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 المؤهالت العلمٌة :

ي ةفواج   11/7/1994اقتصفعد نةللف أ ونونف  ولفولف  يتفعر   )دكتوراه الفلسفف  نفج معن ف  اإلسفكةدر    .1
  ع تخل ل وتةف ذ وتق  م يرةعنج تدر ي  ف  نمعالت االقتصعد النةلل  أللفعل نتخلف ج عقل 

ي ةفواج   دراسف   19/1/1989نج معن   اإلسكةدر   )اقتصعد نةللف أ ونونف  ولفولف  يتفعر    نعمست ر .2
 .  نقعرة  لنشكبلت الفت عت النراهقعت ي ج حضر اإلسكةدر   ور ف اليح رة

 . 1984يكعلور وس لراع  معن   اإلسكةدر   ش ي  االقتصعد النةلل  دور  وة و  .3
 

 : التدرج الوظٌفً

 8/2018 ن   لو ل للتةن   وااليداع والصداق  ي ج الش وب نستشعر علن  يأكعد. 

  ولندة ثبلث  سةوات. 17/7/2013ند ر نركل اليحوث والتةن   التكةولوم   يمعن   النةوف   اعتيعرا نج 

   19/8/2013معن   النةوف   اعتيعرا نج  –رئ س قسم إدارة النةلل والنؤسسعت يكل   االقتصعد النةلل 
 .20/8/2016ال   واتولندة ثبلث  سة

  حتف    4/6/2010اعتيفعرا نفج  خدن  النمتنع وتةن ف  الي ئف وك ل كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف   لشئوج
4/6/2013 

  حتف  و 4/6/2007اعتيفعرا نفج  خدن  النمتنع وتةن   الي ئ وك ل كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف   لشئوج
3/6/2010. 

  9/2006/ 17 معن فف  النةوف فف  اعتيففعرا نففج –ةففلل والنؤسسففعت يكل فف  االقتصففعد النةللفف  إدارة النرئفف س قسففم 
 . 1/3/2010وحت  

   28/5/2006معن   النةوف   اعتيعرا نج  –وستعذ  يقسم إدارة النةلل والنؤسسعت يكل   االقتصعد النةلل. 

  1/9/2002األنفعرات ال ري ف  نفج   يكل ف  ال لفوم األةسفعة   ا معن ف  رعع ف  االنونف  واللفولف    وسفتعذ نشفعر 
 .31/8/2006حت  و

  حتففف   17/10/2001وك فففل كل ففف  االقتصفففعد النةللففف  معن ففف  النةوف ففف  لشفففئوج الت لففف م واللفففبلب اعتيفففعرا نفففج
 تعر   االععرة. 1/9/2002

  1/9/2002وحت    22/4/2000رئ س قسم إدارة النةلل والنؤسسعت اعتيعرا نج . 

 معن ففف  النةوف ففف  اعتيفففعرا نفففج  –نةفففلل والنؤسسفففعت يكل ففف  االقتصفففعد النةللففف  وسفففتعذ نسفففععد يقسفففم إدارة ال
27/2/2000. 

   27/9/1994معن   النةوف   اعتيعرا نج  –ندرس يقسم إدارة النةلل والنؤسسعت يكل   االقتصعد النةلل. 

  21/5/1990نج    النةوف   اعتيعراندرس نسععد يقسم إدارة النةلل والنؤسسعت يكل   االقتصعد النةلل  معن. 
 

 عضوٌة اللجان و المجالس :
لمةفف  ال لن فف  الدائنفف  ) لمةفف  االقتصففعد النةللفف  أ لترق فف  اعضففعال ه ئفف  التففدر س االسففعتذه واالسففعتذه اعضففو ـ   1  

 . 2019/2022 يعلمعن عت النصر   النسععد ج
التففدر س االسففعتذه واالسففعتذه لمةفف  ال لن فف  الدائنفف  ) لمةفف  االقتصففعد النةللفف  أ لترق فف  اعضففعال ه ئفف  اعضففو  فف 2

 م.2012/2015 النسععد ج يعلمعن عت النصر  
عضو لمة  التحك م يعللمة  ال لن ف  الدائنف  ) لمةف  االقتصفعد النةللف  أ لترق ف  اعضفعال ه ئف  التفدر س االسفعتذه   3

 م. 2008/2013واالسعتذه النسععد ج يعلمعن عت النصر   
اللننلك  ال ري   الس ود    ام القري نك  النكرن واالسعتذة النسععد ج يمعن   عضو لمة  تحك م ترق   االسعتذة   4

2018. 
نؤتنر ال لن  األول لةقعي  االكعدن  ج ال فراق  ج / نركفل التلفو ر االسفترات م  يعلت فعوج ل  عضو اللمة  ال لن   ل5

و الت لف م الن عصفرا  معن ف  دهفو  / نع عنعدة كل   التري   األسعس   ا تحت شف عر ال لفوم اإلةسفعة   والصفرف  ةحف
 ..2019ال راق فيرا ر 

شففعرك ج يمعن فف  النلفف  عيففد ال ل ففل  يمففدة الننلكفف  ال ري فف  عضففو لمةفف  تحكفف م ترق فف  االسففعتذة واالسففعتذة الن  فف6
 .2017/ 2016الس ود   
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منهور   ال فراق د سفنير  كل   التري   ا امعن   يغداديعضو لمة  تحك م ترق   االسعتذة واالسعتذة النسععد ج    7
2014. 

معن   الحدود الشنعل   يعللننلك  ال ري   ي) االسكعج وادارة النةللأ  تق  م اليرةعنج االكعد ن  عضو لمة  تحك م  8
  .2014الس ود   

الفحففو واألسففتنعع للنتقففدن ج لودففعئف ندرسفف ج يقسففم األقتصففعد النةللفف ا كل فف  التري فف   تحكفف م لمةفف عضففو    فف9
 .2014ا معن   وسواج  فيرا ر الةوع  

عضففو لمةفف  تحكفف م ترق فف  االسففعتذة واالسففعتذة النسففععد ج يمعن فف  االن ففرة ةففورة  يعلر ففع  اللننلكفف  ال ري فف    فف10
 .2014الس ود   

 عضو اللمة  ال لن   ف  نمل  كل   االقتصعد النةلل    معن   النةوف   .  10
نج الت ل م يرا  االعتنعد األكعد ن  لنؤسسعت و ري  الدول  األولعضو اللمة  ال لن   للنؤتنر السةوي ال   12

  2009   و ال علم ال ري  ال عل  الةوع  ف  نصر
للنؤتنرال لن  السةوى ال ري  الثعة  عشر   الدول  التعسع   تلو ر نخرمعت الت ل م عضو اللمة  ال لن     12

س   ال علن    كل   التري   الةوع   معن   النةصورة ال عل  الةوع  ف  نصر وال علم ال ري  ف  ضوال التةعف
 .2017  اير ل 12/13
للنؤتنر ال لن  الدول  الخعنس لكل   التري   الةوع   معن   النةوف     الت ل م ور عدة عضو اللمة  ال لن     14

 . 2017/ اير ل 2/3  االعنعل
 .22/27/2017معن   كفر الش        التري   الةوع   عضو اللمة  ال لن   للنؤتنر ال لن  الدول  األول لكل  15
الخعنس   الت ل م الةوع  ودورة ف  ايتكعر نشروععت التةن   للنؤتنر ال لن  الدول  عضو اللمة  ال لن     16

 م. 2018نعرس  21/23وتلو ر س ةعال 
  التري   الةوع   معن   نحكم يعللمة  ال لن   ورئ س ملس  إدارة النةلل يعلنؤتنر الدول  األول لكل -17

