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 المؤهالت العلمية :
بعناوان   11/7/1994أمومة وطفولة بتااري   اقتصاد منزلي()دكتوراه الفلسفة من جامعة اإلسكندرية  .1

  ا تخطيط وتنفيذ وتقييم برنامج تدريبي في مجاالت االقتصاد المنزلي ألطفال متخلفين عقلي
بعنوان   دراسة  19/1/1989ماجستير من جامعة اإلسكندرية )اقتصاد منزلي( أمومة وطفولة بتاري   .2

 .  كندرية وريف البحيرةمقارنة لمشكالت الفتيات المراهقات بين حضر اإلس
 . 1984بكالوريوس زراعة جامعة اإلسكندرية شعبة االقتصاد المنزلي دور يونيو  .3

 : التدرج الوظيفي

   8/2018منذ  مستشار علمي بأكاديمية زويل للتنمية واالبداع والصداقة بين الشعوب 

  2021 داقة بين الشعوبأكاديمية زويل للتنمية واالبداع والصالحصول علي الدكتوراه الفخرية من 

    11/2/2016جامعة المنوفية اعتبارا من  –رئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات بكلية االقتصاد المنزلي 
 .21/8/2017الي  ولمدة ثالثة سنوات

    جامعة المنوفية اعتبارا من  –رئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات بكلية االقتصاد المنزلي
  .13/12/2015الي نواتولمدة ثالثة س19/8/2013

    ولمدة ثالثة سنوات. 17/7/2013مدير مركز البحوث والتنمية التكنولوجية بجامعة المنوفية اعتبارا من 

    4/6/2010اعتبارا من  خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لشئون  
 4/6/2013حتى 

   4/6/2007اعتباارا مان  خدماة المجتماع وتنمياة البيئاةجامعاة المنوفياة لشائون وكيل كلية االقتصاد المنزلاي 
 .3/6/2010حتى و

    9/2006/ 17 جامعة المنوفية اعتباارا مان –إدارة المنزل والمؤسسات بكلية االقتصاد المنزلي رئيس قسم 
 . 1/3/2010وحتى 

   لمدة عامين قابلة للتجديد 12/4/2009فية مديرا تنفيذيا لمركز تنمية قدرات ومهارات المرأة بجامعة المنو. 

    28/5/2006جامعة المنوفية اعتبارا من  –أستاذ  بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بكلية االقتصاد المنزلي. 

   1/9/2002األمارات العربية مان  بكلية العلوم األنسانية ، جامعة  رعايه االمومه والطفوله ـ أستاذ مشارك 
 .31/8/2006حتى و

 حتااى  17/10/2001كياال كليااة االقتصاااد المنزلااي جامعااة المنوفيااة لشاائون التعلاايم والطااالب اعتبااارا ماان و
 تاري  االعارة. 1/9/2002

   1/9/2002وحتى   22/4/2000رئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات اعتبارا من . 

   المنوفياااة اعتباااارا مااان جامعاااة  –أساااتاذ مسااااعد بقسااام إدارة المنااازل والمؤسساااات بكلياااة االقتصااااد المنزلاااي
27/2/2000. 

    جامعااااة المنوفيااااة اعتبااااارا ماااان  –ماااادرس بقساااام إدارة المناااازل والمؤسسااااات بكليااااة االقتصاااااد المنزلااااي
27/9/1994. 

  ة المنوفياااة اعتباااارا مااان مااادرس مسااااعد بقسااام إدارة المنااازل والمؤسساااات بكلياااة االقتصااااد المنزلاااي جامعااا
21/5/1990. 

 عضوية اللجان و المجالس :
لجنة العلمية الدائمة ) لجناة االقتصااد المنزلاي ( لترقياة اعضااة هيئاة التادريس االسااتذه واالسااتذه اعضو ـ 1  

 . 2019/2022للدورة الثالثة عشر   بالجامعات المصرية المساعدين
ذه لجناة العلمياة الدائماة ) لجناة االقتصاااد المنزلاي ( لترقياة اعضااة هيئاة التادريس االسااتذه واالساااتاعضاو ـا 2

 م.2013/2015 للدورة الحادية عشر  المساعدين بالجامعات المصرية
باللجنة العلمية الدائمة ) لجنة االقتصاد المنزلي ( لترقية اعضاة هيئة التادريس االسااتذه  لجنة التحكيمعضو  ـ3

 م. 2008/2022 منذ واالساتذه المساعدين بالجامعات المصرية
/ مركااز التطااوير االسااتراتيجي  االكااادميين العااراقيينلنقابااة  لمااي الثااانيالعمااؤتمر لعضااو اللجنااة العلميااة لـاا 4

قضاايا التعلايم وتحدياتاه فاي لال التطاورات ، تحات شاعار  وجامعة صالح الدين وعمادة كلية التربياة االساساي
 ..2020يوليو العراق/  جامعة صالح الدين / اربيل المعرفية والتكنولوجية المتسارعة ،
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/ مركااز التطااوير االسااتراتيجي  االكييادميين العييرا يينلنقابيية  العلمييي الولمااؤتمر للعلميااة لعضااو اللجنااة اـاا 5
بالتعاون مع عمادة كلية التربية األساسية ، تحت شعار العلوم اإلنسانية والصرفة نحو التعليم المعاصر،  جامعة 

 .2019فبراير  العراقدهوك / 
األردنياة، كلياة األميار فاي جامعاة  الميرة  ييي االكاديمييابعناوان  عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلماي األولـ 6

 م.2020/ 4/ 15/17 عمان/ الردن سات الدوليةاالحسين بن عبد هللا الثاني للدر
اللمملكااة العربيااة  مكااة المكرماة ام القير بجامعيية عضااو لجناة تحكاايم ترقياة االساااتذة واالساااتذة المسااعدين ـا 7

 .2020/ 2018السعودية 
بجادة المملكاة العربياة   بجامعية المليع عبيد الع يي شااركين ضو لجناة تحكايم ترقياة االسااتذة واالسااتذة المع ـ8

 .2020، 2019/ 2016السعودية 
كلياة التربياة ، جمهورياة العاارا   ،جامعية بديدادبعضاو لجناة تحكايم ترقياة االسااتذة واالساااتذة المسااعدين ـا  9

 .2019، اكتوبر2014ديسمبر 
باللمملكاة  جامعية الديدود الايمالية) االساكان وادارة المنازل(  تقييم البرنامج االكاديمي ة تحكيمعضو لجنـ 10

  .2014العربية السعودية 
الفحص واألستماع للمتقدمين لولاائف مدرساين بقسام األقتصااد المنزلاي، كلياة التربياة  تحكيم لجنةعضو   ـ11

 .2014النوعية، جامعة أسوان  فبراير 
اللمملكاة العربياة  جامعية االميير  نيور   بالرييا ة االساتذة واالسااتذة المسااعدين ة تحكيم ترقيعضو لجن ـ12

 . 2020، 2014، 2013، 2010السعودية 
 عضو اللجنة العلمية في مجلة كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة المنوفية .ـ 13
مج التعليم براعتماد األكاديمي لمؤسسات و  اال عضو اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي العربي الدولي األولـ 14

  2009 ـ و العالم العربي العالي النوعي في مصر
للمؤتمرالعلمي السنوى العربي الثاني عشر ـ الدولي التاسع   تطوير مخرجات التعليم عضو اللجنة العلمية  ـ15

تربية النوعية جامعة المنصورة العالي النوعي في مصر والعالم العربي في ضوة التنافسية العالمية  كلية ال
 .2017ـ ابريل 15/13
للمؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية   التعليم وريادة عضو اللجنة العلمية  ـ16

 . 2017/ ابريل 2/3  االعمال
معة كفر الشي    جاعضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية النوعية ـ 17
22/27/2017. 
الخامس   التعليم النوعي ودورة في ابتكار مشروعات التنمية للمؤتمر العلمي الدولي عضو اللجنة العلمية  ـ18

 م. 2018مارس  21/23وتطوير سيناة 
معة محكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة إدارة المنزل بالمؤتمر الدولي األول لكلية التربية النوعية جا -19

 بمقر إدارة جامعة الزقازيق. 2/3/2019الزقازيق 
محكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية جامعة  -20

 بالغردقة. 2019/ابريل / 9ـ6طنطا 
لكلية التربية النوعية جامعة  محكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدوليـ 21 

 .بالمنصورة 2019/ ابريل/25المنصورة 
لكلية التربية النوعية جامعة  نيمحكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدولي الثاـ 22

 بالغردقة. 2019/ كتوبر/ا 9ـ6 كفر الشي  
تخصص إدارة المنزل المعتمدة  س بنلام الساعاتمحكم خارجي لآلئحة الداخلية لمرحلة البكالوريو ـ23

 .12/1/2020 كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق والمؤسسات
 .2021/ 5 /24:26 ـ محكم باللحنة العلمية للمؤتمر االفتراضي لكلية التربية النوعية ـ جامعة طنطا 24
 :  والدوليةمدلية من المجالت التدكيم البدوث العلمية للعديد بلجان عضو ـ 24
 مجلة البحوث لالقتصاد المنزلي ـ كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة المنوفية.   -
 جامعة االسكندرية .ـ مجلة البحوث الزراعية ـ كلية الزراعة    -
 ـ كلية الزراعة ـ جامعة االسكندرية تبادل العلميمجلة بحوث ال   -
 ـ مجلة بحوث التربية النوعية ـ جامعة الزقازيق.      .بحوث التربية النوعية ـ جامعة المنصورةمجلة    -
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 ـ مجلة بحوث التربية النوعية ـ جامعة كفر الشي .     .مجلة بحوث كلية التربية النوعية ـ جامعة طنطا   -
 اإلسكندرية.مجلة بحوث التربية النوعية ـ جامعة  ـ         المنيا.مجلة بحوث التربية النوعية ـ جامعة  -
 ةٌ.يجامعة المنوفـ ة  يئيبحوث البالمجلة ـ        اشمون ـ جامعة المنوفية. ربية النوعيةمجلة بحوث الت  -
 . التقنية خضور  جامعة يلسطين بفلسطينكلية التربوية  خضوريمجلة    -
 جامعة دهوع ـ العراق.مجلة كلية التربية األساسية ـ   -
 .العراق جامعة صالح الدين ـمجلة كلية التربية األساسية ـ      ـ   
 .عمان/ الردنالجامعة الردنية ـ ـ رابطة االكاديميات االردنيات مجلة      ـ  
 

 : بيةيالدورات التدر
  : ـتدريبية من الهيئة القومية لالعتماد والجود دورات ( 4)  عددالدصول علي    
 .2016ديسمبر ،  التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي "بعنوان ــ 1
 .2017فبراير ،  توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم" بعنوان ـ2
 .2017 مارس في    التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي" بعنوان ــ3
 .2018 اغسطس     المراجع الخارجي  ـ بعنوان4

 .2009في  QAAP2 فريق زيارة اعتماد  كلية االقتصاد المنزلي منسق-  
 . 22/24/4/2018في  كلية االقتصاد المنزليريق زيارة االعتماد ف ــ منسق

 . 2016/2019 كلية االقتصاد المنزلي  المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية    منسق معيارـ 
 .2020نوفمبر   د المهارات األساسية للتعليم عن بع    للبرنامج االلكترونيالحصول علي دورة ـ 
 
 وتوكالت تعاون:مااريع بدثية وبرال
ج تدريبي لريادة جامعة المنوفية بعنوان  برنامادارة البحوث العلمية ـ ـ مشروع بحثي تطبيقي ممول من  

ادارة البحوث   االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث /للمستقبل المهنيللتخطيط الفتيات االعمال إلعداد 
 2017العلمية 

تاري  بدة المشروع  شهر،12نية على االمان في البيئة، مدة تنفيذ المشروع تدريب ذوى االعاقة الذه مشروعـ  
 تابع لجنة االستراتيجية، جامعة المنوفية. 3/2015تاري  اإلنتهاة من المشروع :  9/2014: 
تعاون بين مركز البحوث والتنمية التكنولوجية بجامعة  بصفتى مدير للمركز تعاون  بروتوكول عقد اتفا  ــ

 .  عامولمدة  2015ية وجمعية وان واي اكاديمي للتدريب منذ مايو المنوف
تعاون بين مركز البحوث والتنمية التكنولوجية بجامعة  مدير للمركز بصفتى تعاون  بروتوكول عقد اتفا ــ 

 . ولمدة عام 2015ة منذ مايو ريب لذوى القدرات الخاصدالمنوفية وجمعية البسمة الخيرية بهدف الت
 

 :ــ العلمي اإلنتاج
  :الكتب المؤلفــة 

للطباع والنشار ، االساكندرية تارقيم دولاي  الساماحة) باين النلرياة والتطبياق ( ـ دور  نميو ورعايية الطفيل ـ  1
 م .2013 رابعة، الطبعة ال 779ـ 5106ـ17ـ9
دار الكتاااااب والوثاااااائق المصااااارية ، رقااااام  –( 2013)دليليييييع إلليييييي اإلدار  العلميييييية للايييييئون المن لييييييةـااااا 2
  الطبعة الثانية. I.S.B.N 977- 17 – 5374 – 6(، الترقيم الدولي2074/2008إليداع)ا
، ترقيم  3624/2001:دار الحسيني للطباعة والنشر المنوفية رقم ايداع  موارد االسر  وترايد االستهالعـ  3

 .م2010 ثانيةالطبعة ال . I.S.B.N 977-6067-78-6 دولي
 الاادولي( التاارقيم  7420/2006)رقاام اإليااداع  المنوفيااة ، طبااع والنشاار، دار الحسااين للـ  رعاييية االمـاا 4

I.S.B.N 977-6067-52-2  (.2018)  ثانيةالطبعة ال 
، تارقيم دولاي  3622/2007ـ دار الحسيني للطباعة والنشار المنوفياة، رقام اياداع  تأثيث المسكن وتجميلهـ 5

I.S.B.N 977-6067-77-8 . م2010 ثانيةالطبعة ال. 
 .777ـ 5106ـ17ـ6للطبع والنشر،االسكندرية ترقيم دولي السماحةراد(2007)ادار  مؤسسات الطفولةـ 6
،  3623/2007ـ دار الحساايني للطباعااة والنشاار المنوفيااة رقاام ايااداع  إلدار  االدوات واالجهيي   المن ليييةـ  7

 .م2010 ثانيةالطبعة ال . I.S.B.N 977-6067-78-6 ترقيم دولي
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، منشاأة  المعاارف ،  يب المتخلفين عقلييا عليي السيلوع االسيتقاللي ييي المهيارات المن لييةالمراد يي تدرـ 8
 I.S.B.N.977..03.9777..7(، الترقيم الدولي 4058/95رقم اإليداع) 0م(1995اإلسكندرية )

-I.S.B.N 977 تارقيم 3649رقام اإلياداع  المنوفياة ،دار الحساين للطباع والنشار، ـ  إلدار  السيكن االسير . 9
6069-80-9  . 

 21546) دار الحسااين للطبااع والنشاار، رقاام اإليااداع( ـ  2007) موسييوعة مبييادق اال تصيياد المن ليييـاا 10
  .I.S.B.N 977 – 6067 – 84 - 0(،الترقيم الدولي2007/

.  775ـاا 5106ـاا17ـاا5للطبااع والنشاار، االسااكندرية تاارقيم دولااي  السااماحةدور ـ  ادار  مؤسسييات المعييا ينـاا 11

2007 

كتاااب للبحااوث المشاااركة مااع أعضاااة هيئااة التاادريس بقساام علااوم االساارة فااي أعااداد  : لبدييوث التطبيقيييةاـاا 12
 م. 2002/2006، كلية العلوم األنسانية ، جامعة األمارات العربية  النطبيقية

إدارة المناازل  المشاااركة مااع أعضاااة هيئااة التاادريس بقساام( : 2018) إلدار  الدوات والجهيي   المن لييية ـاا13
 .دار محمد حنفي للطبع  عة المنوفية ،جام

تابع وحدة التعليم االلكتروني ، جامعة المنوفية  االدار  العلمية للائون المن لية:  انتاج مقرر الكترونيـ 14

 .2018ومفعل حتي  2010

وني ، تابع وحدة التعليم االلكتر،  ) بين النظرية والتطبيق( نمو الطفل ورعايتهمقرر الكتروني : اج تانـ 15

 .2022جامعة المنوفية 
عة مجا للتعليم االلكتروني بعنوان  علم نفس النمو انتاج علي منصة المرك  القومي تفعيل مقرر الكترونيـ  16
  .2021/2022العام الدراسي  بنها 

 
صير   تعّد هذه الكتب بمثابة مراجع اساسية للتدريس منها بكلييات اال تصياد المن ليي والتربيية النوعيية بم    

وكييذلع مراجييع اساسييية يييي المجييال بكليييات التربييية بالمملكليية العربييية السييعودية والج ائيير وسييورية ودوليية 

 . االمارات العربية والكويت وليبيا

 البداث الماور 
-1995ؤتمرات الدولية  بداية من المت المدلية والقومية والمجالببدث علمي ( 107تم نار عدد )ــ   
    والعال ات االسرية  تأهيل المعا ين ذهنيا  ص "ادار  مؤسسات االسر  والطفولةتخصمجاالت ال يي 2022

 .التصميم الداخلي للمسكن

لتفعيل دور مؤسسات التعليم  مبادرة تطويرية (:2022نعمة ر بان   سماح عبد الفتاح ) :بعنوان ور ة عمل 
، الجمعية الدولية للتعليم ول وسفراة التطوير الد عمال االجتماعية  ، مؤتمر مستقبلالعالي لتوطين ريادة اال

 . مارس 26.27والتعلم االلكتروني ، المؤتمر الدولي الثاني 
الشباب الجامعي وعي لتنمية  ارشادي فاعلية برنامج (:2022  سماح عبد الفتاح)نعمة ر بان :البدث االول

 ( 66العدد)مجلة كلية التربية النوعية  صي،وعالقته بالطموح الشخ بالريادة االجتماعية كمدخل لحياة كريمة
 .لمنصورةجامعة ا، غسطسا

 وعالقته المشاركة بمهارة األم وعى(: 2021)  امينة يتدي نعمة ر بان  سماح عبد الفتاح :لثانيالبدث ا
 لشي ة كلية التربية النوعية العدد أكتوبر جامعة كفر امجل بالشرقية المتأخرة الطفولة لمرحلة اإلجتماعى بالنمو
استخدام تطبيق موبايل لتحفيز التفكير اإلبداعي ألدارة  (:2022)عبد هللاارين نعمة ر بان  الثاني: البدث 

   المستهلكة في ضوة االقتصاد الدائري لدى عينة من طالب الجامعة األدوات واألجهزة المنزلية وااللكترونية
 لمنصورة.جامعة اأغسطس (  66مجلة كلية التربية النوعية ، العدد)

المعاقين حركيا فاعلية برنامج ارشادي لتنمية الوعي  (:2022)الهام السواحنعمة ر بان   الثالث:  البدث
              التربية النوعية العدد، مجلة كلية مسكنلالبصمة البيئة لالمستدامة وانعكاسة علي  التصميميةمرونة الب
 .امعة المنصورةج ابريل(66)

قييم الخدمات بمؤسسات المكفوفين في ت( :2022سلمي القاسم )   ايه عبد الااييمة ر بان  نع الرابع: البدث
يناير ( 32مجلة كلية االقتصاد المنزلي،العدد)  فيجابي للكفيإلا فكيروعالقته بالت الخضراة رةداضوة اإل

 جامعة المنوفية.،
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تنمية وعي األمهات لنامج ارشادي فاعلية بر (:2022نعمة ر بان  ايه عبد الاايي ): الخامسالبدث   
ابريل  (66العدد)  ،مجلة كلية التربية النوعية  االقناع وعالقته بإدارة الجدارة الذاتية للمراهقين ،استراتيجيات ب

 منصورة.جامعة ال
فاعلية برنامج تدريبي (: 2021  سمير   نديل واماني كمال  صفاء صبدي )نعمة ر بان: السادسالبدث 

(  31 العدد)مجلة كلية االقتصاد المنزلي،، رات ذوي االحتياجات الذهنية باستخدام تكنولوجيا التعليملتنمية مها
 جامعة المنوفية.ديسمبر ،
المشكالت التى تواجه فصول الدمج : (2022)سلمي النجار مايسة الدباي نعمة ر بان   : السابع البدث

 ابريل( 33 العدد) ية لذوى القدرات الخاصة الذهنيةكبمرحلة التعليم االساسي وعالقتها بالمهارات السلو
  جامعة المنويية.

استراتيجيات الريادة الشخصية ( : 2022مرو  ممدوح صديق ) نعمة ر بان   دعاء دايظ    :منالثا البدث
 مؤتمر كلية تربية لذوي االنامل الناطقة من المقبلين علي التخرج وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

 .جامعة ال  اذيق  /مارس 17 نوعية
برنامج ارشادي لتنمية مهارات ( :2022نعمة ر بان   دعاء دايظ   مرو  ممدوح صديق )  : عتاسال البدث 

لتربية النوعية جامعة كلية ا مجلة  الشرقيةبمحافلة  قبلين علي التخرج من الصم والبكمريادة االعمال لدي الم
 .الزقازيق 
تنمية وعي العاملين بؤسسات ذوي ( : 2022  ياطمة دسان   اذا ناصف ) مة ر باننع :العاار البدث

 (ابريل ،جامعة المنوفية.33العدد )وعالقته بجودة الشخصية ، القدراسات الخاصة الذهنية باإلدارة الخضراة 
 

ريادة  اتاستراتجي :( 2021)عائاة عرب     امير  دسان   هناء سالمة نعمة ر بان داد  عارال البدث
 المنزليمجلة كلية االقتصاد ، من منلور أصحاب المشاريع الصغيرة المشروعاتوعالقتها بإدارة االعمال 
 .،جامعة المنوفية (يناير32العدد )
ة برنامج ارشادي للحد من فاعلي( : 2020) خليل تدريد بركات  بار نعمة ر بان : ثاني عارلا البدث

، عدد جامعة الذقاذيق ةمجلة كلية التربية النوعيي الشباب الجامعي ،استهالك الوجبات السريعة لدمخاطر 
 .2020يوليو
استراتيجية إدارة تمكين ذوي  (:2020مهجة مسلم   سار  عبد الكريم ) نعمة ر بان  ثالث عارلا البدث

والعشرون  مجلة المؤتمر الدولي السابع العربي والحاديالقدرات الخاصة حركياً وعالقته بالسالم االجتماعي 
 ،جامعة المنوفية.اغسطس 25/26لالقتصاد المنزلي 

مشكالت ذوي القدرات الخاصة ( : 2020) امنية رجب  امير  دسان  نعمة ر بان :رابع عاردث الالب
العقلية كما تدركها األمهات وعالقتها بالضغوط االسرية مجلة المؤتمر الدولي السابع العربي والحادي 

 ،جامعة المنوفية. اغسطس 25/26منزلي والعشرون لالقتصاد ال
التوافق الزواجي :(2020و ينب اناو )  نعمة ر بان  امير  دسان  مهجة مسلم :خامس عارال البدث

مجلة المؤتمر الدولي السابع العربي والحادي والعشرون لالقتصاد  ،وعالقة بدافعية اإلنجاز للطالبة الجامعية
 .2020 يةجامعة المنوف، اغسطس 25/26المنزلي 

وعاي العااملين بالمؤسساات التعليمياة (:2020هدوء الجي ار)، رباب ماعل، نعمة ر بان: سادس عارالبدث ال

مجلاة رابطاة الترباوين العارب بمهارة التقمص العاطفي وعالقته بالمساندة االجتماعياة لاذوي صاعوبات الاتعلم، 
 . 2020عدد يوليو
تنمية وعي العاملين (: 2020هال يوسف عبد الرؤف )نعمة ر بان  رباب ماعل  ن :عارسابع البدث ال

 . 2020 بأسس التعامل مع أجهزة المطاب  وعالقتها بضغوط العمل،مجلة رابطة التربوين العرب عدد يوليو
وعي حديثات الزواج بالمعايير االرجونوميكية  :(2019رباب ريعت ) نعمة ر بان : عار منالبدث الثا

باالستمتاع بإنجاز االعمال المنزلية مجلة بحوث كلية التربية النوعية عدد  اتهاالخدمات وعالقلتصميم منطقة 
 .2019اكتوبر 56

المساندة (: 2019)ايمان ااهين  اريف دوريةمايسة الدباي و  نعمة ر بان :عار تاسعالبدث ال
المؤتمر للشباب االجتماعية وعالقته بإدارة الوقت المخصص للمشاركة في التنمية االجتماعية واالقتصادية 
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لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق بعنوان الدراسات النوعية في المجتماعات العربية الدولي الثاني الثالث ،
 /مارس.2/3

القته مشاركة االم لطفل الروضة وع( :2019)المراسي عواطف    امير  دسان نعمة ر بان العارينالبدث 
السنوي السادس ، الدراسات النوعية ودورها في تنشيط  العلمي الدوليمر المؤت ،. بنموه االدراكي واالجتماعي

  بمدينة الغردقة.  2019مارس  6:9السياحة لتنمية االقتصاد القومي في 
: تدريب الشباب علي بعض  (2019  نجالء الناار)ر بان  نهاد رصاص نعمة:الداد  والعارينالبدث 

السنوي الثاني و المؤتمر العلمي الدوليت التسويق االبتكاري ، مكمالت التصميم الداخلي وعالقته بمهارا
بمدينة  2019مارس  6:9في  تنايط السيادة لتنمية اال تصاد القوميالسادس، الدراسات النوعية ودورها في 

  الغردقة.
رضا استراتيجية إدارة المشروعات وعالقتها بال: (2019)نعمة ر بان وهناء سالمة:البدث الثاني والعارين

كلية الدولية ، مجلة خضوري التربوية ،  دراسة ميدانية للعاملين بالمشروعات الصناعية الصغيرةعن الحياة 
 .جامعة يلسطين   بفلسطين التقنية 
التوافق ( :2018سمر الدرايجيني ) مني ةبو انب  مها اعيب  ر بان نعمة ::الثالث والعارين البدث

مجلة المؤتمر الدولي   والعوامل الخمسة الكبري للشخصية لدى الزوجات  الزواجي وعالقته باالحترا  النفسي
 .جامعة المنوييةديسمبر   23/24السادس العربي والعارون لال تصاد المن لي 

استراتيجية اإلنصات الفعال في ( : 2018  ياطمة دسان )  امير  دسان نعمة ر بان:الرابع والعارين البدث
مؤتمر التعليم النوعي االبتكارية . اإلنجاز لدى الشباب الجامعي)دراسة مقارنة(األسرة وعالقتها بدافعية 

 يوليو جامعة المنيا. /17 16وسوق العمل 
تقييم المساكن الذكية لحديثى  (2018) نعمة ر بان   ينب صالح   وسام خليفة البدث الخامس والعارين

مجلة كلية التربية النوعية بأامون ، فق الزواجيلداخلي وعالقته بالتواالزواج في ضوة متطلبات التصميم ا
 .العدد الخامس عار يوليو

فاعلية ( 2018)الدسيني ريدان  غاد  سالمة  عتر ايمان درا   نعمة ر بان :السادس والعارين البدث
المنصور   مجلة كلية ال راعة جامعة.برنامج ارشادى لتنمية ادارة الذات لدى المرأة وعالقته بالمناخ االسري

 (3)العدد 

استخدام المعا   :(2018نها عبد هللا اواة) اريف دورية    نعمة ر بان :ينعارسابع والال البدث
 المؤتمر الدولي الثاني، ها في تفعيل العالقات االجتماعيةحركيا لوسائل التكنولوجيا الحديثة ودور

 . مارس 23/ 21ة طنطا كلية التربية النوعية جامع
تنمية المهارات اللغوية  :(2018) واريف دورية ل  سمير   ندينعمة ر بان: ينعاروال منالثا البدث

، المؤتمر العربي الدولي ألطفال الحضانة باستخدام الوسائط المتعددة في ضوء جودة التعليم

 ./ابريل14ـ11ثامن، الجامعة اللبنانية ال
تنمية وعي المراهقين : (2017) ايه الاايعي و ستار   نهيبة اعيبه  نعمة ر بان:ين:عاروال تاسعال البدث

 ( يناير.1مجلة كلية االقتصاد المنزلي العدد )  بإدارة المشروعات الصغيرة في المؤسسات اإليوائية
تنمية وعي طالب ( :2017) الهام السواح الدسيني ردان   ايمان درا     نعمة ر بان الثالثون البدث

، مجلة عالم التربية تصدرها المؤسسة العربية  وني وعالقته بالرضا االستهالكيالجامعة بالتسو  اإللكتر
لألستشارات العلمية وتنمية المارد البشرية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ورابطة 

 البحوث الحديثة ، يناير .
الوعى بالتخطيط (: 2017هناء سعيد ) لدباي  مايسة ا  نهي ستار  نعمة ر بان الداد  والثالثون البدث

