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 زيت السمسم وبذوره على الهرمونات الجنسيه لذكور الفئران
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 أمنية رفعت، نعيم رابح، أنور حلمى  تأثير التدعيم بالزنك على المرضى المعاشين على اإلستصفاء الدموى.  .47

 

جامعة الزقازيق، المجلد الثالث،  – مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية
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أمنية رفعت، نعيم ،عبد الرحمن عطية 
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 .جامعة عين شمس – وبحوث التربية النوعية
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and soybean). 2018 

Fatma M. A. Aly, Hanaa M. 

E. Hemeda, A. S. Nadir and 

H. G. El-Masry 
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 تأثير مسحوق الدوم على الفش  الكلوى المزمن فى الفئران  .57

The Effect of Doum powder on chronic Renal Failure in 
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إبراهيم سعيد سالم ، أحمد على أمين، 

 اية مصطفى

 

تعليم ال  -الدولى العاشر(  –المؤتمر العلمى السنوى )العربى الثالث عشر 

عربى فى ضوء استراتيجيات التنمية العالى النوعى فى مصر الوطن ال

 –كلية التربية النوعية  –م 5102ابري   05-00المستدامة فى الفترة من 

 مصر -جامعة المنصورة

5102 

 التأثيرات الوقائية المحتملة للذرة الصيفى على الفئران المغذاة   .58

 على وجبات عالية الكوليستيرول

Potential Protective Effects of Sorghum (sorghum 
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إبراهيم سعيد سالم ، أحمد على أمين، 

 ندى الشرشابى

 

تعليم ال  -الدولى العاشر(  –المؤتمر العلمى السنوى )العربى الثالث عشر 

العالى النوعى فى مصر الوطن العربى فى ضوء استراتيجيات التنمية 

 –كلية التربية النوعية  –م 5102ابري   05-00المستدامة فى الفترة من 

 مصر -جامعة المنصورة

5102 
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 المالبس والنسيج: قسم  ثانيا

 جهة النشر المشاركون عنوان البحث م
سنة 

 النشر

 نموذج مقترح للجونله للمقاسات الكبيرة يالئم األنماط المختلفة لجسم المرأة  .1

Proposed Skirt Pattern For X Large Women Sizes To Fit Deferent Body 

Types Of Women 

وسام محمد ابراهيم محمد 

 )مشترك(

 م 5102 مايو   6 -4المؤتمر الدولي الثالث لالقتصاد المنزلي جامعة حلوان من 

برنامج قائم على توظيف المدخ  الجمالي لتدريس أنشطة االقتصاد المنزلي )مجال المالبس(   .2

 و ته في تنمية األداء المهارييتلمذات المرحلة اإلعدادية وقياس فاعلبالنادي المدرسي الصيفي ل

 جاه نحو العم  اليدويتاال

إيناس محمود احمد خلف  

 مها فتح هللا بدير

 ، العدد الثالث ، يوليو 51مجلة علوم وفنون ، مجلد 

 

 

 م 5102

قواعد هزة فى ضوء البرنامج للتدريب اإلفتراضى إلكتساب مهارات الكى فى مصانع المالبس الجا  .3

 اإلرجونومية
 مايو  –مجلة التصميم الدولية  زينب عبد الحفيظ  

 

 م 5106

 فاعلية برنامج تعلم الكتروني إلكساب معارف ومهارات بناء وتصميم نماذج األطفال  .4

The Effectiveness Of E- Learning On Knowledge And Skill Acquisition In 

Children Clothing Design And Pattern Making 

 وسام محمد ابراهيم محمد

 )مشترك(

 م 5106 يوليو –مجلة التصاميم الدولية العدد التاسع عشر 

د/ إيناس محمود أحمد خلف  فاعلية وحدة تعليمية في اآلالت والمعدات لطالب قسم المالبس والنسيج  .5