 ينقر إدارة معن   اللقعل ق. 2/3/2019اللقعل ق 
نحكم يعللمة  ال لن   ورئ س ملس  إدارة النةلل ينؤتنر ال لن  الدول  الثعلث لكل   التري   الةوع    -18

 يعلغردق . 2019/اير ل /9 6معن   لةلع 
ال لن  الدول  لكل   التري   الةوع   معن   النةصورة  نحكم يعللمة  ال لن   ورئ س ملس  إدارة النةلل ينؤتنر

 يعلنةصورة 2019/ اير ل/25
 :  محلٌة والدولٌةمن المجالت التحكٌم البحوث العلمٌة للعدٌد بلجان عضو   19
 نمل  اليحوث لبلقتصعد النةلل    كل   االقتصعد النةلل    معن   النةوف  .   -
 معن   االسكةدر   .  راع  نمل  اليحوث اللراع     كل   الل   -
   كل   اللراع    معن   االسكةدر   تيعدل ال لن نمل  يحوث ال   -
   نمل  يحوث التري   الةوع     معن   اللقعل ق.       .يحوث التري   الةوع     معن   النةصورةنمل     -
 الةوع     معن   كفر الش  .  نمل  يحوث التري        .نمل  يحوث كل   التري   الةوع     معن   لةلع   -
 .معن   فلسل ج يفلسل ج كل   التقة   خضوري التريو    خضورينمل     -
 معن   دهو    ال راق.نمل  كل   التري   األسعس       -

 
 بٌةٌالدورات التدر

  : ـتدرٌبٌة من الهٌئة القومٌة لالعتماد والجودةدورات ( 4)  عددالحصول علً    
 .2016د سنير ا  الذات  لكل عت ون عهد الت ل م ال عل  التقو م "بعنوان ــ 
 .2017فيرا ر ا  توص ف اليرانج والنقررات وتقو م ةواتج الت لم" بعنوانـ 
 .2017 نعرس ف     التخل ل االسترات م  لنؤسسعت الت ل م ال عل " بعنوان ــ
 .2018 اغسلس     النرامع الخعرم   بعنوان ـ

 .2009ف   QAAP2 نعد  كل   االقتصعد النةلل فر ق ل عرة اعت منسق-  
 . 22/24/4/2018ف   كل   االقتصعد النةلل فر ق ل عرة االعتنعد  ــ منسق

 . 2016/2019 كل   االقتصعد النةلل   الن ع  ر االكعد ن   واليرانج الت ل ن      منسق معٌار  
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 مشارٌع بحثٌة وبروتوكالت تعاون:ال
ج تدر ي  لر عدة االعنعل معن   النةوف   ي ةواج  يرةعنادارة اليحوث ال لن     ول نج   نشروع يحث  تلي ق  نن 

 2017ادارة اليحوث ال لن     االدارة ال عن  للدراسعت ال ل ع واليحوث /للنستقيل النهة للتخل ل الفت عت إلعداد 
تعر   يدال النشروع :  شهرا12نشروع تدر ب ذوى االععق  الذهة   عل  االنعج ف  الي ئ ا ندة تةف ذ ال نشروع   

 تعيع لمة  االسترات م  ا معن   النةوف  . 3/2015تعر   اإلةتهعال نج النشروع :  9/2014
ت عوج ي ج نركل اليحوث والتةن   التكةولوم   يمعن    يصفت  ند ر للنركل ت عوج  يروتوكول عقد اتفعق   

 .  ععمولندة  2015نع و النةوف   ومن    واج واي اكعد ن  للتدر ب نةذ 
ت عوج ي ج نركل اليحوث والتةن   التكةولوم   يمعن    ند ر للنركل يصفت  ت عوج  يروتوكول عقد اتفعق   

 . ولندة ععم 2015  نةذ نع و ر ب لذوى القدرات الخعصدالنةوف   ومن    اليسن  الخ ر   يهدف الت
 

 :   اإلنتاج العلمً 
  :الكتب المؤلفــة 

للليففع والةشففر ا االسففكةدر   تففرق م دولفف   السففنعح نففو ورعع فف  اللفففل ) يفف ج الةدر فف  والتلي ففق أ   دور ة  فف  1
 م .2013 راي  ا اللي   ال 779  5106 17 9
دار الكتففففففب والوثففففففعئق النصففففففر   ا رقففففففم  –أ 2013 فففففف دل لفففففف  إلفففففف  اإلدارة ال لن فففففف  للشففففففئوج النةلل فففففف )2

  اللي   الثعة  . I.S.B.N 977- 17 – 5374 – 6أا الترق م الدول 2074/2008اإل داع)
ا تفرق م  3624/2001   نوارد االسرة وترش د االسفتهبل  :دار الحسف ة  للليععف  والةشفر النةوف ف  رقفم ا فداع 3

 .م2010 ثعة  اللي   ال . I.S.B.N 977-6067-78-6 دول 
 I.S.B.N الفدول أ التفرق م  7420/2006)رقم اإل فداع  النةوف   ا دار الحس ج للليع والةشرا رعع   االم     4

 أ.2017)  ثعة  اللي   ال  977-6067-52-2
ا تففرق م دولفف   3622/2007 فف تأث ففث النسففكج وتمن لفف    دار الحسفف ة  للليععفف  والةشففر النةوف فف ا رقففم ا ففداع 5

I.S.B.N 977-6067-77-8 . م2010 ثعة  اللي   ال. 
 .777  5106 17 6للليع والةشرااالسكةدر   ترق م دول  السنعح رادأ2007  ادارة نؤسسعت اللفول )6
ا تفرق م  3623/2007  إدارة االدوات واالمهلة النةلل     دار الحسف ة  للليععف  والةشفر النةوف ف  رقفم ا فداع  7

 .م2010 ثعة  اللي   ال . I.S.B.N 977-6067-78-6 دول 
ل  ففف  النهففعرات النةلل فف  ا نةشففأة  الن ففعرف ا النرشففد ففف  تففدر ب النتخلففف ج عقل ففع علفف  السففلو  االسففتقبل فف 8

 I.S.B.N.977..03.9777..7أا الترق م الدول  4058/95رقم اإل داع) 0مأ1995اإلسكةدر   )
-I.S.B.N 977-6069 تفرق م 3649رقم اإل داع  النةوف   ادار الحس ج للليع والةشرا . إدارة السكج االسري   9

80-9  . 
 21546) دار الحسففف ج للليفففع والةشفففرا رقفففم اإل فففداعأ    2007عد النةللففف )  ففف نوسفففوع  نيفففعد  االقتصففف10

  .I.S.B.N 977 – 6067 – 84 - 0أاالترق م الدول 2007/
 2007.  775  5106 17 5للليع والةشرا االسكةدر   ترق م دول   السنعح دور   ادارة نؤسسعت الن عق ج   11

ا  كتعب لليحوث الةلي ق   ئ  التدر س يقسم علوم االسرة ف  وعداد النشعرك  نع وعضعال ه : اليحوث التلي ق    12
 م. 2002/2006كل   ال لوم األةسعة   ا معن   األنعرات ال ري   

إدارة النةفلل معن ف   النشعرك  نع وعضفعال ه ئف  التفدر س يقسفمأ : 2018إدارة األدوات واألمهلة النةلل   )  13
 .النةوف   ادار نحند حةف  للليع 

: االدارة ال لن ف  للشفئوج النةلل ف  تفعيع وحفدة الت لف م االلكتروةف  ا معن ف  النةوف ف  اةتعج نقفرر الكتروةف    14

