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 الزقازيق جامعة

 ةالزراع كلية 
 األغذية علوم قسم

 المنزلي الريفي االقتصادشعبة 

 واألنشطة العلمية والتدرج الوظيفي العلميةالسيرة الذاتية والمؤهالت 

 والتعليمية والتطبيقية الخاصة

 ريهام إسماعيل الشربيني/  ةبالدكتور 

  كلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق ـبشعبة االقتصاد المنزلي  مدرس

                                                                             اعيل الشربيني أحمد                     ريهام إسم: االسم

 ةمصريالجنسية: 

 .فرنسا، 1979/  2/  14تاريخ ومحل الميالد: 

 .الزقازيق جامعة-كلية الزراعة - علوم األغذية قسم-المنزليمدرس بشعبة االقتصاد : الحاليةالوظيفة 

 .األطفال من أثنين لديهاو ةمتزوج: االجتماعيةالحالة  

 reham.elsherbiny@yahoo.com: اإللكترونيالبريد 

جمهوريية مصير  –جامعية الزقيازيق  –شعبة االقتصاد المنزليي  –علوم األغذية قسم-الزراعةكلية العنوان: 
 العربية.

 2287567 055 002فاكس:                       01113943138/ 2379224 055 002ن: تليفو
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  المؤهالت العلمية

 من كلية الزراعة  امتياز عام ( بتقديرشعبة االقتصاد المنزلي-بكالوريوس في العلوم الزراعية )علوم أغذية

 م.1999 جامعة الزقازيق عام

 ( من كلية الزراعة إدارة منزل-زليافتصاد منماجيستير في العلوم الزراعية )-الزقازيق في جامعة 

الوعي اإلداري لربات األسر الريفية والحضرية بمحافظة الشرقية ودور "  الرسالة وكان عنوان 25/7/2004

  "وسائل االعالم في التأثير عليهم

  وكان ب 2009/ 31/3في  الزقازيق جامعة-( من كلية الزراعة إدارة منزل) االقتصاد المنزليدكتوراه في

وأوجه ترشيده لعينة من العامالت  االستهالكيدراسة تحليلية لقرارات األسر المتعلقة باإلنفاق "  الرسالة عنوان

 ”بجامعة الزقازيق

 الوظيفي التدرج

  (2004/  8حتى  1999/ 6/11شعبة االقتصاد المنزلي ) – بقسم علوم األغذية ةمعيد 

 4/10/2004 في االقتصاد المنزلي شعبة-األغذية علوم بقسم مساعد مدرس  

 كليية -شيعبة االقتصياد المنزليي-حتيى انن فيي قسيم عليوم األغذيية 2009/ 28/4 الوظيفة الحالية ميدرس فيي

 جامعة الزقازيق. –الزراعة 

 والقياداتحضور دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس 

 مهارات العرض الفعال 

 مهارات التفكير 

  إدارة الوقت وضغوط العمل 

 مهارات االتصال الفعال 

 أخالقيات وآداب المهنة 

 التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي 

 الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية 

  في أنماط التعليم المختلفة االتصالمهارات 

  وتقويم الطالب االمتحاناتنظم 

 ت العلميةوالمؤتمرا الندوات
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 4th International Scientific Conference “Social- economical Arab Investment 

at Freedom and Justice Atmosphere,3-4 April 2012,Higher Institute for 

Administrative Sciences Belbees – Sharkia, Egypt  

  عصري في ظل ضمان جودة التعليم رؤى وآفاق المؤتمر العلمي الدولي األول "المعلم الالمشاركة في

 ، كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.2012مارس  28-27مستقبلية" 

  المنزلي الريفي وذلك خالل العام الجامعي االقتصادإعداد معرض لشعبة المشاركة في 

2011/2012. 