، أ.د/ زينب عبد الحفيظ ، 

 م.م/ تسنيم يحي  

ة النوعية ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، مجلة بحوث التربي

 ، أبري  45العدد 

 م 5106

المؤتمر الدولى الثانى : "التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربى "  زينب عبد الحفيظ   فعالية رحلة معرفية فى تنمية مهارات التخطيط لطالب قسم المالبس والنسيج  .6

 ديسمبر. 01: الى  9فترة من فى ال –األقصر وأسوان –

 م 5101

المؤتمر الدولى الثانى : "التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربى "  زينب عبد الحفيظ -العوام  التى تؤثرعلى إندثار التراث الملبسى التقليدى فى منطقة مكة المكرمة   .7

 ديسمبر  01: الى  9فى الفترة من  –األقصر وأسوان  –

 م 5101

تطلبات التدريب الميداني لطالب أقسام المالبس والنسيج في ضوء معايير ضمان الجودة م  .8

 واالعتماد

المؤتمر العلمي الدولي الخامس كلية التربية النوعية ، جامعة المنوفية ،  د. إيناس محمود احمد خلف

 أبري 

 م 5101

 طحة والتشكي  علىاتجاهات طالب المالبس والنسيج نحو دراسة النماذج بالطريقة المس  .9

 المانيكان

د إيناس محمود احمد خلف 

 )مشترك(

المؤتمر الدولي الخامس )العربي التاسع عشر( لكلية االقتصاد المنزلي ، 

 جامعة المنوفية ، أكتوبر 

 م 5101

فاعلية استرتيجية التقويم التواصلي عبر اإلنترنت كأحد أنماط التعلم المدمج في تنمية   .11

 بس "الالنجيري"مهارات تنفيذ مال

د إيناس محمود احمد خلف 

 )مشترك(

ة نوعية ، جامعالمؤتمر العلمي السابع والدولي الثاني كلية التربية ال

 بورسعيد ، نوفمبر 

 م 5101

 العالقة بين نسب ومحيطات واطوال أجسام السيدات متوسطي الطول والوزن  .11

The relationship between proportions, circumference and length for women 

of medium weight and length 

وعية الدولي التاسع  كلية التربية الن –المؤتمر السنوي العربي الثاني عشر  سام محمد إبراهيم محمدو

 ابري   01 -05 –بالمنصورة 

 م 5101

"اإلبداع واإلبتكار والتنمية فى العمارة والتراث -المؤتمر الدولى الثالث عبد الحفيظ زينب دور العناقيد الصناعية فى رفع كفاءة المشروعات الصغيرة فى صناعة المالبس الجاهزة  .12

 )بحث مقبول للنشر( 52/4/5102-56والفنون واآلداب" اإلسكندرية 

 م5102

 اثر االتجار بالمالبس المستعملة على صناعة المالبس الجاهزة المحلية في ج.م.ع  .13

The Effect Of Merchandising Second Hand Clothes On Readymade 

Clothing Manufacturing In Arab Republic of Egypt   

 وسام محمد ابراهيم محمد 

 

 م 5102 يناير –مجلة التصاميم الدولية العدد العشرون 
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 الصناعات الجلدية: قسم  ثالثا

 جهة النشر المشاركون عنوان البحث م
سنة 

 النشر

 ة ألسلوب "الترانسفير" واستخدامه فىالقيم الجمالية واإلقتصادي  .1

 إثراء المالبس الجلدية ومكمالتها 

 

 أ.د/ ماجدة ماضى

 أ.د/ وليد شعبان مصطفى 

 د/ عال علوان

 د/ عصماء سمير

المؤتمر الدولى الثالث لكلية االقتصاد المنزلى بجامعة حلوان عنوان المؤتمر)االتجاهات 

د ( المجلة العلمية لعلوم االنسان التطبيقية  العد الحديثة فى البحث العلمى " رؤية تنموية "

 (5102مايو  6-4( الفترة ) 5102االول  االصدار الثانى )

5102 

اثر استخدام دلي  مقترح لضبط جودة العمليات االنتاجية فى   .2

 مصانع حقائب اليد الجلدية للنساء 

 5102 جامعة حلوان -مجلة علوم وفنون  د/ سحر حربى محمد

شاك  والصعوبات التي تواجه صناعة حقائب اليد فى "الم  .3

 ية مصر العربية )دراسة ميدانية("جمهور

 د/ نادية خلي  أ. 