 2018ونف ل حت   2010

جّعد هذه الكحب بمثابة مزاجع اساسية للحدريس منها بكليات االقحصاد المنزلي  االحزبيية   
الحزبيية بالمملكلية العزبيية النوعية بمصز ، اكيذل  مزاجيع اساسيية اي  المبياي بكلييات 
 السعودية االبزائز اسورية ادالة االمارات العزبية االكويث اليبيا .
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 األبحاث المشورة
 فً 9201-1995المؤتمرات الدولٌة  بداٌة من ت المحلٌة والقومٌة والمجالب( بحث علمً 29تم نشر عدد )

التصمٌم ،  االسرٌة ,تأهٌل المعاقٌن ذهنٌا   ، والعالقاتص "ادارة مؤسسات االسرة والطفولةمجاالت التخص
 .الداخلً للمسكن

رموةون ك   لتصن م نةلق  وع  حد ثعت اللواج يعلن ع  ر اال (2019رباب رفعت ) نعمة رقبان،البحث االول : 
 .2019اكتوير 56الخدنعت وعبلقعتهعيعالستنتعع يإةمعل االعنعل النةلل   نمل  يحوث كل   التري   الةوع   عدد 

التوافق اللوام  وعبلقت  يداف    اإلةمعل لللعلي  ( 2019)  مأمٌرة دوا، مهجه مسلم ان،نعمة رقب :الثانً البحث
 .2019ةوفنير  24/25 ا نؤتنر االقتصعد النةلل  معن   النةوف    المعن  

متنعع   وعبلقت  النسعةدة اال(: 2019)اٌمان شاهٌن، شرٌف حورٌةماٌسة الحبشً و،نعمة رقبان :البحث الثالث
لكل   الدولً الثانً النؤتنر الثعلث ايإدارة الوقت النخصو للنشعرك  ف  التةن   االمتنعع   واالقتصعد   للشيعب 

 /نعرس.2/3التري   الةوع   معن   اللقعل ق ي ةواج الدراسعت الةوع   ف  النمتنعععت ال ري   
بلقت  نشعرك  االم للفل الروض  وع( :2019)راسً المعواطف ، ،امٌرة حسان نعمة رقبان: البحث الرابع

السةوي السعدس ا الدراسعت الةوع   ودورهع ف  تةش ل  العلمً الدولًا النؤتنر  ا. يةنوه االدراك  واالمتنعع 
  يند ة  الغردق .  2019نعرس  6:9الس عح  لتةن   االقتصعد القون  ف  

: تدر ب الشيعب عل  ي   نكنبلت التصن م  (2019لنشار)، نجالء ارقبان، نهاد رصاص نعمة البحث الخامس
السةوي السعدس ا الدراسعت الثعة  و المؤتمر العلمً الدولًالداخل  وعبلقت  ينهعرات التسو ق االيتكعري ا 

  يند ة  الغردق . 2019نعرس  6:9ف   تنشٌط السٌاحة لتنمٌة االقتصاد القومًالةوع   ودورهع ف  
استرات م   إدارة النشروععت وعبلقتهع يعلرضع عج الح عة : (2019)رقبان وهناء سالمةنعمة  لسادسا البحث

معن   كل   التقة   الدول   ا نمل  خضوري التريو   ا  دراس  ن داة   لل عنل ج يعلنشروععت الصةعع   الصغ رة
 ..يفلسل ج ا فلسل ج 

التوافق اللوام  وعبلقت  ( :8201راٌجٌنً )سمر الد،منً أبو شنب ، مها شعٌب ،رقبان نعمة :لسابعا البحث
مجلة المؤتمر الدولً السادس العربً ، يعالحتراق الةفس  وال وانل الخنس  الكيري للشخص   لدى اللومعت 

 .جامعة المنوفٌةدٌسمبر ، 23/24والعشرون لالقتصاد المنزلً 
 م   اإلةصعت الف عل ف  األسرة استرات( : 2018، فاطمة حسان )، امٌرة حسان نعمة رقبان حث الثامنالب

مؤتمر التعلٌم النوعً االبتكارٌة وسوق العمل . وعبلقتهع يداف    اإلةمعل لدى الشيعب المعن  )دراس  نقعرة أ
  ول و معن   النة ع. /16،17

تق  م النسكج ف  ضوال النسكج الذك   وعبلقت  (8201) نعمة رقبان، زٌنب صالح ، وسام خلٌفة::التاسع البحث
 .2018مجلة كلٌة التربٌة النوعٌة بأشمون العدد الخامس عشر ٌولٌو يعلتوافق اللوام ا 

فععل   يرةعنج ارشعدى ( 2018)الحسٌنً رٌحان ،غادة سالمة زعتر،اٌمان دراز ،نعمة رقبان: البحث العاشر
 . (3)معة المنصورة العدد مجلة كلٌة الزراعة جا. لتةن   ادارة الذات لدى النروة وعبلقت  يعلنةعخ االسري

استخدام الن عق  :(2018نها عبد هللا شوشة) ، شرٌف حورٌة ، نعمة رقبان البحث الحادي عشر
 المؤتمر الدولً الثانًا هع ف  تف  ل ال بلقعت االمتنعع  حرك ع لوسعئل التكةولوم ع الحد ث  ودور

 . نعرس 23/ 21  لةلع كل   التري   الةوع   معن 
تنمية المهارات اللغوية ألطفال  :(2018) وشرٌف حورٌة ل، سمٌرة قندٌنعمة رقبان :نً عشرالبحث الثا

ثامن، الجامعت ، المؤتمز العزبي الذولي الالحضانة باستخذام الوسائظ المتعذدة في ضوء جودة التعلين

 ./ابزيل14ـ11اللبنانيت 
تةن   وع  النراهق ج يإدارة : (2017) افعًاٌه الش و ستار ، نهًبة شعٌبه، نعمة رقبان: البحث الثالث عشر

 أ  ةع ر.1نمل  كل   االقتصعد النةلل  ال دد )  النشروععت الصغ رة ف  النؤسسعت اإل وائ  
تةن   وع  لبلب ( :2017) الهام السواح الحسٌنً رحان ، اٌمان دراز، ، نعمة رقبان:البحث الرابع عشر

ا نمل  ععلم التري   تصدرهع النؤسس  ال ري    قت  يعلرضع االستهبلك المعن   يعلتسوق اإللكتروة  وعبل
لؤلستشعرات ال لن   وتةن   النعرد اليشر   يعلت عوج نع النركل القون  لليحوث التريو   والتةن   ورايل  اليحوث 

 الحد ث  ا  ةع ر .
الوع  يعلتخل ل (: 2017عٌد ) هناء سماٌسة الحبشً ،، نهً ستار، نعمة رقبان: البحث الخامس عشر

 أ  ةع ر.1نمل  كل   االقتصعد النةلل  ال دد ) ااالسترات م  لسج التقععد وعبلقت  يأدرا  نشكبلت النسة ج



 6 

ف عل   يرةعنج :  (2017)  نعمة رقبان ، عادل مبارك ، زٌنب صالح ، هالة نور الدٌن: البحث السادس عشر
تةن   وع  الفت عت النقيبلت عل  اللواج ينسئول عت الح عه االسر   النؤتنر ارشعدي يعستخدام الوسعئل النت ددة ل

 / اير ل  .2/3  الت ل م ور عدة االعنعل ال لن  الدول  الخعنس لكل   التري   الةوع   معن   النةوف   

صعت وعبلقت  ادارة الحوار واالة(:2017سارة عبد الكرٌم ) ، هبة شعٌب،نعمة رقبان: السابع عشر البحث

النؤتنر الدول  الخعنسا ال ري  التعسع عشر لؤلقتصعد النةلل   االقتصعد يعتخعذ القرار كنع  درك  النراهق 
 .اكتوير  16/17النةلل  ف  خدن  النمتنع  معن   النةوف   

لتوحد وعبلقتهع النهعرات الح عت   أللفعل ا:(2017،امٌرة حسان ،همت سعد )رقبان نعمة :الثامن عشر البحث

النؤتنر الدول  الخعنسا ال ري  التعسع عشر لؤلقتصعد النةلل   االقتصعد النةلل  ف  خدن   .يعلتوافق األسري
 .اكتوير  16/17النمتنع  معن   النةوف   

 وقعت تلي ق االدارة ن: (2017) سالماٌمان ابراهٌم ، مهجة مسلم ، نعمة رقبان: البحث التاسع عشر

نمل  ععلم التري   تصدرهع النؤسس  ال ري   ينؤسسعت اال واال وعبلقعتهع يمودة الخدنعت اكتروة   االل
ارد اليشر   يعلت عوج نع النركل القون  لليحوث التريو   والتةن   ورايل  اليحوث ولؤلستشعرات ال لن   وتةن   الن

 الحد ث  ا  ةع ر .