 ( يناير.1مجلة كلية االقتصاد المنزلي العدد ) ،االستراتيجي لسن التقاعد وعالقته بأدراك مشكالت المسنين
فعالية :  (2017)  نعمة ر بان   عادل مبارع    ينب صالح   هالة نور الدين :الثاني والثالثون البدث

الوسائط المتعددة لتنمية وعي الفتيات المقبالت على الزواج بمسئوليات الحياه االسرية  برنامج ارشادي باستخدام
 / ابريل  .2/3  التعليم وريادة االعمال المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 

ادارة الحوار واالنصات (:2017) سار  عبد الكريم   هبة اعيب نعمة ر بان ::الثالث والثالثون البدث
المؤتمر الدولي الخامس، العربي التاسع عشر لألقتصاد المنزلي  وعالقته باتخاذ القرار كما يدركه المراهق 

 .اكتوبر  16/17االقتصاد المنزلي في خدمة المجتمع  جامعة المنوفية 
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المهارات الحياتية ألطفال التوحد :(2017 امير  دسان  همت سعد )ر بان نعمة :الرابع والثالثون البدث
المؤتمر الدولي الخامس، العربي التاسع عشر لألقتصاد المنزلي  االقتصاد المنزلي  .وعالقتها بالتوافق األسري

 .اكتوبر  16/17في خدمة المجتمع  جامعة المنوفية 

عوقات تطبيق االدارة م: (2017) المسايمان ابراهيم ، مهجة مسلم   نعمة ر بان الخامس والثالثون البدث

مجلة عالم التربية تصدرها المؤسسة العربية بمؤسسات االيواة وعالقاتها بجودة الخدمات ،االلكترونية 
ارد البشرية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ورابطة ولألستشارات العلمية وتنمية الم

 البحوث الحديثة ، يناير .
ممارسات : ( 2017دعاء مدمد   ةمنية صالح )  مرو  صادق   نعمة ر بان : السادس والثالثون ثالبد

 معلمات الروضة إلكساب الطفل بعض المهارات الحياتية وعالقته ببعض مسئوليات ربة األسرة تجاه طفلها
 . (يناير1عدد )مجلة كلية الزراعة جامعة الزقازيق 

الدعم األسري لمشاركة الشباب :(2016) جود  سماج   سلوى  غلول نعمة ر بان :السابع والثالثون البدث
مجلة كلية االقتصاد المنزلي العدد ، في العمل التطوعي بالمؤسسات الخيرية وعالقته بإدارتهم لبعض الموارد

 . جامعة المنوفية يوليو
تفعيل برامج التنمية البشرية (:  2016) ريهام جالل  مهجة مسلم  نعمة ر بان :الثامن والثالثون البدث

 ويوليعدد مجلة كلية االقتصاد المنزلي ،للمعلمين وعالقتها بإدارة المهارات الحياتية لطالب التعليم األساسي 
  .جامعة المنوفية 

نـاة كما التنشـئـة السيـاسية لألب( 2016)  عــربعائاة  امير  دسان  نعمة ر بان :التاسع والعارين البدث

 .خامسيدركها اآلباة وعالقتـها بقدرتهـم على اتخـاذ القـرار .مجلة البحوث البيئية بجامعة المنوفية العدد ال
دراسة تقييمية لبرنامج تدريب الطالبات (:2016)ابراهيم  ضديمهجة مسلم    نعمة ر بان:الربعين البدث

   .  جامعة المنوفية يوليو 4 عددمجلة كلية االقتصاد المنزلي  بالمسكن النموذجي وعالقته بمهارات إدارة الذات
التحفيز وعالقته بالكفاةة  (: 2016) ايمان  طب  امير  دسان   نعمة ر بان :واالربعين الداد  البدث

 .جامعة المنوفية ( يوليو3مجلة كلية االقتصاد المنزلي العدد ) اإلنتاجية لربة األسرة

فعالية برنامج ( :2016)ارين امس الديننعمة ر بان  لمياء اوكت  :لربعينالثاني وا البدث

مقترح قائم على نموذج التدريس الواقعي في تعديل التصورات الخاطئة لبعض مفاهيم االقتصاد المنزلي وتنمية 
من عشر لالقتصاد المؤتمر الدولي الرابع ـ العربي الثا، القدرة على اتخاذ القرار لدي طالبات المرحلة االعدادية

 ـ جامعة المنوفية2016ابريل   6ـ5المنزلي : االقتصاد المنزلي وقضايا التنمية، 

المشكالت التى تواجه المعا  ( 2016  مايسة الدباي)  نجالء يسرىنعمة ر بان:الثالث واالربعين البدث

 .المنصورة مجلة بحوث كلية تربية نوعية عدد يناير، جامعة حركيا وعالقتها بجودة الحياة.
التنمية البشرية : (2016مايسة الدباي)  نهى عبد الستار مها اعباننعمة ر بان : الرابع واالربعين البدث

المؤتمر الدولي الرابع ـ العربي الثامن عشر  ،كما تدركها األمهات وعالقتها بالسمات الشخصية لألبناة 

 .ـ جامعة المنوفيةابريل   6ـ5: االقتصاد المنزلي وقضايا التنمية، القتصاد المنزلي ل
وعى ربة األسرة ( :2015)  هناء مهني   امير  دسان منى ال اكي   نعمة ر بان :واالربعين الخامسالبدث 

 . جامعة المنوفية . (يوليو3مجلة كلية االقتصاد المنزلي العدد )  بمهارة التفاوض وعالقته بإدارة األزمات
الذكاة  :(2015)   مني ال اكي هبة هللا اعيب   ةمير  القفاش عمة ر بانن :السادس واالربعين البدث

 .  يوليو. 3مجلة كلية االقتصاد المنزلي العدد  .الوجداني وعالقته بإدارة العالقات األسرية للمتزوجات 
الوعى بإدارة بعض (:2015اسماء تالو )منى ال كي  مايسة دباي    نعمة ر بان :السابع واالربعين البدث

 ، مجلة كلية االقتصاد المنزلي عدد اكتوبر. الموارد وعالقته بالرضا عن الحياة لدى زوجات األسر الممتدة

التنشئة السياسية لالبناة كما :( 2015 ) عائاة عرب  امير  دسان   نعمة ر بان  :الثامن واالربعين البدث 

  . عدد نوفمبر  جامعة المنوفيةمجلة البحوث البيئية يدركها االباة وعالقتها بقدرتهم على اتخاذ القرار. 
وليفية للمسكن المالئمة ال: (2015) مهجة مسلم ايمان عثمان،نعمة ر بان :  االربعين التاسع و بدث

مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي،جامعة ة المنزلية لطفل ما قبل المدرسة،وعالقتها باالمان في البيئ
 (.2مجلد)25المنوفيةالعدد
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فعالية برنامج ارشادى لتنمية وعى  :)2015(امير  دسان هناء خميس نعمة ر بان:الخامسين البدث
،جامعة كلية االقتصاد المنزلي مجلة،ة االجتماعيةبالمشارك ةوعالق كالمراهقين بآداب السلو

 (.1)العدد25مجلدالمنوفية
االنترنت وعالقته بإدارة : ( 2015)نعمة ر بان  امير  دسان  ياي  عبد المنعم :الداد  والخامسين دثالب

 العدد الرابع ،جامعة المنوفية. المراهقين ،مجلة البحوث البيئية بعض الموارد لدى
تقييم مستوى جودة التعليم في مؤسسات  ينب صالح   نهاد رصاص: نعمة ر بان   :والخامسينالثاني  البدث

جامعة تحت النشر بحوث كلية االقتصاد المنزلي مجلة رياض االطفال وعالقته بالسلوك االجتماعي للطفل، ب
 .2015المنوفية 

السلوك االقتصادي لربة االسرة : (2014)اريف دورية   رباب ريعت  نعمة ر بان:الثالث والخامسين البدث
 .وعالقته بالسلوك االدخاري لألطفال ،مجلة البحوث البيئية جامعة المنوفية العدد الثالث اكتوبر 

التغيرات السياسية واالجتماعية :(2014)ايماء مصطفى مني ال اكى نعمة ر بان :الرابع والخامسين البدث
 نوعية ةكلية تربي 35عدد  ،مجلة بحوث لى إتخاذ القراروعالقتها بمستوى الطموح لدى الشباب وقدرته ع

 .ولييوجامعة المنصورة ،
االتصال الشخصي  :(2014)وسام خليفة   ينب يوسف  نعمة ر بان :الخامس والخامسين البدث

تمر الدولي الثالث المؤ،  والجماهيري ودوره في اختيار عناصر التصميم الداخلي لمساكن المقبلين على الزواج

  سبتمبر.9/10عربي السابع عشر كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ، ال
القرض  :(2014)  نهلة دسننهى عبد الستار  مهجة مسلم نعمة ر بان  :السادس والخامسين البدث

مؤتمر الدولي الثالث العربي السابع عشر كلية االقتصاد  ،وعالقته بأنماط السلوك االستهالكي لألسرة الريفية
 سبتمبر.9/10منزلي جامعة المنوفية ، ال

تنمية قدرات األطفال : (2014)نعمة ر بان  سمير   نديل  ع   مرسي  :السابع والخامسين البدث
التربوي الدولي  دي موجة لالمهات، منشور بالمؤتمرالموهوبين المعاقين بصريا من خالل برنامج ارشا

 .  الهاشمية جامعة الطفيلة المملكة االردنية/ابريل 30/ 28 السادس نحو سياسات تربوية فاعلة
برنامج ارشادي لتنمياة واتجاهاات : (2013)نعمة ر بان وربيع نويل وتدريد مدمد :الثامن والخامسين البدث

  .–يونيو ،مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي  ،ربات االسر بالتطور التكنولوجي لبعض االجهزة المنزلية
برامج التنمية البشرية وعالقتها باتخاذ القرار : (2013)نعمة ر بان  ريهام جالل ::التاسع والخامسين البدث

  .–مايو العدد الثاني لدى الشباب مجلة البحوث البيئية جامعة المنوفية 
وعاى و ممارساات رباات االسار : (2013)نعمة مصطفى ر بان   سمير   نديل  رداب  مبيا  :الستين البدث

، مجلاة البحاوث البيئياة جامعاة المنوفياة  ة مان التلاوث و عالقاة ذلاك بسالوكهن االساتهالكىلحماية البيئة المنزلي
 .أبريل 
برنااامج  :(2013)نعميية مصييطفى ر بييان  سييمير   نييديل وسييلوى   ياطميية دسييان  الديياد  والسييتين البدييث

اقين ذهنيا ، المؤتمر ارشادي لتنمية وعي وممارسات االمهات البديالت بأساليب التعامل مع االطفال االيتام المع
 .    ،جامعة المنوفية أبريل  الدولي االول كلية التربية النوعية

الممارسااات : (2013)عبييد الدميييدفى ر بييان   الدسيييني رجييب   نيبييال نعميية مصييط :الثيياني والسييتين البدييث
 .معة كفر الشي  أبريل النوعية جا اإلدارية لتلميذات المرحلة االعداية وأثرها على تحمل المسئولية كلية التربية

تنميااة وعااي : (2013)نعميية مصييطفى ر بييان  هبييه هللا اييعيب  ايييه عبييد الاييايى: الثالييث والسييتين البدييث
 جامعة المنصورة. 4وممارسات األطفال األيتام آلداب التصرف مجلة كلية الزراعة العدد

دور مراكاز المشاورة :( 2013)نعمة مصطفى ر بان  هبيه هللا ايعيب  هبية السرسيي :الرابع والستين البدث
 جامعة المنصورة  4في اكساب الشباب الوعى باألدوار الزواجية ،مجلة كلية الزراعة العدد

وعاى و ممارســاـة : (2013): نعمة مصطفى ر بان  إليمان خميس  ايميان الوايادىالخامس والستين البدث
جامعااة  2األساارة مجلااة كليااة الزراعااة العااددالمــــــااـرأة للعـمـااـل التطااوعى وعالقتااه بقاادرتها علااى إدارة شاائون 

 المنصورة.
الاانلم اإلداريااة : (2013): نعميية مصييطفى ر بييان  وربيياب ماييعل  سييدر دمييدىالسييادس والسييتين البدييث

بالمؤسسات التعليمية وعالقتها بالعنف المدرسي المؤتمر الدولي الثااني والسانوى الساادي عشار لكلياة االقتصااد 
 ./ سبتمبر11المنزلي ـ جامعة المنوفية 
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إدارة الوقاات والااروح  :(2013):نعمة مصييطفى ر بييان  وربيياب ماييعل هبة السييدرتيالسييابع والسييتين لبدييث
المعنوية للعاملين وعالقتها بالكفاةة اإلدارية للمؤسسات التعليمية المؤتمر الدولي الثاني والسانوى الساادي عشار 

 ./ سبتمبر11لكلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة المنوفية 
برنامج إرشادي لتفعيال دور األمهاات : (2013)مايسة الدباي،  : نعمة مصطفى ر بانالثامن والستين البدث

البديالت نحو أهمية تنمية قدرات الطفل اليتيم على اتخاذ القارار . مجلاة بحاوث كلياة االقتصااد المنزلاي جامعاة 
 ( ديسمبر.22المنوفية ، العدد)

فاعليااة برنااامج : (2012 )ر بييان   هبيية اييعيب   نهييى عبييد  السييتار : نعميية مصييطفىالتاسييع والسييتين البدييث
إرشادي لتنمية وعى ربات األسار بخادمات جمعياة الرعاياة المتكاملاة ودورهاا الفعاال فاي تنمياة ماوارد األسارة 

 مجلة بحوث المؤتمر الدولي االول كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية  مارس.
: جاودة اتخااذ القارارات (2012)هنياء ادميد ايو ي  ربياب مايعل ر بيان   نعمية مصيطفى  : السبعين البدث

د المنزلي وعالقتها بجودة حياة طالبات الجامعة  دراسة مقارنه مجلة بحوث المؤتمر الدولي االول كلية االقتصا
 .جامعة المنوفية  مارس

وممارساة االم لمهاارات  وعاى: (2011)ر بان  سيمير    نيديل  ايميان جليبط  : نعمة داد  والسبعين البدث
مجلاة بحاوث كلياة االقتصااد المنزلاي  لاديهم ،االتصال فى تربية االطفال وعالقتة بالتوافق النفسى واالجتماعى 

 ( ابريل.22جامعة المنوفية ، العدد)
تقييم عناصر التصميم الاداخلى : (2011):نعمة ر بان   هبه هللا اعيب  سلمى  النجارالثاني والسبعين البدث

ور االيواة وعالقته بالتوافق النفسى واالجتماعى لألطفال، مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لد
 ( يناير.21، العدد)
وعاى الشاباب باإدارة الماوارد : ( 2010): نعمة ر بان. سيمير   نيديل   نهياد رصياصالثالث والسبعين البدث

ي الراباع عشار لالقتصااد المنزلاي فاي ضاوة متغيارات االقتصااد وعالقته بمشاركتهم اإلجتماعية المؤتمر العرب
  نوفمبر  3ـ2المعاصر 
تهيئة شباب :  (2010)نعمة ر بان   يسرية عبد المنعم  سمداء سمير  دنان مرعي :الرابع والسبعين البدث

  -ونياة    طارابلس الجامعة للتعامل االلكتروناي وعالقتاه باإدارة الوقات  الماؤتمر العاالمي األول اإلدارة االلكتر
 يونيو.  4-1الجماهيرية الليبية الشعبية االشتراكية العلمى  الفترة من 

التعلايم االلكتروناي ودورة فاي : (2010)نعمة ر بان سمير   نديل  سامية إلبيراهيم :الخامس والسبعين البدث
المااؤتمر الاادولي للتعلاايم  تنميااة مهااارات التفكياار لطفاال مااا قباال المدرسااة ماان خااالل برنااامج بالوسااائط المتعااددة،

 ابريل. 6/8االلكتروني بمركز التعليم االلكتروني بجامعة البحرين في 
تقياايم اوجااه : (2010): نعميية ر بييان  درييية خييير   هبيية اييعيب   ياطميية دسييانالسييادس والسييابعين البدييث

فية المؤتمر العلمي الرعاية المتنوعة بمراكز رعاية أطفال الشوارع واثر ذلك علي نضج الشخصية جامعة المنو
الساانوي العربااي الخااامس والاادولي الثاااني ، االتجاهااات الحديثااة فااي تطااوير االداة المؤسسااي واالكاااديمي فااي 

 ابريل. 14/15مؤسسات التعليم العالي  والنوعي في مصر والعالم العربي في 
لااس القااومي لألمومااة الاادور الوقااائي للمج: (2009)نعميية ر بييان   بسيينت الميهييي :السييابع والسييابعين البدييث

والطفولة وعالقته باتجاهات ربة األسرة نحو رعاية أطفالها ،المؤتمر العربي الثالث عشر لالقتصاد المنزلي في 
 نوفمبر. 19ـ18ضوة متغيرات االقتصاد المعاصر 

دراسااة بعااض العواماال نعميية ر بان الدسيييني رجييب ودنييان ر ق ونيبييال ييصييل : : الثييامن والسييبعين البدييث
رة علااى الممارسااات االدارياااة لتلميااذات الصااف االول االعاادادي مجلاااة بحااوث كليااة الزراعااة، جامعاااة المااؤث

 . 2009المنصورة العدد  مجلد  نوفمبر 
العوائااق المعماريااة التااي تواجااه المعاااقين نعميية ر بييان  سييمير   نييديل  ربيياب ماييعل::التاسييع والسييبعين البدييث

ي. المؤتمر البيئي الدولي السنوى الرابع لجامعة المنصاورة   البيئاة حركيا وعالقتها بتوافقهم النفسي واالجتماع
 . 2009اكتوبر  29/ 28واالمان الصحي  في  

فاعلياة برناامج تادريبي لرفاع كفااةة أخصاائي نعمية ر بيان  سيمير   نيديل   اييماء الدسييني: :الثمانين البدث
لسانوي)الرابع ، والادولي االول(االعتمااد االكااديمي التغذية في إدارة الغذاة بالمدن الجامعياة، الماؤتمر العلماي ا

لمؤسساات وباارامج التعلاايم التعلاايم العاالي والنااوعي فااي مصاار والعااالم العرباي  الواقااع والمااأمول  كليااة التربيااة 
 .2009ابريل  9النوعية جامعة المنصورة في
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عالقة التحاا  د يتدى مدمد : نعمة ر بان   مدمد الدالوطي  الدسيني ريدان  ودا :الداد  والثمانين البدث
مهاااارات. الماااؤتمر العلماااي الطفااال بااادور الحضاااانة و بعاااض المقااااييس األنثروبومترياااة واكتسااااب بعاااض ال

الرابع ، والدولي االول(االعتماد االكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم التعليم العالي والنوعي فاي مصار السنوي)
 .2009ابريل  9ربية النوعية جامعة المنصورة في والعالم العربي  الواقع والمأمول  كلية الت

الاوعي بادور مكاتاب فحاص ماا قبال الازواج :  اماني  طيبسمداء سيميرر بان  نعمة :الثاني والثمانين البدث
وعالقته باالساتقرار األسارى، منشاور باالمؤتمر القاومي الراباع عشار لكلياة االقتصااد المنزلاي جامعاة المنوفياة 

2008. 
العالقة بين نوع العمل المأجور لربات االسر : سمير    نديل  سمير  عي ب  نعمة ر بان  :لثمانينالثالث وا البدث

 .2011( يوليو 23والتوافق الزواجي ،مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،العدد) 
از للزوجاة وعالقتهاا دافعياة اإلنجانعمة مصطفى ر بان  سمداء سمير   ايمان جلبط : :الرابع والثمانين لبدث

 .2008 بالتكيف األسرى، بحث منشور بالمؤتمر القومي الرابع عشر لكلية االقتصاد المنزلي
الهجرة المؤقتة للزوج وتأثير ذلك على ممارسات الزوجة ألدوارها في :: نعمة ر بان الخامس والثمانين البدث

 .2005( ديسمبر 2)43ندرية للبحوث الزراعية مجلة اإلسك،إدارة شئون األسرة والسلوك الشرائي للمراهقين  
: تخطيط وتنفيذ وتقييم برنامج إرشادي لتنمية آداب التصارف لطفال ماا ر بان   نعمة  :السابع والثمانين البدث

 .2005( ديسمبر 2) 43قبل المدرسة.منشور بمجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية 
رة مااورد األدوات واألجهاازة المنزليااة بالدافعيااة لينجاااز لاادي عالقااة إدانعميية ر بييان:  :الثييامن والثمييانين لبدييث

 .2005( 2) 43مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية امالت بمحافلة المنوفية ، ربات األسر العامالت وغير الع

الصاحافة النساائية وتأثيرهاا علاى : راييد  مدميد   ر بان   يسرية عبيد المينعم نعمة :التاسع والثمانين البدث
ة الااوعي االسااتهالكي للماارأة العاملااة وغياار العاملااة،المؤتمر القااومي ليقتصاااد المنزلااي، جامعااة المنوفيااة، تنمياا

 .2004فبراير 
التصميم الداخلى للمطب  :(  2004)، مني الذكي  عطيه السعيد شاهينمصطفى ر بان   ةنعم :التسعون البدث

 .اإلسكندريةجامعة  -زراعية المجلة االسكندرية للبحوث  .واثره على كفاةة ربة االسرة فى اداة االعمال المنزليه 
: فاعلياة دور المادن الجامعياة فاي مواجهاة مشاكالت : نعمية ر بيان   إلينياس خمييس الداد  والتسيعون البدث

( 13مجلاد )الفتيات المغتربات وأثر ذلك على تحصيلهن الدراساي ـ مجلاة االقتصااد المنزلاي ـ جامعاة المنوفياة ، 

 .2003يناير 

ممارسات االم لتنمية مهارات الطفال الكفياف فيماا يتعلاق بتحمال   :2002نعمة ر بان :والتسعون ثانيال البدث
ـ مجلد جامعة المنوفية   –مسئولياته الحياتية وتأثير ذلك على قدراته اإلدارية  ، مجلة بحوث االقتصاد المنزلي  

 أبريل  ½( ـ العدد )  12
دور برنامج جمعياة تنمياة المجتماع فاي النهاوض : 2002ر بان   درية خيرى  : نعمةالثالث والتسعون البدث

 –القتصااد المنزلاي مجلاة كلياة ا -بوعي ربات األسر الريفيات وأثر ذلك علي قادراتهم اإلدارياة واالسترشاادية 
 ، ديسمبر.جامعة حلوان 

م الاداخلي لحجارة ومساكن التصامي: 2003: نعمة ر بيان  ربييع نوييل  سيمية سيليمانالرابع والتسعون البدث
 شباب الجامعة وعالقته بقدراتهم االدارية ، مجلة كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، يوليو. 

دراسااة مقارنااة لمسااتوى الخاادمات المقدمااة : 2002نعميية ر بييان   يسييرية رجييب :الخييامس والتسييعون البدييث 
فل ـ مجلة االقتصاد المنزلي ـ كلياة االقتصااد المنزلاي . بمؤسسات األيواة وعالقتها بالتكيف النفسي والبيئي للط

 جامعة حلوان ،ديسمبر  .

فاعلياة مكاتاب التوجياه واالستشاارات األسارية نحاو إدارة :  2000نعمية ر بيان  :السيادس والتسيعونالبدث  
وحااده المااؤتمر الساانوي الخااامس الدارة األزمااات والكااوارث  –أزمااات األساار وأثاار ذلااك علااي المناااخ األسااري 

 .أكتوبر 29-28جامعة عين شمس  –بحوث األزمات كلية التجارة 
فاعلياة الرعاياة المؤسسااية لكباار السان وأثرهاا علااي : 2000نعمية مصييطفى ر بيان :السيابع والتسيعون البديث

مؤتمر العمل التطوعي واألمن في الوطن العربي مركز الدراسات والبحاوث بأكاديمياة ناايف  –توافقهم النفسي 
 /29/9-27للعلوم األمنية  المملكة العربية السعودية الرياض في   العربية
العالقاة باين وعاي رباات االسار بتبسايط االعماال : 2001نعمية ر بيان   ربييع نوييل: الثامن والتسعون البدث

لية المنزلية وكفاةتهن في ادارة شئون المنزل ـ المؤتمر السنوى الرابع لجمعية االسكندرية لألقتصاد المنزلي ـ ك
 مارس. 27الزراعة جامعة االسكندرية 
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تقياايم نوعيااة ومسااتوى الخاادمات التااي تقاادم بمؤسسااات أطفااال : 2001نعميية ر بييان :التاسييع والتسييعون البدييث
المؤتمر العربي لالقتصااد المنزلاي وتنمياة  –الشوارع وتأثير ذلك علي اضطراباتهم الوجدانية وتوافقهم النفسي 

 .جامعة المنوفية –تصاد المنزلي سبتمبر كلية االق 4-2األسرة 
تأثياث حجارات األبنااة فاى المساكن الريفاى : 2001ومهجاة مسالم وسامحاة سامير: نعمية ر بيان  البدث المائة

دراسة تقيمية على عينة من االسكان الريفى بمحافلة المنوفية المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي وتنمية األسرة 
 .جامعة المنوفية –ي سبتمبر كلية االقتصاد المنزل 2-4

دراسة وعي األمهات العامالت إلشراك أطفالهن في أداة األعماال الحياتياة نعمة ر بان : : المأئة ووادد البدث
جامعااة  -اليوميااة وتااأثيره علااي تحماال الطفاال للمساائولية المنزليااة:بحث منشااور بمجلااة بحااوث االقتصاااد المنزلااي

 . 1999( يناير  1العدد)-9مجلد-المنوفية
 -لتعديل سالوك الفتياات المتخلفاات عقلياا  من التدريب مدى فاعلية مستوييننعمة ر بان :  :واثنين المأئةث لبد

 . 1998العدد الرابع عشر ديسمبر -بحث منشور بالمجلة المصرية لالقتصاد المنزلي
اساتهالك : دراساة مادى وعاي األمهاات نحاو ترشايد : نعمية ر بيان   صيفية عبيد الع يي   وثيالث المأئية البدث

 .1998( 2) 43مالبس األطفال : منشور بمجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية 
العاادات المتعلقاة بأحذياة وجاوارب األطفاال وتأثيرهاا ر بان   صفية عبد الع يي  : نعمة  :واربع  المأئة البدث

لمصاري الثااني المؤتمر امتاأخرة بمحافلاة اإلساكندرية:علي صحة قدم الطفال فاي مرحلاة الطفولاة الوساطي وال
 . 1997مايو  25( 2/3(عدد )7مجلد) –جامعة المنوفية  –مجلة االقتصاد المنزلي -لالقتصاد المنزلي

تطبياق وتقيايم برناامج تادريبي لمهاارات السالوك نعمة ر بان   مواهب إلبراهيم عياد :  :والخمس المأئةالبدث 
 –ا: منشاور باالمؤتمر المصاري لالقتصااد المنزلاي االستقاللي فيما يتعلاق باألماان والبيئاة ألطفاال معااقين عقليا

 .1996مارس 25-24كلية االقتصاد المنزلي  -جامعة المنوفية
تخطايط وتنفياذ وتقيايم برناامج فاي النشااط التعبياري نعمة ر بان   مواهب إلبراهيم عيياد " :وسته البدث المأئة

مؤتمر الجديد في االقتصاد المنزلي ودوره مع الدرامي لتنمية قدرات األطفال المعاقين عقليا: منشور ب -الحركي
 .1996مارس 18-17الجمعيات األهلية في التنمية المتواصلة ـ جامعة االسكندرية  

دراساة تقيمياه لمساتوى األداة المهاارى لعيناة مان  :نعمة ر بان  مواهيب إلبيراهيم عيياد : وسبعة  البدث المأئة
في برنامج تدريبي علي مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي: منشور األطفال المعاقين عقليا )القابلين للتعليم( 

 27- 25جامعة عين شمس ـ بالمؤتمر الدولي الثاني لمركز اإلرشاد النفسي ذو الحاجات الخاصة ، كلية التربية 
 . 1995ديسمبر 

 
 ن العربي:بالوط الجامعات القوميةبع  الدائمة داخل مصر و ةالعلمي نللجا العلمي اإلنتاجدكيم ت
 
 .2010نوفمبر  ابتسام بنت عند هللا ال وم مشارك لترقية الي مرتبة أستاذا فحص ملفــ  1

 .السعوديةالعربية بالمملكة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  :اسم جهة النشر
 2010عبد الحميد ملف ترقية استاذ مساعد  راا عبد العاطي راغبفحص اإلنتاج العلمي للدكتور    ـ2
 مكان النشر: المجلس االعلى للجامعات مصر  الترقية االقتصاد المنزلي  لجنةالنشر: اسم جهة  
بقسم ادارة مؤسسات  ملف ترقية استاذ مساعد وياء صالح مصطفى الصفتى راإلنتاج العلمي للدكتو ـ فحص3

 جنة الترقية االقتصاد المنزلي اسم جهة النشر:  ل2011االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان مايو  والطفولة،االسرة 
 مصر المجلس االعلى للجامعات

 2012مايو /  منار عبد الردمن خضراإلنتاج العلمي للدكتور/  ــ فحص 4
 .مصر.  النشر: اللجنة العلمية الدائمة المنزلي مكانالعلمية الدائمة لالقتصاد  النشر: اللجنةاسم جهة    