 أ.د/حسنى الدمرداش 

 أ.م. د/ سامية الجارحـى 

 د/ سحر حربى

المؤتمر الدولي الثالث االتجاهات الحديثة في البحث العلمى "رؤية تنموية" فى الفترة من 

 جامعة حلوان. –بكلية االقتصاد المنزلى  - 5102مايو  6 – 4

5102 

 د. نجالء نعيم أمين شيخ  التقليدية فى المدينة المنورة العوام  المؤثرة على المالبس  .4

 د.ثريا سيد أحمد نصر 

 د/ نادية خلي أ. 

 5102 . 5102/  05/  51مجلة التصميم الدولية ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، 

وسائد مطرزة من العصر الصفوي باستخدام الجلد باساليب انتاج   .5

 مختلفة

Production of embroidered cushion from the 

safaid period using different methods on leather. 

 

 وليد شعبان -أ.د/

 / سوسن عبد اللطيفأ.د

 / سناء صالح الدينأ.د

 د/ فاطمة حسن

 د/ رانيا صادق سيف

( العام 15لمى فى العلوم ) مجلة علمية محكمة(  جامعة عين شمس العدد )مجلة البحث الع

5102. 

5102 

 رؤية مبتكرة لزخارف العصر اإلسالمي )العصر الصفوى(  .6

 وتوظيفها إلثراء المعلقات المطرزة 

 أ.د/ وليد شعبان مصطفى رمضان 

 د/ إلهام فتحي عبد العزيز أحمد

قتصاد المنزلى جامعة المنوفية تحت عنوان )االقتصاد المؤتمر الدولى الثامن عشر  كلية اال

 (  5106ابري  6-2المنزلى وقضايا المجتمع ( الفترة من )

5106 

 أ.د/ نادية محمود خلي   أسس تصميم االنواع المختلفة من االحزمة الرجالى والنسائى   .7

 أ.د/ وليد شعبان مصطفى  

 أ.د/ ايهاب فاض  ابو موسى 

 ح .م/ شيماء عبد الفتا

 االقتصاد المنزلى فى المواطنة ع لالقتصـاد المنزلى " تفعي  دورالمؤتمر الدولى الرابـ

 5106/ مايو  01 – 06وتنمية المجتمع " كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة حلوان من 

5106 

 الباحثة/ مــريم عباس الحسينى  مواصفــات الحذاء الطبى لمرضى أخمص القــدم   .8

 مود خلي  ا.د. نادية مح

 د. محمد على علوى 

 د. سناء محمد فتحى

كليــة االقتصـاد المنزلى " تفعي  دور االقتصاد المنزلى فى لالمؤتمــر الدولى الرابع 

 . 5106مايو  01 -06المواطنة وتنمية المجتمع " جامعة حلوان ، من 

5106 

لسكرى فى مرحلة مواصفـات الحـذاء الطبى لمرضى القــدم ا  .9

 ور العظميةالكســ

 الباحثة/ خلود السيد محمد الهادى 

 ا.د. نادية محمود خلي  

 ا.د. محمد إبراهيم شرقاوى 

 د. سناء محمد فتحى

كلية االقتصاد المنزلى " تفعي  دور االقتصـاد المنزلى فى المـواطنة لالمؤتمـر الدولى الرابع 

 . 5106مايو  01 -06وتنمية المجتمع " جامعة حلوان ، من 

5106 
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 5106 .5106 –كلية االقتصاد المنزلى  -مجلة علوم االنسان التطبيقية د/ نجالء صبحى محمد اسلوب مقترح النتاج النعال المطاط ) الرابر( لالحذية الرجالى   .11

 أحمد السعيد محمد السعيدالباحث/  وإنتاج األحذية فى تصمي " Corel Draw "دور برنامج   .11

 ا.د. نادية محمود خلي 

 أحمد وحيد مصطفى ا.د.