ننعرسعت ن لنعت الروض  : ( 2017دعاء محمد ، أمنٌة صالح ) ادق، ،مروة ص نعمة رقبان : لعشرٌنا البحث

نمل  كل   اللراع   إلكسعب اللفل ي   النهعرات الح عت   وعبلقت  يي   نسئول عت ري  األسرة تمعه لفلهع
 . أ ةع ر1عدد )معن   اللقعل ق 

األسري لنشعرك  الشيعب  الدعم:(2016) جودة سماج ، سلوى زغلول،نعمة رقبان: الحادي والعشرٌن البحث

  ول ونمل  كل   االقتصعد النةلل  ال دد ا ف  ال نل التلوع  يعلنؤسسعت الخ ر   وعبلقت  يإدارتهم لي   النوارد
 . معن   النةوف  

تف  ل يرانج التةن   اليشر   (:  2016) رٌهام جالل ،مهجة مسلم،  نعمة رقبان ::الثانً والعشرٌن البحث

  ول نمل  كل   االقتصعد النةلل  ال دد اوعبلقتهع يإدارة النهعرات الح عت   للبلب الت ل م األسعس   للن لن ج
  و.معن   النةوف   

التةش ئ   الس  عس   لؤلية عال كنع ( 2016محمـد عــرب ) عائشة ، امٌرة حسان، نعمة رقبان:الثالث والعشرٌن البحث
 .خعنسه م عل  اتخ عذ الق رار .نمل  اليحوث الي ئ   يمعن   النةوف   ال دد ال دركهع اآليعال وعبلقت هع يقدرت

دراس  تق  ن   ليرةعنج تدر ب (:2016)ابراهٌم  ضحًمهجة مسلم ،، نعمة رقبان :الرابع والعشرٌن البحث
معن     ول و 4 ددعنمل  كل   االقتصعد النةلل   اللعليعت يعلنسكج الةنوذم  وعبلقت  ينهعرات إدارة الذات

   .  النةوف  
التحف ل وعبلقت  يعلكفعالة اإلةتعم    (: 2016) اٌمان قطب، امٌرة حسان ، نعمة رقبان: الخامس والعشرٌن البحث

 .معن   النةوف   أ  ول و3نمل  كل   االقتصعد النةلل  ال دد ) لري  األسرة

ف عل   يرةعنج ( :2016)شرٌن شمس الدٌن نعمة رقبان، لمٌاء شوكت،:السادس والعشرٌن البحث

نقترح قعئم عل  ةنوذج التدر س الواق   ف  ت د ل التصورات الخعلئ  لي   نفعه م االقتصعد النةلل  وتةن   
النؤتنر الدول  الرايع   ال ري  الثعنج عشر لبلقتصعد ا القدرة عل  اتخعذ القرار لدي لعليعت النرحل  االعداد  

   معن   النةوف  2016اير ل   6 5صعد النةلل  وقضع ع التةن  ا النةلل  : االقت

النشكبلت الت  توام  الن عق ( 2016، ماٌسة الحبشً)، نجالء ٌسرىنعمة رقبان:ٌنعشرسابع والال البحث

 .نمل  يحوث كل   تري   ةوع   عدد  ةع را معن   النةصورة حرك ع وعبلقتهع يمودة الح عة.
التةن   اليشر   كنع : (2016ماٌسة الحبشً)، نهى عبد الستار،مها شعباننعمة رقبان،: ٌنعشروال منالثا البحث

بلقتصعد النؤتنر الدول  الرايع   ال ري  الثعنج عشر ل اتدركهع األنهعت وعبلقتهع يعلسنعت الشخص   لؤليةعال 

 .  معن   النةوف  اير ل   6 5: االقتصعد النةلل  وقضع ع التةن  ا النةلل  
وع  ري  األسرة ( :2015)  هناء مهنً،، امٌرة حسان منى الزاكً ، نعمة رقبان :ٌنعشروال تاسعال ثالبح

  .أ ول و 3نمل  كل   االقتصعد النةلل  ال دد )  ينهعرة التفعو  وعبلقت  يإدارة األلنعت
الذكعال الومداة  وعبلقت   :(2015) ش، منً الزاكً،هبة هللا شعٌب ، أمٌرة القفا نعمة رقبان :الثالثون: البحث

 .   ول و. 3نمل  كل   االقتصعد النةلل  ال دد  .يإدارة ال بلقعت األسر   للنتلومعت 
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الوع  يإدارة ي   (:2015اسماء تالوي)منى الزكً ،ماٌسة حبشً، ، نعمة رقبان:الحادي والثالثون البحث
 ا نمل  كل   االقتصعد النةلل  عدد اكتوير. ت األسر الننتدةالنوارد وعبلقت  يعلرضع عج الح عة لدى لومع

الس عس   لبليةعال كنع التةشئ  :( 2015 ) عائشة عرب، امٌرة حسان ، نعمة رقبان  :الثانً والثالثون البحث

  . عدد ةوفنير  معن   النةوف  نمل  اليحوث الي ئ    دركهع االيعال وعبلقتهع يقدرتهم عل  اتخعذ القرار. 
النبلئن  الود ف   للنسكج وعبلقتهع : (2015) مهجة مسلم،اٌمان عثمانانعمة رقبان :الثالث والثالثون البحث

ل الندرس ا نمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل امعن   يعالنعج ف  الي ئ  النةلل   للفل نع قي
 أ.2نملد)25النةوف  ال دد

ف عل   يرةعنج ارشعدى لتةن   وع   :)2015(امٌرة حسان،هناء خمٌس،نعمة رقبان:الرابع والثالثون البحث
امعن   كل   االقتصعد النةلل  نمل ايعلنشعرك  االمتنعع    وعبلق  النراهق ج يآداب السلو

 أ.1)ال دد25نملدف  النةو
االةترةت وعبلقت  يإدارة ي   : أ 2015)نعمة رقبان، امٌرة حسان، فاٌزةعبد المنعم: :الخامس والثالثون البحث

 ال دد الرايع امعن   النةوف  . النراهق ج انمل  اليحوث الي ئ   النوارد لدى
ٌم مستوى جودة التعلٌم فً مؤسسات رٌاض زٌنب صالح،  نهاد رصاص: تقٌنعمة رقبان،  ::السادس والثالثون البحث

 .2015جامعة المنوفٌة تحت النشر بحوث كلٌة االقتصاد المنزلً مجلة االطفال وعالقته بالسلوك االجتماعً للطفل، ب

: السلو  االقتصعدي لري  االسرة (2014)شرٌف حورٌة ، رباب رفعت، نعمة رقبان السابع والثالثون البحث
 .خعري لؤللفعل انمل  اليحوث الي ئ   معن   النةوف   ال دد الثعلث اكتوير وعبلقت  يعلسلو  االد