 2013/ نوفمبرنالخنينيمنى عبد الع ي  تورة/ ملف ترقية استاذ مشارك للدك ـ فحص 5
 .العربية السعوديةاالميرة نورة بنت عبد الرحمن ـ المملكة  النشر: جامعةاسم جهة      
 2013نوفمبر /ابتسام بنت عبد هللا ال ومملف ترقية لدرجة استاذ اإلنتاج العلمي للدكتور/فحص    ـ  6
 العربية السعوديةلرحمن ـ المملكة نورة بنت عبد ا النشر: االميرةاسم جهة  
 /نمنير  صالح الضدياعلمي للدكتور/ملف ترقية لدرجة استاذ مشارك لفحص اإلنتاج ال فحص ـ7

  العربية السعوديةنورة بنت عبد الرحمن ـ المملكة  النشر: االميرةاسم جهة .   2013نوفمبر
 .2013/ اكتوبراستاذ لدرجة / نجالء سيد دسينفحص اإلنتاج العلمي للدكتور/   ـ 8
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 .مصر،  اللجنة العلمية الدائمة  النشر: ، مكان العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي  النشر: اللجنةاسم جهة  
 2013يوليو  /بدير إليناس ماهر الدسينيفحص اإلنتاج العلمي للدكتور/ـ 9
   .مصر ، اللجنة العلمية الدائمة نشر: مكان ال    اللجنة العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي  اسم جهة النشر:  

، بقسم ادارة مؤسسات االسرة والطفولة ، االقتصاد  ماجد  امام امام سالمفحص اإلنتاج العلمي للدكتور  ـ 10
 مكان النشر:  اللجنة العلمية الدائمة لالقتصاد المنزلي  اسم جهة النشر:.2013مايو المنزلي بجامعة حلوان 

 .مصر ائمةاللجنة العلمية الد
اقتصاد منزلي كلية  ملف ترقية استاذ مساعد دسو ي السالمنجالء عبد  اإلنتاج العلمي للدكتور ـ فحص11

 مصر لجنة ترقية االقتصاد المنزلي المجلس االعلى للجامعات اسم جهة النشر: .2013الزراعة اسكندرية 
قتصاد منزلي كلية الزراعة قسم اال ستاذا لدرجة عطو مدمد جمال مدمد  فحص اإلنتاج العلمي للدكتورـ  12

 .المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر:.   2014اسكندرية مايو
 .2014يوليو   نجالء سيد دسين لدرجة استاذ متدعيم االنتاج العلمي   ـ فحص13
لي كلية قتصاد منزقسم اال لدرجة استاذ   دسنين هللا جاب خضر ماجد فحص اإلنتاج العلمي للدكتور ـ 14

 .المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر:.   2014اسكندرية اكتوبرالزراعة 
لدرجة استاذ مساعد بقسم التربية النوعية جامعة كفر  وجيد  نصر الدينـ لفحص االنتاج العلمي للدكتور ـ 15

 المجلس االعلى للجامعات مصر.مكان النشر:    .2014سبتمبر  الشي 
 بغدادالتميمي لدرجة استاذ مساعد كلية التربية ، جامعة  صالح لبارى ياضلمي للدكتور فحص االنتاج الع16

 . جمهورية العرا ـ 2014ديسمبر 
 . 2015مارس  كلية االقتصاد المنزلي جامعة االزهر ايمان صالح ر قة فحص االنتاج العلمي للدكتورـ 17

 للجامعات مصر. األعلىمكان النشر: المجلس 
 .2015كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان نوفمبر  ياطمة عبد الفتاح تاج العلمي للدكتورةفحص االنـ 18

  .المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر:
 .2015ديسمبر  جامعة االزهر االقتصاد المنزلي كلية كياال  منى مصطفى ةللدكتور علميانتاج  فحص ـ19

 .المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر:
كلية  مناهج وطر  تدريسلدرجة استاذ مساعد  مها يتح هللا بدير نوير فحص االنتاج العلمي للدكتورة ـ20 

 . المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر: .2016حلوان االقتصاد المنزلي الجامعة:
وان المنشآت السكنية بعن  مشروع كتابلتحكيم  بالمدينة المنورة لجامعة طيبةفحص ألمانة المجلس العلمي ـ 21

 . 2015. ديسمبر السكن وادارة المؤسسات بقسم استاذ مساعد  رباب السيد ماعلالمختلفة   
مارس استاذ  بكلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان لدرجة  رشا عبد العاطي راغبفحص انتاج علمي ـ   22

 المجلس االعلى للجامعات مصر        مكان النشر:. 2016
جدة المملكة العربية  جامعة الملع عبد الع ي استاذ لدرجة  سكينة بنت مدمد باصبرينانتاج علمي  ـ فحص 23

         . 2016مارس    ،  السعودية
بكلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان   مساعد استاذ لدرجة مبروعم عبد العظيم ةدالفحص انتاج علمي ـ 24 

 لى للجامعات مصر       المجلس االع مكان النشر:. 2016 ابريل
االقتصاد المنزلي جامعة حلوان  مساعد بكليةاستاذ لدرجة   نهى يوسف السيد سعدفحص انتاج علمي ـ  25
 .للجامعاتالمجلس االعلى  مكان النشر:. 2016 ابريل
ان االقتصاد المنزلي جامعة حلو مساعد بكليةاستاذ لدرجة    امال يوسف خليفة غرابفحص انتاج علمي  ـ26
 المجلس االعلى للجامعات مكان النشر:. 2016يونيو
استاذ مساعد قسم االقتصاد المنزلي  كلية الزراعة جامعة  لدرجة دنياادمد سمير فحص انتاج علمي  ـ27

 المجلس االعلى للجامعات مصر   مكان النشر:    2016يوليو إسكندرية 
ابريل اذ بكلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان استلدرجة راا عبد العاطي راغب فحص انتاج علمي   ــ28

     للجامعاتالمجلس االعلى  مكان النشر:. 2016
المملكة السعودية  جامعة الملع عبد الع ي  جد لدرجة استاذ مشارك  نجا  مليبار فحص انتاج علمي ـ 29

 .2017يناير 
القتصاد المنزلي جامعة حلوان فبراير مساعد لكلية ا استاذ معروفوئام على ةمين د. فحص انتاج علمي  ـ30

                    .المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر:.  2017
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المجلس تربية نوعية جامعة اسكندرية بكلية  تاذلدرجة اس منى ارف مدمد عبد الجليلفحص انتاج علمي ـ 31
 .ات مصرالمجلس االعلى للجامع مكان النشر: .2017للجامعات يونيو  األعلى
لدرجة استاذ بكلية تربية نوعية جامعة الزقازيق  2017غسطس ا سماح عبد الفتاحفحص انتاج علمي  ـ32

 .المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر: .2017المجلس األعلى للجامعات اغسطس 
ة جامعة لدرجة استاذ مساعد بكلية تربية نوعي 2017أكتوبر  نادية عبد المنعمفحص انتاج علمي ـ 33

 .المجلس االعلى للجامعات مصر مكان النشر: .2017المنصورة المجلس األعلى للجامعات اكتوبر 
لدرجة استاذ بكلية تربية نوعية جامعة طنطا  2017ديسمبر  نجالء ياروق الدلبيفحص انتاج علمي  ـ34

 .رالمجلس االعلى للجامعات مص مكان النشر: .2017المجلس األعلى للجامعات ديسمبر
مكة  ام القر جامعة لدرجة أستاذ مشارك  2018ابريل  علياء علي مدمد مختارفحص انتاج علمي ـ 35

 .المملكة السعوديةالمكرمة 
 الفيوم بكلية تربية نوعية جامعة  أستاذ مساعد لدرجة عو ةسماء مدمد دميد  فحص انتاج علمي ـ 36

 للجامعات.المجلس االعلى . مكان النشر:  2018 سبتمبرالمجلس األعلى للجامعات 
  مارس  جامعة الملع عبد الع ي لدرجة أستاذ مشارك  الفت بنت عبد الع ي  االايفحص انتاج علمي ـ 37

 .العربية السعوديةالمملكة 2019
المجلس األعلى  جامعة الفيومبكلية تربية نوعية  أستاذ مساعد لدرجة خليلوياء فحص انتاج علمي  ـ38

 .مكان النشر: المجلس االعلى للجامعات .2019 مارسللجامعات 
 2019 مارس  الملع عبد الع ي لدرجة أستاذ مشارك جامعة  الهام يريج العوضيفحص انتاج علمي  ـ39

 .السعوديةالمملكة العربية 
 شمس جامعة عينبكلية تربية نوعية  أستاذ مساعدلدرجة  عبد العال امير  دسنانتاج علمي  فحصـ 40

 .مكان النشر: المجلس االعلى للجامعات .2019 نوفمبرللجامعات  المجلس األعلى
 .العراقـ بدداد  المستنصرية / أستاذ جامعةلدرجة  2019أكتوبر  بار  الطاييفحص انتاج علمي  - ـ41
المجلس  جامعة حلوانبكلية تربية نوعية  أستاذ مساعد لدرجة الكرد ةسماء صفوت فحص انتاج علمي   ـ42

 .مكان النشر: المجلس االعلى للجامعات .2019 ديسمبرعات األعلى للجام
المملكة العربية  2020يناير ام القر ةستاذ جامعة   لدرجة مني دامد موسيعلمي فحص انتاج  ـ43

 .السعودية
المجلس  االسكندريةجامعة بكلية تربية نوعية  أستاذ مساعد لدرجة النجار ادمد ايماءفحص انتاج علمي  ـ44

 .مكان النشر: المجلس االعلى للجامعات .2020فبرايرجامعات األعلى لل
 ةستاذ جامعة االمير  نور  بالريا  لدرجة لعود الرحمن بن حمد ا وجدان بنت عبد فحص اإلنتاج العلمي ـ45

 .لمملكة السعودية با 2020في يونيو 
 2020في يوليو  بدداد /المستنصريةجامعة لدرجة أستاذ  تدعيم الطائيبار   فحص اإلنتاج العلميـ 46
 . العرا
المملكة العربية  2021نايرةستاذ جامعة ام القر  ي لدرجة مدمد عمر  مر هناد   فحص انتاج علميـ 47

 .السعودية
 االقتصاد المنزلي جامعة حلوانبكلية  أستاذ مساعد لدرجة مرو  مسعد  السعيد ناجي فحص انتاج علمي ـ 48

 .مكان النشر: المجلس االعلى للجامعات .2021فبرايرالمجلس األعلى للجامعات 
كلية التربية النوعية، جامعة -أستاذ إدارة المنزل المساعد راا رااد مدمود منصور ـ فحص انتاج علمي49
 .مكان النار المجلس العلى للجامعات. 2022  يبراير  بنها
لتربية النوعية، جامعة المنصورة ، كلية ا-أستاذ إدارة المنزل المساعد  ايمان درا  يدص انتاج علميـ 50
 .مكان النشر المجلس األعلى للجامعات. 2022 يونيو
 يونيوكلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق ، -أستاذ إدارة المنزل المساعد  دعاء دايظ يدص انتاج علميـ 51

 ..مكان النشر المجلس األعلى للجامعات 2022
أستاذ إدارة المنزل المساعد ـ كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة وح ياطمة ةبو الفت يدص انتاج علميـ 52

 .مكان النشر المجلس األعلى للجامعات 2022اغسطس  .حلوان
 أستاذ إدارة المنزل المساعد ـ كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان. سناء النجار يدص انتاج علميـ 53

 ات.مكان النشر المجلس األعلى للجامع 2022اكتوبر 
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 :الجامعات بالوطن العربيبع  داخل مصر و ةالعلمي لألبداثتدكيم 
كما تدركه الزوجة وعالقته  االجتماعيوعى الزوج بأخالقيات التعامل مع مواقع التواصل ـ عنوان البدث:   

 2022تربية نوعية جامعة طنطا عدد يونيو لديها جيالزوا باالغتراب
 

مجلة تربية  ير وعالقتها بمواجهة قلق المستقبل لعينة من المطلقات حديثامقومات إدارة التغيـ عنوان البدث:  
 2022 ونيونوعية المنصور  ي
تمكين دور السياسات اإلدارية بمؤسسات الدمج لمواجهة ظاهر  التنمر وانعكاسها على ـ عنوان البدث:  

 مايو. 19ذو  الهمم مؤتمر المنصور 
لتنمية وعي ربات األسر بتكامل معايير جودة التصميم الداخلي في  فاعلية برنامج ارشاديـ عنوان البدث:  

 2022تربية نوعية المنصور  يونيو  المسكن المعاصر وعالقته بالرفاهية األسرية
 

وعي المرأة بممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراة كمدخل لالستدامة البيئية وعالقته ـ عنوان البدث:  
 2022تربية نوعية المنصور  يونيو  لتعايش مع جائحة كورونابالتوازن األسري في لل ا

 
 تربية نوعية جامعة التماسك األسري وعالقته بالمهارات الحياتية للكفيف كما تدركهما األم :عنوان البدث ـ

  2022يناير مجلة المنيا عدد 
جملة  بمؤسسات السر  والطفولةا العاملني الوعى إبدارة املعرفة وعالقته ابملمارسات اخلضراء كما يدركه عنوان البحث:  ـ

 2022تربية نوعية املنصورة يناير 

الملبسى  ياالستهالكنحو ترشيد  باتجاهاتهموعالقته  الجامعيالمهارات اإلدارية للشباب عنوان البدث: ـ 
 2022مجلة تربية نوعية المنيا عدد يناير  الموضة المستدامة باستخدام

 
برنامج إرشادي لتنمية وعي القيادات النسائية باالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  فاعليةعنوان البدث: ـ  

 18مجلة تربية نوعية جامعة المنويية العدد  وعالقته بالقيادة اإلبداعية والمسئولية المجتمعية 2030المصرية 
 2021نويمبر 

 مهات أطفال التوحد برنامج إرشادي مقترح لتنمية المهارات الحياتية أل عنوان البدث:  ـ
  2021نويمبر  18مجلة تربية نوعية جامعة المنويية العدد  وعالقتها بأداة المهام المنزلية والصالبة النفسية

 اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية نحو مقررات االقتصاد المنزلي في ضوة بعضعنوان البدث: ـ 
 2022يناير مجلة تربية نوعية طنطا   المتديرات

الخداع التسويقي وعال ته  بأساليبمقترح لتنمية وعي ربات السر  إلرااد  جبرنامعنوان البدث:  ـ
 2022مجلة المنيا عدد يناير  التفاعلي بمدايظتي المنويية والار ية الارائي بالسلوع

وعال ته  المسكنالنانو يى تجهي  وتاطيب  تكنولوجياوعى المقبلين على ال واج باستخدام  عنوان البدث:  ـ
 2022مجلة المنيا يناير بتبسيط العمال المن لية

تقييم اإلدارة االسرية في البرامج اإلعالمية وعالقتها بالخرس الزوجي لدي عينة من  عنوان البدث:  ـ
 2021مجلة تربية نوعية المنيا ديسمبر  الزوجات

ناجمة عن الدظر المن لي اثناء االسرية ال الماكالتارااد  منبثق من دراسة  جبرنام عنوان البدث:  ـ
 2021مجلة كفر الشي  عدد نوفمبر  اإلسكندريةبمدينة  المنت هجائدة کورونا والعوامل المرتبطة بها بدي 

 دارة األم ألزمة کورونا وعالقتها بالممارسات الوقائية لألبناة في لل التعايش مع الجائحةإعنوان البدث: ـ 
 2021 ريلاب تربية نوعية جامعة كفر الايخ

 اإللكترونيةالوعي باستخدام وسائل الدفع عبر بطاقات االئتمان في ضوة مستحدثات الصيرفة  عنوان البدث:  ـ
 2021مجلة المنصور  عدد سبتمبر  الشرائي لدى المرأة العاملة السلوكوعالقته بالقدرة على التحکم في 

سر  واآلثار المترتبة عليها لدى عينة من وةسباب تفاي ظاهر  العنف ال ةاكالدراسة عنوان البدث: ـ 
 يناير 2022مجلة المنصورة  اإلسكندريةالسر بمدينة 

هارات التواصل االجتماعي بين ال وجين وعال ته بقدره ال وجة علي اتخاذ القرار معنوان البدث: ـ 
 2022مجلة اقتصاد منزلي جامعة المنوفية عدد يناير  لإلنجا ودايعيتها 
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لتنمية إدارة التغيير في مجال  "Web – Quest" رحلة معرفية عبر الويب استخدامفاعلية ث: عنوان البدـ 
ً  إقامة  2021مجلة المنيا عدد يوليو  المشروعات الصغيرة و عادات العقل المنتج للشباب الجامعي المعا  سمعيا

مارسات الحياة االسرية كما ( وعالقته بتعديل م١٩-تداعيات التعايش مع جائحة كورونا )كوفيدعنوان البدث: 
 2021مجلة تربية نوعية المنصورة عدد اغسطس تدركه الزوجات

مجلة المنيا  ةواقع جودة الحياة الوليفية کما تدرکها ربة األسرة العاملة و عالقتها بتميز األداعنوان البدث: ـ 
 2021عدد يوليو 

 بها ام وعال تها بالدايعية لإلنجا  للعامليناإلدار  اإللكترونية يى مؤسسات اليت وا ععنوان البدث: ـ 
 2021 ديسمبرمجلة المنيا عدد  الدربية والار ية بمدايظتي

متعددة األدوار وعالقتها بتعزيز الحيوية  كمفردةطاقة المکان للفراغات الداخلية للمسکن عنوان البحث: ـ 
 2021مجلة المنيا عدد يوليو  الذاتية لربة األسرة

 Using Family Resources as a Coping Strategy to Manage Stress During 
the COVID-19 Pandemic   2021عدد اغسطسمجلة المنصور 

 
أساليب إدارة التوتر وعالقتها بمواجهة الضغوط األسرية لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب  عنوان البدث:  ـ

 2021مجلة المنيا عدد يوليو  فرط الحرکة وتشتت االنتباه
 
مجلة  ربات االسر تدركهاألخضر کما  االستهالكي بالسلوكالوعي بالمسؤولية البيئية وعالقته : عنوان البدثـ  

 2021المنيا عدد يوليو 

  املمارسات اخلضراء کإسرتاتيجية للتعايش مع جائحة کوروان ودورها يف تعزيز السالمة األسرية لدى ربة األسرة العاملةـ  
ً واجتماعياً  الكويتيةعلى تمکين المرأة  وانعكاسهارات القيادة االبداعية مهاعنوان البدث: ـ  العاملة اقتصاديا

 ً  2021مجلة المنيا عدد يوليو  ومهنيا
لتنمية وعي الفتيات الجامعيات المقبالت على ال واج بمعايير  إلرااد اعلية برنامج ي عنوان البدث:  ـ

 2021مجلة كفر الشي  نوفمبر  يا  خضراءلد كمدخل للمسكنالتصميم الداخلي المستدام 
 
و  ةاإللكترونيمواجهة التنمر  استراتيجيات باستخدامفاعلية برنامج إرشادي لتوعية األطفال عنوان البدث: ـ  

 2021 ابريل تربية نوعية جامعة كفر الشي  واالجتماعيعلي توافقهم النفسي  انعكاسه
 
نمية وعي األمهات بالمالةمة الوليفية لحجرة األطفال ذوي فاعلية برنامج إرشادي لتعنوان البدث: ـ  

 2021 ابريل تربية نوعية جامعة كفر الشي  اضطراب التوحد وعالقتها بمهارات تفاعلهم االجتماعي
 
بتعديل ممارسات الحياة االسرية  وعالقته (١٩-)كوفيدتداعيات التعايش مع جائحة كورونا  عنوان البدث:  ـ

 2021ت مجلة جامعة المنصورة اغسطس كما تدركه الزوجا
تربية  إلدار  ال مة لدى الم وعال تها بالممارسات الو ائية لألبناء يي ظل جائدة کوروناعنوان البدث: ـ 

 2021 ابريل نوعية جامعة كفر الشي 

ة كورونا لدى تطبيق تقنية التعليم اإللكتروني وعالقته بإدارة التغيير في لل التعايش مع جائح :عنوان البدثـ  

مجلة التربية النوعية و التكنولوجيا بحوث علمية و تطبيقية تربية نوعية جامعة كفر  عينة من طالب الجامعة
 2021 ابريل الشي 
الدولي السابع الترابط االسري وعالقته بتحمل المسئولية لدي األبناة المراهقين مؤتمر  :عنوان البدثـ  
 .2021/مايو 25عية جامعة طنطااالفتراضي( لكلية التربية النو)
التحوالت المجتمعية وعالقتها بالمشاركة األسرية لألبناة المراهقين في ضوة استخدام الوسائل  عنوان البدثـ  

تربية نوعية جامعة كفر الشي   بحوث علمية و تطبيقية التكنولوجياالتربية النوعية و  مجلة التكنولوجية الحديثة
 2021مارس 
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أسلوب وسلطة اتخاذ القرارات األسرية كما يدركها األبناة الجامعيين وعالقته باإلنجاز  لبدثعنوان اـ    
تربية نوعية جامعة كفر الشي   بحوث علمية و تطبيقية التكنولوجياالتربية النوعية و  مجلة األكاديمي لديهم

 2021مارس 
اإلداري لعملة المعدنية وعالقتها بتنمية الوعي دور األسرة السعودية في تعزيز ثقافة استخدام ا عنوان البدثـ   

المجلة العلمية لعلوم  دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمحافلة جدة
 2021التربية النوعية، جامعة طنطا مارس 

لمجلة العلمية لعلوم التربية ا لدى عينة من ربات األسر  اإلداري التحفيز وعالقته باإلبداع  عنوان البدثـ  
 2021النوعية، جامعة طنطا مارس 

 وعالقتها بتعزيز الحيوية الذاتيةمتعددة األدوار كمفردة للفراغات الداخلية للمسكن طاقة المكان  عنوان البدثـ  
 .2021يويولجامعة المنيا ـ  ـكلية التربية النوعية  ،مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية األسرة لربة
مجلة  واقع جودة الحياة الوليفية كما تدركها ربة األسرة العاملة و عالقتها بتميز األداة عنوان البدثـ  

 .2021يوليوجامعة المنيا ـ  ـكلية التربية النوعية  ،البحوث في مجاالت التربية النوعية
أداة المهام  فيفاةتها اإلنتاجية االغتراب الزواجي كما تدركه الزوجة وعالقته بكٍل من ك عنوان البدثـ  

 ، كلية الزراعة جامعة اسكندرية  2021، مجلة التبادل العلمي يناير المنزلية والرهاب االجتماعي ألبنائها
في مجال  لتنمية إدارة التغيير "Web – Quest"برحلة معرفية عبر الوي استخدامفاعلية :  عنوان البدث  ـ 

ً  يةإقامة المشروعات الصغيرة وتنم مجلة البحوث في عادات العقل المنتج للشباب الجامعي المعا  سمعيا
 .2021يوليوجامعة المنيا ـ  ـكلية التربية النوعية  ،مجاالت التربية النوعية

التربية النوعية  مجلة لدى عينة من طالب الجامعة اإلنفاقيالذكاة االنفعالي وعالقته بالسلوك :  ـ  عنوان البدث 
 2020 ديسمبر كفر الشي جامعة تربية نوعية  بحوث علمية و تطبيقية ياالتكنولوجو 
المجلة العلمية لعلوم التربية  ،ألداة األسرياالعادات الشخصية لربة األسرة وعالقتها بإدارة : ـ عنوان البحث  

 2020 رالنوعية، جامعة طنطا سبتمب
مرحلة الطفولة المبكرة  فيرضى السكرى ملألبناة من وعى األمهات بالرعاية الصحية  :البحثعنوان ـ 

 2020اغسطس المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية، جامعة طنطا وعالقته بإدارة الذات
 برامج التنمية المهنية للعاملين بمؤسسات األسرة والطفولة وعالقتها بجودة الحياة األسرية :البحثعنوان ــ 

 .2020ونيو منوفية يالمجلة العلمية للتربية النوعية جامعة ال

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية وعي المرأة ببعض طرق حفظ االغذية وعالقتها بالتخطيط  :البحثعنوان ــ 

  .2020جامعة طنطا يونيو  النوعية،المجلة العلمية لعلوم التربية االستراتيجي للدخل المالي" 

، مجلة قدرات الشباب وعالقته بالرضا عن الحياةإدارة الجدارة لتوظيف  استراتيجيات تقييم :البحثعنوان ــ 

 .2020يونيو تربية نوعية جامعة الزقازيق 

الكلمة المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج وعالقتها بدوافع إدارة أفراد األسرة للمشروعات  :البحثعنوان ـ 

 .2020مايو  مجلة تربية نوعية جامعة الزقازيق ،الصغيرة

 وعالقتها والمحلية العالمية التحديات لل في المستحدثة واالدخارية االستهالكية اطاالنم :البحثعنوان ـ 
جامعة طنطا مايو  النوعية،المجلة العلمية لعلوم التربية  (أسيوط بمحافلة مطبقة دراسة)االسرى  بالتوافق
2020. 