 د. سناء محمد فتحى

كلية االقتصـاد المنزلى " تفعي  دور االقتصـاد المنزلى فى لالمؤتمـر الدولى الرابع 

 . 5106مايو  01 -06المـواطنة وتنمية المجتمع " جـامعة حلوان ، من 

5106 

العـوامـ  المـؤثرة على تصميم أحـذية األطفـال فى مـرحلتى   .12

 تأخـرةى والمالطفـولة الوسط

 سارة خالد محمد طه م. 

 نادية محمود خلي  ا.د. 

 سناء محمد فتحىد. 

كلية االقتصاد المنزلى " تفعي  دور االقتصاد المنزلى فى المواطنة لالمؤتمر الدولى الرابع 

 . 5106مايو  01 -06وتنمية المجتمع " جامعة حلوان ، من 

5106 

 شيماء عبد الفتاح إبراهيم م.  حــزمة الرجـالى والنسائىن األأسس تصميم األنواع المختلفة مـ  .13

 نادية محمود خلي  ا.د. 

 إيهاب فاض  أبو موسى ا.د. 

 وليد شعبان مصطفىا.د. 

كلية االقتصـاد المنزلى " تفعي  دور االقتصـاد المنزلى فى لالمؤتمــر الدولى الرابع 

 . 5106مايو  01 -06المـواطنة وتنميـة المجتمع " ، جامعة حلوان من 

5106 

أثر اختالف خامات التقوية الالصقة على مظهرية الجيوب فى   .14

 صناعة المالبس الجلدية

 ا.م.د/سحر حربى محمد 

 د/ جيهان فهمي مصطفي

قب  في اضر ورؤي المستحالمؤتمر العلمي الرابع )الدولي الثاني( التعليم النوعي تحديات ال

 جامعة عين شمس. –نعقد بمقر كلية التربية النوعية م الم5101فبراير  01 – 05الفترة من 

 م5101

5101 

" فاعلية برنامج تدريبي لتأهي  المرأة المعيلة للعم  في مجال -  .15

  -المصنوعات الجلدية اليدوية"

 أ.م.د/سحر حربى محمد 

 د/ إيناس عصمت عبد هللا

قب  في اضر ورؤي المستحالمؤتمر العلمي الرابع )الدولي الثاني( التعليم النوعي تحديات ال

 جامعة عين شمس. –م المنعقد بمقر كلية التربية النوعية 5101فبراير  01 – 05الفترة من 

 م5101

5101 

فاعلية مقرر الكترونى فى تنمية مهارات انتاج الحقيبة الرجالى   .16

قسم الصناعات الجلدية بكلية  –لدى طالب الفرقة الرابعة 

 االقتصاد المنزلى 

 شعبان مصطفى   أ.د/ وليد

 أ.د/ ايمان صالح الدين صالح  

 م.م/ هالة مدحت كام 

المؤتمر العلمى الدولى الخامس لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية تحت عنوان )التعليم 

 (5101ابري   1-5وريادة االعمال التحديات والتطوير (الفترة من )