  مة المجتمع وخدمة خد عقطا“األرز ورشة عمل "تدوير المخلفات الزراعية وقش المشاركة في

 .26/12/2012البيئة، جامعة الزقازيق ،

  المنزلي الريفي وذلك خالل العام الجامعي االقتصادإعداد معرض لشعبة المشاركة في 

2012/2013.  

 Has attended the symposium of “FOOD SAFETY”, At National Research 

Center Food Industries and Nutrition Division, 24th April 2013. 

  العربي الخامس عشر لالقتصاد المنزلي "االقتصاد المنزلي -المؤتمر الدولي األول بحضورالمشاركة

 جامعة المنوفية.-، كلية التربية النوعية 2013أبريل  30-29وقضايا الشباب" 

  منظمات إدارة وتنمية رأس المال الفكري في ال“الخامس المشاركة بحضور المؤتمر الدولي العلمي

- اإلدارية، بلبيسبالمعهد العالي للعلوم  2013أبريل  18-17 الفترة منالعربية بين الواقع والمأمول في 

 محافظة الشرقية.

  ورشة عمل عن "معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لنشر ثقافة  بحضورالمشاركة

 .19/11/2013إلى  21/10/2013من الجودة بين مجتمع كلية الزراعة جامعة الزقازيق" 

 مواجهة التعليم والبحث العلمي في الجامعات  الستراتيجيات"المؤتمر األول  المشاركة بحضور

 .االحتفاالت الكبرى بجامعة الزقازيق ، قاعة2014نوفمبر  12-11“ المصرية
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 اإلبداع في العربي التاسع "التعليم النوعي وتنمية -المؤتمر الدولي السادس بحضورمشاركة ال

 جامعة المنصورة.-، كلية التربية النوعية 2014مايو ” مصر والعالم العربي )رؤى واستراتيجيات(

  التعلايم العاالي الناوعي فاي  الدولي الساابع(–المشاركة بحضور المؤتمر السنوي )العربي العاشر"

بياة النوعياة جامعاة التر ، كلياة2015أبريال  16-15مصر والعالم العربي ودوره في تنمية المجتماع" 

 المنصورة.

 ، "2016أبرياال  26المشاااركة بحضااور محاضاارة بعنااوان "البحااث العلمااي ومتغياارات المجتمااع ،

 الزقازيق. النوعية، جامعةالتربية  كلية

 بالقسم الدراسية المقررات تدريس في االشتراك

 البكالوريوس مرحلة مقررات 

  المنزلي الريفي( االقتصادشعبة –)الفرقة الثالثة    المنزلي االقتصادمدخل علم 

 المنزلي الريفي( االقتصادشعبة –)الفرقة الثالثة     التصميم الداخلي للمنزل 

 المنزلي الريفي( االقتصادشعبة –)الفرقة الثالثة     إنجليزي تخصصي 

 المنزلي الريفي( االقتصادشعبة –)الفرقة الرابعة      إدارة منزل 

 المنزلي الريفي( االقتصادشعبة –)الفرقة الرابعة    الصناعات الريفية المتطورة 

 المنزلي الريفي( االقتصادشعبة –)الفرقة الرابعة       المشروع 

 العليا الدراسات مرحلة مقررات: 

 إدارة منزل        

  تنظيم الوقت والجهد المنزلي         

         التصميم الداخلي للمنزل وتطويره 

 ياألسر االستهالك اقتصاديات 

                  الترشيد الغذائي 

 تنمية مجتمع ريفي متقدم 

 تنمية صناعة األغذية واأللبان  

 المشاركة في األنشطة الطالبية

  المشاركة في التدريب الصيفي لطلبة الفرقة الثالثة بالقسم واالشتراك في فاعليات المعسكرات الصيفية

 للطالب.

  2011/2012 المنزلي الريفي وذلك خالل العام الجامعي االقتصادإعداد معرض لشعبة المشاركة في. 