المجلة  عالقته بالرضا السكنيو اتجاه االسرة نحو استخدام المواد صديقة البيئة في المسكن  :  البحث عنوانـ 
 .2020العلمية لعلوم التربية النوعية، جامعة طنطا مايو 

المجلة العلمية لعلوم  تأثير الضغوط الحياتية وعالقته بالتوافق الزواجي كما يدركها األزواج :البحثعنوان ـ 
 .2020طنطا مايو  جامعة النوعية،التربية 

دور إدارة األغذية والمشروبات بفناد  جنوب سيناة من خالل إعداد  برنامج مقترح لتفعيل: البحثعنوان ـ 
 .2020مجلة تربية نوعية جامعة الزقازيق  قوائم طعام خاصة بالنزالة المرضى

مجلة الوعالقاتها بالسلوك االستهالكي، أساليب معاملة اإلباة السوية كما يدركها المراهقون  :عنوان البحثـ 
 .2020يناير  جامعة المنوفية لتربية النوعيةالعلمية ل

المجلة العلمية  لديهم : معايير الجودة التصميمية لدور المسنين وعالقتها بمدي الرضا عن الحياةالبحثعنوان ـ 
 ..2020للتربية النوعية جامعة المنوفية يناير 
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 اإلعدادية،ات المرحلة التحصيل في مادة االقتصاد المنزلي لدي طالب ىعلالتعليم المتمايز  إثر: البحثعنوان ـ 
 الغردقة. 2019أكتوبر /6/9المؤتمر الدولي الثاني كلية التربية النوعية كفر الشي  

الفجوة بين مخرجات التعلم واحتياجات سو  العمل لتخصص المسكن وإدارة المنزل في لل : البحثعنوان ـ 
 الغردقة. 2019/أكتوبر 6/9ر الشي  المؤتمر الدولي الثاني كلية التربية النوعية كف 2030رؤية المملكة 

المؤتمر  مؤسسات األطفال اإليوائية فيالقيادة التحويلية وعالقتها بتحقيق الرعاية المتكاملة : البحثعنوان ـ 

 الغردقة. 2019/أكتوبر 6/9الدولي الثاني كلية التربية النوعية كفر الشي  
لرية الدماغ الكلي في تنمية مهارات التفكير التأملي برنامج تدريسي مقترح في ضوة ن فاعلية :البحثعنوان ـ 

، المؤتمر الدولي الخامس القتصاد المنزلي  واالبداع في التنسيق الديكوري الداخلي لطالبات االقتصاد المنزلي
 .30/9/2019ـ 29جامعة حلوان تحديات التنمية المستدامة بأفريقيا 

 كما تدركها ربة االسرة العاملة وعالقته بكفاةة األداة لديها استراتيجية الميزة التنافسية:  البحثعنوان ـ 
 .30/9/2019ـ 29المؤتمر الدولي الخامس القتصاد المنزلي جامعة حلوان تحديات التنمية المستدامة بأفريقيا 

المعاملة الوالدية وعالقتها بالخصائص الريادية لطالب الجامعة المؤتمر السنوي )العربي :  ـ عنوان البحث
الدولي الحادي عشر( التعليم النوعي وتطوير القدرة التنافسية والمعلوماتية للبحث العلمي في  -الرابع عشر 

 2019ابريل 11ـ10مصر والوطن العربي )رؤى مستقبلية( جامعة المنصوررة 
مر ستراتيجيات ادارة االستهالك وعالقتها باتجاهات ربات االسر نحو غالة االسعارالمؤت:عنوان البحثـ 

العلمي السنوي العربي الرابع عشر ـ الدولي الحادي عشر ، جامعة المنصورة التعليم النوعي وتطوير القدرة 
  2019ابريل  11ـ 10التنافسية والمعلوماتية للبحث العلمي في مصر والوطن العربي رؤي مستقبلية في 

قبل علي الزواج بآليات التأهيل فاعلية برنامج ارشادي لتنمية وعي الشباب الذكور الم:عنوان البحث ـ
 2019مارس  3ـ2االسري.المؤتمر الدولي تربية نوعية جامعة الزقازيق 

فاعلية توليف استراتيجية تفكير االقران بصوت مسموع لحل المشكالت بأنشطة الدراما  :البحثعنوان ـ 
الصمود االكاديمي وتحقيق التقبل اإلبداعية في تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية التفكير االستداللي المنطقي و

المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس  المتبادل لألقران للطالبات ذوات اإلعاقة السمعية البسيطة بفصول الدمج
 م 2019مارس  9-6الدراسات النوعية و دورها في تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد القومي في الفترة من 

ن االمن والسالمة في المنشآت الرياضية وعالقته بدعم االبناة لممارسة االمهات ع : رضاعنوان البحثـ 
منوفية بعنوان التعليم العلمي الدولي السابع لكلية التربية النوعية جامعة ال مواردهم. المؤتمرالرياضة واستثمار 

 2019مارس  12ـ 11تنمية المستدامة في ضوة الثورة المعلوماتية في التوعي ول
ب نحو العمل افاعلية تطبيق استراتيجية ادارة التغيير في اقامة المشروعات كمدخل لتوجيه الشب :ثعنوان البحـ 

المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بعنوان التعليم التوعي والتنمية  الحر
 2019مارس  12ـ 11المستدامة في ضوة الثورة المعلوماتية في 

اثر استراتيجية التعلم المقلوب كمدخل للتفكير االبتكاري وأثرها علي وعي الطالبات االقتصاد :البحثعنوان ـ 
المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بعنوان التعليم  المنزلي بترشيد االستهالك

 2019مارس  12ـ 11التوعي والتنمية المستدامة في ضوة الثورة المعلوماتية في 
تنمية المهارات القيادية للشباب الجامعي من خالل المشاركة في االنشطة الطالبية المعنية  :البحثعنوان ـ 

المؤتمر العلمي  MOICبالعمل التطوعي ) دراسة تطبيقية علي الشباب المشارك في النشاط الطالبي مويك( 
ية بعنوان التعليم التوعي والتنمية المستدامة في ضوة الثورة الدولي السابع لكلية التربية النوعية جامعة المنوف

 2019 مارس 12ـ 11المعلوماتية في 
المؤتمر العلمي  اإلداري الوليفي وعالقته بالمهارات اإلدارية األسرية للمرأة العاملة لتمكينا: عنوان البحثـ 

-6لتنمية االقتصاد القومي في الفترة من في تنشيط السياحة  ودورهاالدولي السنوي السادس الدراسات النوعية 
 م 2019مارس  9
المؤتمر  مهارات اإلدارية وعالقتها بالضغوط المهنية كما تدركها المرأة العاملة )دراسة مقارنة(:عنوان البحثـ 

رة العلمي الدولي السنوي السادس الدراسات النوعية و دورها في تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد القومي في الفت
 م 2019مارس  9-6من 



 19 

مهارات اإلبداعية وعالقتها باالتجاه نحو المشروعات الصغيرة لدي طالب كلية التربية :عنوان البحثـ 
المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس الدراسات النوعية و دورها في تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد  النوعية(

 2019مارس  9-6القومي في الفترة من 
نموذج تدريسي مقترح في االقتصاد المنزلي قائم على االمواج المتداخلة لتنمية مهارات تصميم  :البحثوان عنـ 

المؤتمر  التفكير والمرونة االيجابية لطالبات المرحلة االعدادية في ضوة الدراسات االستشرافية لمستقبل التربية
ي تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد القومي في الفترة العلمي الدولي السنوي السادس الدراسات النوعية و دورها ف

 م 2019مارس  9-6من 
المؤتمر  وتأثيرها علي تقدير المراهق لذاته وقبوله لألخر. والمجتمع،األخالقية لألسرة  : قيمالبحث ـ عنوان

قومي في الفترة في تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد ال ودورهاالعلمي الدولي السنوي السادس الدراسات النوعية 
 م 2019مارس  9-6من 
األمهات بتأثير الهواتف الذكية على أطفالهن في ضوة بعض المتغيرات االجتماعية  : وعىالبحثعنوان  ـ

المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس الدراسات النوعية و دورها في تنشيط السياحة لتنمية  واالقتصادية
 م 2019مارس  9-6االقتصاد القومي في الفترة من 

إدارة  فيلتنمية مهارة إدارة األولويات لدى األبناة وعالقتها بمشاركتهم  إرشادياعلية برنامج ف :البحثعنوان ـ 
في تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد  ودورهاالمؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس الدراسات النوعية  المنزل

 م 2019مارس  9-6القومي في الفترة من 
إدارة التغيير وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات رياض األطفال. مجلة مؤتمر  :البحثعنوان ـ 

 .2018/ ديسمبر23/24الدولي السادس العربي العشرون لالقتصاد المنزلي 
ألبناة االغتراب الزواجي وعالقته بكل من إدارة المواقف الحياتية لدي الزوجة واالمن النفسي ل :البحثعنوان ـ 

 .2018/ ديسمبر23/24مجلة مؤتمر الدولي السادس العربي العشرون لالقتصاد المنزلي 
التواصل االسري للزوجة وعالقته بمهارات التفاوض لحل المشكالت االسرية مجلة مؤتمر  :البحثعنوان 

 .2018/ ديسمبر23/24الدولي السادس العربي العشرون لالقتصاد المنزلي 
كامل الوليفي والجمالي لمساحات التخزين في الفراغ الداخلي للمسكن االقتصادي وانعكاسه ـ الت:البحثعنوان 

 .2018/ ديسمبر23/24علي الرضا السكني مجلة مؤتمر الدولي السادس العربي العشرون لالقتصاد المنزلي 
ر الدولي السادس ـ القدوة كما يدركها المراهقين وعالقتها بمهاراتهم الشخصية مجلة مؤتم :البحثعنوان ـ 

 .2018/ ديسمبر23/24العربي العشرون لالقتصاد المنزلي 
ـ ادمان المراهقين لأللعاب االلكترونية وعالقتها بإدارة وقت الفراغ واالمن النفسي مجلة مؤتمر البحث عنوان ـ 

 .2018/ ديسمبر23/24الدولي السادس العربي العشرون لالقتصاد المنزلي 
التحاور االسري وعالقته بالوعي بأساليب التحرش الجنسي والوقاية منه كما يدركها  إدارة :البحثعنوان ـ 

 .2018/ ديسمبر23/24االبناة مجلة مؤتمر الدولي السادس العربي العشرون لالقتصاد المنزلي 
 دافعية اإلنجاز لدي الطالب.، علىمعوقات االستفادة من خدمات المدن الجامعية ومردودها :البحثعنوان ـ 

 .2018مجلة كلية التربية النوعية جامعة المنوفية ديسمبر 
ــ التنبؤ بقلق المستقبل لدي طالب كليات االقتصاد المنزلي في ضوة مستوي الطموح وإدارة :البحثعنوان ـ 

 .2018كلية التربية النوعية جامعة المنوفية ديسمبر  ةمجل الوقت.
ة إدارة شئون االسرة لدي عينة من ربات االسر العامالت ـ الرضا الوليفي وعالقته بجودعنوان البحث : ـ

   .2018مجلة كلية التربية النوعية جامعة المنوفية ديسمبر  بجامعة المنوفية.
األهداف اليومية لألسرة في ضوة المسئولية  علىـ تأثير تطبيقات التواصل االجتماعي  :البحثعنوان ـ 

التربية دولة الكويت. مجلة بجوث تربية نوعية جامعة  االسرية لطالبات االقتصاد المنزلي بكلية
  .2018الزقازيق

في  ةاالحترا  النفسي لدي أمهات األطفال ذوي اضطرابات التوحد وعالقته بكفاةتهم اإلنتاجي :عنوان البحثـ 
 .2018أداة المهام المنزلية مجلة كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية يوليو 

كلية التربية  لألسرة،لألجور وعالقته بالسلوك االستهالكي  األدنىرضا عن سياسة الحد ال :عنوان البحثـ 
 .2018النوعية جامعة المنوفية يوليو 

بمشاركتهم االسرية واالجتماعية، كلية  الجامعي وعالقتهالرضا عن الحياة كما يدركه الشباب  :ـ عنوان البحث
 .2018التربية النوعية جامعة الزقازيق يونيو 
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مهارات إدارة الذات وعالقتها بالضغوط المهنية لدي العاملين بجامعة الحدود الشمالية بالمملكة  عنوان البحث:ـ 
 .2018كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق يونيو  العربية السعودية.

كلية تربية  ، مؤتمرلألسرةالمساندة االجتماعية للمرأة المعيلة وعالقتها بالتنمية المستدامة عنوان البحث: ـ 
 .10/4/2018نوعية المنصورة 

مواردهم، وعي الشباب الجامعي بإدارة التغيير وعالقته باتخاذهم للقرارات وإدارة بعض عنوان البحث: ـ 
 .10/4/2018كلية تربية نوعية المنصورة  مؤتمر

 لسكنى كما يدركه المسنلمؤسسات المسنين وعالقته بالرضا ا الداخليارجونومية التصميم عنوان البحث: ـ 
 10/4/2018مؤتمر كلية تربية نوعية المنصورة 

 أنماط استخدام بطاقات االئتمان وعالقتها باالختالالت السلوكية االستهالكية لدي ربة االسرةعنوان البحث: ـ 
 .10/4/2018المؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية بالمنصورة

دي لتنمية وعي ومهارات طالبات المرحلة اإلعدادية في تنسيق وتجميل عنوان البحث: فاعلية برنامج إرشاـ 
 .10/4/2018المؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية بالمنصورة المسكن

نمط توقع ربة االسرة وعالقته بممارستها لمواجهة الضغوط الحياتية ، مؤتمر كلية التربية عنوان البحث: ـ 
 .24/4/2018النوعية جامعة المنوفية 

لدى  بعبر الوي الكتروني من خالل موقع إبحار معرفي تنمية مهارات ريادة األعمال المنزليةعنوان البحث: ـ 
بجامعة المنصورة، مؤتمر كلية تربية نوعية جامعة  الطالبات المقبالت على التخرجعينة من 

 .21/3/2018طنطا
 وجيا الرقمية وعالقتها بإدارة الدخل المالي،األنماط االستهالكية لألسرة في عصر التكنولعنوان البحث: ـ 

 .21/3/2018مؤتمر كلية تربية نوعية جامعة طنطا
كلية تربية نوعية  ، مؤمتراألطفالأثر التحفيز اإلداري على إدارة المواهب في مؤسسات رياض عنوان البحث: ـ 

 .21/3/2018جامعة طنطا
مؤتمر كلية تربية نوعية جامعة  بنشر ثقافة السالم،تمكين المرأة وعالقتها  استراتيجيةعنوان البحث: ـ 

 .21/3/2018طنطا
عنوان البحث: تنمية مهارات ريادة األعمال المنزلية من خالل موقع إبحار معرفي الكتروني عبر الويب لدى ـ 

ربية نوعية جامعة مؤتمر كلية ت عينة من الطالبات المقبالت على التخرج بجامعة المنصورة،
 .21/3/2018طنطا
عنوان البحث: أثر التسو  االلكتروني عبر تطبيقات الهواتف الذكية على اتجاهات المرأة السعودية في ـ 

 .21/3/2018ربية نوعية جامعة طنطامؤتمر كلية ت الشراة،
 عنوان البحث: وعي ربات األسر بدعم السلع التموينية والخبز البلدي وعالقتها بإدارتهن لألزمات األسرية،ـ 

 .21/3/2018ربية نوعية جامعة طنطاكلية ت مؤتمر
العلمي مؤتمر  الحياتية،بممارستها لمواجهة الضغوط  وعالقتهنمط توقع تفكير ربة االسرة عنوان البحث: ـ 

 .2018ابريل 23/24لتربية نوعية جامعة المنوفية السادس الدولي 
العلمي  االسرة، مؤتمراة وفاعلية الذات لربة أنماط التحفيز االسري وعالقته بتحسين كفاةة االد: البحثعنوان ـ 

 .2018ابريل 23/24الدولي السادس لتربية نوعية جامعة المنوفية 

وعي ربات االسر بوسائل الدعاية التليفزيونية وعالقته بالنمط االستهالكي التفاخري في طور البحث: عنوان ـ 

 .18/1/2018، ةجامعة المنوفي مجلة بحوث االقتصاد المنزلي .زواج األبناة
برنامج تدريبي لتنمية بعض الموارد البشرية للشباب الجامعي إلقامة مشروعات  فاعلية عنوان البحث: ـ

 .8/1/2018، جامعة المنوفية مجلة بحوث االقتصاد المنزلي صغيرة لتدعيم قيم المواطنة.

و تجهيز المسكن الزواجي للفتيات برنامج ارشادي لألمهات للحد من ثقافة المغاالة نح فاعلية: البحثعنوان ـ 

 . 13/1/2018وعالقته باالستقرار المالي لألسر الريفية، مجلة بحوث التربية النوعية جامعة الزقازيق ،
الوعي بقيمة بعض الموارد وعالقته بالسلوك الشرائي الرشيد لطالبات الجامعة مجلة بحوث  عنوان البحث: ـ

 .2/12/2017جامعة الزقازيق التربية النوعية 
كما  وجودة الحياةبأداة المسئوليات األسرية  الوعيريادة األعمال المنزلية وعالقتها بكٍل من  :عنوان البحثـ 

 2017مجلة كلية تربية نوعية جامعة طنطا  تدركها ربات األسر
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 االدخاري وعالقته بسلوكهم االقتصاديةإكساب األبناة بعض القيم  فيتفعيل دور ربة األسرة عنوان البحث: ـ 
 27/10/2017 الشي  جامعة كفر -كلية التربية النوعية  مؤتمر ة( سن12-9لمرحلة الطفولة المتأخرة من )

فى تدريس االقتصاد المنزلى لتنمية مهارات التفكير  SWOMاثر توليف إستراتيجية : عنوان البحثـ 

كلية  مؤتمر  المستقبليةة فرضيات الدراسات االيجابى لطالبات المرحلة الثانوية فى ضو التنبؤى وعالقته بالتخيل
 27/10/2017 جامعة كفرالشي  -التربية النوعية 

ممارسات طالبات كلية االقتصاد المنزلي بجامعة الحدود الشمالية نحو استخدام شبكات البحث: عنوان ـ 

 ةجامع –كلية التربية النوعية  مؤتمر  وعالقتها بالرضا عن الحياة التواصل االجتماعي
 27/10/2017كفرالشي 

عنوان البحث: تفعيل دور ربة األسرة فى إكساب األبناة بعض القيم اإلقتصادية وعالقته بسلوكهم اإلدخارى ـ 
 27/10/2017جامعة كفرالشي  -كلية التربية النوعية  مؤتمر  (سنة12-9لمرحلة الطفولة المتأخرة من )

فى تدريس  شوائية وحدائق االفكار على تنمية التفكير التوليدىعنوان البحث: تأثير إستراتيجيتى اإلثارة العـ 
جامعة  -كلية التربية النوعية  مؤتمر االقتصاد المنزلى لدى طالبات الصف الثانى االعدادى

 27/10/2017كفرالشي 
بية كلية التر عنوان البحث:   دور ربة األسرة وعالقته باألمن الفكري للمراهق وسبل تعزيزه لديه  مؤتمرـ 

 27/10/2017جامعة كفرالشي  -النوعية 
عنوان البحث: أسلوب استخدام ربات األسر لألجهزة المنزلية في لل سياسة ترشيد دعم الطاقة المنزلية ـ 

 27/10/2017جامعة كفرالشي  -كلية التربية النوعية تمرمؤ وعالقته بإدارة الدخل المالي
ة الوعي بإدارة جلسات االرشاد االسري لدي طالب الجامعة  ، فاعلية برنامج ارشادي لتنمي عنوان البحث:ـ 

 .2017/ابريل 2/3وريادة االعمال التعليم بعنوان التربية النوعية جامعة المنوفية المؤتمر الدولي الخامس لكلية 

ية دور المرأة في ادارة المخلفات المنزلية وأثرة علي الوعي البيئي كمدخل للتنمية البيئ عنوان البحث:ـ 
 .2017جامعة المنوفية فبراير مجلة بحوث االقتصاد المنزليالمستدامة. 

جامعة  مجلة بحوث االقتصاد المنزليلألباة المسنين عنوان البحث : رعاية االبناة وعالقته بالعمل التطوعي ـ 
 .2016المنوفية فبراير 

 مجلة بحوث االقتصاد المنزلي ي الزواج.عنوان البحث: الهوية الثقافية وعالقتها بالتصميم الداخلي لمسكن حديث
 .2016جامعة المنوفية يوليو 

،   أساليب التفاوض في األسر حديثة التكوين من وجهة نلر الزوجات وعالقتها بالكدر الزواجي:  ـ عنوان البحثـ

  . 2016 -يناير كلية تربية نوعية جامعة المنصورة  ، 

كلية  بالعنف األسري   دراسة ميدانية مقارنه بين مصر والسعودية التوافق الزواجي وعالقته: عنوان البحث ـ 
   2016 -تربية نوعية جامعة المنصورة  ، يناير 

ادارة النشر العلمي كلية ، عنوان البحث: معارف وممارسات استهالك الكهرباة وعالقتها بجودة الحياة  ـ
 .2016الزراعة جامعة االسكندرية 

 –نويمبر مجلة العلوم ال راعية السالم النفسي لربة األسرة وعالقته بدافعية إنجازها لألعمال،  عنوان البحث:ـ 

2015. 

بحوث كلية  القته بجودة انتاج المشروعات الصغيرة مجلةعنوان البحث: وعي الشباب بموارده البشرية وع ـ
   2015 - المنصورة، أكتوبرجامعة  نوعية،تربية 

المعيلة في االزمات وعالقتها بالرضا عن حياتها كلية تربية نوعية  للمرأةعنوان البحث: السلوك االنفاقي ـ 
   2015 - المنصورة، أكتوبرجامعة 

اتية لربات األسر وعالقتها بتقدير الذات، مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي عنوان البحث: المهارات الحيـ 
 .2015 –أكتوبر المنوفية،جلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة  المنوفية،جامعة 

 المراهقين مجلةـ عنوان البحث: أسلوب استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بتحمل المسئولية لدى 
   2015 -اد المنزلي سبتمبر بحوث االقتص

تحليلية ألثر المشاركة السياسية واالتجاه نحو التغير السياسي لربات االسر على  البحث: دراسةـ عنوان 
  2015 - لبدوث ال راعية سبتمبراالسكندرية ل الشرقية، مجلةفي محافلة  لينجازمن الموارد والدافعية  ةاالستفاد

مجلة  شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بتحمل المسئولية لدى المراهقين. أسلوب استخدام: عنوان البحث ـ
 .2015 المنوفية، يوليوكلية االقتصاد المنزلي جامعة  بحوث
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كلية االقتصاد المنزلي مجلة بحوث  المهارات الحياتية لربات األسر وعالقتها بتقدير الذات، البحث:ـ عنوان 
 .2015يو يول المنوفية،جامعة 

 الزراعية، كليةالسالم النفسي لربة األسرة وعالقته بدافعية إنجازها لألعمال، مجلة العلوم  ان البحث:عنو 
 .2015الزراعية ، جامعة المنصورة ،مايو

مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزمات األسرية وعالقتها بجودة الحياة  ةالبحث: إدارعنوان 
 .2015مايو  المنوفية،
مجلة اإلسكندرية للبحوث  عمل المرأة المأجور وغير األجور بالرضا عن الحياة. ةالبحث: عالق ـ عنوان

 .2015 مايو اإلسكندرية،الزراعة ـ جامعة  الزراعة، كلية
على الدخل غير المنلور، مجلة اإلسكندرية للبحوث  لمواردها، وأثرهإدارة ربة األسرة  ـ عنوان البحث:
 .2015جامعة اإلسكندرية أبريل  الزراعة ـ الزراعة، كلية
مجلة أسلوب استخدام ربة األسرة لشبكات التواصل االجتماعي وعالقته بالمشكالت األسرية  عنوان البحث:

 .2015 المنوفية، مارسبحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة 
ي لدى الشباب المقبل على االتجاه نحو متطلبات التصميم الداخلي للمسكن وعالقته بالسلوك الشرائ البحث:عنوان 

 .2015الزواج، مجلة بحوث كلية التربية النوعية جامعة المنصورة فبراير 
استراتيجية قائمة على الخرائط الذهنية وأثرها على تنمية التحصيل الدراسي وبعض  مالبحث: تصميعنوان ـ 

، مجلة بحوث كلية التربية النوعية  المهارات الحياتية لدى طالبات االقتصاد المنزلي بكليات التربية النوعية.
 .2014 رالمنصورة. سبتمبجامعة 

، مجلة بحوث كلية االقتصاد  التقاعد المبكر وعالقته بالتوجه االستثماري في االسر السعودية. عنوان البحث:
 .2014، نوفمبر المنزلي جامعة المنوفية

، مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي  اسب االلي.الحلول االبتكارية لتصميم مكتب باستخدام الح عنوان البحث: 
 .2014اغسطس  جامعة المنوفية

االقتصاد  القيمي. اعنوان البحث: ممارسات المرأة السعودية نحو حماية البيئة المنزلية من التلوث وعالقتها بنسقه
  2014 - المنوفية، يوليوالمنزلي بجامعة 
االقتصاد  ة كأداة للتنمية المجتمعية   خدمات الدعم والتحديات واقع مشروعات االسر المنتجعنوان البحث : 

  2014 - يونيوالمنزلي بجامعة المنوفية ،

ممارسااة عضااوات هيئااة التاادريس لمسااتويات الحااوار الزواجااي وعالقتهااا بااادارة االزمااات  عنااوان البحااث :   - 
   2014 -أغسطس ،جامعة المنصورة  مجلة بحوث التربية النوعية ـ، االسرية

مجلااة ،عنااوان البحااث : اتجاهااات الوالاادين نحااو الطفاال ذو االحتياجااات الخاصااة واثاارة علااى ساالوكة التااوافقي   -
 . 2014 -أغسطس ،االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

مجلة بحوث االقتصاد المنزلي بجامعاة  عنوان البحث جودة ادارة االزمات االسرية وعالقتها بالرضا عن الحياة.
 .2014اغسطس ، المنوفية

عنااوان البحااث : الااوعي باسااتخدام التكنولوجيااا الحديثااة وعالقتااه بااادارة المااوارد والطمااوح االكاااديمي مجلااة   - 
 . 2014 -يوليه ،االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

دين فاي عنوان البحث : المعاملة الزواجية غير السوية كما تدركها الزوجاه وانعكاساها علاى عالقاة االبنااة بالوالا
 .2014، نوفمبر  ، مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية مرحلة الطفولة المبكرة.

االقتصااد المنزلاي ،قدرة ربة االسرة على اتخاذ القرارات االسرية وعالقته بالرضا الزواجي عنوان البحث :  - 
   2014 -مارس ،بجامعة المنوفية 

مجلاة رض المؤقت لبرامج االسر المنتجاة صميم الداخلي في تطوير صاالت العتفعيل دور التعنوان البحث :  - 
   2014 -يناير ،كلية االقتصاد المنزلى ــ جامعة المنوفية بحوث 

مجلة بحوث  ،اتجاهات الوالدين نحو الطفل ذو االحتياجات الخاصة واثرة على سلوكة التوافقيعنوان البحث : -  
   2014 -أغسطس ،المنوفيةكلية االقتصاد المنزلي جامعة 
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مجلااااااااااااااااة  الوعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وعالقته بادارة الموارد والطموح االكاديمي عنوان البحث :  - 
   2014 -يوليه  االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

جامعااة  ، لااديهن القاادرات االداريااة لالمهااات العاااديين والتوحااديين وعالقتهااا باالنهاااك النفساايعنااوان البحااث : - 
  . 2014 -أبريل ،المنوفية 

مجلة بحوث كلياة ،قدرة ربة االسرة على اتخاذ القرارات االسرية وعالقته بالرضا الزواجي عنوان البحث :  -  
 .2014 -مارس ، االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

ساتخدمة فاي تأثياث حجارة المعيشاة دراسة تحليلية لعمل تصميمات لقطع االثاث المكونة والم عنوان البحث :  - 
   .2014 –يناير ،مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية،

مجلاة بحاوث ،خرة وعالقتها بقدراتهم االدارية عنوان البحث :التربية الدينية لالطفال في مرحلة الطفوله المتأ  - 
    2014 -  ،كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

االقتصااد المنزلاي ،البحث :العوامل المؤثرة على معارف الريفيات فاي مجاال انتااج الادواجن المنزلياة  عنوان   
   2013 -نوفمبر ،بجامعة المنوفية 

األثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة في االسر الريفية دراساة بابعض قارى  عنوان البحث :  - 
   2014. -نوفمبر ،االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية بحوث  محافلتى كفر الشي  والغربية ، مجلة

مجلاة  تفعيل دور التصميم الداخلي في تطاوير صااالت العارض المؤقتاه لبارامج االسار المنتجاه. عنوان البحث :
 .2013بحوث االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية ،نوفمبر

مجلاة بحاوث وعالقتهاا بااالمن النفساي لالبنااة االمهاات  اساليب المعاملة الوالدية كماا يادركهاعنوان البحث :  - 
      2013 -أكتوبر ، جامعة االسكندرية  ،االسكندرية للبحوث الزراعية 

موائمة المعايير البيئية والتصميمية للمسكن الحتياجات االسرة وعالقتهاا بتكيفهاا االجتمااعي عنوان البحث : -   
   2013 -سبتمبر ،المنزلي بجامعة المنوفية االقتصاد ،بمدينة برج العرب الجديدة 

قياس درجة رضا العاملين بفناد  مديناة بورساعيد عان ادارة الجاودة الشااملة لابعض الخادمات عنوان البحث : - 
   2013 -سبتمبر ، االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية ،الفندقية 

مجلاة باثباات االنفعاالي للطفال الكفياف  معاملة العاملين بمؤسسات المكفاوفين وعالقتهاا ليبااسعنوان البحث : - 
   2013 -سبتمبر ،جامعة االسكندرية  ،بحوث االسكندرية للبحوث الزراعية 

لحفاال لالممارساات العوامل المؤثرة على معارف المرأة الريفية بملوثات المسكن ودرجة قيامهاا ب:عنوان البحث-
  2013 -يوليه ،جامعة المنوفيةاالقتصاد المنزلي ،دراسة بقريتين بمحافلة الغربية لمسكنعلى صحة ا

مجلااااااااااااااااة  المشاركة السياسية والمجتمعية لربة االسرة وعالقتها باتخاذها للقرارات االسرية عنوان البحث : -  
   2013 -يونيو ،جامعة االسكندرية  ،بحوث االسكندرية للبحوث الزراعية

تمركاااز حاااول مشاااكلة كمااادخل لتنمياااة التحصااايل وبعاااض مهاااارات التفكيااار مالاااتعلم ال البحث : عنوان -  
 2013 -مايو ،االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية ، مجلة بحوث المنلومي لدى طالب كلية االقتصاد المنزلي 

عالقتهاا بابعض  ب في الجامعات الحكومياة والخاصاةاستراتيجيات ادارة الضغوط لدي الشباعنوان البحث :  -  
   2013. -مايو قتصاد المنزلي بجامعة المنوفية اال،المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لالسرة 

فاعلياة برناامج ارشاادي لتنمياة وعاي الشاباب باادارة الماوارد المخصصاه الساتخدامات شابكات :عنوان البحاث- 
   2013مايو دلوان  ول لال تصاد المن ليالمؤتمر الدولي اال،تفاعلهم االجتماعي االنترنت وعالقته بانماط

المؤتمر ،ترشيد الشباب لسياسات ادارة الكرة الحيه واثرة على تحقق االقتصاد البيئى االخضر عنوان البحث : - 
 .2013مايو  حلوان الدولي االول لالقتصاد المنزلي

الفعالة فيما يتخدونه من القارارات الشعور باالغتراب لدى المراهقين وانعكاسة على المشاركة عنوان البحث : - 
   .  2013مايو  حلوان المؤتمر الدولي االول لالقتصاد المنزلي،الحياتية
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ممارساااة السااالوك االداري لرباااة االسااارة وعالقتاااه بمهاااارات المكتسااابة فاااي تجميااال المساااكن عناااوان البحاااث : -
   2013 -أبريل ،لمنوفية المؤتمر العلمي الدولي االول لكلية التربية النوعية بأشمون جامعة ا 

المجلاة المصارية ،الكفاةة االدارية للمرأة الساعودية وعالقتهاا بمشااركتها فاي العمال التطاوعي عنوان البحث :  -
   2013 -أبريل ،كلية الزراعة بالزقازيق  ،للعلوم التطبيقية 

الماؤتمر الادولي ،االساتهالكي  السالوك الغاذائي لتالمياذ المادارس االعدادياة وعالقتاه بالسالوكعنوان البحث :  - 
   2013 -أبريل ،االول لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 

الماؤتمر الادولي االول ،انماط السلوك االستهالكي وعالقته بمستوى الطماوح لادى الماراهقين عنوان البحث :  - 
   2013 -أبريل ،لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 

