيق المنزل. ▪

 مدخل وتاريخ االقتصاد المنزلى. ▪

 التنمية االجتماعية للموارد البشرية. ▪

 .التذوق الملبسى ▪

 تصميم وطباعة المنسوجات. ▪

 ثانيا: مرحلة الدراسات العليا:
 طبيقى )مشروع(.ادارة أعمال المنزل تمقرر  ▪

 مقرر فى التخصص باللغة االنجليزية. ▪

 ادارة أعمال المنزل نظرى.مقرر  ▪

 مقرر مصادر المعلومات البحثية. ▪

 مقرر إدارة المشروعات الصغيرة ▪
  التطبيقى: يالعلم  النشاط

االشتراك فى أعمال لجان النظام والمراقبة والمراجعة ألعمال امتحانات الدراسات العليا  -1
 .وكذلك إمتحانات مرحلة البكالوريوس بالكلية

 بقسم االقتصاد المنزلى.والرابعة الثالثة  شراف على التربية العملية للفرقتيناال -2

 

،  2015 /2014 ةالجامعيم واعالكلية لألأمين لجنة المختبرات واألجهزة العلمية ب -3
 .2018 /2017وأمين لجنة المكتبات للعام الجامعي 2017 /2016

بكلية  واالعتمادأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بوحدة توكيد الجودة  رئيس معيار  -4
 .جامعة المنيا –التربية النوعية 

 –رئيس معيار الدراسات العليا بوحدة توكيد الجودة واإلعتماد بكلية التربية النوعية   -5
 جامعة المنيا.

م واعلأل عة المنياجام –مجلس قسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية أمين  -6
 .2018/  2017و  2016 /2015 يةالجامع

 
  ةالتدريبي الدورات والبرامج

 وتوجد شهادات معتمدة بها



مكا   اسم البرنامج م
 البرنامج

تاري  بداية 
 البرنامج

تاري  نهاية 
 البرنامج

مد  
 البرنامج

تنميـــة مهـــارات االتصـــا( الفعـــا(  1
I2 

مركـــــز تنميـــــة 
قدرات أعضـاء 

ريس ايئة التد
ـــــــــــــــادات  والقي
 بجامعة المنيا

 أربعة أيام 15/5/2005 12/5/2005

مركـــــز تنميـــــة  T1التدريس الفعا(  2
قدرات أعضـاء 
ايئة التدريس 
ـــــــــــــــادات  والقي
 بجامعة المنيا

 أربعة أيام 10/5/2007 7/5/2007

ـــــة  3 ـــــي العملي معـــــايير الجـــــود  ف
 T4التدريسية 

مركـــــز تنميـــــة 
قدرات أعضـاء 
ايئة التدريس 
ـــــــــــــــادات  والقي
 بجامعة المنيا

 ثالثة أيام 31/7/2008 29/7/2008

ممــــروعات البحــــوس التنافســــية  4
R3 

مركـــــز تنميـــــة 
قدرات أعضـاء 
ايئة التدريس 
ـــــــــــــــادات  والقي
 بجامعة المنيا

 ثالثة أيام 14/8/2008 12/8/2008

مركـــــز تنميـــــة  C2العرض الفعا(  5
قدرات أعضـاء 
ايئة التدريس 
ـــــــــــــــادات  والقي
 بجامعة المنيا

 

 ثالثة أيام 21/8/2008 19/8/2008
 
 
 
 

مركـــــز تنميـــــة  R2 ادار  الفريق البحث  6
قدرات أعضـاء 
ايئة التدريس 
ـــــــــــــــادات  والقي
 بجامعة المنيا

 ثالثة أيام 28/8/2008 26/8/2008

الكفـــاء   الحصـــو( علـــ  مـــهاد  7
فــــــــــــي الل ـــــــــــــة االنجليزيـــــــــــــة 

AdvancedEnglish 
"TOEFL" 

مركــز الخدمــة 
العامــة جامعــة 
 عي  ممس.