 2012/2013 المنزلي الريفي وذلك خالل العام الجامعي االقتصادإعداد معرض لشعبة لمشاركة في ا. 
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  المشاركة في اإلعداد والتجهيز واإلشراف على تنفيذ ندوة تثقيفية في مجال التنمية البشرية بعنوان "ثقافة

عمر مستشار التدريب والتعليم " والتي حاضرت فيها د/ فيروز أبو خر وفن اإلقناع والتأثيروتقبل اآل االختالف

 19العربي األفريقي بجامعة الدول العربية ، االقتصاديبموسوعة التكامل 

 جامعة الزقازيق.–بكلية الزراعة  4/2015/

 المشاركة في تحسين كفاءة العملية التعليمية بالقسم

 وتقرير المنزلي الريفي & وتوصيف  االقتصادتقرير برنامج توصيف و إعداد المشاركة في

  2012/2013المنزلي الريفي لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي  االقتصادالمقررات لبرنامج 

  المنزلي الريفي &  االقتصادالعليا  برنامج الدراساتإعداد توصيف وتقرير المشاركة في

المنزلي الريفي لمرحلة الدراسات العليا للعام  االقتصادلبرنامج وتوصيف وتقرير المقررات 

 .2014/2015الجامعي 

  2015/2016منسق برنامج ماجستير االقتصاد المنزلي بالقسم 

  2016/2017منسق برنامج ماجستير االقتصاد المنزلي بالقسم 

 عضو في معيار 

 عضو في معيار 

 المنشورة األبحاث  

 :معيد وظيفة لشغ اثناء إجرائها تم التي األبحاث

  (:"تأثير 2003، سلوى أحمد سعيد، ريهام إسماعيل الشربيني )دعبد المجيمحمد مغاوري

اإلعالم على الوعي اإلداري لربة األسرة في محافظة الشرقية" مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية، 

 (2) (، رقم31العدد)

 مدرس مساعد وظيفة شغل اثناء إجرائها تم التي األبحاث: 

  إسماعيل الشربيني، أحمد عالء الدين النشوي، يسرية أحمد عبد المنعم، مديحة عبد الجواد ريهام

للعامالت بجامعة الزقازيق"، مجلة  االستهالكي(:" دراسة تحليلية لإلنفاق 2008الشيوي)

 (5(، رقم )35الزقازيق للبحوث الزراعية، العدد)

  :مدرس وظيفة شغل اثناء إجرائها تم التي األبحاث

 مان أحمد السيد أحمد، محمد السيد علي، إيمان علي إبراهيم، ريهام إسماعيل الشربيني إي

(: الوعي بحماية بيئة األغذية من التلوث في ريف وحضر محافظة الشرقية، مجلة 2012)

 .(279-265ص) ، مارس(2(، رقم )39الزقازيق للبحوث الزراعية، العدد)
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 دراسة معرفة ربات األسر برموز البطاقة (: 2013ي )صفاء محمد جمال، ريهام إسماعيل الشربين

النوعية، بحوث التربية  (، مجلةإرشادي)دراسة تطبيقية لبرنامج  اإلرشادية المرفقة بالمالبس في مركز الزقازيق

 ( يوليو.31)المنصورة، عدد جامعة

 

 ( فاعلية برنامج إرشادي ل2014ريهام إسماعيل الشربيني، دعاء محمد ذكي حافظ ":) تنمية

بحوث التربية النوعية جامعة  ، مجلة"وعي وممارسات طالبات الجامعة بالتدابير الصحية والوقائية

 ( يوليو.35)المنصورة، عدد

  خلود أنور علي لبن، يسرية أحمد عبد المنعم، ريهام إسماعيل الشربيني، صفاء محمد جمال

رابط األسري، مجلة الزقازيق (: خروج المرأة للعمل وعالقته بالتوافق الزواجي والت2014)

 .(825-815ص) ، يوليو(47(، رقم )41للبحوث الزراعية، العدد)

 ( 2014ريهام إسماعيل الشربيني، صفاء محمد جمال" :) آراء الفتيات ومدى إقبالهن على شراء