5101 

 –لمفاص  منظور وظيفى وجمالى لمالبس مرضى )خشونة ا  .17

 والروماتويد( من السيدات كبار السن 

 أ.د/ وليد شعبان مصطفى رمضان

 د/ هشام احمد السيد عاصم 

 د/ ياسمين الكحكى 

 م/ لبنى عبد العظيم

 5101 .5101 -مجلة كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

توظيف بقايا جلود مصانع المنتجات الجلدية فى إنتاج بعض   .18

 ات الجلدية انواع المصنوع

 أ.د/ نادية محمود خلي  

 أ.د/ وليد شعبان مصطفى  

 م/ فاطمة ابراهيم  

 5102 . 5102يناير  –مجلة التصميم الدولية 
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 إدارة مؤسسات األسرة والطفولة: قسم  رابعا

 جهة النشر المشاركون عنوان البحث م
سنة 

 النشر

إدارة صراع األدوار فاعلية برنامج إرشادي لتمكين المرأة العاملة من   .1

 وعالقتها بتحسين نوعية الحياة"
 Effectiveness of the mentoring program to empowerment of 

working women from roles Conflict management And its 

relationship to improving the quality of life 

 5102 (.10)ع–الجمعية المصرية لإلقتصاد المنزلي  -مجلة اإلقتصاد المنزلي الصفتى .د. وفاء صالح مصطفىا

زلية رعاية المنفاعلية تطبيق برنامج تدريبي لجليس المسن بأساليب ال  .2

 المتكاملة للمسن 

Effectiveness of the application a training program for elderly 

sitter about methods of integrated home care  for the elderly 

 (.10ع)–الجمعية المصرية لإلقتصاد المنزلي  -مجلة اإلقتصاد المنزلي الصفتى .د. وفاء صالح مصطفىا

 

5102 

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية وعي األمهات بمعايير جودة عناصر التصميم   .3

الداخلي لحجرة األطفال ذوي اضطراب قصور االنتباه المصاحب بفرط 

 النشاط الحركي واالندفاع

The Effectiveness of an Indicative Mentoring Program for the 

Development of Awareness of Mothers with Quality Standards 

of Interior Design Elements for Child's Room with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder 

( 52مج ) -( 5102د المنزلي ، جامعة المنوفية ، أبري  )مجلة كلية االقتصا .د. وفاء صالح مصطفى الصفتىا

 (.5ع )

 

5102 

ون إدارة الصيانة بمطابخ بعض المؤسسات الخدمية كمايدركها العامل  .4

 وعالقتها بالرضا المهني لديهم

kitchens maintenance management of some service institutions 

as Perceived by the personnel and its Relation to Their career 

Satisfaction   

  (.0( ع )56مج ) -مجلة كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، يناير  .د. وفاء صالح مصطفى الصفتىا

 

5106 

" إدارة الذات وعالقتها بمستوى طموح الشباب الجامعي في ضوء التحديات   .5

 في المجتمع المصري المحلية والعالمية

Self- Management and its relationship to Aspiration Level for 

University Youth in Light of the Local and Global Challenges 

in Egyptian Society 

مجلد المؤتمر الدولى الدولى الرابع، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان "  ا.د. وفاء صالح مصطفى الصفتى

-06إلقتصاد المنزلى فى المواطنة وتنمية المجتمع " تفعي  دور ا

01/2/5106 . 

 

5106 

" المؤتمر الدولي األول التربية النوعية وجودة العم  المجتمعي رؤية  أ.د / حنان محمد السيد ابوصيرى  إدارة الوقت والجهد لربة األسرة العاملة وعالقته بشعورها بجودة الحياة  .6

-52كلية التربية النوعية بقنا فى الفترة من –ادى مستحدثة " جامعة جنوب الو

 نوفمبر. 51

5101 
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إرشادى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتمكين الشباب من  فاعلية برنامج  .7

 مواجهة معوقات إدارة المشروعات الصغيرة 

The Effectiveness of a Guide Program by Using Information 

Technology to Enable the Youths Confronting the Obstacles 

Related to the Managements of Small Projects” 

 -الدولي التاسع( لكلية التربية النوعية -مجلد المؤتمر )العربي الثاني عشر .د. وفاء صالح مصطفى الصفتىا