التغ رات الس عس   واالمتنعع   :(2014)شٌماء مصطفى،منً الزاكى،نعمة رقبان الثامن والثالثونالبحث 
معن    ةوع    كل   تري  35عدد  انمل  يحوث وعبلقتهع ينستوى اللنوح لدى الشيعب وقدرت  عل  إتخعذ القرار

 .ول  والنةصورة ا
االتصعل الشخص  والمنعه ري  :(2014)وسام خلٌفة ،زٌنب ٌوسف ،نعمة رقبان  :التاسع والثالثونالبحث 

تنر الدول  الثعلث ال ري  السعيع النؤ،  ودوره ف  اخت عر عةعصر التصن م الداخل  لنسعكج النقيل ج عل  اللواج

  سيتنير.9/10ف   ا عشر كل   االقتصعد النةلل  معن   النةو
القر  وعبلقت  يأةنعل  :(2014)، نهلة حسننهى عبد الستار  ،مهجة مسلم ،نعمة رقبان : :االربعٌنالبحث 

نؤتنر الدول  الثعلث ال ري  السعيع عشر كل   االقتصعد النةلل  معن    االسلو  االستهبلك  لؤلسرة الر ف  
 سيتنير.9/10النةوف   ا 

تةن   قدرات األلفعل النوهوي ج : (2014)نعمة رقبان، سمٌرة قندٌل ،عزة مرسً  :عٌنواالرب الحادي البحث
التريوي الدول  السعدس ةحو س عسعت  دي نوم  لبلنهعتا نةشور يعلنؤتنرالن عق ج يصر ع نج خبلل يرةعنج ارشع

 .  الهعشن   /اير ل معن   اللف ل  الننلك  االردة  30/ 28 تريو   فععل 
يرةفعنج ارشفعدي لتةن ف  واتمعهفعت : (2013)نعم ة رقب ان وربٌ ع نوف ل وت رٌ د محم د  :نً واألربعٌنالثاالبحث  

  .– وة و انمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل   اريعت االسر يعلتلور التكةولوم  لي   االمهلة النةلل  
شر   وعبلقتهع يعتخعذ القرار لدى يرانج التةن   الي: أ2013)نعمة رقبان، رٌهام جالل : :الثالث واالربعٌن البحث 

  .–نع و ال دد الثعة  الشيعب نمل  اليحوث الي ئ   معن   النةوف   
: تفععل يرةعنج ارشفعدي أ2013):نعمة مصطفى رقبان ، سمٌرة قندٌل، رحاب قمباز  :  الرابع واالربعٌن البحث

وعبلقتفف  يعدارتهففع للوقففت والمهففد ا نملفف  لتةن فف  وعفف  ريففعت االسففر السففتخدام وال ةع فف  يففي   االمهففلة النةلل فف  
  –اليحوث الي ئ   معن   النةوف   وير ل 

يرةففعنج  :(2013)نعم  ة مص  طفى رقب  ان ،س  مٌرة قن  دٌل وس  لوى ، فاطم  ة حس  ان  واالربع  ٌن الخ  امس البح  ث
ا النفؤتنر  ارشعدي لتةن   وع  وننعرسعت االنهعت اليد بلت يأسعل ب الت عنفل نفع االلففعل اال تفعم الن فعق ج ذهة فع

 .    امعن   النةوف   وير ل  الدولً االول كلٌة التربٌة النوعٌة
الننعرسففعت : أ2013)عب  د الحمٌ  دفى رقب  ان ، الحس  ٌنً رج  ب ، نٌب  ال نعم  ة مص  ط الس  ادس واالربع  ٌن البح  ث

 .لش   وير ل الةوع   معن   كفر ا اإلدار   لتلن ذات النرحل  االعدا   ووثرهع عل  تحنل النسئول   كل   التري  
تةن ففف  وعففف  : أ2013)نعم   ة مص   طفى رقب   ان ،هب   ه هللا ش   عٌب ،اٌ   ه عب   د الش   افى: الس   ابع واالربع   ٌن البح   ث

 معن   النةصورة. 4وننعرسعت األلفعل األ تعم آلداب التصرف نمل  كل   اللراع  ال دد
دور نراكل النشورة فف  :( 2013)نعمة مصطفى رقبان ،هبه هللا شعٌب ،هبة السرسً :الثامن واالربعٌن البحث

 معن   النةصورة  4اكسعب الشيعب الوع  يعألدوار اللوام   انمل  كل   اللراع  ال دد
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وعفف  و : أ2013): نعم  ة مص  طفى رقب  ان ،أٌم  ان أحم  د خم  ٌس ،اٌم  ان الوش  احى  االربع  ٌن التاس  ع و البح  ث
 2شففئوج األسففرة نملفف  كل فف  اللراعفف  ال ففددننعرس  فف   الن      فف روة لل  ن فف ل التلففوع  وعبلقتفف  يقففدرتهع علفف  إدارة 

 معن   النةصورة.
الففةدم اإلدار فف  يعلنؤسسففعت : أ2013): نعم  ة مص  طفى رقب  ان ،ورب  اب مش  عل، س  حر حم  دى  الخامس  ٌن البح  ث

الت ل ن   وعبلقتهع يعل ةف الندرس  النؤتنر الدول  الثعة  والسةوى السعدي عشر لكل   االقتصعد النةللف    معن ف  
 ./ سيتنير11 النةوف  

إدارة الوقففت والففروح  :أ2013):نعمة مص  طفى رقب  ان ،ورب  اب مش  عل،هبة الس  حرتًالح  ادي والخامس  ٌن البح  ث
الن ةو   لل عنل ج وعبلقتهفع يعلكففعالة اإلدار ف  للنؤسسفعت الت ل ن ف  النفؤتنر الفدول  الثفعة  والسفةوى السفعدي عشفر 

 .ير/ سيتن11لكل   االقتصعد النةلل    معن   النةوف   
يرةفعنج إرشفعدي لتف  فل دور األنهفعت : أ2013)ماٌسة الحبشً،  : نعمة مصطفى رقبانالثانً والخامسٌن البحث

اليد بلت ةحفو وهن ف  تةن ف  قفدرات اللففل ال تف م علف  اتخفعذ القفرار . نملف  يحفوث كل ف  االقتصفعد النةللف  معن ف  
 أ د سنير.22النةوف   ا ال دد)

فععل فف  يرةففعنج : أ2012 )م  ة مص  طفى رقب  ان ، هب  ة ش  عٌب ، نه  ى عب  د  الس  تار: نعالثال  ث والخامس  ٌن البح  ث
إرشعدي لتةن   وع  ريعت األسر يخدنعت من    الرعع   النتكعنل  ودورهع الف عل فف  تةن ف  نفوارد األسفرة نملف  

 يحوث النؤتنر الدول  االول كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف    نعرس.
: مففودة اتخففعذ أ2012)هن  اء احم  د ش  وقً، رب  اب مش  عل :  نعم  ة مص  طفى رقب  ان ، س  ٌنالراب  ع والخام البح  ث

د القرارات وعبلقتهع يمودة ح عة لعليعت المعن    دراس  نقعرة  نمل  يحوث النفؤتنر الفدول  االول كل ف  االقتصفع
 .النةلل  معن   النةوف    نعرس

وعفف  وننعرسفف  االم : أ2011)م  ان الس  ٌد جل  بط رقب  ان، س  مٌرة  قن  دٌل، اٌ : نعم  ة الخ  امس والخامس  ٌن البح  ث
نملف  يحفوث كل ف  االقتصفعد  لفد هم النهعرات االتصعل فف  تري ف  االلففعل وعبلقتف  يفعلتوافق الةفسف  واالمتنفعع  

 أ اير ل.22النةلل  معن   النةوف   ا ال دد)
تق ف م عةعصفر التصفن م  :أ2011):نعمة رقبان ، هبه هللا عل ى ش عٌب، س لمى  النج ارالسادس والخامسٌن البحث