المؤتمر العلماي ،السالوك االساتهالكي لالسارة وعالقتاه بانمط االساتهالك فاي شاهر رمضاان :عنوان البحث   -  
   2013 -أبريل ،الدولي االول لكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية 

لاهرة الدروس الخصوصية وعالقته بقدرة ربة االسرة على ادارة مواردها وسبل تفعيال دور عنوان البحث :  -
   .2013 –فبراير ،كلية االقتصاد المنزلي ،ة للحد من االثار السلبية لللاهرة ربة االسر

مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات التأثيثية لبعض مناطق المسكن وعالقتها باستخدام لوسائل عنوان البحث :  -  
  2013 -فبراير ،االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية ، مجلة بحوث التكنولوجية الحديثة 

مجلااااااااااااااااة  بعض مهارات الذات وعالقتها بتحمل المسئولية لدى عينة من الشباب الجامعة عنوان البحث :  -  
 .2013 –يناير ،االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية بحوث 

مجلاة بحاوث كلياة التربياة النوعياة ،اسااليب التنشائة وعالقتهاا باتخااذ القارار لادى الماراهقين عنوان البحث : -  
   2013 -يناير ،لمنصورة جامعة ا

جامعاة مجلة بحاوث التربياة النوعياة ،تحليل اعمال المصممين واساليب تناولهم لطرز االثاث عنوان البحث :  - 
  . 2013 -يناير المنصورة،

االقتصاد المنزلي ،مجلة بحوث فعالية برنامج ارشادى لتنمية الوعي ببعض المهارات الحياتيةعنوان البحث :  - 
   2012 -أكتوبر ،المنوفية بجامعة 

كة المسئولية االجتماعية لالزواج العاملين بالخارج وانعاكسها على الوقت المخصاص للمشاارعنوان البحث : -  
   .2012 سبتمبراالقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية مجلة بحوث  ،يناير 25في التنمية بعد ثورة 

مجلااااااااااااااااة  ،مومة والطفولة وعالقته بجودة الحياه لديها وعى االم بخدمات مراكز اال عنوان البحث :  -  
   2012 -يوليه جامعة المنوفية بحوث االقتصاد المنزلى 

االلعاااب االلكترونيااة وعالقتهااا بالساالوك االجتماااعي واالنفعااالي الطفااال مرحلااة الطفولااة عنااوان البحااث :  -  
   2012 - مارس،  جامعة المنوفية مجلة بحوث االقتصاد المنزلى،المتأخرة 

الماؤتمر الادولي االول ،العنف االسري ضد المارأه وعالقتاه بأدائهاا الدوارهاا داخال االسارة عنوان البحث :  -  
   2012 -مارس ،العربي الخامس عشر لالقتصاد المنزلي وقضايا الشباب 

الماؤتمر الادولي ، دور االقتصاد المعرفي فاي تنمياة القادرات التنافساية للمشاروعات الصاغيرةعنوان البحث :  - 
   2012 -مارس ،االول العربي الخامس عشر لالقتصاد المنزلي وقضايا الشباب 

الماؤتمر الادولي  صراع الدور لدي طالبات الجامعة المتزوجات وعالقته بالمشاكالت الحياتياةعنوان البحث :  - 
   2012 -مارس ،االول العربي الخامس عشر لالقتصاد المنزلي وقضايا الشباب 

مجلااة بحااوث ،الااوعي بحمايااة بيئااة االغذيااة ماان التلااوث فااي ريااف وحضاار الشاارقية ـ مصاار عنااوان البحااث :  -
   2012 -يناير ،الزراعية كلية الزراعة جامعة الزقازيق 

فاعلية برنامج تعليمي باستخدام االوتوكاد لبعض موضوعات تصميم وتأثيث وتجميال المساكن عنوان البحث :  -
   2012 -يناير ،جامعة المنوفيةمجلة االقتصاد المنزلي ،منزل لطالب قسم ادارة ال
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لخدمة كلية ا دور خدمة الجماعة في اكساب الشباب المهارات الحياتية كلية الخدمة االجتماعة عنوان البحث :  -
   2011 -أكتوبر االجتماعية ـ جامعة حلوان 

ا بالمهارات االدارية والتوافق الزواجاى لاديهن ضغوط العمل لدى الزوجات العامالت وعالقتهعنوان البحث :  -
  2011 -أغسطس جامعة المنصورة،مجلة بحوث التربية النوعية  

كلية مجلة بحوث تصميم وتقييم برنامج ارشادي لتنمية الوعي االستهالكي قسم علوم االغذية، عنوان البحث : -
   2011 -مايو ،الزراعة جامعة الزقازيق

.  وجبات الساريعة لادي طاالب الجامعاة عي بترشيد استهالك الغذاة وعالقته بالمنفق علي العنوان البحث : الو -
 2011مجلة بحوث  التربية النوعية  ، جامعة المنصورة  ، سبتمبر 

االستهالكى الطفالها  .مجلة ربة االسرة فى ادارة الوقت والجهد وعالقة ذلك بالنمط  عنوان البحث :سلوكيات
 .2010جامعة االمنصورة  ـ مجلد بحوث التربية النوعية  فبراير ،وعية  التربية الن بحوث

 فى مجال تنفيذ لطالبات الذاكرة على مستوى التحصيل واالداة المهارى عنوان البحث:اثر استخدام معينات -
    2010جامعة المنوفية ،مايو  ناعى مجلة بحوث االقتصاد المنزلىالتعليم الثانوى الص

هة المخاطر البيئية داخل حث :فاعلية برنامج معد للنهوض بممارسات الزوجة في مواجعنوان الب -  
  2010جامعة المنوفية،  يونية  –االقتصاد المنزلى  المسكن،مجلة بحوث

عنوان البحث :العنف االسرى وعالقته بالتوافق الدراسي للطالبة الجامعية ،مجلة بحوث  االقتصاد المنزلى   - 
 .   2010ية ،أغسطس جامعة المنوف –

. ،مجلة بحوث  االقتصاد ها بالسلوك االداري لربة المنزل عنوان البحث : الضغوط االسرية وعالقت  -  
 .2010جامعة المنوفية سبتمبر  –المنزلى 

مجلاة السارة ودافعياة أبنائهاا لالنجااز. وجود العاملة المنزلياة وعالقتاه بالسالوك االداري لرباة اعنوان البحث : -
   2010 -نوفمبر ،مؤتمر العربي الرابع عشر لالقتصاد المنزلي ـ مجلد بحوث االقتصاد المنزلي ال

مجلااااااااااااااااة  الدور الوقائي للمجلس القومي للمرأه وعالقته بادارة ربة االسرة لمارد اسرتها  عنوان البحث :  - 
          2010 -نوفمبر ،جامعة المنوفيةبحوث االقتصاد المنزلى 

كلياااااااااااااااااااة   –دراسة السلوك االستهالكي للريفيات ببعض قرى مركز طنطا محافلة الغربية ث :عنوان البح 
   2010 -يونيو ،  جامعة المنوفيةاالقتصاد المنزلي 

 مجلاة بحاوث االقتصااد المنزلاى ،الريفية المعيلة بقرية نواج محافلة الغربية  ةت المرامشكالعنوان البحث :  -  
   2010 -مايو جامعة المنوفية،

الخاااص فااي االردن ماان قباال  الرضااا عاان الخاادمات الصااحية المقدمااة فااي مستشاافيات القطاااععنااوان البحااث :  - 
   2009 -سبتمبر ،جامعة المنصورة  ،مجلة بحوث التربية النوعية ،ى ضالمر

ة مجلاااااااااااااااا  االعمال المنزلية فاعلية برنامج إرشادي لتنمية وعي طالبات الجامعة في تبسيطعنوان البحث :  - 
   2009 -يوليه ، جامعة المنوفيةكلية االقتصاد المنزلى بحوث 

فاعلية برنامج قائم علي الوسائط المتعددة لتنمية القدرة علي إدارة الوقت لدي طالب الجامعاة فاي  :عنوان البحث- 
   2009يوليه ،جامعة المنوفية  مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلىنشطة الجامعية األ

مجلاة تأثير السلوك الغذائي لتالميذ المدارس علي الحالاة الصاحية والغذائياة بمحافلاة المنوفياة. ث :عنوان البح  -
   2009 ،يونيو ،جامعة المنوفية ،بحوث كلية االقتصاد المنزلى

جامعة  ،مجلة بحوث التربية النوعية ،المساهمة المالية للزوجة واثرة على دورها داخل االسرة عنوان البحث :  -
   2009 -مايو ،صورة المن

مجلة بحوث التربياة ،خروج المرأة للعمل وعالقته باسلوب اتخاذ القرارات والعالقات االسرية عنوان البحث :  - 
   2009 -مارس ،النوعية  جامعة المنصورة 
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بياة ،مجلاة بحاوث التربرناامج إرشاادي إلدارة األزماات األسارية وعالقتاه باالتوافق ألزواجاي عنوان البحث :  -  
   2008 -جامعة المنصورة. يونيو النوعية 

بة األسرة لمهام العمل المنزلي. مجلة أثر التصميم الداخلي لمسكن محدودي الدخل علي إنجاز رعنوان البحث :  -
   2008 -يونيو ،جامعة المنوفية بحوث كلية االقتصاد المنزلي 

لسنة لتنمية آداب التصرف لمرحلة الطفولة المبكرة . فأعلية برنامج إرشادي في ضوة الكتاب واعنوان البحث :  -
   2008 -مايو ،جامعة المنوفيةمجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي 

مجلاة بحاوث كلياة الرضا السكني وعالقته بنمط العالقات األسرية بين طالب جامعاة المنوفياة. عنوان البحث :  -
   2008 -مايو  ،جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي

، عالقة خروج المرأة للعمال ومفهاوم ومساتوي أداة المارأة للمهاام االسارية والتوافاق الزواجاي عنوان البحث :  -
   2008 -ايو جامعة المنوفية،مكلية االقتصاد المنزلي مجلة بحوث 

يااة مجلااة بحااوث كل ،األمااان داخاال البيئااة المنزليااة وعالقتااه بالساالوك العاادواني لاادى األطفااال عنااوان البحااث :  -
   2008 -جامعة المنوفية أبريل  االقتصاد المنزلي

مجلاة بحاوث كلياة االقتصااد ،معاايير الجاودة لادي المساتهلك عناد اختياار األثااث والمفروشاات عنوان البحاث :  -
  2008 -فبراير ،جامعة المنوفية المنزلي 

مجلة بحاوث كلياة االقتصااد لتقاعد فاعلية برنامج إرشادي لتوعية كبار السن بمشكالت مرحلة اعنوان البحث :  -
  2008 -فبراير ، المنزلي جامعة المنوفية

عالقة العامل المادي والعامل الديني بالسلوك االستهالكي لربة االسرة وسبل تفعيل الوعي الديني عنوان البحث : -
 . 2008 -يناير،مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية  ،االستهالكي لربة االسرة

المبااادي االداريااة فااي لااالل القااران والساانة النبويااة دراسااة تحليلااة تطبيقيااة فااي دافعيااة الساالوك عنااوان البحااث :  -
   2007 -أغسطس ،مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية  ،االداري 

االساارة الريفيااة والحضاارية يل االعمااال المنزليااة لربااة ضااالعالقااة بااين إدارة شاائون االساارة وتفعنااوان البحااث :  -
   2007 - ويولي، جامعة المنوفية كلية االقتصاد المنزليمجلة بحوث ،

مجلااااااااااااااااة  اتجاه مدرسات االقتصاد المنزلي نحو استخدام الوسائل التعليمية بمدينة االسكندرية عنوان البحث :  -
  .2007 – واالسكندرية للتبادل العلمي يولي

  
 ية:الاراف على الرسائل العلم

فاي مجااالت  ودكتاوراه  رساالة ماجساتير (209)  ماأتي وساتةعلاى المناقشاة بواإلشاراف المشاركة العلمياة ب  
بعااض رعايااة الطفولااة واالمومااة ، العالقااات االساارية ،إدارة مؤسساايات االساارة والطفولااة بجامعااة المنوفيااة و

 كما يلي:ـ  ان الرسالةأسم الباحثة وسنه المنح وعنوأستعراض بايجازها  تمو الجامعات االخري
 :ـ إلاراف ومنا اة رسائل ماجستير

 .( دراسة مقارنة لتحليل وقت المرأة العاملة وغير العمالة بالمنوفية1998)  ـ وجيدة محمد نصر حماد1
 تأثيث حجرة الطفل وتأثيرها على تحصيله الدراسي جامعة منوفية. ( 2000ـ شيماة عاطف فهمي إبراهيم)2
 العوامل المؤثرة على تأثيث مسكن المقبلين على الزواج جامعة منوفية. ( 2000الكريم ) ـ رحاب غنيم عبد3
 ( تأثيث حجرات األبناة في المسكن الريفي جامعة منوفية. 2001)  ـ سمحاة  سمير إبراهيم محمد4
محافلاه  ( األنماط االستهالكية لبعض األسر الريفية والحضرية فاي2001)ـ انتصار عبد العزيز زكى احمد 5

 الشرقية دراسة مقارنه  جامعة منوفية. 
 الرعاية المنزلية للمسانين وأثرهاا علاي تكايفهم اجتماعياا. ( أساليب2001ـ إيناس إبراهيم عبد العزيز خليفة )6

 .المنوفيةجامعة 
دراساة األثار التعليماي لبرناامج إرشاادي لتنمياة وعاى المارأة فاي بعاض (  2001ـ هدى سعيد السايد بهلاول )7
 .جاالت االقتصاد المنزلي جامعة منوفيةم
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( تااأثير المعااامالت الااو الديااة علااى أدارك تالميااذ مرحلااة التعلاايم 2002ـاا رباااب رفعاات رمضااان عبااد هللا  ) 8
 جامعة منوفية. األساسي لدورهم في الحد من تلوث البيئة 

ؤسسات التربية الفكرية دراسة مقارنة لمستوي الخدمات المقدمة في م( 2002ـ سميرة عزب عليوة عزب   )9
 بمحافلي القاهرة والشرقية جامعة منوفية. 

( وعى األمهات بأهمية تنمية السالوك االساتهالكي للطفال وأثاره علاى 2002)ـ هناة يوسف رجب الخولى  10
 تحمله المسئولية جامعة منوفية. 

قادرة اإلدارياة لشاباب التصاميم الاداخلي للمساكن وعالقتاه بتنمياة ال( 2003ـ زيناب صاالح محماود يوساف)11
 الجامعة جامعة منوفية. 

 بعضبرنااامج إرشااادي لربااات األساار العااامالت للعنايااة باا ( فاعليااة2003ـاا نحااوي إبااراهيم محمااد هيكاال ) 12
 األجهزة المنزلية جامعة منوفية. 

 وعاى المارأة االجتمااعي واالقتصاادي فاي تنمياة االقتصااد القاومي جامعاة(2004)هالاة محماد ناور الادين ـ13
 منوفية.
البيئاة الساكنية بالمادن الجامعياة وأثرهاا علاي التوافاق النفساي  (2004ـ أنجاي ساعيد عباد الحمياد الطاوخي) 14

 واالجتماعي للطالبات جامعة منوفية. 
( العالقة بين درجة المسئولية االجتماعية لدي الطفال الكفياف ومساتوي قدراتاه 2005ـ نيفين أحمد عسكر )15

 ة. جامعة منوفي اإلدارية
بعاااض المقااااييس قاااة التحاااا  الطفااال بااادور الحضاااانة و( عال2007)  ـااا وداد فتحاااي محماااد عباااد الااارحيم16

 األنثروبومترية واكتساب بعض المهارات جامعة منوفية. 
خاصة في مجال تنمية المجتمع و البدوية فيدراسة دور المرأة الريفية و(  2007ـ إيمان أحمد السيد جلبط )17

 جامعة منوفية.  ،الصناعات الريفية 
االقتصااد آداب التصرف بين الزوجين وعالقته بأبعاد التوافاق لادي األطفاال ( 2008وسام عادل يوسف ) -18

 .جامعة المنوفية المنزلي
( دور مكاتاب فحاص ماا قبال الازواج وعالقتهاا باالساتقرار األساري جامعاة 2008أماني قطاب رضاوان) -19

 المنوفية.
دور المؤسسااات التعليميااة فااي تنميااة الااوعي بترشاايد االسااتهالك وعالقتااه ( 2009هناد أحمااد صااالح فايااد ) -20

 بتحمل المسئولية لدي التالميذ جامعة المنوفية.
الاادور الوقااائي للمجلااس القااومي لالمومااة والطفولااة وعالقتااه  (2009بساانت أحمااد مصااطفي الميهااي )ـاا 21

 جامعة المنوفية. باتجاهات ربه األسرة نحو رعاية أطفالها
 .المنوفيةجامعة  عالقة إدارة وقت ربه األسرة بالسمات الشخصية للمراهقين(2009)سالم  إيمان عثمان-22
دور األم وعالقتاه باالتوافق النفساي واألجتمااعي لألطفاال فاي مرحلاة (  2009)  تغريد سيد أحمد بركات -23

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزليالطفولة المتأخرة 
وعاة بمراكاز رعاياة تن( فاعلية برناامج ارشاادي الوجاه الرعاياة الم2009د الجيد دوام )فاطمة حسان عبـ 24 

 .جامعة المنوفيةأطفال الشوارع واثر ذلك علي نضج الشخصية 
( تكنولوجيااا المعلومااات وعالقتهااا باتجاهااات الشااباب الجااامعي نحااو 2009نورهااان محماادعلي الساايد) ـاا 25

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزلياز المشكالت االجتماعية والدافعية لينج
تحمال  علاى ( الممارساات اإلدارياة لتلمياذات المرحلاة االعداياة وأثرهاا2010نيباال فيصال عباد الحمياد )  ـ26

 .المسئولية جامعة كفر الشي 
االقتصااد  .وعى الشباب بادارة الموارد وعالقتة بمشاركتهم االجتماعية (2010نهاد على بدوى رصاص) ـ27
 جامعة المنوفية زليالمن
( فعالية برنامج نشاط مصاحب لماادة االقتصااد المنزلاي لتنمياة بعاض مهاارات 2010نعيمة حسن بحبح ) ـ28

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي إدارة المنزل لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية
لى بالبيئة السكنية الخارجياة  ( فاعلية برنامج ارشادى لتنمية الوعى الجما2011هبة رياض محمد موسى ) ـ29

 جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي .وعالقتة بالتفكير االبداعى للمراهقين
( جااودة الاانلم اإلداريااة بمؤسسااات المساانين وعالقتهااا بجااودة حياااة المساان  2011هناااة سااعيد  سااالمة )ـاا 30

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي
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االعاالن التليفزياونى وعالقتاة باتجاهاات رباة االسارة نحاو السالوك (  2011نورا شعبان جاودة الطاوخى)ـ 31
 .االدخارى جامعة المنوفية

 "( االتجاهات الو الدية كما يدركها المراهاق وعالقتهاا باتخااذ القارار2011ـ يسرا أحمد سعد عبد العاطي )32
 جامعة المنوفية

 قتهااا بجااودة الحياااة لاادي ربااة األساارة( الااوعي بتقياايم المااوارد وعال2011ـاا ايمااان محمااود كمااال شاااهين )33
 جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي

( تقييم عناصر التصميم الداخلى لدور االيواة وعالقتاه باالتوافق النفساى 2011سلمى محمد محمد النجار) -34
 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي واالجتماعى لألطفال

دمات المقدمة بمدارس التربية الفكرية وعالقته بجودة الحياة ( تقييم الخ2011جهاد عادل محمد كليب )ـ  35
 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزليلالطفال ذوي االحتياجات الخاصة ذهنيا 

 ( تقبل الطفل االصم العاقته وعالقته بجودة الحياة لدية . جامعة المنوفية.2011هدوة محمد الجزار ) - 36
( االتجاهات الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي المكفوفين 2011نهال يوسف عبد الرؤف خليل ) – 37

 في المراهقة المبكرة . جامعة المنوفية.
( الاانلم االداريااة بالمؤسسااات التعلميااة وعالقتهااا بااالعنف المدرسااي 2014هبااة منياار محمااود السااحرتي )ـاا 38 

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي
( دور مراكاز المشاورة فاي إكسااب الشاباب الاوعي بااالدوار الزوجياة 2013هبة عادل طلعت السرساي ) -39

 . جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي
إدارة الوقات والاروح المعنوياة للعااملين وعالقتهاا بالكفااةة االدارياة  (:2013) عباد اللطيافسحر حمادي  -40

 جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي .للمؤسسات التعليمية
( وساائل االتصاال الشخصاي والجمااهيري ودورهاا فاي اختياار عناصار 2014محمد خلفياة ) وسام سعيد -41

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزليالتصميم الداخلي لمساكن المقبلبين علي الزواج 
 ( تنمية وعي وممارسات االطفال االيتام الداب التصرف .  2013ايه عبد الشافي علي أبو سليم )  -42
( فعالية الدمج بين تحليال المهماة والتعلايم التعااوني فاي تنمياة بعاض المعاارف 2014هر الجزار)رانيا ما ـ 43

 .النلرية والمهارات العملية واالتجاه. جامعة المنوفية
( اسااتخدام االنترياات وعالقتااه بااادارة بعااض المااوارد 2015فااايزة عبااد الماانعم سااليمان عبااد الفتاااح ) ـاا 44  

 .جامعة المنوفية ياالقتصاد المنزلللمراهقين. 
( وعي المراهقين باساتخدامات االنترنات وعالقتاه باالقيم األسارية لاديهم 2015سالم معوض عبد المجيد ) ـ45 

 تربية نوعية اشمون جامعة المنوفية.كلية 
 (التنمية البشرية كما تدركها األمهات وعالقتها بالسامات الشخصاية لألبنااة 2016مها شعبان عبد الفتاح)ـ  46 
 جامعة المنوفية.ية االقتصاد المنزلي ـ كل
( التنشائة السياساية لالبنااة كماا يادركها االبااة وعالقتهاا بقادرتهم علاى اتخااذ 2016عائشة محمد عرب) ـ  47

 .جامعة المنوفيةـ القرار. كلية االقتصاد المنزلي 
 جامعة المنوفية قتصاد المنزلياال .لربة األسرة اإلنتاجيةالتحفيز وعالقته بالكفاةة (: 2016) قطبـ ايمان 48
وعالقتاه بمهاارات (:دراسة تقييمية لبرنامج تدريب الطالباات بالمساكن النماوذجي 2016)ضحي  ابراهيم ـ 49

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي إدارة الذات
ر الاوعى باإدارة بعاض الماوارد وعالقتاه بالرضاا عان الحيااة لادى زوجاات األسا (: 2016ـ اسماة تاالوي)50

 .جامعة المنوفية االقتصاد المنزلي الممتدة
  االقتصاد المنزلي الذكاة الوجداني وعالقته بإدارة العالقات األسرية للمتزوجات :( 2016)  أميرة القفاش ـ51

 .جامعة المنوفية 
 االقتصااد المنزلاي وعاى رباة األسارة بمهاارة التفااوض وعالقتاه باإدارة األزماات ( :2016)  هناة مهنيـ 52

 .جامعة المنوفية
 إدارة الوقات والجهاد وعالقتاه بتحمال المسائولية لادى الماراهقين( 2016) نجاة غنيمي الديداموني إبراهيمـ 53

 .،تربية نوعية اشمون ـ جامعة المنوفية
بعاض المهاارات الحياتياة وعالقتاه  الطفالممارساات معلماات الروضاة إلكسااب : ( 2017)  مروة صاد ـ 54

 كلية الزراعة جامعة الزقازيق. بة األسرة تجاه طفلهاببعض مسئوليات ر
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كليااة ادارةالحااوار واالنصااات وعالقتااه باتخاااذ القاارار كمااا يدركااه المراهااق  ( :2017سااارة عبااد الكااريم )ـاا 55
 جامعة المنوفية.االقتصاد المنزلي ،

 .وافق األسااريالمهااارات الحياتيااة ألطفااال التوحااد وعالقتهااا بااالت:(2017سااعد )محمااود الصاااوي هماات ـاا 56
 جامعة المنوفيةاالقتصاد المنزلي 

استخدام المعا  حركيا لوسائل التكنولوجيا الحديثة ودورهاا فاي تفعيال  :(2018نها محمد عبد هللا شوشة)  ـ57
 جامعة المنوفية. االقتصاد المنزلي العالقات االجتماعية ،

لمشاااركة وعالقتهااا بااالنمو االدراكااي ( : وعااي االم بمهااارة ا2019ـاا عواطااف سااعيد إسااماعيل المراسااي )58
 .جامعة المنوفيةاالقتصاد المنزلي  واالجتماعي لطفل الروضة

( :التوافق الزواجي وعالقته باالحترا  النفسي والعوامل الخمسة الكبري 2019ـ سمر ابراهيم الدرايجيني )59
 .جامعة المنوفيةللشخصية لدى الزوجات  ، االقتصاد المنزلي ،

( : التوافق الزواجي وعالقتة بدافعية اإلنجاز للطالبة الجامعياة.، االقتصااد 2020) د هللا الشناويـ زينب عب60
 المنزلي جامعة المنوفية.

( : مشكالت ذوي القدرات الخاصة العقلية كماا تادركها األمهاات وعالقتهاا بالضاغوط 2020) ـ امنية رجب61
 .جامعة المنوفية االسرية

(: فاعلية برنامج ارشادي للحد من مخاطر استهالك الوجبات السريعة 2020س)بشري رأفت خليل محرو ـ62
 معي، تربية نوعية جامعة الزقازيق لدي الشباب الجا

 
 :ـ إلاراف ومنا اة رسائل دكتوراه

دافعية الزوجة نحو إنجااز مسائوليتها المنزلياة وأثار ذلاك علاي كفاةتهاا ( 2002ـ إيمان شعبان أحمد إبراهيم )1
 جامعة المنوفية.                                        اإلدارية

جامعااة  دراسااة تحليليااة لوقاات ربااة األساارة و أثااره علااى توافقهااا الزواجااى (2003ـاا شاايرين جااالل محفااول )2
 المنوفية.

جامعة أثر الصحافة النسائية في تنمية الوعي االستهالكي لدي ربة األسرة ( 2003ـ رشيدة محمد أبو النصر)3
 .نوفيةالم
( التصااميم الااداخلي للمطااب  وأثاارة علااي كفاااةة ربااة األساارة فااي أداة 2003)ـاا منااي مصااطفي الااذاكي محمااد 4

 .جامعة المنوفية األعمال المنزلية
 .جامعة المنوفية التصميم الداخلي للمسكن وأثرة علي النمو الحركي للطفل (2003ـ نجالة فارو  الحلبي ) 5
( فاعلية برنامج إرشاادي فاي آداب التصارف االتيكات للزوجاة وأثارة علاي 2004ـ عبير أنوار أحمد هالل  )6

 العالقات األسرية جامعة المنوفية .
ي المشااروعات ثاار دافعيااة االنجاااز علااى أداة الشااباب و إنتاااجيتهم فااأ( 2004ـاا نجااالة أحمااد ساايد مسااعد ) 7

 .جامعة المنوفية لألسرة دور ذلك في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاديةوالصناعات الصغيرة و
الوعي باستخدامات اإلنترنت وعالقته باإدارة الوقات لادي طاالب  (2008مرعي )إبراهيم عواد أحمد ـ حنان 8

  جامعة المنوفية
( فعالية برناامج تادريبي لرفاع كفااةة أخصاائي التغذياة فاي إدارة الغاذاة 2008ـ شيماة الحسيني محمد صقر )9

 .وفيةجامعة المن بالمدن الجامعية
فاعليااة برنااامج  تاادريبي لتنميااة األساارة نحااو تأثيااث وتجمياال المسااكن ( 2008ـاا سااماح أحمااد عبااد الفتاااح  )10

 وعالقته بالتوافق األسري جامعة المنوفية
(  العوائق المعمارياة التاي تواجاه المعااقين حركياا وعالقتهاا بتاوافقهم النفساي 2009ـ رباب السيد مشعل ) 11

 .وفيةجامعة المن االجتماعي
بين المعاقين بصاريا مان خاالل برناامج ارشاادي ( تنمية قدرات األطفال الموهو2009عزة أحمد مرسي ) ـ12

 .المنوفيةجامعة  .موجة لالمهات
( تنمية مهارات التفكير لدي طفل ما قبل المدرسة خالل برناامج الحاساب 2009سامية مصطفي إبراهيم ) ـ13

 .المنوفيةجامعة  .المنوفيةااللي 
( فاعلياة برناامج ارشاادي لتنمياة وعاي رباه األسارة بالادور االنماائي 2010أمل حسانين محماد حساانين ) ـ14

 جامعةالمنوفية. . لبعض الخدمات المجتمعية في إدارة شئون األسرة وعالقته بالمناخ االسري
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لفتياات المقابالت  الموماة االمناهبالية برنامج ارشادي لتنمية الوعي ( فاع2010سحرأمين حميدة سليمان ) ـ15
 .جامعة المنوفيةعلي الزواج وعالقتهم بثقافتهن األنجابية 

( الممارسات اإلدارية لشباب الجامعة وعالقتهاا بمشااركته السياساية 2011إيمان عبدة السيد  المستكاوى )ـ 16
 .جامعة المنوفية

ماا قبال المدرساة فاي األعماال ( فاعلياة برناامج تادريبي لتنمياة  طفال 2010إيمان السايد عباد المقصاود )  ـ17
 . جامعة المنوفية المنزلية وتأثير ذلك على الكفاةة االجتماعية

( فعالية برنامج كمبيوتر قائم على الوسائط المتعددة لتنمية اللغة لطفل 2010شريف محمد عطية حورية ) ـ 18
 .جامعة المنوفية الحضانة

تنميااة وعااى ربااات األساار بخاادمات جمعيااة الرعايااة ( فاعليااة برنااامج إرشااادي ل2010)ـاا نهااى عبااد السااتار19
 المتكاملة ودورها الفعال في تنمية موارد األسرة جامعة المنوفية.