جامعة المنصورة تحت عنوان "تطوير مخرجات التعليم العالي النوعي في 

 م.5101ابري   02 -01ربي في ضوء التنافسية العالمية" مصر والعالم الع

5101 

ة القتها بداوفعياستراتيجيات إدارة اإلختالف بين المتزوجين حديثاً وع  .8

 الزوجة لإلنجاز

 –المؤتمر الدولي الخامس  –جامعة المنوفية –مؤتمر كلية االقتصاد المنزلي  د. رغدة محمود احمد

 أكتوبر 01-06من  –د المنزلي العربي التاسع عشر لالقتصا
5101 

الكفاءة االجتماعية لألبناء وعالقتها بالمساندة األسرية المقدمه لكبار السن   .9

 كاسها على الصحة النفسية لديهم وانع

عة بور جام –المؤتمر العلمي السابع والدولي الثاني لكلية التربية النوعية  د. رغدة محمود احمد

التنمية في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين " من سعيد بعنوان ) آفاق 

02-09 

5101 

قتها بتوافقها النفسي الرعاية المؤسسية كما يدركها الطف  اليتيم وعال  .11

  واالجتماعي

 

 أ.د زينب محمد حسين حقى 

 أ.م.د آمال يوسف خليفة غراب

 الباحثة / ناهد قطب حواس

  5102 مجلة الطاقة    عدد يناير  

فاعلية برنامج ارشادى لتوعية العاملين بمؤسسات األطفال األيتام باالتجاهات   .11

 الحديثة نحو أساليب الرعاية المتكاملة

 أ.د زينب محمد حسين حقى 

 أ.م.د آمال يوسف خليفة غراب

 الباحثة / ناهد قطب حواس

 5102 مجلة الطاقة   عدد يناير  

الئمة لعاب المت بمعايير اختيار األفاعلية برنامج ارشادى لتنمية وعى األمها  .12

 لبيئة طف  الروضة

المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثالث بعنوان  –مؤتمر جامعة عين شمس  د.رغدة محمود احمد

خنه العين الس–" االتجاهات العالمية المعاصرة وتطوير التخصصات النوعية 

 فبراير 55-51من 

5102 

الئمة لعاب المة وعى األمهات بمعايير اختيار األفاعلية برنامج ارشادى لتنمي  .13

 لبيئة طف  الروضة

عة عين جام –الدولي الثالث لكلية التربية النوعية  –المؤتمر العلمي الخامس  هند محمد إبراهيم

شمس تحت عنوان ) االتجاهات العالمية المعاصرة وتطوير التخصصات 

 انعقاد المؤتمر : العين السخنةفبراير  مكان  55- 51النوعية ( في الفترة من 

5102 

فاعلية برنامج ارشادى لتنمية الوعي باالستخدامات صديقة البيئة لألجهزة   .14

 زلية كمدخ  لتحسين كفاءة الطاقةالمن

عة عين جام –الدولي الثالث لكلية التربية النوعية  –المؤتمر العلمي الخامس  هند محمد إبراهيم

ت العالمية المعاصرة وتطوير التخصصات شمس تحت عنوان ) االتجاها

 فبراير  مكان انعقاد المؤتمر : العين السخنة 55- 51النوعية ( في الفترة من 

5102 
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 االقتصاد المنزلى التربوى: قسم  خامسا