الداخل  لدور اال واال وعبلقت  يعلتوافق الةفس  واالمتنعع  لؤللففعلا نملف  يحفوث كل ف  االقتصفعد النةللف  معن ف  
 أ  ةع ر.21النةوف   ا ال دد)

وعفف  الشففيعب يففإدارة : أ 2010): نعم  ة رقب  ان. س  مٌرة  احم  د قن  دٌل ، نه  اد رص  اصالس  ابع والخامس  ٌن البح  ث
قتفف  ينشففعركتهم اإلمتنعع فف  النففؤتنر ال ريفف  الرايففع عشففر لبلقتصففعد النةللفف  ففف  ضففوال نتغ ففرات النففوارد وعبل

  ةوفنير  3 2االقتصعد الن عصر 
ته ئ  شيعب :  أ2010)نعمة رقبان ، ٌسرٌة عبد المنعم، سمحاء سمٌر، حنان مرعً:  الثامن والخامسٌن البحث

  -ت  النففؤتنر ال ففعلن  األول اإلدارة االلكتروة فف     لففرايلس المعن فف  للت عنففل االلكتروةفف  وعبلقتفف  يففإدارة الوقفف
  وة و.  4-1المنعه ر   الل ي   الش ي   االشتراك   ال دن   الفترة نج 

الت لف م االلكتروةف  ودورة فف  : أ2010)نعم ة رقب ان س مٌرة قن دٌل، س امٌة أب راهٌم  :التاسع والخامسٌن البحث
الندرسفف  نففج خففبلل يرةففعنج يعلوسففعئل النت ففددةا النففؤتنر الففدول  للت لفف م  تةن فف  نهففعرات التفك ففر للفففل نففع قيففل

 اير ل. 6/8االلكتروة  ينركل الت ل م االلكتروة  يمعن   اليحر ج ف  
تق ف م اومف  الرعع ف  النتةوعف  : أ2010): نعمة رقبان، درٌة خٌ ري، هب ة ش عٌب،، فاطم ة حس ان:الستٌن البحث

ر ذلف  علف  ةضفج الشخصف   معن ف  النةوف ف  النفؤتنر ال لنف  السفةوي ال ريف  ينراكل رعع   ولفعل الشوارع واثف
الخعنس والدول  الثعة  ا االتمعهعت الحد ث  فف  تلفو ر االداال النؤسسف  واالكفعد ن  فف  نؤسسفعت الت لف م ال فعل   

 اير ل. 14/15والةوع  ف  نصر وال علم ال ري  ف  
الدور الوقعئ  للنملس القون  لؤلنون  واللفولف  : أ2009)المٌهً: نعمة رقبان ، بسنت :الحادي والستٌن البحث

وعبلقتف  يعتمعهفعت ريف  األسفرة ةحفو رعع ف  ولفعلهفع االنفؤتنر ال ريف  الثعلفث عشفر لبلقتصفعد النةللف  فف  ضفوال 
 ةوفنير. 19 18نتغ رات االقتصعد الن عصر 

دراسف  ي ف  ال وانفل النفؤثرة فٌص ل :  نعمة رقبان،الحسٌنً رج ب وحن ان رزق ونٌب ال: الثانً والستٌن البحث
عل  الننعرسعت االدار ف  لتلن فذات الصفف االول االعفدادي نملف  يحفوث كل ف  اللراعف ا معن ف  النةصفورة ال فدد  

 . 2009نملد  ةوفنير 
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ال وائفق الن نعر ف  التف  توامف  الن فعق ج حرك فع نعمة رقبان، سمٌرة قندٌل، رب اب مش عل:: الثالث والستٌن البحث
قتهع يتوافقهم الةفس  واالمتنعع . النؤتنر الي ئ  الفدول  السفةوى الرايفع لمعن ف  النةصفورة   الي ئف  واالنفعج وعبل

 . 2009اكتوير  29/ 28الصح   ف   
فععل   يرةعنج تدر ي  لرفع كفعالة وخصعئ  نعمة رقبان، سمٌرة قندٌل ، شٌماء الحسٌنً: : الرابع والستٌن البحث

غففذاال يعلنففدج المعن  فف ا النففؤتنر ال لنفف  السففةوي)الرايع ا والففدول  االولأاالعتنففعد االكففعد ن  التغذ فف  ففف  إدارة ال
لنؤسسعت ويرانج الت ل م الت ل م ال عل  والةوع  ف  نصر وال علم ال ري   الواقع والنأنول  كل   التري ف  الةوع ف  

 .2009اير ل  9معن   النةصورة ف 
عبلقف  التحفعق ، محم د الدش لوطً، الحس ٌنً رٌح ان، وداد فتح ى محم د :  نعمة رقب ان :الخامس والستٌن البحث

الرايع نهعرات. النؤتنر ال لنف  السفةوي)اللفل يدور الحضعة  و ي   النقع  س األةثرويونتر   واكتسعب ي   ال
لم ال ريف   ا والدول  االولأاالعتنعد االكعد ن  لنؤسسعت ويرانج الت ل م الت ل م ال فعل  والةفوع  فف  نصفر وال فع

 .2009اير ل  9الواقع والنأنول  كل   التري   الةوع   معن   النةصورة ف  
الوع  يدور نكعتفب فحفو نفع قيفل الفلواج وعبلقتف  : ،امانً قط بسمحاء سمٌررقبان، نعمة  ::السادس والستٌن البحث

 .2008معن   النةوف   يعالستقرار األسرىا نةشور يعلنؤتنر القون  الرايع عشر لكل   االقتصعد النةلل  
ال بلقف  يف ج ةفوع ال نفل النفأمور لريفعت االسفر : سمٌرة  قن دٌل، س مٌرة ع زب، : نعمة رقبان السابع والستٌن البحث

 .2011أ  ول و 23والتوافق اللوام  انمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف   اال دد) 
داف  ف  اإلةمفعل لللومف  وعبلقتهفع ء س مٌر ، اٌم ان جل بط : نعمة مص طفى رقب ان، س محا: الثامن والستٌن البحث

 .2008 يعلتك ف األسرىا يحث نةشور يعلنؤتنر القون  الرايع عشر لكل   االقتصعد النةلل 
الهمرة النؤقت  لللوج وتأث ر ذل  عل  ننعرسعت اللوم  ألدوارهع ف  إدارة :: نعمة رقبان التاسع والستٌن البحث

 .2005أ د سنير 2) 43  الشرائ  للنراهق ج: نةشور ينمل  اإلسكةدر   لليحوث اللراع   شئوج األسرة والسلو
: تخلفف ل وتةف ففذ وتق فف م يرةففعنج إرشففعدي لتةن فف  لداب التصففرف للفففل نففع قيففل رقب  ان   نعم  ة  :الس  بعٌن البح  ث

 .2005أ د سنير 2) 43الندرس .نةشور ينمل  اإلسكةدر   لليحوث اللراع   
عبلق  إدارة نورد األدوات واألمهلة النةلل   يعلداف    لئلةمعل لدي ريفعت نعمة رقبان:  :السبعٌنالحادي و البحث

 .2005أ 2) 43نمل  اإلسكةدر   لليحوث اللراع   عنبلت ينحعفد  النةوف   ا األسر ال عنبلت وغ ر ال 
عف  الةسعئ   وتأث رهع علف  تةن ف  الصح:  ، رشٌدة محمد رقبان ، ٌسرٌة عبد المنعم نعمة :الثانً والسبعٌن البحث

الوع  االستهبلك  للنفروة ال عنلف  وغ فر ال عنلف  ا النفؤتنر القفون  لئلقتصفعد النةللف  ا معن ف  النةوف ف  ا فيرا فر 
2004. 