 اإلسكندرية "، مجلةالمالبس ومكمالتها والمفروشات من بعض وسائل األعالم في محافظة الشرقية

 .(442-420ديسمبر ص)-، أكتوبر(4)(، عدد354) العلمي، مجلدادل للتب

  ( دور األزواج نحو تحمل المسئوليات األسرية كما تدركه 2015ريهام إسماعيل الشربيني" :)

 (، عدد25) المنوفية، مجلد المنزلي، جامعةاالقتصاد  الحياة، مجلةالزوجات وعالقته بالرضا عن 

 أكتوبر.

  دراسة تحليلية آلثر المشاركة السياسية واالتجاه نحو  (: "2015بيني )ريهام إسماعيل الشر

التغير السياسي لربات األسر على االستفادة من الموارد والدافعية لإلنجاز في محافظة الشرقية" 

 ( ص           ، ديسمبر(3)(، عدد60)الزراعية، مجلدللبحوث  اإلسكندريةمجلة 

   جودة الحياة كما يدركها  (: "2016اعيل الشربيني )ريهام إسم حافظ،دعاء محمد ذكي

(، 2) (، عدد71)الزراعية، مجلدللبحوث  اإلسكندرية" مجلة اإلبداعيالمراهقين وعالقتها بالتفكير 

 .(        ص)  أبريل

 األشراف على الرسائل العلمية:

  22/10/2012بالقسم  الشفويالتأهيلي  االمتحانالمشاركة في 

 لعلمية بيان بالرسائل ا 
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 موضوع البحث لجنة االشراف تاريخ المنح تاريخ التسجيل الدرجة اسم الطالب م
تاريخ انضمامه 

 للجنة االشراف

 31/7/2012 21/10/2008 ماجستير سيد احمد ايمان احمد 1

 أ.د./ محمد السيد على

 د./ ايمان على عبد الرحمن

د./ ريهام إسماعيل 

 الشربيني

ة األغذية دراسة الوعي بشراء وسالم

على مستوى األسر في الحضر 

 والريف

15/5/2010 

2 
خلود أنور على مرسى 

 لبن 
 29/12/2015 19/10/2010 ماجستير

أ.د./ يسرية احمد عبد 

 المنعم

د./ريهام إسماعيل 

 الشربيني

 د./ صفاء محمد جمال

دراساااة تاااأثير خاااروج المااارأة للعمااال 

علااااى أدوارهااااا داخاااال المناااازل فااااي 

 محافظة الشرقية

 

 داية التسجيلب

 ــــــــــ 15/10/2012 دكتوراه ايمان احمد سيد احمد 3

أ.د./ عبير محمود على 

 الدويك

د./ ريهام إسماعيل 

 الشربيني

 د./ دعاء محمد زكى حافظ

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي 

باألمومة االمنة والرعاية الصحية 

والغذائية لألطفال دون سن الروضة 

 قيةفي محافظة الشر

 

 بداية التسجيل

4 

لمياء محمد محمد عبد 

 الحليم

 
 ــــــــــ 19/2/2013 دكتوراه

أ.د./ يسااااارية احماااااد عباااااد 

 المنعم

د./ ريهااااااااااام إسااااااااااماعيل 

 الشربيني

 د./ دعاء محمد زكى حافظ

الوعي بقيمة بعض الموارد واثرة 

على السلوك الشرائى والغذائي 

 لطالبات الجامعة )دراسة مقارنة(

 يلبداية التسج

 ــــــــــ 21/10/2014 ماجستير مروة احمد عبد العزيز 5

 أ.د./ سلوى محمد زغلول

د./ ريهااااااااااام إسااااااااااماعيل 

 الشربيني

 د./ دعاء محمد زكى حافظ

استخدام الشباب الجامعي لألنترنت 

 وعالقته ببعض مهارات إدارة الذات
 بداية التسجيل
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