( القادرات اإلدارياة لألمهاات فاي مواجهاة صاراعات األبنااة وعالقتهاا 2011هدى سعيد السايد  بهلاول  ) -20
 بمستوي أداة العمل المنزلي جامعة المنوفية.

( إدارة رباة األسارة لمواردهاا وعالقتهاا بالتنمياة البشارية لألبنااة فاي  2011ان الشاهالي)هدي زكي  سليم -21
 مرحلة الطفولة المتأخرة جامعة المنوفية.

جااودة الاانلم اإلداريااة بمؤسسااات المساانين وعالقتهااا بجااودة حياااة المساان    (2011)هناااة يوسااف الخااولىـاا 22
 .المنوفيةجامعة 
( فاعلياة برناامج ارشاادي باساتخدام تكنولوجياا المعلوماات فاي 2011ي)والة عباد الارحمن محماد مصاطفـ 23

 .المنوفيةجامعة  تنمية وعي شباب الجامعة لمتطلبات التصميم الداخلي للمسكن
( تقيايم الجاودة االنتاجياة والتساوقية للمشاروعات الصاغيرة المقدماة للماراه 2011ـ إيناس سعيد محمد بادر )24

 . جامعة المنوفية األسرة المعلية وعالقتها بادارة دخل
 .عالقااة إدارة الوالاادين للمااوارد  باتجاااه األبناااة نحااو تكااوين أساارة(2011أمياارة صااالح الاادين النباارواي)ـاا 25 

 .المنوفيةجامعة 
( وعااى وممارسااة االم لمهااارات االتصااال فااى تربيااة االطفااال وعالقتااة 2011ايمااان احمااد الساايد جلاابط ) -26

 لديهم جامعة المنوفية.بالتوافق النفسى واالجتماعى 
( العالقة بين العمل الماجور لربات االسار وكال مان التوافاق الزواجاى 2011سميرة عزب عليوة عزب ) -27

 جامعة المنوفية. ات االسريةوالعالق
(:برنامج ارشادي لتنمية وعي وممارسات االمهات البديالت بأسااليب 2013فاطمة حسان عبد الجيد دوام)ـ 28

 طفال االيتام المعاقين ذهنيا ، جامعةالمنوفية.التعامل مع اال
(: الممارساات اإلدارياة لتلمياذات المرحلاة االعداياة وأثرهاا علاى تحمال 2013ـ نيبال فيصل عبد الحمياد ) 29

 جامعةالمنوفية. المسئولية جامعة كفر الشي .
لتطاوعي وعالقتاه بقادرتها ( وعاي وممارساة الماراة للعمال ا2013ايمان عبد الحميد عبد هللا الوشاحي ) – 30

 جامعةالمنوفية. علي إدارة شئون االسرة.
 ( القااارض وعالقتاااه بانمااااط السااالوك االساااتهالكي لالسااارة الريفياااة .2014نهلاااة حسااان علاااي محماااد )  -31

 جامعةالمنوفية.
 ( التغيرات السياسية واالجتماعية وعالقتها بمستوى الطموح لدى الشباب2014شيماة مصطفى الزاكي )  ـ32

 .وقدرته على اتخاذ القرار.جامعة المنوفية
كليااة ( الساالوك االقتصااادى لربااة االساارة وعالقتااه بالساالوك االدخاري.2015رباااب رمضااان رفعاات )ـاا 33

 جامعة المنوفية.االقتصاد المنزلي .
فااال وعالقتهااا بالساالوك االجتماااعي \( جااودة التعلاايم بمسسااات رياااض االط 2015ـاا نهاااد علااى رصاااص)34

 ة التربية النوعية ، جامعة المنوفية.للطفل.كلي
( فعالية برنامج ارشادى لتنمية وعى المراهقين باآداب السالوك وعالقتاه 2015هناة خميس عبد العزيز ) ـ 35

 . بالمشاركة االجتماعية. جامعة المنوفية
المنزلية لطفل ماا ( المالةمة الوليفية للمسكن وعالقتها باالمان في البيئة 2015ايمان عثمان محمد سالم )ـ 36

 .قبل المدرسة.جامعة المنوفية
 .(المشكالت التى تواجه المعا  حركيا وعالقتها بجودة الحياة.جامعة المنوفية2016جالة يسري النشار)نـ 37
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( :فعالية برنامج مقترح قائم على نموذج التدريس الواقعي في تعديل 2016شرين شمس الدين عبد القوى)ـ 38
لابعض مفااهيم االقتصااد المنزلاي وتنميااة القادرة علاى اتخااذ القارار لادي طالباات المرحلااة التصاورات الخاطئاة 

 .االعدادية ، جامعة المنوفية
لساان التقاعااد وعالقتااه بااأدراك مشااكالت  االسااتراتيجيالااوعى بااالتخطيط (: 2016)  سااعيدسااالمة  هناااة  ـاا39

 كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة المنوفية المسنين
 ( : تنمية وعي المراهقين بإدارة المشاروعات الصاغيرة فاي المؤسساات اإليوائياة2017)سليم افعيايه الشـ 40

 كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة المنوفية
تفعيل برامج التنمية البشرية للمعلماين وعالقتهاا باإدارة المهاارات الحياتياة لطاالب  (: 2017ريهام جالل)ـ 41

 .منزلي ـ جامعة المنوفيةكلية االقتصاد الالتعليم األساسي 
 تنمية وعي طالب الجامعة بالتسو  اإللكتروني وعالقته بالرضا االستهالكي( :2017) الهام السواحـ 42
(: الدعم األسري لمشاركة الشباب في العمل التطوعي بالمؤسساات الخيرياة وعالقتاه 2017سماج جودة )ـ 43

 جامعة المنوفيةكلية االقتصاد المنزلي ـ  بإدارتهم لبعض الموارد
(:فعالياة برناامج ارشاادي باساتخدام الوساائط المتعاددة لتنمياة وعاي الفتياات 2017هالة محمد نور الادين) ـ 44

 .المنوفية جامعة ـ تربية نوعية اشمونالمقبالت على الزواج بمسئوليات الحياه االسرية ،
ة بمؤسساات االياوالة وعالقاتهاا بجاودة معوقاات تطبياق االدارة االلكترونيا(: 2017ـ ايمان اباراهيم ساالم )45

 الخدمات.كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة المنوفية.
 تنمية وعي وممارسات األمهات تجااة المشاكالت اإلجتماعياة للمارهقين( :2017)يسرا أحمد عبد العاطي  ـ46

 جامعة المنوفية.
لااذات لاادى الماارأة وعالقتااه بالمناااخ فاعليااة برنااامج ارشااادى لتنميااة ادارة ا :(2018ـاا غااادة سااالمة زعتاار )47

 .االسري. تربية نوعية، جامعة المنصورة
(:  تقيايم المسااكن الذكياة لحاديثى الازواج فاي ضاوة متطلباات التصاميم 2019وساام ساعيد محماد خلفياة )ـ 48

 الداخلي وعالقته بالتوافق الزواجي.تربية نوعية اشمون جامعة المنوفية.
المساااندة االجتماعيااة للشااباب وعالقتهااا بااادارة الوقاات المخصااص ( :2019)إيمااان محمااود كمااال شاااهينـاا 49

 .جامعة المنوفية ـ  االقتصاد المنزلي، للمشاركة فى التنمية االجتماعية واالقتصادية
( : وعي العاملين بالمؤسسات التعليمية بمهارة التقمص العاطفي وعالقته 2020هدوة محمد الجزار )ـ 50

 لذوي صعوبات التعلم، جامعة المنوفية.بالمساندة االجتماعية 
(: تنمية وعي العاملين بأسس التعامل مع أجهزة المطاب  وعالقتهاا 2020ـ نهال يوسف عبد الرؤف خليل )51

 بضغوط العمل، جامعة المنوفية.
( : اسااترتيجية إدارة تمكااين ذوي القاادرات الخاصااة حركيااا وعالقتااه بالسااالم 2020سااارة عبااد الكااريم )ـاا 52
 تماعي بمحافلة المنوفية.االج
( : فاعلياة برناامج ارشاادي لتنمياة وعاي األمهاات بابعض المهاارات الحياتياة لطفال 2020ريهام محماد  ) ـ53

  .تربية نوعية جامعة الزقازيق،  التوحد
 .( :استراتجية ريادة االعمال في إدارة المشروعات الصغيرة جامعة المنوفية2022عائشة عرب )ـ  54
( :فعالياة برناامج تادريبي لتنمياة مهاارات ذوى االحتياجاات الذهنياة 2011حى حسان عاشاور )صفاة صابـ 55

 الستخدام االقتصاد المنزلي في تكنولوجيا التعلم، جامعة المنوفية.
( المشكالت التى تواجه فصول الدمج بمرحلة التعليم االساسي وعالقتها بالمهاارات 2015سلمى النجار ) ـ 56

 درات الخاصة الذهنية.جامعة المنوفية.السلوكية لذوى الق
 

 رسائل ماجستير ما الت تدت اإلاراف:
وعالقتها بالرضا السكنى لربة االسرة.جامعة  التصميم الداخلي للمسكن:(2012محمد) منال عبد الفتاحـ 1

   .المنوفية
يئي لدي طفل المرحلة تقييم جماليات البيئة المدرسية وعالقتها بالوعي الب:( 2014إيمان إبراهيم حنفي)ـ  2

 جامعة المنوفية ،المتأخرة
الوعي بتكنولوجيا المعلومات وعالقتها بجودة الحياة لدي المعا  :( 2014) هاجر محمد إيهاب محمد غالبـ 3

 .جامعة المنوفية ،سمعيا
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حلة (: الوعى بمهارة المشاركة وعالقته بالنمو اإلجتماعى في مر2018أمينـة فتحـى محمـد علـى كـف )ـ 4
 . تربية نوعية جامعة الزقازيق الطفولة المتأخرة كما تدركة االم بالشرقية

وعى األمهات البديالت بالعادات الغذائية السليمة في مرحله (: 2018) حنان ابراهيم حسن عبدالرشيدـ 7
 .تربية نوعية جامعة الزقازيق المراهقة

ات ذوي القدرات الخاصة الذهنية باإلدارة تنمية وعي العاملين بؤسس(: 2020ناصف أبو شريف)شذا ـ 8
 ، جامعة المنوفية. بجودة الشخصية الخضراة وعالقته

في ضوة اإلدارة الخضراة الخدمات بؤسسات المكفوفين  ( تقييم2020الشافعي) سلمي أبو القاسمـ 9
 .جامعة المنوفية ،وعالقتهبالتفكير اإليجابي للكفيف

بمهارة التغافل االسري وعالقته بالسعادة الزوجية من منلور ( الوعي 2020محمد الضبع ) ـ سلمي10
 .جامعة المنوفية ،الزوجه
استراتيجيات التوجيه االسري وعالقته بالتنمر االلكتروني لطالب ( : 2020) اليماني محمد صفاة ـ11

 .جامعة طنطا،  المرحلة اإلعدادية
وعالقته بالكفاةة االنتاجية ألداة المهام المنزلية المسكن ب المرونه التصميمية :(2020) ماضي دسي ـ ريهام12

 كما تدركة ربة االسرة، جامعة طنطا.
راتيجيات التفاوض المهني وعالقته بالذكاة العاطفي للعاملين (: است2021)مدحت السيسي  ـ جهاد13

 جامعة المنوفية. بمؤسسات االسرة والطفولة،
جامعة ،وجية وعالقتها بأليات المنازعات في محاكم االسرة أساليب الحياة الز(: 2021ـ اريج محمد غزال)14

 المنوفية.
( : برنامج ارشادي لتنمية وعي األمهات باستراتيجيات المهارات الحياتية 2022)كمال ـ أسماة طلعت 15

 وعالقة برأس المال االجتماعي للطفل الكفيف.جامعة المنوفية.
المزيج التسويقي األخضر وعالقتها بالمهارات الحياتية  استراتيجيات:(2022) عبد الحميد هبة جمالـ 16

كلية تربية نوعية جامعة  دراسة ميدانية بإحدي المشروعات الصغيرة كمدخل للميزة التنافسية  للعاملين
 المنوفية.

 
 رسائل دكتوراه ما الت تدت اإلاراف: 
االعمال لدي المقبلين علي التخرج ( : برنامج ارشادي لتنمية مهارات ريادة 2018مروة ممدوح صديق )  ـ 1

 من الصم والبكم بمحافلة الشرقية.
 االساتقالليالسالوك التعلايم االلكتروناي وعالقتاه باإدارة اساتخدام  ومعوقاات  محفزات( : 2020ـ عزة عطا )2

 .، جامعة المنوفيةللمراهقين 
فاي  يط االساتراتيجي االساري( الاوعي برياادة االعماال الرقمياة وعالقتاه باالتخط2021مها شعبان عطوان) ـ3

 .ين علي التخرج جامعة المنوفيةلة للشباب المقبمنمية المستداتضوة ال
وعالقتاه ترشايد الالساتهالك االساري فاي ضاوة االقتصااد الادارئري ل( جادارة المارأة 2021) عاطف ـ ابرار4

 بالرفاهية االقتصادية واالجتماعية. جامعة المنوفية.
 

 :وجنوب الواد /  نا وال  ايق بجامعة المنويية واالسكندرية والمنصور  تهامنا ا رسائل  ماجستير تم
 .الممارسات اإلدارية للمراهقة وأثرها علي تصورها لدورها كربة أسرة:(2000)منال مرسي الدسوقي -1

 جامعة المنوفية.
األنفا  علي بند و العادات الغذائية لألسرة المصريةاالرتباط بين  دراسة:(2000)المسلمينجالة محمد -2

  جامعة المنوفية. الغذاة
إدارة الشراة والتشغيل واالستخدام والصيانة  لبعض األجهزة :( 2000نجالة عبد السالم محمود دسوقي) -3

 المنزلية لدي عضوات هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية.
جامعة  .بمحافلة الشرقيةدراسة عن التصميم الداخلي لدور الحضانة :(2000مني مصطفي الزاكي محمد)  -4

 المنوفية.
 جامعة المنوفية. .تقويم النلم اإلدارية لدور المسنين بمحافلة الغربية :( 2001نهلة حسن علي سليم )  -5
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 أثر التحا  الطفل بدور الحضانة علي مشاركته في األعمال المنزلية:(2001إيمان السيد عبد المقصود) -6
 .جامعة المنوفية

إلدارة موارد األدوات واألجهزة المنزلية جامعة  برنامج إرشادي فاعلية:(2002سالم)عبد النجالة -7
 اإلسكندرية.

جامعة  عالقة تخطيط الوقت والجهد بالرضا السكني لدي األطفال.:(2002رانية حمدي نبيه حنفي ) -8
 المنوفية.

 سرة في ريف محافلة المنوفية.مشكالت إدارة المنزل التي تواجه ربة األ:(2002راجية حلمي السيد بدر) -9
 جامعة المنوفية.

جامعة  إدارة األزمات األسرية وعالقتها بأبعاد التوافق لدي األطفال.:(2003إيمان صالح إبراهيم رز  ) -10
 المنوفية.

جامعة  البيئة المدرسية وعالقتها باتخاذ القرار لدى تالميذ التعليم األساسي :(2007هدى زكى سليمان ) -11
 وفية.المن
التصااميم الااداخلي لحجاارة طااالب الجامعااة وعالقتااه بتااوافقهم النفسااي  :(2007شاايماة أحمااد نبااوي توفيااق) -12

 جامعة المنوفية. االجتماعي.
فاعلية برنامج إرشادي لزيادة وعى وممارسات طالب الجامعة لوقت :(2007الوشاحى) إيمان عبد الحميد -13

 جامعة المنوفية. الفراغ.
يل األعماال المنزلياة لرباة األسارة ضاعالقاة باين إدارة شائون األسارة وتفال:( 2007متاولي ) ن شيماة أمي -14

 جامعة المنوفية. الريفية الحضرية
التصميم الداخلي لحجرة االقتصاد المنزلي  بالمدارس وعالقته بإنجاز :( 2007) فاطمة محمد بهاة الدين  -15

 جامعة المنوفية. المهام.
الممارسات اإلدارية لطالب المدن الجامعية وعالقتها بتقدير الاذات والرضاا  :(2007ة )عمارأسماة سعد  -16

 جامعة المنوفية. الحياة.
 األمان داخال البيئاة المنزلياة وعالقتاه بالسالوك العادواني لادى األطفاال.:( 2008منى محمد زكى صقر ) -17

 جامعة المنوفية.
جامعااة  لاادي المسااتهلك عنااد اختيااار األثاااث والمفروشااات.معااايير الجااودة :(2008) مهااا محمااد طااه نعاايم -18

 المنوفية.
أثار التصاميم الاداخلي لمساكن محادودي الادخل علاي إنجااز رباة األسارة :(2008أبو خليال) أمل إسماعيل -19

 جامعة المنوفية. لمهام العمل المنزلي.
الكتااب والسانة لتنمياة آداب فأعلية برنامج إرشاادي فاي ضاوة  :(2008آيات عبد المنعم الديسطي أحمد) -20 

 جامعة المنوفية. . التصرف لمرحلة الطفولة المبكرة
برنااامج إرشااادي لتنميااة بعااض القاادرات االدريااة لاادي الفتيااات  :(2008فااايزة أحمااد عبااد البصااير الااديب) -21 

 جامعة المنوفية. .االدراية لدي الفتيات من أطفال الشوارع
عالية برنامج إرشادي لتنمية المهارات اإلدارية فاي لال الاوعي الاديني ( ف2009آراة سعد عبد الحميد ) -22  

 لدرى ربات اآلسر بمحافلة الدقهلية جامعة المنصورة. 
فاعلياة برناامج إرشاادي لتنمياة الاوعي االساتهالكي لرباة األساارة  :( 2009عبيار ياساين أحماد إباراهيم ) -23 

 منوفية.جامعة ال وأثرة علي إدارتها للدخل المالي لألسرة.
لطالباات تربيااة نوعيااة بجامعااة ي دائ(:برنااامج ارشااادي لتنماي الااوعي الغاا2010) ـا دعاااة عوضااين اباراهيم24

 .بمحافلة الدقهلية جامعة المنصورة المنصورة بفرعيها 
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي بالمشاركة في األعماال  (2010مصطفي مصطفي الزاكي )  شيماة ـ 25

 .جامعة المنوفية لة الطفولة المتأخرةالمنزلية لمرح
( برنامج ارشادي لتنمية وعى وقدرة الطفل في مرحلة الطفولة المتاأخرة 2014ـ امال السعيد ابراهيم امين)26

 جامعة المنصورة.بادارة بعض الموارد الشخصية.
جامعااة .ساارةعالقتهااا بااادارة الزوجااة لمااوارد االاالدوارالزوجيااة (2011)الشبشاايريعبياار عبااد الاارحمن -27

  المنوفية.
 جامعة المنوفية. المهارات القيادية لربة األسرة وعالقتها بجودة الحياة( 2014)الشافعيشيماة زكي ـ 28
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ي ربة األسرة بدور الجمعيات األهلياة وعالقتهاا لماوارد عو( 2014) غادة علي عبد اللاهر عبد الرحمنـ 29
 جامعة المنوفية.. األسرة

( المتطلبااات التربويااة الالزمااة الشااباع حاجااات المساانين فااي دور ونااوادي 2014)  سااالمحسااين ـاا حنااان  30
 الرعاية بمصر،  جامعة المنوفية.

التعليميااة وعالقتهااا بدافعيااة اإلنجاااز  اتمعااايير جااودة المؤسساا (2014شااندى)محـااـمد رضـــــااـا ـاا دعاااة 31
  معة المنوفية.، كلية االقتصاد المنزلي جاالدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية

كليااة  .(: الهويااة الثقافيااة وعالقتهااا بالتصااميم الااداخلي لمسااكن حااديثي الاازواج2016مااي سااعيد الااديب ) ـاا 32
 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

المالئمة الوليفية للمسكن وعالقتها بترشيد الجهاد البشاري للمعاا  ( :2017)نهال  فهيم محمد ابو الحسن ـ 33
 جامعة المنوفية.،اشمون ية النوعية كلية الترب حركيا
( : الرضا عان سياساة الحاد االدناي لألجاور وعالقتاه بالسالوك االساتهالكي لألسارة ، 2018ـ ايمان كشك )34

 شمون جامعة المنوفية.اكلية التربية النوعية 
د االسارة. للمالبس المنزلية للسيدات في ضوة موار تنفيذ تصميمات معاصرة (2019منال مسعد عبد هللا)ـ 35

 كلية تربية نوعية جامعة المنوفية.
( مقتارح لتطاوير مجاال إدارة المنازل فاي ماادة االقتصااد المنزلاي للمرحلاة 2019) ـ ماروة احماد فاؤاد طاه36

 الثانية من التعليم األساسي في ضوة معايير الجودة ، كلية التربية النوعية أشمون، جامعة المنوفية.
ثقافة إعادة واثرة في تنمية  فعالية برنامج ارشادي قائم علي ترشيد االستهالك (2020نجار) ـ فتحية فارو 37

 ، قنا.التدوير ، كلية التربية النوعية ، جامعة جنوب الوادي
( محفازات ومعوقاات التفكيار اإلباداعي فاي مرحلاة الطفولاة 2020اسراة سعيد عبد الحافل عباد الحاافل )ـ 38

 جامعة اإلسكندرية.، ف والحضر( كلية الزراعة ،  قسم االقتصاد المنزلي ) دراسة مقارنة بين الريالمتأخرة 
( التسو  االلكتروني زعالقته بإدارة بعض الموارد االسرية لدي عينة 2020ـ مني عوضي عبد الموجود )39

 من ربات االسر.كلية التربية النوعية باشمون ، جامعة المنوفية. 
ت التفكك االسري علي بعض المشكالت التي تواجه الشباب في مرحلة تبعا: (2021) ماهر محمد حبيبة ـ  40

 كلية الزراعة ،  قسم االقتصاد المنزلي ، جامعة اإلسكندرية ،المراهقة المتوسطة
المساندة االقتصادية األسرية للمتزوجات حديثا وعالقتها بالسلوک  ( :2022دينا محمود احمد الكواه )ـ 41

 اقتصاد منزلي جامعة المنوفية.، الشرائي واإلنفاقي لديهن
 

 :ـ   ودلوان وال  ا يق المنويية واالسكندرية والمنصور اال هر وبجامعة  منا اتها رسائل دكتوراه تم
اسااتخدام ربااة األساارة لوسااائل التكنولوجيااا وعالقتااه بتخطاايط مااوارد  :(2007)  ـاا وجياادة محمااد نصاار حماااد1

 .األسرة جامعة المنوفية
المبادئ اإلدارية لالل القران والسنة النبوية دراسة تحليلية تطبيقية في  :(2007اهيم رز )ـ إيمان صالح إبر2

 .دافعيه السلوك اإلداري جامعة المنوفية
عالقة  خروج  المارأة للعمال ومفهاوم ومساتوى أداة المارأة للمهاام األسارية :( 2007شعيب ) ـ هبة هللا على 3

 جامعة المنوفية . والتوافق الزواجى
عالقاة العامال الماادي والعامال الاديني بالسالوك االساتهالكي لرباه األسارة   :(2008عبير عباده محماد علاى) ـ4

 جامعة منوفية. وسبل تفعيل الوعي الديني االستهالكي لربه األسرة
 .قاعد فاعلية برنامج إرشادي لتوعية كبار السن بمشكالت مرحلة الت:(2008)إيناس إبراهيم عبد العزيز  -5
 .بين طالب جامعة المنوفيةالرضا السكني وعالقته بنمط العالقات األسرية :(2008نجي سعيد الحميد الطوخي)إ -6

برنامج إرشادي إلدارة األزمات األسرية وعالقته بالتوافق ألزواجي  :(2008ـ نادية عبد المنعم السيد عامر) 7
 المنصورة. جامعة 

لوك الغاذائي لتالمياذ المادارس علاي الحالاة الصاحية والغذائياة تأثير السا :(2009علي عبد اللطيف عثمان ) -8
 .بمحافلة المنوفية

فاعليااة برنااامج قااائم علااي الوسااائط المتعااددة لتنميااة القاادرة علااي إدارة :( 2009هناااة أحمااد شااوقي  شاايحه ) -9
 جامعة المنوفية الوقت لدي طالب الجامعة في مشاركتهم في األنشطة الجامعية المختلفة  
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جامعااة فاعليااة برنااامج إرشااادي لتنميااة وعااي طالبااات الجامعااة فااي تبساايط :( 2009مياارة حسااان دوام )أ -10
 .المنوفية

(عالقة الوعي الغذائي والملبسي بالسالوك االساتهالكي لادي الطالباات 2009رحاب محروس محمد عبدة ) ـ11
  جامعة المنوفيةالجامعيات المصريات والسعوديات، 

دراسااة الساالوك االسااتهالكي للريفيااات باابعض قاارى مركااز طنطااا :(2010د )فاطمااة مصااطفي حساان سااعـاا 12
 جامعة االزهر. –محافلة الغربية 

رات الحياتياة كلياة الخدماة ادور خدمة الجماعة في اكسااب الشاباب المها:( 2011حاتم جمعة محمد على )ـ 13
 االجتماعة، جامعة حلوان.

ناامج ارشاادي لتنمياة الاوعي االساتهالكي قسام علاوم تصاميم وتقيايم بر:( 2011) ـ دعاة محمد زكي حاافل14
 االغذية، كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

( : ادارة الوقت واالزمات االسرية وعالقتهماا باالتوافق االساري لادي 2014ـ رشا السيد احمد محمد فرج )15
 بعض االمهات العامالت. جامعة المنصورة.

باب بأسالوب اختياار شاريك الحيااة وعالقتاه بالقادرة علاي ( وعاي الشا2014أماني قطب محمد رضوان ) -16
 جامعة المنوفية. كلية االقتصاد المنزلي، ،إتخاذ القرار وتحمل المسئولية 

القاادرات االداريااة المهااات االطفااال التوحااديين والعاااديين وعالقتهااا  ( 2014روضااة حماازة أبااو الفضاال ) -17
                                   جامعة المنوفية. ، اشمون ة نوعيةكلية تربيببعض ملاهر االنهال النفسي لديهن . 

امكانية تفعيل دور الخريج في مجال تأثيث المسكن في ضوة متطلبات سو   (:2015مها محمد طه نعيم )ـ 18
 كلية تربية نوعية اشمون ، جامعة المنوفية. .العمل 
لص مان المخلفاات المنزلياة وعالقتاه بالرضاا عان : اسالوب رباة االسارة فاي الاتخ( 2015شيماة ضبش ) ـ19

 جامعة المنوفية.كلية االقتصاد المنزلي  ،  الحياة
( إدارة المشااروعات الصااغيرة وعالقتهااا باااالمن النفسااي لاادى عينااة ماان 2015شاايماة متااولي حسااانين)ـاا 20 

 جامعة المنوفية.ـ  كلية االقتصاد المنزلي أصحاب المشروعات الصغيرة.
ادارة االم لالزمااات االساارية وعالقتهااا باسااتخدام الطفاال ألداةه العقلااي لمواجهااة  :( 2015)  يدالسااعـاا هبااة 21

 .ـ جامعة المنوفية تربية نوعية اشمون ، مشكالته
فاعلياة برناامج ارشاادى لتنمياة وعاي السالوك الصاحى للمشاكالت النفساية ( 2015)صفاة صابر ليموناة  ـ 22

  .جامعة المنصورة  ـ كلية تربية نوعية ات المراهقات واالجتماعية والصحة االنجابية لفتي
 كلية ادارة وقت الفراغ لدى الشباب الجامعي وعالقته بالمناخ االسري( 2015)عبد هللا محمد  محمد اميرةـ 23

   .جامعة المنصورةـ  تربية نوعية 
راسي وتقدير الذات (: االساةة للطفل وتأثيرها علي النمو والتحصيل الد2016دعاة فؤاد عثمان) ـ24

  جامعة االسكندرية. ،كلية الزراعة ،قسم االقتصاد المنزلي والمشكالت السلوكية والنضج االجتماعي 
( : العوامل المرتبطة بتغيرات سن اليأس،  قسم االقتصاد المنزلي ، كلية 2017هبة محمد يسري رشوان) ـ25

 .جامعة االسكندرية،الزراعة 
( : فاعلية برنامج تدريب لتنمية بعض الموارد البشرية للشباب 2018)الحليم لمياة محمد محمد عبدـ 26

الجامعي إلقامة مشروعات صغيرة لتدعيم قيم المواطنة قسم اقتصاد منزلي ريفي تخصص إدارة منزل كلية 
 .الزراعة جامعة الزقازيق

كلية يفية بمحافلة المنوفية.(   ترشيد استهالك :دراسة اجتماعية للمرأة الر2018) ماهر عثمانايمان  ـ27
 جامعة المنوفية. ،الزراعة

( برنامج ارشادي لترشيد االستهالك للمقبولين علي الزواج ، قسم االقتصاد المنزلي 2019ـ دعاة النجار )28
 ،كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية.