التص مٌم ال داخلى :أ  2004)ا نةف  الفذك   عل ف  السف  د شفعه جمص طفى رقب ان،  ةنعم   :الثالث والسبعٌن البحث

 Internalمعن   االسكةدر    -لراع   النمل  االسكةدر   لليحوث  . ى كفاءة ربة االسرة فى اداء االعمال المنزلٌهللمطبخ واثره عل
design of the kitchen and its effect on housewife efficiency on performing homework 

المعن  ف  فف  نوامهف  نشفكبلت الفت فعت : فععل   دور الندج : نعمة رقبان ، أٌناس خمٌس الرابع والسبعٌن البحث
 .2003أ  ةع ر 13نملد )النغتريعت ووثر ذل  عل  تحص لهج الدراس    نمل  االقتصعد النةلل    معن   النةوف   ا 

ا  ننعرسعت االم لتةن   نهعرات اللفل الكف ف ف نع  ت لق يتحنل نسفئول عت  نعمة رقبان :الخامس والسبعٌن البحث
)        ال دد 12نملد معن   النةوف       –ذل  عل  قدرات  اإلدار    ا نمل  يحوث االقتصعد النةلل    الح عت   وتأث ر

 . 2002وير ل ½أ 

دور يرةفعنج من  ف  تةن ف  النمتنفع فف  الةهفو  يفوع  : نعمة رقبان ، درٌة خٌ رى : السادس والسابعٌن البحث
معن فف   –القتصفعد النةللف  نملف  كل فف  ا - ف  واالسترشفعد   ريفعت األسفر الر ف فعت ووثففر ذلف  علف  قففدراتهم اإلدار

 .2002ا د سنير حلواج 
التصففن م الففداخل  لحمففرة ونسففكج شففيعب : نعم  ة رقب  ان، ربٌ  ع نوف  ل، س  مٌة س  لٌمان: الس  ابع والس  ابعٌن البح  ث

 . 2003المعن   وعبلقت  يقدراتهم االدار   ا نمل  كل   االقتصعد النةلل  ا معن   النةوف   ا  ول و 
دراس  نقعرة  لنستوى الخدنعت النقدن  ينؤسسعت األ فواال نعمة رقبان ، ٌسرٌة رجب :  :الثامن والسبعٌن البحث

معن ف  حلفواج اد سفنير وعبلقتهع يعلتك ف الةفس  والي ئف  لللففل   نملف  االقتصفعد النةللف    كل ف  االقتصفعد النةللف  . 

2002 . 

   نكعتب التوم   واالستشعرات األسر   ةحو إدارة ولنفعت األسفر ووثفر ذلف  فععل: نعمة رقبان :  :الثمانٌن البحث
 –النؤتنر السةوي الخعنس الدارة األلنعت والكوارث وحده يحوث األلنفعت كل ف  التمفعرة  –عل  النةعخ األسري 

 . 2000وكتوير  29-28معن   ع ج شنس 
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  النؤسس   لكيعر السج ووثرهع عل  توافقهم الةفسف  فععل   الرعع نعمة مصطفى رقبان : :الحادي والثمانٌن البحث
نؤتنر ال نفل التلفوع  واألنفج فف  الفولج ال ريف  نركفل الدراسفعت واليحفوث يأكعد ن ف  ةفع ف ال ري ف  لل لفوم  –

 .29/9/2000-27األنة    الننلك  ال ري   الس ود   الر ع  ف   
قفف  يفف ج وعفف  ريففعت االسففر يتيسفف ل االعنففعل النةلل فف  ال بلنعم  ة رقب  ان ، ربٌ  ع نوف  ل:  الث  انً والثم  انٌن البح  ث

وكفعالتهج ف  ادارة شئوج النةلل   النؤتنر السةوى الرايفع لمن  ف  االسفكةدر   لؤلقتصفعد النةللف    كل ف  اللراعف  
 .2001نعرس  27معن   االسكةدر   

ينؤسسعت ولفعل الشوارع وتأث ر تق  م ةوع   ونستوى الخدنعت الت  تقدم : نعمة رقبان : البحث الثالث والثمانٌن:
سيتنير  4-2النؤتنر ال ري  لبلقتصعد النةلل  وتةن   األسرة  –ذل  عل  اضلرايعتهم الومداة   وتوافقهم الةفس  

 .معن   النةوف   –كل   االقتصعد النةلل   2001
ال فف  النسفكج الر فف  تأث فث حمفرات األيةفع: نعمة رقبان  ومهجة مسلم وس محاء س مٌر: البحث الرابع والثمانٌن

-2دراس  تق ن   عل  ع ة  نج االسكعج الر ف  ينحعفد  النةوف   النؤتنر ال ري  لبلقتصعد النةلل  وتةن   األسرة 
 .معن   النةوف   –كل   االقتصعد النةلل   2001سيتنير  4

ف  وداال األعنعل الح عت   دراس  وع  األنهعت ال عنبلت إلشرا  ولفعلهج نعمة رقبان :  البحث الخامس والثمانٌن
-معن   النةوف   -ال ون   وتأث ره عل  تحنل اللفل للنسئول   النةلل  :يحث نةشور ينمل  يحوث االقتصعد النةلل 

 . 1999أ  ةع ر  1ال دد)-9نملد
 -عقل ع لت د ل سلو  الفت عت النتخلفعت  نج التدر ب ندى فععل   نستو  جنعمة رقبان :  ::البحث السابع والثمانٌن

 . 1998ال دد الرايع عشر د سنير -يحث نةشور يعلنمل  النصر   لبلقتصعد النةلل 
: دراسف  نفدى وعف  األنهفعت ةحفو ترشف د اسفتهبل  : نعمة رقب ان ، ص فٌة عب د العزٌ ز  :البحث الثامن والثمانٌن

 .1998أ 2) 43نبليس األلفعل : نةشور ينمل  اإلسكةدر   لليحوث اللراع   
ال فعدات النت لقف  يأحذ ف  ومفوارب األلففعل وتأث رهفع رقبان ، صفٌة عبد العزٌ ز : نعمة  :اسع والثمانٌنالبحث الت

النؤتنر النصففري الثففعة  نتففأخرة ينحعفدفف  اإلسففكةدر  :علفف  صففح  قففدم اللفففل ففف  نرحلفف  اللفولفف  الوسففل  وال
 . 1997نع و  25أ 2/3)أعدد 7نملد) –معن   النةوف    –نمل  االقتصعد النةلل  -لبلقتصعد النةلل 
تلي ق وتق ف م يرةفعنج تفدر ي  لنهفعرات السفلو  االسفتقبلل  نعمة رقبان ، مواهب أبراهٌم عٌاد : البحث التسعون 

 -معن ف  النةوف ف  –ف نع  ت لق يعألنعج والي ئ  أللفعل ن عق ج عقل ع: نةشور يعلنؤتنر النصفري لبلقتصفعد النةللف  
 .1996رس نع25-24كل   االقتصعد النةلل  

تخلفف ل وتةف ففذ وتق فف م يرةففعنج ففف  الةشففعل نعم  ة رقب  ان ، مواه  ب أب  راهٌم عٌ  اد " الح  ادي والتس  عون : البح  ث 
الدران  لتةن ف  قفدرات األلففعل الن فعق ج عقل فع: نةشفور ينفؤتنر المد فد فف  االقتصفعد النةللف   -الت ي ري الحرك 

 .1996نعرس 18-17عن   االسكةدر    ودوره نع المن  عت األهل   ف  التةن   النتواصل    م
دراسف  تق ن ف  لنسفتوى األداال النهفعرى ل  ةف  نفج  :نعمة رقبان، مواه ب أب راهٌم عٌ اد : والتسعون ثانًالبحث  ال

األلفعل الن عق ج عقل ع )القعيل ج للت ل مأ ف  يرةعنج تفدر ي  علف  نهفعرات التواصفل والتفععفل االمتنفعع : نةشفور 
د سفنير  27- 25 ف معن ف  عف ج شفنس ثعة  لنركل اإلرشعد الةفس  ذو الحعمعت الخعص  ا كل   التري ف  يعلنؤتنر الدول  ال

1995 . 