 جهة النشر المشاركون عنوان البحث م
سنة 

 النشر

 وكفاءة لمالع اتعملي لتنمية المنزلي االقتصاد تدريس في مقترحة استراتيجية  .1

 االعدادية المرحلة تلميذات لدي التعلم متعة وتحقيق المدركة الذات

  السيد يوسف نهي /د

 علي مصيلحي نورا /د

 دمجل ، حلوان جامعة التربية كلية  واجتماعية تربوية درسات مجلة

 . الرابع العدد ، والعشرون الحادي

 اكتوبر

5102 

االقتصاد المنزلى وبعض المواد الدراسية تصميم وحدات تدريسية متكاملة فى   .2

األخرى لتلميذات المرحلتين االبتدائية واإلعدادية وقياس فعاليتها على مهارات 

 التفكير العليا واالتجاه نحو المادة

 أ.د/ كوثر حسين كوجك

 أ.د/ صالح الدين عبد الحميد خضر

 أ.د/ إيمان عبد الحكيم الصافورى

 د/ مديحة حمدى السيد

الدولى الرابع لالقتصاد المنزلى بجامعة حلوان "تفعي  دور  المؤتمر

 االقتصاد المنزلى فى المواطنة وتنمية المجتمع"

مايو 

5106 

تصميم استراتيجية مقترحة قائمة على المدونة التعليمية بمقرر اللغة االنجليزية   .3

لشعبة االمتخصصة لتنمية دافعية التعلم واإلتجاه نحو استخدام االنترنت لطالبات 

 التربوية بكلية االقتصاد المنزلى

المؤتمر الدولى الرابع لالقتصاد المنزلى بجامعة حلوان "تفعي  دور  منى عرفه عبد الوهابد/ 

 االقتصاد المنزلى فى المواطنة وتنمية المجتمع"

مايو 

5106 

برنامج تدريبي مقترح قائم على نظرية تريز لح  مشكالت اإلنتاجية إبداعيا   .4

 ى اإلنتاج فى ضوء مجتمع المعرفةلمدير

 أسامة أبو هشيمة. ا.د. 

 منى عرفه عبد الوهابد. 
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برنامج مقترح لتوظيف مشروعات التعلم الخدمى بمقرر طرق التدريس لتنمية   .5

صاد تالتفكير الناقد وخفض قلق المستقب  المهنى لدى الطالبة المعلمة شعبة االق

 المنزلى التربوى

يناير  جامعة المنوفية -مجلة كلية االقتصاد المنزلى  د. مديحة حمدى السيد 

5101 

وحدة مقترحة لتضمين بعض مفاهيم حقوق اإلنسان فى منهج االقتصاد المنزلى   .6

لتنمية المسؤولية االجتماعية وتعزيز األمن النفسى لدى طالبات المرحلة 

 اإلعدادية

يوليو  جامعة المنوفية -مجلة كلية االقتصاد المنزلى  ى السيدد. مديحة حمد

5101 

 لتنمية ليالمنز االقتصاد تدريس في المتحرك التعليمي الوسيط توظيف فاعلية  .7

 بالمرحلة نمائيةال التعلم صعوبات لذوي التعلم متعة وتحقيق والتقني العلمي التنور

 االعدادية

  بدير هللا فتح مها /د.م.أ

  علي مصيلحي نورا /د

 الغول محمد سعيد سارة /م

"  انبعنو طنطا جامعة النوعية التربية بكلية الخامس العلمي المؤتمر

 في"  يناءس وتطوير لتنمية مشروعات ابتكار في ودوره النوعي التعليم

 .الشيخ شرم بمدينة 5102 مارس 51-50 الفترة

 مارس

5102 

 الثاني لجي ا تطبيقات علي قائمة رحةمقت تفاعلية اللكترونية تعلم بيئة تصميم  .8

 التدريس ققل واختزال المهنية الكفايات وتنمية التحصي  علي وفاعليتها للويب

 حلوان جامعة المنزلي االقتصاد بكلية المعلمين الطالب لدي

  علي مصيلحي نورا /د

 اللوزي عطية محمد ارزاق/ د

 يف راتيجيةاست توجهات"  بعنوان السادس الدولي العلمي المؤتمر

 امعةج النوعية التربية كلية"  العم  سوق ومتطلبات النوعي التعليم

 . م 5102 ابري  54-51 الفترة في ، المنوفية

 ابري 

5102 

 
 
 
 
 
 