أطفاال وياة واالنتبااه لادي (: فعالياة برناامج أنشاطة تعليمياة لتنمياة المهاارات اللغ2019هدي محمد خليال )ـ 29
قساام االقتصاااد المنزلااي كليااة الزراعااة جامعااة  الااتعلم،للتاادخل المبكاار والحااد ماان لهااور صااعوبات  الروضااة

 اإلسكندرية.
تقييم الوعي والسلوك الحي لدي تالميذ المرحلة االبتدائياة  (:2019)سليمان ـ رباب مصطفي كامل مكاوي 30

 اإلسكندرية. الزراعة، جامعةكلية  ،رس قسم االقتصاد المنزليوسبل تفعيل التربية الصحية في المدا
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( تااأثير التصااميم الااداخلي لحجاارة المعيشااة علااي كاال ماان جااودة الحياااة 2020ـاا نهااي جااالل محمااد سااعد )31
 جامعة المنصورة. النوعية،والعالقات االسرية. كلية التربية 

دور إدارة األغذياة والمشاروبات بفنااد  جناوب برنامج مقترح لتفعيل ( 2020)السيد عياد بيومي زشاهيناـ 32
 كلية التربية النوعية ،جامعة الزقازيق. المرضى سيناة من خالل إعداد قوائم طعام خاصة بالنزالة

التنمية المهنية للعاملين بمؤسسات االسارة والطفولاة وعالقتهاا بجاودة  (2020) هبة عادل طلعت السرسيـ 33
 .شمون ـ جامعة المنوفيةتربية نوعية االحياة االسرية ،

معاارف الطاالب عان رياادة االعماال والتطاوير الاوليفي ودور جامعاة :(2021) العرجااويمحماد ايماان ـ 34
،  قسام االقتصااد التربية النوعياة كلية اإلسكندرية في تنميتها وعالقتها باتجاهاتهم نحو تأسيس مشروع ريادي ،

 المنزلي ، جامعة اإلسكندرية
وامل المرتبطة بقضايا الصحة اإلنجابية لشباب جامعة اإلساكندرية ع( : ال2022عبد الحافل )اسراة سعيد ـ 35

 مع برنامج ارشادي مقترح .جامعة اإلسكندرية.
( : مساهمات االسرة ومؤسسات المجتمع الثقافية في تنمياة قادرات 2022ـ ناهد محمد مصطفي الرحماني) 36

كليااة الزراعااة قساام االقتصاااد   ضااوة نلريااة الااذكاةات المتعااددة  ومهااارات الموهااوبين فااي مرحلااة المراهقااة فااي
 المنزلي ، جامعة اإلسكندرية .

 ـ: ـالتخصصتدريبية في مجال الخبرات الــ 

 العربي وبالوطن التدريبية داخلالمشاركة الفاعلة في العديد من الدورات 
ـــ  بييبع  ييمييا يلييي  ائميية   ـمصــر: اخــل وخــار  لتنميــة قــدرات المسترشــدين وتحســين األدا  د الــدورات التدريبيــةأ ـ

 :ـ االعداد لها وتنفيذها   الدورات وورش العمل التي تم 

كلياة االقتصاااد ب قطااع البيئاة ارشاادية مان  ايلية 175وتساير المشارف الفناي واالكااديمي علاى اعاداد وتنفياذ ـا 
فااي مجاااالت المهااارات لريفيااة الماارأة اوممارسااات المنزلااي الااى قااري ومراكااز محافلااة المنوفيااة لتنميااة وعااي 

 .1/6/2013وحتى االن  4/6/2007في الفترة من الحياتية واتخاذ القرار 
دورة تدريبة  إلعداد فتيات المساتقبل  تنلمهاا ادارة رعاياة الشاباب بمقار جامعاة المنوفياة لطالباات كلياة  تنفيذـ 

 .4/3/2012جامعة المنوفية  اآلداب
جامعااة للعااامالت والمولفااات ب ( 2007/ 14/5ـ  12) والمشااكالتوحاال القاارار  التخاااذ تدريبيااة ـاا دورة 

 المنوفية.
ألعضااة هيئاة التادريس قسام ادارة المنازل ( 1/2009/ 27ـا25) اإلداريةالمهارات عن تنمية ـ دورة تدريبية  

 جامعة المنوفية.بكلية االقتصاد المنزلي 
التخطيط االداري لخادمات مركز ب مؤسسات االسرة  دارةبإالمهارات الحياتية وعالقاتها دورة تدريبية بعنوان  ـ

 .2014/ مايو 11بمسقط سلطنة عمان  التدريب 
 مركز التخطايط االداري لخادمات التادريب  بمساقط ـ دورة مهارات االتصال وادارة التفاوض وحل المشكالت ب

 .2014 رسبتمب/ 6سلطنة عمان 
ساالطنة   مركااز التخطاايط االداري لخاادمات التاادريب  بمسااقطب ـاا دورة ادارة الوقاات والجهااد والتفكياار االبتكاااري

 .2014 نوفمبر/ 14عمان 
ـ دورة تخصصية   أبحااث علام إدارة المنازل.. باين الحاديث والتحاديات  مركاز الخدماة العاماة كلياة االقتصااد 

 .26/6/2018المنزلي ـ جامعة المنوفية 
 

 2006:/  0220فترة االعارة دولة االمارات العربية المتحدة  ب :

( بجامعاة  االماارات العربياة  2003فبرايار  5-2ـ دورة عن مؤشرات النوع االجتمااعي للساكان والتنمياة ) 1
 المتحدة . 

( بجامعة  االمارات العربية  2002) أول أكتوبر  ERMSSـ دورة عن نلام إدارة دعم البحوث إلكترونيا  2
 المتحدة.

( بجامعااة  االمااارات العربيااة  2002ديساامبر  10علااوم اإلنسااانية ) ـاا دورة إشااكاليات البحااث العلمااي فااي ال3
 المتحدة. 

ساابتمبر 23ـاا دورة عاان المشاااريع البحثيااة الممولااة ماان بدايااة بلااورة فكاارة البحااث إلااي إعااداد التقرياار النهااائي)4
 ( جامعة االمارات العربية المتحدة. 2002
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يم المساتمر ) لتنمياة التفكيار عناد الطفال(، الادورة موجاه ـ اعداد وتنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع مركاز التعلا5
 جامعة االمارات العربية المتحدة. 2004ابريل 24/28لموجات رياض االطفال بوزارة التربية والتعليم  في 

للعااملين بالجمعياات  مؤسساات رعاياة االسارة والطفولاة فاي حال مشاكالت المجتماع ة تدريبياة عان دوردورـ 6
 االمارات العربية المتحدةبدولة  .2005مارات في مارس /االهلية بدولة اال

الخاصاة باالعين ـ تحات عناوان ) هندساة االنتبااه واالداة العقلاي للطفال(  الاوطنيبمدرسة االتحاد  ـ تنفيذ دورة7
21/12/2005 . 
/ 4/ 17فاي  اللبيانيه تحت عناوان ) سانه أولاى زواج( المرأةـ اعداد والقاة دورة للمعلمات والفتيات بجمعيه 8

 .االمارات العربية المتحدة.بدولة  2006
والتعلايم علاى مسارح الاوزارة بادبي تحات عناوان )المهاارات  التربياةـ القاة ندوة في الموسام الثقاافي باوزارة 9

 االمارات العربية المتحدةبدولة  .2006/ 2/ 8وتأهيل المعاقين(  الحياتية
تحات عناوان )كياف  باأبولبي المسالحةبفناد  القاوات  2006 لطالب معسكر غرس زايد لعام اعداد دورةـ 10

 االمارات العربية المتحدةبدولة  .27/4/2006نتخطى الحواجز( 
 البرمجاةـ تحات عناوان ) باأبولبي المسالحةـ اعداد وتنفيذ ورشه عمال بمعساكر غارس زاياد بفناد  القاوات 11

 المتحدة االمارات العربيةبدولة  .4/2006/ 28وصناع الحياة (  العقلية
فاي سانه اولاى زواج (  فاي  األموماةبالمقام  بعنوان ) مشكالت  التربيةـ القاة محاضرة عامه لطالبات كليه 12
 االمارات العربية المتحدةبدولة  .5/2006/ 15
اللبيانيااه تساتهدف المعلمااات ومجاالس االمهااات ـ  المارأةاالجتماااعي بجمعياه  بالنااديـا إعاداد وتنفيااذ دورة 13
االماارات بدولاة  2006/ 21/5ـا 20المبكارة والوساطى ( فاي الفتارة مان  المرحلةفي  الطفولةاسرار عنوان )ب

 .العربية المتحدة
 ناألخصااائييوالتعلاايم باادبي تسااتهدف  التربيااةـاا اعااداد وتنفيااذ دورة بالتعاااون مااع قساام المعسااكرات بااوزارة 14

عين تحت عنوان )كياف نبحار داخال المعساكرات( االجتماعين واولياة االمور وتم القائها في مدارس المعالي بال
 .6/2006/ 1في 
 

 األنشطة العلمية والتطبيقية

 : ةوال: النااط التدريسي 
 . لطالب مردلة البكالوريوس ة ـ   المقررات التدريسية   

  ـ الفرقة الثالثةـ شعبة إدارة. إدارة مؤسسات الطفل الطبيعي والمعا 

 الثة ـ شعبة إدارة .مقرر عالقات أسرية ـ الفرقة الث 

 . مؤسسات المسنين ـ الفرقة الرابعة إدارة 

 لشعبتي االقتصاد المنزلي والتربية ، اإلدارة. – الفرقة الثانية –نمو الطفل ورعايته  علم نفس مقرر 

 .مقرر الصحة العامة ـ الفرقة األولى 

 . مقرر مدخل االقتصاد المنزلي ـ الفرقة األولى 

 يله ـ الفرقة الثالثة.مقرر تأثيث المسكن وتجم 

 .مقرر ادارة مؤسسات الطفولة ) أ، ب( ـالفرقة الرابعة ـ شعبة ادارة منزل 

  درةاة لشعب –الفرقة الثانية ادارة االدوات واالجهزة المنزليةـ 
 :جامعة االمارات العربية ـ كلية العلوم االنسانية واالجتماعيةـ  تم تدريسها بقسم علوم االسر  راتقرمـ  ب

  ة االسرة والبيئة ) باللغة األنجليزية( ـ مستوى رابع ـ طالبات قسم علوم االسرة.صح 

 بالعين  صحة ورعاية الطفل ـ مستوى ثالث ـ طالبات قسم المناهج  وقسم االنتساب الموجه بكلية التربية
 .ابولبي ودبي وفرعي 

 . رعاية االم والطفل ـ مستوى رابع ـ طالبات قسم علوم االسرة 

  إلى علوم األسرة  ـ طالبات قسم علوم االسرة.المدخل 

 وجمعيات تنمية المجتمع قسم علوم االسرة بمراكز رعاية االمومة والطفولةبـ  التدريب الميداني. 

 .بحوث تطبيقية في مجال العالقات األسرية والمؤسسية ورعاية األم والطفل 

 االسرة.  موضوعات خاصة في مجال العالقات األسرية  ـ طالبات قسم علوم 
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 .  دلة الدراسات العلياالمقررات التدريسية لطالب مر -ج  

   دكتوراه .الفرقة الثانية ،   –عالقات أسرية ومشاكل عائلية 

   دكتوراه إدارة منزل . –الفرقة األولى  –نمو طفل وتطوره 

   لدبلوم إدارة المنزل وترشيد االستهالك  –مشاكل أسرية . 

 دكتوراهالفرقة الثانية ،   –طفولة  متقدم إدارة مؤسسات األسرة وال. 

   تنليم الوقت والجهد ـ   لدبلوم إدارة المنزل وترشيد االستهالك. 

 .تصميم وديكور المنزل ـ الفرقة الولي دكتوراه 

   ترشيد االستهالك  ـ دبلوم المنزل وترشيد االستهالك . 

   نزل ماجستير إدارة م –الفرقة الثانية  –تنمية موارد األسرة. 

   ماجستير إدارة منزل  –الفرقة األولى  –إدارة منزل متقدم. 

 ماجستير إدارة منزل –الفرقة األولى  وتحليل بيانات ـ طر  بحث. 

  .ترشيد استهالك ووسائل اعالم ـ الفرقة االولي دكتوراه ـ تربوي 

 . برامج ترشيد استهالك ـ الفرقة الثانية دكتوراه ادارة منزل 
 

 ة العلمية والتطبيقية :الناط  انيثا
 ـ االاتراع يي العديد من المؤتمرات المدلية والقومية والدولية :

 تحات شاعار االقتصااد المنزلاي والتنمياة ـ كلياة االقتصااد القتصااد المنزلاي ل المصاري مقارر الماؤتمر
 .  1996مارس 25/ 24المنزلي ـ جامعة المنوفية في 

 ـا  جامعاة  لخاامس لالقتصااد المنزلاي بكلياة االقتصااد المنزلايالمساهمة الفعالة في المؤتمر المصاري ا
المنوفية والمشاركة في اللجان التحضايرية  واالشاتراك كمعقاب فاي جلساة إدارة المنازل والمؤسساات ، واعاداد 

 م.2000يوليو   17ـ  16التوصيات الختامية للمؤتمر في الفترة من 

  المنزلاي وتنميااة األسار ة بكلياة االقتصااد المنزلاي  ـ  المسااهمة الفعالاة فاي الماؤتمر العرباي لالقتصااد
جامعة المنوفية  والمشاركة في اللجان التحضايرية  واالشاتراك كمعقاب فاي جلساة إدارة المنازل والمؤسساات ، 

 م .2001سبتمبر   4ـ 2واعداد التوصيات الختامية للمؤتمر في الفترة من  

 قتصااد المنزلاي فاي الزراعاة والبيئاة والتعلايم والعمال المشاركة بنشر وإلقاة بحث  فاي ماؤتمر دور اال
 .2001مارس  27ـ  26األهلي تحت رعاية جمعية اإلسكندرية لالقتصاد المنزلي باإلسكندرية في الفترة من 

  المشاركة بنشر وإلقاة بحث في المؤتمر الخامس إلدارة األزمات والكوارث الاذي عقدتاه وحادة بحاوث
 م. 2000 10/ 28جامعة عين شمس في األزمات بكلية التجارة ـ 

  العربااي والااذي عقااد الااوطن المشاااركة بنشاار وإلقاااة بحااث فااي مااؤتمر العماال التطااوعي واآلماان فااي

 م .2000سبتمبر  27ـ 25لعربية السعودية في الفترة من بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية  بالرياض المملكة ا

 ر اإلقليمي  العربي الثاني لرعاية المسنين والاذي ينلماه مركاز المشاركة بالحوار والمناقشة في المؤتم

 . 2001مايو  6ـ 5الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين بجامعة حلوان في الفترة من 
   المشاركة في مناقشاات الماؤتمر العلماي الساادس لالقتصااد المنزلاي تحات عناوان   االقتصااد المنزلاي

 م.2000ابريل  24/  23المنزلي بجامعة حلوان  في  وأفا  المستقبل   بكلية االقتصاد
  للطاب الثامن عشر للجمعية المصارية السنو  المشاركة بالحوار والمناقشة في جلسات المؤتمر العلمي

 .    بمعهد الدراسات العليا والبحوث / جامعة اإلسكندرية 2000يونيو  22/ 20والقانون المنعقد في الفترة من 

  والمناقشااة فااي مااؤتمر اسااتراتيجية التعلاايم النااوعي فااي مصاار بكليااة التربيااة النوعيااة المشاااركة بااالحوار
 م . 2001مايو 3ـ 2بدمياط  جامعة المنصورة في الفترة من 

  المشاركة والمساهمة الفعالة في فعاليات ومناقشات ورش عمل بالمؤتمر الثاني للمجلاس القاومي للمارأة
   والمنعقاد بمقار مركاز القااهرة الاادولي  2007ـ  2002القومياة تحات عناوان   المارأة المصارية .. والخطاة

 م.   2001مارس  15ـ  13للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من 

   المشاركة في ورش عمل المنتدى الفكري الثاني  تحت عنوان   المرأة والمشاركة السياساية   برئاساة
 م.2000/  7/  12السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة في 
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   المشاااركة والمسااااهمة الفعالااة فاااي فعاليااات ومناقشاااات ورش عماال الماااؤتمر الثالااث لبحاااوث جامعاااة
 .2002اإلمارات العربية المتحدة، فند  روتانا العين، إبريل 

  المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الرابع لجمعية متطاوعي االماارات بعناوان )العمال التطاوعي ودورة
  2003مارس  24/ 23سسية لكبار السن بدولة االمارات العربية المتحدة . في الرعاية المؤ

  2003فبراير  5/ 2المشاركة الحضور ورشة عمل بعنوان ) مؤشرات النوع االجتماعي ( من . 

  2003فبراير  23/25المشاركة في االسبوع الخليجي للتدريب والتوليف. 

 2003أبريل  27/28مارات العربية المشاركة في المؤتمر السنوى الرابع لجامعة اال . 

  المشاركة والمساهمة الفعالة في فعاليات ومناقشات ورش عمل بالمؤتمر السنوي لكلية العلاوم اإلنساانية
 .2003و االجتماعية تحت عنوان   العولمة التفاعل والتعامل  ،فند  هيلتون العين، مارس 

  ورش عمل بنشر بحاث باالمؤتمر القاومي ليقتصااد المشاركة والمساهمة الفعالة في فعاليات ومناقشات
 .2004المنزلي ، جامعة المنوفية ، فبراير 

  بااالمؤتمر القاومي الرابااع عشار لكليااة المشااركة والمسااهمة الفعالااة فاي فعاليااات ومناقشاات ورش عمال
 .2008االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

  ي السانوي ) العرباي، والادولي االول( االعتمااد باالمؤتمر العلما مقرر جلسة ادارة المنزل والمؤسساات
  االكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم التعلايم العاالي والناوعي فاي مصار والعاالم العرباي  الواقاع والماأمول  فاي

 .2009ابريل  9_8 كلية التربية النوعية جامعة المنصورة

  االلكترونااي بمركااز زياان بجامعااة  مااؤتمر التعلاايم والمساااهمة الفعالااة فااي فعاليااات ومناقشااات المشاااركة
 .2010ابريل  6/8البحرين في 

  ( الثااني، والادولي الخاامس باالمؤتمر العلماي السانوي ) العرباي مقرر جلسة ادارة المنزل والمؤسساات
والادولي  االعتماد االكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم التعليم العالي والنوعي في مصر والعاالم العارب

 .2010ابريل /  15ـ 14النوعية جامعة المنصورة في كلية التربية 

 ـ شعارة االقتصااد المنزلاي  رئيس جلسة ادارة المنزل المؤتمر العربي السادس عشر لالقتصاد المنزلي
 .2013في خدمة الصناعة في مجال االقتصاد المنزلي. سبتمر 

 لنوعياة جامعاة المنوفياة  بكلياة رئيس جلسة ادارة المنزل بالمؤتمر العلمي الدولي االول لكلياة التربياة ا
 . 2013ابريل  التربية النوعية ، جامعة المنوفية.

  )مقرر جلسة ادارة المنزل والمؤسسات  بالمؤتمر العلماي السانوي ) العرباي الخاامس، والادولي الثااني
ولي االعتماد االكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم التعليم العالي والنوعي في مصر والعالم العرب والاد

 .2013ابريل /  15ـ 14في كلية التربية النوعية جامعة المنصورة 

  رئيس جلسة ادارة المنزل بالمؤتمر العلمي الدولي االول لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية ،  بكلية
 .2014التربية النوعية ، جامعة المنوفية ابريل 

 المؤتمر التربوي الادولي الساادس نحاو سياساات  * المشاركة  والمساهمة الفعالة في فعاليات ومناقشات
 .2014/ ابريل جامعة الطفيلة المملكة االردنية الهاشمية 30/ 28تربوية فاعلة 

 الثالث لالقتصاد المنزلي   االتجاهات الحديثة في  رئيس جلسة ادارة المنزل بالمؤتمر العلمي الدولي
 .2015مايو  6ـ4جامعة حلوان من  البحث العلمي رؤية تنموية   كلية االقتصاد المنزلي

 العلمي السنوى العربي الثاني عشر ـ الدولي التاسع   تطوير رئيس جلسة ادارة المنزل بمؤتمر
كلية التربية  مخرجات التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي في ضوة التنافسية العالمية 

 .2017ـ ابريل 12/13النوعية جامعة المنصورة 

 للجنة العلمية ورئيس جلسة ادارة المنزل بمؤتمرالعلمي الدولي األول لكلية التربية النوعية محكم با
 .بشرم الشي  2017اكتوبر28ـ26جامعة كفر الشي  ، 

  محكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة ادارة المنزل بمؤتمرالعلمي الدولي الثاني لكلية التربية النوعية
 .شي بشرم ال 23/2018ـ22جامعة طنطا، 

  محكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة إدارة المنزل بالمؤتمر الدولي األول لكلية التربية النوعية جامعة
 بمقر إدارة جامعة الزقازيق. 2/3/2019الزقازيق 
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  محكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية النوعية
 بالغردقة. 2019/ بريل/ا9ـ6جامعة طنطا 

  محكم باللجنة العلمية ورئيس جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية النوعية جامعة
 بالمنصورة. 2019/ ابريل/25المنصورة 

  محكم باللجنة العلمية ومعقب جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية النوعية جامعة
 17/2019  ابريل 18اإلسكندرية

  جامعة  االقتصاد المنزليمحكم باللجنة العلمية ومعقب جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدولي لكلية
 .2019/ 29/30  حلوان

 جلسة إدارة المنزل بمؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية النوعية جامعة  رئيسمحكم باللجنة العلمية و
 2019/اكتوبر6/9كفر الشي  

  24/26/2021لكلية التربية النوعية ـ جامعة طنطا  االيتراضيلمؤتمر ابمقرر. 

  
 : خدمة المجتمع  : ثالثا
 :ــجمهورية مصر العربيةة :    

ـ أعمل كمستشار علمي بمركز دار الحنان للتأهيل الفكري كما أشارك في إعداد وتطوير وتنفياذ بعاض البارامج 
لذهنياة باه فاي مجااالت التواصال االجتمااعي واألنشاطة الحركياة الخاصة بتادريب األفاراد مان ذوي اإلعاقاات ا

 .2009/ 1995من  والدرامية والالمان والبيئة واالقتصاد المنزلي واالستقالل الذاتي
ــ التعااون ماع مركاز النيال للتعلايم والتادريب واألعاالم فاي تادريب األخصاائيين االجتمااعيين و مشارفي المادن 

ع التدريب عن   المغتربات ومشكالت العصار   بمقار المركاز باإلساكندرية فاي الجامعية باإلسكندرية وموضو
 م . 2000/ 8/ 20

ـ التعاون مع مركز النيال للتعلايم والتادريب واألعاالم فاي تادريب األخصاائيين االجتمااعيين وماديري ومشارفي 
طفال اإلياواة    بمقار مؤسسات اإليواة باإلسكندرية وكان موضوع التدريب عن   الرعاياة الصاحية والنفساية ل

 م .  2001/ 4/  22المركز باإلسكندرية في 
ـ التعااون ماع مستشاار رئايس جامعاة المنوفياة لشائون خدماة البيئاة فاي أنشاطة القوافال المتكاملاة لخدماة أفاراد  

ي المجتمع  بقرى محافلة المنوفية من خالل تنمية وعي المرأة الريفية في ممارستها للحاد مان التلاوث البيئاي فا
 م. 2009/ 2000العام الجامعي 

قالفة ارشادية مان كلياة االقتصااد المنزلاي  تسعة وخمسين تسيرتنفيذ وعلى اعداد وواالكاديمي ـ المشرف الفني 
وحتااى االن  4/6/2007فااي الفتاارة ماان  تنميااة وعااي الماارأة الريفيااةل الااى قااري ومراكااز محافلااة المنوفيااة

1/3/2010. 
ة تدريبة  إلعاداد فتياات المساتقبل  تنلمهاا ادارة رعاياة الشاباب بمقار جامعاة ـ ألقاة محاضرة عامه ضمن دور

 .4/3/2010المنوفية لطالبات كلية االداب جامعة المنوفية 
 .2012ـ القاة محاضرة عامة  تنمية القدارت اإلنتاجية للمسنين  بإدارة الشئون االجتماعية،  مارس 

عالقتها بالتنمية  بامانة المرأة وربات االسر بجمعية الهالل االحمر ألقاة محاضرة عامة  العادات والتقاليد و ـ
 .2013بشبين الكوم المنوفية،مايو 

ـ القاة محاضرة عامة الرعاية الغذائية عبر مراحل نمو االنسان لربات االسر والرائدات الريفيات المترددات 
 . 2013على مركز النيل لالعالم بشبين الكوم. فبراير 

 4حاضرة عامة  محددات تحقيق الذات لدى المراهق  لطالبات الثانوية العامه بمدارس شبين الكومألقاة م ـ
 .2013ابريل

، لاهرة الطال  في المجتمعات العربية    ـ القاة حاضرة عامة ـ مركز النيل لالعالم شبين الكوم بعنوان
 .2014مايو   األسباب واآلثار والعالج 

ورة تدريبة  المهارات الحياتية وعالقتها بادارة شئون المنزل نلمها مركز ـ ألقاة محاضرة عامه ضمن د
 .سلطنة عمان .2014/ نوفمبر 14التخطيط االداري لخدمات التدريب  بمسقط 

الحفل الخيري االول لصالح ذوى االحتياجات الخاصة ضمن  المشرف الفني واالكاديمي على اعداد وتنفيذـ 
 .25/2/2015قاعة المؤتمرات الكبرى بادارة الجامعة بتاري  انشطة جمعية خدمة المجتمع ب
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المعرض الخيري االول لصالح مؤسسات الرعاية االجتماعية  المشرف الفني واالكاديمي على اعداد وتنفيذـ 
 .7/4/2015وذوى االحتياجات الخاصة بالدور االرضي بكلية الحقو  بشبين الكوم في 

 .2016 مارسبشبين الكوم تمكين المرأة وحل مشكالت المجتمع م مركز االعالضرة عامة بـ القاة محا
بقسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية بعنوان  البحث العلمي ومتغيرات المجتمع  ضمن ندوة ـ القاة محاضرة 

 .26/4/2016النوعية جامعة الزقازيق 
 .2017/ مارس 21في  ماعياـ القاة محاضرة ضمن ندوة تمكين المرأة بعنوان تمكينها اقتصاديا واجت
بمقر القاعة العامة  2017/اكتوبر10ـ القاة محاضرة ضمن فاعليات ندوة )مناهضة العنف ضد المرأة( 

 للمؤتمر بجامعة المنوفية.
بكلية التربية النوعية  27/11/2017بعنوان أبحاث علم إدارة المنزل بين الحديث والتحديات في  ندوة ـ القاة 

 جامعة الزقازيق.
تدريبي لريادة االعمال إلعداد الفتيات  مقترح ـ المشاركة بورقة عمل في مؤتمر جودة جامعة المنوفية بعنوان  

 . 2018 اكتوبر 21للتخطيط للمستقبل المهني بمقر فند  الجامعة. 
/ 2لمشاركة في اعمال المؤتمر العلمي الدولي الخامس كعضو اللجنة العلمية تخصص االقتصاد المنزلي في  ـ

 .مارس بمدينة الغردقة 2019
قرر جلسة االقتصاد المنزلي ـ متحدث في ندوة م،مشاركة في فاعليات مؤتمر تربية نوعية اشمون منوفية ـ

 .2019مارس  البرمجة العقلية للطفل
ئيس جلسة ادارة المنزل ـ تكريمي عن مجال ادارة المنزل ر مشاركة في فعاليات مؤتمر تربية نوعية الزقازيقـ 
 .2019مارس 3 لي مستوي الجمهورية بدرع المؤتمرع

 :  العربية المتدد  دولة االماراتب  : 
ـاا التعاااون العلمااي مااع مراكااز تأهياال المعاااقين ذهنيااا فااي دولااة االمااارات العربيااة بمدينااه العااين ، وتقااديم كافااة 1

 . 2002/2005االستشارات العلمية فيما يتعلق  ببرامج تأهيل المعاقين 
كة بالعديد من التحقيقات الصاحفية لجريادة البياان ، مجلاة كال االسارة فاي مجاال التخصاص ) أمهاات ـ المشار2