 ــــــ ـــــــ 16/4/2008



مكا   اسم البرنامج م
 البرنامج

تاري  بداية 
 البرنامج

تاري  نهاية 
 البرنامج

مد  
 البرنامج

 ICTPالحصو( عل  مهاد  ا( -8

INFORMATION 
&COMMUNICATION 

TECHNOLOGY 
PROJECT 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
ايئة التدريس 
والقيادات 
 بجامعة المنيا

22/11/2010 6/1/2011 _ 

الحصول على الرخصة   -9
الدولية لقيادة الحاسب 

ICDL 

معهد 
الدراسات 
المتقدمة 

لعلوم الحاسب 
اآلل  والل ات 
 وادار  االعما(

- 17/1/2012 - 

تنظيم المؤتمرات العلمية  -10
C3 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
ايئة التدريس 
والقيادات 
 ابجامعة المني

 يومين 8/2/2012 7/2/2012

مركز تنمية   C4وكيات المهنة سل -11
قدرات أعضاء 
ايئة التدريس 
والقيادات 
 بجامعة المنيا

 يومين 15/2/2012 14/2/2012

مركز تنمية    L1التخطيط االستراتيجى  -12
قدرات أعضاء 
ايئة التدريس 
والقيادات 
 بجامعة المنيا

 يومين 29/2/2012 28/2/2012

برنامج تدريب المدربين  -13
(TOT) ر مهارات تطوي

االعمال لدى الفنانين 
والحرفيين فى اطار مشروع 
 وظائف الئقة لشباب مصر.

منامة العم( 
الدولية قاعة 
فندق اتو  
 بالمنيا.
 
 

 أيام 6 19/6/2014 14/6/2014



 
 المماركة المجتمعية:

نظمتها جمعية رابطة المرأة والتى بعنوا  " الحد م  تلوس البيئة المنزلية"  دلقاء ندوتا  -1
العناية بصحة األم والطفل ) البرنامج العربية المنفذة لمشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات 

ة الصحية التابعة بمقر الوحد العاجل لإلستثمار فى التشغيل الممول من االتحاد األوروبى
ويوم األربعاء  2015 /2 /11لقرية دماريس بمحافظة المنيا يوم األربعاء الموافق 

 بمقر الوحدة الصحية التابعة لقرية البرجاية بمحافظة المنيا. 2015 /3 /30الموافق 
تطوير "تدريب طالبات قسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة المنيا على  -2

 ،فى اطار مشروع وظائف الئقة لشباب مصر "االعما( لدى الفناني  والحرفيي  مهارات
 والتى نظمتها منظمة العمل الدولية.

دارة للمعلمين بمرحلة التعليم قبل الجامعى العمل كمدرب  -3 ببرنامج )مهارات التدريس وا 
صصاتهم للمساهمة فى التنمية المهنية لمعلمى التعليم قبل الجامعى بتخ  الصف الفعالة(

ومستوياتهم الوظيفية المختلفة فى ضوء إحتياجاتهم التدريبية من جانب، وفى ضوء 
الوظائف التى يتم ترقيتهم عليها من جانب آخر، وذلك بمقر األكاديمية المهنية للمعلمين 

 ، برعاية وزارة التربية والتعليم .
لمنيا والتي نظمتها جامعة اقريتي بني قمجر ودمشاو هاشم لالمشاركة بالقافلة التنموية  -4

 .2017خالل شهر أغسطس 
 

مكا   اسم البرنامج م
 البرنامج

تاري  بداية 
 البرنامج

تاري  نهاية 
 البرنامج

مد  
 البرنامج

كترونية " إنشاء مواقع ال  14
 شخصية"

وحد  
تكنولوجيا 
المعلومات 
بكلية التربية 
النوعية 
 جامعة المنيا

 يومان 16/2/2016 2016 /15/2

( للتعريف 2ورشة عمل ) 15
بخدمات المكتبة الرقمية 
وقواعد البيانات بموقعى 

EUL, EULC 

وحد  
تكنولوجيا 
المعلومات 
بكلية التربية 
النوعية 
 جامعة المنيا

 يوم  2/3/2015