، اسلوب الرشوة في تنشئه الطفل، الخالفات االسريه صغيرات ، التنشئة الجنسية للطفل ، خلف أسوار االحداث 
 .  2002/2006( خالل والتحصيل الدراسي للطفل

( ة السلوك االساتقاللي لطفال الروضاةبدبي للمعلمات واالمهات ) بعنوان تنميـ إلقاة محاضرة بروضة الربيع 3
 .18/10/2003في 
ـ إلقاة محاضرة بمركز تطوير ريااض االطفاال باأبو لباي ، للمعلماات بمنطقاة أباو لباي التعليمياة ) بعناوان  4

 . 12/1/2004خصائص الطفولة المبكرة واالساليب التربوية المتبعة معه ( في 
أداة دورة تدريبية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر ) لتنمياة التفكيار عناد الطفال( ، الادورة موجاه داد واع ـ 5

 .2004يل ر/اب24لموجات رياض االطفال بوزارة التربية والتعليم  في 
( المعاا عنوان كياف تعامال ماع ابناك ب ـ إلقاة ندوة بجمعية المرأة اللبيانية/ فرع العين، للمعلمات واالمهات )6
 .19/4/2005في 
ـ القاة ندوة فاي اسابوع الصاحة النفساية لاألم والطفال بمركاز الشاي  محماد بان خالاد آل نهياان الثقاافي بعناوان 7
 . 6/4/2005لصعوبات التربوية لطفل المرحلة الوسطى ( )
الاى طرياق التفاو  (   معاا)ـ حلقة نقاشية بجمعية المرأة اللبيانية/ فرع العين  ، للمعلمات واالمهات  بعناوان 8
 .27/9/2005في 
صاحة الحامال ـ ندوة بالنادي االجتماعي بجمعية المرأة اللبيانية/ فرع العين  ، للمعلمات واالمهات ) بعناوان 9

 .28/9/2005في  بحديقة المريجب بالعين (والم رضع في رمضان
بالناادي االجتمااعي بعناوان) اسارار  4ـ ندوة بأدارة االسكان الطالباي ـ  طالباات بجامعاة االماارات ـ مقاام /10

 .2005/ 14/11االمومة( 
ـ  اعداد والقاة محاضرة الثراة النشاط الثقافي بالمنطقة التعليمية ـ على مسرح الوزارة بدبي  تحت عنوان ) 11

 .7/12/2005اسرار الطفولة ومشكالتها ( 
( ة االنتبااه واالداة العقلاي للطفالن ) هندسابمدرسة االتحاد الوطنى الخاصة بالعين ـ تحات عناواإلقاة ندوة  ـ12
21/12/2005 . 
 .2006/ 4/ 17( في عنوان ) سنه أولى زواجب يانيهـ القاة دورة للمعلمات والفتيات بجمعيه المرأه اللب13
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ـ القاة ندوة في الموسم الثقافي بوزارة التربيه والتعلايم علاى مسارح الاوزارة بادبي تحات عناوان )المهاارات 14
 .2006/ 2/ 8يه وتأهيل المعاقين( الحيات
كيف وات المسلحه بابولبي تحت عنوان )بفند  الق 2006ـ القاة محاضرة لطالب معسكر غرس زايد لعام 15

 .27/4/2006نتخطى الحواجز( 
ـ اعداد وتنفيذ ورشه عمال بمعساكر غارس زاياد بفناد  القاوات المسالحه باابولبي ـ تحات عناوان )البرمجاه 16

 .4/2006/ 28الحياة ( العقليه وصناع 
ـ القاة محاضرة عامه لطالبات كليه التربيه بالمقام  بعنوان ) مشكالت االموماه فاي سانه اولاى زواج (  فاي 17
15 /5/2006. 
ـ إعداد وتنفيذ دورة بالنادى االجتماعي بجمعيه المرأه اللبيانيه تستهدف المعلمات ومجالس االمهات ـ تحت 18

 .2006/ 21/5ـ 20الطفوله المبكرة والوسطى ( في الفترة من  عنوان )اسرار الطفوله في
ـاا اعااداد وتنفيااذ دورة بالتعاااون مااع قساام المعسااكرات بااوزارة التربيااه والتعلاايم باادبي تسااتهدف االخصااائين 19

ر داخال المعساكرات( االجتماعين واولياة االمور وتم القائها في مدارس المعالي بالعين تحت عنوان )كياف نبحا
 .6/2006/ 1في 
 : العلمية الجمعيات ةعضوي: رابعا

 1992ـ عضو مؤسس وعامل بجمعية اإلسكندرية لالقتصاد المنزلي بكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية منذ عام 
 ، وحتى اآلن . 

ـ التعاون العلمي الفعال مع الجمعية المصارية العاماة لحماياة الطفال المصاري باإلساكندرية ، لتحقياق التواصال 
 حتى اآلن . 1994ين النلرية والتطبيق العملي  منذ عام العلمي ب

 آلن . ل 1997ـ عضو عامل بالجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي بكلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان منذ 
 وحتى اآلن . 2000ـ عضو عامل بالجمعية المصرية  للطب و القانون منذ  

 .وحتى االن 11/2013امعة المنوفية منذ جمعية خدمة المجتمع بجـ عضو في مجلس ادارة 
 . دولة اإلمارات العربية بمدينه العينبالفنية   االستاارات :خامسا

ـاا التعاااون العلمااي مااع مراكااز تأهياال المعاااقين ذهنيااا فااي دولااة اإلمااارات العربيااة بمدينااه العااين ، وتقااديم كافااة 1
 . 2002/2005هيل المعاقين تألبرامج بأحدث ال االستشارات العلمية فيما يتعلق  بدعمهم

ـاا تقااديم العديااد ماان االستشااارات للمواطنااات بكافااه أنحاااة الدولااة عباار الهاااتف الجااوال فيمااا يخااص صااحة األم 2
 .2006/ 2002والطفل منذ 

ا يخااص المشااكالت الساالوكية للطفاال ـاا تقااديم استشااارات علميااه لألخصااائيات بماادارس وروضااات الدولااة  فيماا3
والسرقة ( بمدرسه االتحاد الوطني بالعين،  وروضه الربياع بادبي، ومركاز تطاوير  العدوان والغضب والغيرة)

 رياض األطفال بأبو لبي .
 المااركات يي وسائل اإلعالم .:سادسا

ـ المشاركة بالعديد من التحقيقات الصحفية وكتابه مقاالت لجريدة البيان ، مجلة كل األسرة ، مجله العربية في   
 ان : مجال التخصص تحت عنو

 ـ  أمهات صغيرات .
 ـ التنشئة الجنسية للطفل .

 خلف أسوار اإلحداث .صغار  ـ 
 ـ  أسلوب الرشوة في تنشئه الطفل.

 .  2002/2006ـ الخالفات االسريه والتحصيل الدراسي للطفل في خالل 
زياااة ـااا مشاااكالت تولياااف خريجاااات قسااام علاااوم األسااارة بجامعاااة اإلماااارات لجريااادة أخباااار الخلااايج باالنجلي 

16/4/2006. 
 الطالبيةناطة ال :  سابعا
 بجامعة االمارات :  - ة
ـ االشتراك في عضوية لجان تابعة لقسم علوم االسرة ) لجنة مراجعة الملفات ، لجنة خدمة المجتمع والجامعة أ 

 .2002/2003، لجنة المكتبة والكتب الدراسية ، لجنة رعاية الطالبات المتفوقات ( 
 . 2002/2003الخريجين ـ المشاركة في لقاة 

 .2002/2003ـ المشاركة في أسبوع العمل التطوعي بالكلية 
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 ـ القاة عدد من المحاضرات العامة بالكلية  :
 .4/3/2003ـ  دور الجامعة في خدمة الطالب المعا  في 1         
 .30/3/2003ـ مشكالت الطفولة 2         
 .29/4/2003ولة في حل مشكالت المجتمع ـ دور مؤسسات رعاية االسرة والطف3         

 
 بجامعة المنويية: - ب

 الجامعة:علي مستو   
 .عضو لجنة التوصيات بالجامعة -1
 .عضو بلجنة التميز البيئي بالجامعة  -2
 .عضو تحكيم اللجنة العلمية لمجلة الكلية االقتصاد المنزلي  -3
 .   عضو لجنة التحكيم في اللجنة العلمية الدائمة  -4
  - الكلية:ي مستو  عل

 .بمجلس الكلية عضو-1
 .بلجنة الدراسات العليا والبحوث عضو-2
 .لجنة شئون البيئة رئيس-2
 .بلجنة التربية العلمي عضو-3
 .ينوببلجنة الطالب الموه عضو-4
 .والكوارث األزماتبلجنة  عضو-5
، ية الصحية بكلية الزراعةفي لجنة لدراسة الوضع الحالي لوحدة بحوث وانتاج الوجبات الغذائ عضوا-6

 جامعة المنوفية.
   :المنوييةبجامعة  الخدميةناطة اليي  االاتراع

المشرف الفني على اعداد وتنفيذ أنشطة قوافل كلية االقتصاد المنزليي للتنميية المجتمعيية بجامعية المنوفيية   ـ   : أ  

 2007محافظيية المنوفييية فييي الفتييرة ميين قافليية ارشييادية  فييي قيير  ومراكييز  175االشييراف علييى اعييداد وتنفيييد  

/2013. 

داخل مصر المعاصر   ر للندوات لمنا اة  ضايا المجتمعاعداد وتنفيذ عدد من الندوات العلمية كمقرب : 
 :ـ2020 ودتي 8200( ندو  يي الفتر  من 34وعددها )وخارجها 

  االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. يةكلب 2008/ 6/4منها  ( أمراض الكبد الوبائية وكيفية الوقاية) ندوة ـ 1
  االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. كليةبمقر  2008/ 22/10يوم ( الحصبة والحصبة األلماني) نوة عـ 2
  االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. كليةبمقر م  2008/ 11/ 25)اإلدمان والتدخين ( يوم  ندوة تثقفية ـ 3
  االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. كليةب 2009/ 22/2 ( ائية وكيفية الوقاية منها )امراض الكبد الوبندوة ـ 4
  جامعة المنوفية.االقتصاد المنزلي  كليةبمقر  2009/ 2/3(ندوة)القيم الدينية ومردودها األيجابي لدي الشبابـ 5

 .معة قاعة المؤتمراتبادارة الجا 31/3/2009 ()البيئة وعالقتها بامراض الثدي عند السيداتندوة ـ 6
 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. كليةب 14/4/2009 ياة ()الصحة النفسية وكيفية أختيار شريك الحندوة ـ 7
 .بادارة الجامعة قاعة المؤتمرات 15/12/2009 ومكافحة انفلونزا الخنازير (  )االغذية المناعية ندوةـ 8
 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. كلية 2/2010/ 28لشباب( ) القيم الدينية والصحة النفسية لندوةـ 9
 .بادارة الجامعة قاعة المؤتمرات 3/2010/ 9ة ومتغيرات العصر( يوم ندوة)الصحة االنجابيـ 10
   .بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات 29/4/2010ندوة )إعداد فتيات المستقبل في لل التحديات( ـ 11 

 .بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات 26/10/2010ك بين الواقع والمأمول ( ندوة )ترشيد االستهالـ 12
 .بكلية االقتصاد المنزلي جامعة لمنوفية 24/10/2010ندوة ) موارد االسرة وترشيد االستهالك (ـ 13
 .بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات 9/11/2010/ ( ...اسباب وحلولندوة ) ازمة اللحوم .....ـ 14
 .بإدارة الجامعة  26/4/2011لمهارات الحياتية وفن التعامل مع ذوى االحتيات الذهنية( ندوة) اـ 15
 بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات. 17/5/2011ندوة ) المشروعات الصغيرة وتشكيل المستقبل( ـ 16
 بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات.  20/12/2011  ندوة ) ابناة اصحاة(ـ 17
 بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات. 2011 /28/12 نجابية( ندوة ) الصحة االـ 18
 .بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات 24/2/2013ندوة ) الوقاية الغذائية من سرطان الثدي( ـ 19
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 .لالعالم بشبين الكوم مركزالنيل 2013  فبراير  االنسان(الرعاية الغذائيةعبرمراحل نمو) ندوة ثقافيةـ 20
  .بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات  26/3/2013  ين التصنيع والتخزين(ندوة )الغذاة ..بـ 21
طالبات الثانوية العامه بمدارس   2013ابريل4   ق الذات لدى المراهقمحددات تحقي ندوة ثقافية بعنوان ـ 22

 .شبين الكوم
جمعية الهالل االحمر ب مانة المرأةا 2013 /14/6  (العادات والتقاليد وعالقتها بالتنمية)ندوة بعنوان ـ 23

  .بشبين الكوم المنوفية 
النيل لالعالم شبين  مركز (، األسباب واآلثار والعالج هرة الطال  في المجتمعات العربيةلا )بعنوانندوة ـ 24
  .2014مايو  ، الكوم
 ..2016 مارسمركز النيل لالعالم شبين الكوم،    مكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ندوة بعنوان  تـ 25
ـ ندوة بعنوان  البحث العلمي ومتغيرات المجتمع  بقسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة 26

 . 26/4/2016الزقازيق 
/ مارس 21بإدارة الجامعة قاعة المؤتمرات   تمكين المرأة المصرية....بين الواقع والمأمول بعنوانندوة ـ 27

2017. 
 .2017/اكتوبر10بمقر القاعة العامة للمؤتمر بجامعة المنوفية   ف ضد المرأةمناهضة العن ـ ندوة بعنوان 28
الجديد  بقسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية الحديث وـ ندوة بعنوان   أبحاث إدارة المنزل ...بين 29

 .2017/نوفمبر/27جامعة الزقازيق
. رؤية استشراقية لحياة عصرية   بنادي المسنين بشين ـ ندوة بعنوان  دمج المسنات في الحياة االجتماعية .30

 . 2017/ نوفمبر 22الكوم ضمن فعاليات المجلس القومي للمرأة بمحافلة المنوفية في 
 اعداد)بعنوان( ابحاث علم ادارة المنزل ... بين الحديث والتحديات 26/6/2018دورة تدريبية تخصصية ـ 31

 ية.قسم االقتصاد المنزلي جامعة المنوف
 /  10/21المهني في مقترح تدريبي لتأهيل فتيات الجامعة لريادة االعمال واعدادهن للتخطيط للمستقبل ـ 32

 .مؤتمر جودة التعليم بجامعة المنوفية 2018

عداد وتنفيذ ورشة عمل علي هامش مؤتمر نقابة االكاديمين العراقين بجامعة دهوك ا ندوة بعنوان : ـ  33 

 2019فبراير 9:16جامعة دهوك  قلية للطفل ...رؤية لجدارة الذات  برمجة العبالعرا  بعنوان ال
، المؤتمر الدولي لكلية 2020مارس18ـ ندوة البرمجة العقلية ...رسائل لتنمية المهارات الحياتية للطفل   34

 التربية نوعية اشمون منوفية.
المؤتمر العلمي لقسم االقتصاد المنزلي  17/7/2022 ريادة االعمال .. مدخل لحياة كريمة  بعنوان  ـ ندوة 35

 .تربية نوعية اشمون المنوفية .
ؤتمر الدولي لتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي لتوطين ريادة االعمال االجتماعية  ،  ـ مبادرة تطويرية  36

 . 2022 مارس 26.27مستقبل الدول وسفراة التطوير ، الجمعية الدولية للتعليم والتعلم االلكتروني ،  الثاني
المؤتمر العلمي لجمعية  .2022/أكتوبر 5/8  الجمهورية الجديدة .. انطالقة للعالمية  في بعنوان ندوة ـ 37

 الدولية للتعليم والتعلم االلكتروني المنعقد بمدينة الغردقة.
 

 و اهادات الاكر والتقدير: جوائ 
( كعضو هيئة تدريس متميز عن العام الجامعي ) للتمي  العلميـ الحصول علي جائزة جامعة المنوفية 

2001/2002 . 
إللقاة ندوة  للمعلمات بمنطقة أبو لبي بأبو ظبي  ـ شهادة شكر وتقدير من مركز تطوير رياض االطفال 

 . 12/1/2004التعليمية ) بعنوان خصائص الطفولة المبكرة واالساليب التربوية المتبعة معه ( في 
، عن تقديم كافة  ذهنيا يي دولة االمارات العربية بمدينه العينمراكز تأهيل المعاقين  ـ شهادة شكر وتقدير من

 . 2002/2005االستشارات العلمية فيما يتعلق  ببرامج تأهيل المعاقين من 
بن خالد آل نهيان الثقافي إللقاة ورشة عمل عن )الصعوبات  مرك  الايخ مدمدـ  شهادة شكر وتقدير من 

 .6/4/2005 بدولة االمارات المتدد المرحلة الوسطى (  التربوية لطفل
، لقاة اعداد ندوة عن  صحة  المرة  الظبيانية/ يرع العينـ شهادة شكر وتقدير من النادي االجتماعي بجمعية 

 . 28/9/2005الحامل والم رضع في رمضان بحديقة المريجب بالعين في 
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ثراة النشاط الثقافي بالمنطقة التعليمية ـ على مسرح الوزارة ـ شهادة شكر وتقدير العداد والقاة ورشة عمل ال
 .7/12/2005عنوان ) اسرار الطفولة ومشكالتها ( بدبي  ب

ـ   االمارات العربية بالعينـ شهادة شكر وتقدير إللقاة ندوة بمدرسة االتحاد الوطنى الخاصة دولة 
 .21/12/2005بعنوان)هندسة االنتباه واالداة العقلي للطفل ( 

القوات المسلده بفند   2006ـ شهادة شكر وتقدير اللقاةورشة عمل  لطالب معسكر غرس زايد لعام 
 .27/4/2006بعنوان ) كيف نتخطى الحواجز(  بابوظبي

ـ بعنوان  القوات المسلده بابوظبيـ شهادة شكر وتقدير العداد وتنفيذ ورشه عمل بمعسكر غرس زايد بفند  
 .4/2006/ 28الحياة (  )البرمجه العقليه وصناع

تستهدف  التربيه والتعليم بدبيـ شهادة شكر وتقدير إلعداد وتنفيذ دورة بالتعاون مع قسم المعسكرات بوزارة 
االخصائين االجتماعين واولياة االمور وتم القائها في مدارس المعالي بالعين بعنوان )كيف نبحر داخل 

 . 6/2006/ 1المعسكرات( في 
المنارة( عن تنفيذ قوافل ارشادية  -جيل الغد –حرية اإلخبار  -دة بالجرائد اآلتية ) المسائيـ نشر شكر وإشا

 بقري محافلة المنوفية.
ـ خطاب شكر من ا.د/ نائب رئيس الجامعة بشأن تنفيذ قافلة عن طر  تخزين وحفل السلع االستهالكية  

26/10/2007. 
عن تنفيذ قافلة تنمية مهارات الزخرفة واعمال  3/2/2008ـ خطاب شكر من ا.د/ نائب رئيس الجامعة 

 الطباعة والصباغة الستغاللها كمورد لتنمية دخل الالسرة .
 .23/1/2008الوعى بتمية موارد االسرة  23/1/2008ـ خطاب شكرمن نفس الجمعية 
 30/1/2008وخطاب شكر وتقدير من جمعية الرسالة بقوسنا  2/3/2008ـ خطاب شكر من سيادة النائب 

 .3/1/2008عن قافلة االرشاد االستهالكى االسرى 
عن تنفيذ قافلة عن كيفية زيادة موارد االسرة من خالل اعادة  31/3/2008ـ خطاب شكر من سيادة النائب 
 .9/3/2010تطوير المخلفات من المالبس 

يين بالمدن عن تنمية وعى مشرفين التغذية والطباخين والفن21/4/2008ـ خطاب شكر من سيادة النائب 
 .4/2008/ 2الجامعية بجامعة المنوفية 

بجمعية  2009/   4/ 22العداد بعض اصناف من المعجنات  5/2009/ 27ـ خطاب شكرمن سـيادة النائب
 الرحمة الخيرية.

ـ خطاب شكر واشادة من مدير عام جمعية الهالل وخطاب شكر من مؤسسة البنات  لأليتام عن اساليب التنشئة 
 ممارسسات الغذا ئية المتزنة والمتبعة مع تلك الفئة المجتمعية.السوية وال

 االستعداد لمشاركة في اعداد وتنفيذ ندوة عنشهادة شكر وتقدير من عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية ل
ن واالجراةات الوقائية الالزمة لمواجهة فيروس انفلونزا الخنازير للسادة اعضاة هيئة التدريس والسدة االداري

 .30/9/2009والطالب في 
عن تنفيذ قافلة بعنوان المهارات الحياتية وتحدى االعاقة  جمعية الهاللعام واشادة من مدير خطاب شكرـ 
14/5/2010. 
   6/2010/ 9اتون وذلك يوم عن تنفيذ قافلة بجمعية الرحمة بالتب 27/7/2010خطاب شكرمن سـيادة النائب  -

وايضا بجمعية تنمية المجتمع المحلي   12/6/2010الريفية بسرس الليان يوم  الي جمعية تنمية المراة وايضا
 . 3/7/2010بشنوان يوم 

للمشاركة في فعاليات مؤتمر التعليم االلكتروني في  االلكتروني بمملكة البدرينـ شكر وتقدير من مركز التعليم 
 . 2010ابريل

لة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنشاة عصام عن تنفيذ قاف 19/9/2010خطاب شكرمن سـيادة النائب  -
وايضا الي  4/8/2010وايضا الي جمعية تنمية المجتمع المحلي بشبرا باص وذلك يوم  6/7/2010وذلك يوم 

 .10/8/2010مقر الحزب الوطني وذلك يوم 
دارة الكترونية فاعلة ا سيف الدين االسالم من اجلـ شهادة تقدير من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي برعاية 

 .6/2010 المجتمع الجماهير  بمدينة طرابلسفي 
/  5/9عن تنفيذ قافلة لمؤسسة االحداث بقويسنا وذلك يوم  17/10/2010خطاب شكرمن سـيادة النائب  -

 .18/9/2011وايضا الي جمعية الرعاية االجتماعية   2010
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لتنمية الوعى بموارد االسرة  23/11/2011مبشبين الكو الرعاية االجتماعية جمعية خطاب شكرمنــ 
23/10/2012. 

عن تنفيذ قافلة عن كيفية زيادة موارد االسرة من خالل اعادة  31/12/2012ـ خطاب شكر من نائب البيئة
 .1/7/2013تطوير المخلفات من المالبس 

في تنفيذ البرنامج للجهود المميزة  بسلطنة عمانشهادة شكر وتقدير من مركز التخطيط االداري للتدريب 
 .2014 ونويمبر مايو   سبتمبر التدريبي  المهارات الحياتية واهميتها في االدارة المنزلية خالل 
 .2014ابريل  26يي باللملكة العربية الهااميةشهادة شكر وتقدير للمساهمة بفعاليات مؤتمر جامعة الطفيلة 

 بالمملكة العربية السعوديةة بجامعة الحدود الشمالية ـ شهادة شكر وتقدير وكالة الجامعة للشئون االكاديمي
 م.1/7/2014تقديرا للجهود المبذولة في تقييم برنامج بكالوريوس االسكان وادارة المنزل  في 

المنوفية نلير  رئيس جامعةلكلية االقتصاد المنزلي من  بمناسبة اليوبيل الفضيشهادة شكر وتقدير درع وـ 
 م.12/9/2014سنه ماضية في  25ة وتنمية الكلية منذ الجهود المبذولة في نهض
 .25/2/2015بالتربية الخاصة بمحافلة المنوفية في  رئيس نقابة العاملينـ درع للشكر والتقدير من 

نجاح ندوة البحث ولة إلذشهادة شكر وتقدير من عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق لقاة الجهد المبـ 
 .26/4/2016، المجتمع العلمي ومتغيرات 

شهادة تقدير من نائب رئيس جامعة المنوفية للجهود المبذولة لكوني مقرر لندوة بعنوان  تمكين المرأة ـ 
 . 21/3/2017اقتصاديا وسياسيا   والعمل النجاح الندوة في 

ؤتمر العلمي الدولي للمشاركة في اعمال المكفر الشي  ـ جامعة  عميد كلية التربية النوعية شهادة شكر وتقديرـ 
 بمدينة شرم الشي . اكتوبر 2017/ 27 كعضو اللجنة العلمية تخصص االقتصاد المنزلي في    ولاال
لقاة الجهد المبذولة إلنجاح ندوة  أبحاث  من عميد كلية التربية النوعية جامعة ال  ا يقشهادة شكر وتقدير ـ  

صاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة إدارة المنزل ...بين الحديث والجديد  بقسم االقت
 .2017/نوفمبر/27الزقازيق

للجهود المبذولة لكوني مقرر لندوة بعنوان  دمج المسنات في  من مقرر المجلس القومي للمرة ـ شهادة تقدير   
لس القومي الحياة االجتماعية .. رؤية استشراقية لحياة عصرية   بنادي المسنين بشين الكوم ضمن فعاليات المج

 .2017/ نوفمبر 22للمرأة بمحافلة المنوفية في 
للجهود المبذولة لكوني مقرر لندوة بعنوان )مناهضة العنف ضد من نائب رئيس جامعة المنويية  ـ شهادة تقدير

 .2017/اكتوبر10المرأة( بمقر القاعة العامة للمؤتمر بجامعة المنوفية
 العلمي الدولي طنطا للمشاركة في اعمال المؤتمرلنوعية ـ جامعة عميد كلية التربية ا تقديرواهاد  اكر ـ 

 .مارس بمدينة شرم الشي  2018 /23  في كعضو اللجنة العلمية تخصص االقتصاد المنزلي  الخامس
العربي عن تقرير المشاركة في المؤتمر من مجلس الدراسات العليا بجامعة المنويية  اكر وتقدير ـ خطاب

 .2018/ابريل14ـ11لجامعة اللبنانية الدولي الثامن، ا
مارس علي  3ـ  2/ 2019بالمؤتمر الدولي للدراسات النوعية في المجتمعات العربية  درع اكر وتقديرـ 

 .في مجال ادارة المنزل والمؤسسات مستو  مصر
 .2019/ 12ـ 11ـ دهوك ــ العرا  فبراير  نقابة االكادمين العرا ينوتقدير من  درع اكرـ 

مارس  لمشاركة في نشر العلم بين المجتمعات العربيةل  جامعة نور الاام العالميةدة شكر وتقدير من شهاـ 
2019. 

لكلية التربية بنلام الساعات المعتمدة للمشاركة في تحكيم الآلئحة الداخلية ـ  ـ شهادة تقديرمن جامعة الزقازيق
 .2020النوعية في يناير

استنادا لهيئة االوسمة  .حبي زويل للتنمية واالبداع والصداقة بين الشعوب:جمعية م2020 اهاد  يخرية علياـ 
 والشهادات الفخرية والتشريفات تنفيذا لقرار مجلس اإلدارة المركزية  .

جمعية محبي زويل للتنمية واالبداع والصداقة بين الشعوب.   2020 وثيقة جائ    ويل للسالم العالميـ 
 هادات الفخرية والتشريفات تنفيذا لقرار مجلس اإلدارة المركزية  استنادا لهيئة االوسمة والش
جمعية محبي زويل للتنمية واالبداع والصداقة بين الشعوب. استنادا لهيئة  :2020ـ اهاد  الوسام الذهبي 

 االوسمة والشهادات الفخرية والتشريفات تنفيذا لقرار مجلس اإلدارة المركزية  .
للمؤتمر للمشاركة كمقرر لجلسة االقتصاد المنزلي ومحكم باللجنة العلمية :   2021اهاد  اكر وتقدير ـ 

 االفتراضي لكلية التربية النوعية ـ جامعة طنطا.
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 17:20/3ون وذوو الهمم في منلومة التعليم النوعي في بشهادة تقدير لرئاسة جلسة بمؤتمر الموهوو درعـ 
 النوعية جامعة الزقازيق.كلية التربية  المؤتمر العلمي الرابع ـ  2022

لمي السنوي العربي الخامس عالبحوث االقتصاد المنزلي بمؤتمر : لرئاسة جلسة  2022 اهاد  اكر وتقديرـ 
بعنوان مستقبل التعليم النوعي في لل التحول الرقمي والتنافسية في مصر والعالم عشر ـ الدولي الثاني عشر 

 .لمنصورة كلية التربية النوعية جامعة االعربي ــ 
مبادرة تطويرية لتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي لتوطين ريادة  عن تقديم 2022اهاد  اكر وتقدير ـ 

االعمال االجتماعية  ، مؤتمر مستقبل الدول وسفراة التطوير ، الجمعية الدولية للتعليم والتعلم االلكتروني ، 
 مارس . 26.27المؤتمر الدولي الثاني 

لرئاسة جلسة  ندوة   الجمهورية من الجمعية الدولية للتعليم والتعلم االلكتروني  م2022قدير اهاد  اكر وتـ 
 .2022/أكتوبر 5/8الجديدة .. انطالقة للعالمية  في 

 