 بالوطن العربً.القومٌة  الجامعات بعض الدائمة داخل مصر و ةالعلمٌ نللجا العلمً اإلنتاجحكٌم ت
 
 .2010ةوفنير  ايتسعم يةت عةد هللا اللوم نشعر  لترق   ال  نرتي  وستعذانلف   فحو    1

 . ال ري   الس ود  يعلننلك  معن   األن رة ةورة يةت عيد الرحنج  :اسم مه  الةشر
 2010عيد الحن د نلف ترق   استعذ نسععد  رشع عيد ال عل  راغبفحو اإلةتعج ال لن  للدكتور     2
 للمعن عت نصر اسم مه  الةشر:  لمة  الترق   االقتصعد النةلل     نكعج الةشر: النملس االعل  

يقسم ادارة نؤسسعت  نلف ترق   استعذ نسععد وفعال صعلح نصلف  الصفت  رفحو اإلةتعج ال لن  للدكتو   3
 اسم مه  الةشر:  لمة  الترق   االقتصعد النةلل  2011االسرة واللفول  ا االقتصعد النةلل  يمعن   حلواج نع و 

 نصر النملس االعل  للمعن عت
 2012نع و /  نةعر عيد الرحنج خضرال لن  للدكتور/ اإلةتعج     فحو 4
 .نصر.  اسم مه  الةشر:  اللمة  ال لن   الدائن  لبلقتصعد النةلل   نكعج الةشر: اللمة  ال لن   الدائن    

 2013/ ةوفنيرجالخة ة نة  عيد ال ل ل نلف ترق   استعذ نشعر  للدكتورة/  فحو    5
 .ال ري   الس ود  ن رة ةورة يةت عيد الرحنج   الننلك  اسم مه  الةشر:  معن   اال     
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 2013ةوفنير /ايتسعم يةت عيد هللا اللومنلف ترق   لدرم  استعذ اإلةتعج ال لن  للدكتور/فحو       6
 ال ري   الس ود  اسم مه  الةشر:  االن رة ةورة يةت عيد الرحنج   الننلك   

.   2013ةوفنير /جنة رة صعلح الضح ع لن  للدكتور/فحو اإلةتعج النلف ترق   لدرم  استعذ نشعر  ل فحو  7
  ال ري   الس ود  اسم مه  الةشر:  االن رة ةورة يةت عيد الرحنج   الننلك  

 .2013اكتوير لدرم  استعذ/  /ةمبلال س د حس ج فحو اإلةتعج ال لن  للدكتور/     8
 .نصرا  اللمة  ال لن   الدائن   نكعج الةشر:ا  د النةلل  اللمة  ال لن   الدائن  لبلقتصع اسم مه  الةشر:  

 2013 ول و  /يد ر إ ةعس نعهر الحس ة فحو اإلةتعج ال لن  للدكتور/  9
   .نصر ا اللمة  ال لن   الدائن  نكعج الةشر:     اللمة  ال لن   الدائن  لبلقتصعد النةلل   اسم مه  الةشر:  

ا يقسم ادارة نؤسسعت االسرة واللفول  ا االقتصعد  نعمدة انعم انعم سعلمتور فحو اإلةتعج ال لن  للدك   10
اللمة   نكعج الةشر:  اللمة  ال لن   الدائن  لبلقتصعد النةلل   اسم مه  الةشر:.2013نع و النةلل  يمعن   حلواج 

 .نصر ال لن   الدائن 
اقتصعد نةلل  كل    لف ترق   استعذ نسععدن دسوق  السبلمةمبلال عيد  فحو اإلةتعج ال لن  للدكتور   11

 نصر لمة  ترق   االقتصعد النةلل  النملس االعل  للمعن عت اسم مه  الةشر: .2013اللراع  اسكةدر   
قتصعد نةلل  كل   اللراع  قسم اال لدرم  استعذ  نحند منعل نحند علوة فحو اإلةتعج ال لن  للدكتور   12

 .النملس االعل  للمعن عت نصر الةشر:نكعج .   2014نع و اسكةدر   
 .2014 ول و  ةمبلال س د حس ج  لدرم  استعذ م   فحو تدع م االةتعج ال لن   13
قتصعد نةلل  كل   قسم اال لدرم  استعذ  حسة ج  هللا معب خضر نعمدةفحو اإلةتعج ال لن  للدكتور   14

 .عل  للمعن عت نصرالنملس اال نكعج الةشر:.   2014اكتويراللراع  اسكةدر    
لدرم  استعذ نسععد يقسم التري   الةوع   معن   كفر  وم دة ةصر الد ج  لفحو االةتعج ال لن  للدكتور   15

 النملس االعل  للمعن عت نصر.نكعج الةشر:    .2014سيتنير  الش  
 يغدادري   ا معن   التن ن  لدرم  استعذ نسععد كل   الت صعلح ليشرى فعضفحو االةتعج ال لن  للدكتور 16

 . منهور   ال راق  2014د سنير 
 . 2015نعرس  كل   االقتصعد النةلل  معن   االلهر ا نعج صبلح رلقة فحو االةتعج ال لن  للدكتور  17

 للمعن عت نصر. األعل نكعج الةشر: النملس 
نكعج  .2015ن   حلواج ةوفنير كل   االقتصعد النةلل  مع فعلن  عيد الفتعح فحو االةتعج ال لن  للدكتورة  18

  .النملس االعل  للمعن عت نصر الةشر:
 .2015د سنير  معن   االلهر االقتصعد النةلل  كل   ك االل نة  نصلف  ةللدكتور علن اةتعج  فحو  19

 .النملس االعل  للمعن عت نصر نكعج الةشر:
كل    نةعهج ولرق تدر سم  استعذ نسععد لدر نهع فتح هللا يد ر ةو ر فحو االةتعج ال لن  للدكتورة  20 

 . النملس االعل  للمعن عت نصر نكعج الةشر: .2016حلواج االقتصعد النةلل  المعن  :
ي ةواج النةشآت السكة     نشروع كتعبلتحك م  يعلند ة  النةورة لمعن   ل ي فحو ألنعة  النملس ال لن    21

 . 2015. د سنير السكج وادارة النؤسسعت سم يقاستعذ نسععد  ريعب الس د نش لالنختلف    
نعرس استعذ  يكل   االقتصعد النةلل  معن   حلواج لدرم   رشع عيد ال عل  راغبفحو اةتعج علن      22

 النملس االعل  للمعن عت نصر        نكعج الةشر:. 2016
مدة الننلك  ال ري    يد ال ل لمعن   النل  عاستعذ لدرم  سك ة  يةت نحند يعصير ج فحو اةتعج علن      23

         . 2016نعرس    ا  الس ود  
يكل   االقتصعد النةلل  معن   حلواج   نسععد استعذلدرم    م عيد ال د م نيرو وحبلفحو اةتعج علن    24 

 النملس االعل  للمعن عت نصر        نكعج الةشر:. 2016 اير ل
يكل   االقتصعد النةلل  معن   حلواج  نسععد استعذ لدرم        دةه   وسف الس د سفحو اةتعج علن     25

 . النملس االعل  للمعن عت نكعج الةشر:. 2016 اير ل
استعذ نسععد  يكل   االقتصعد النةلل  معن   حلواج لدرم       انعل  وسف خل ف  غرابفحو اةتعج علن    26

 النملس االعل  للمعن عت نكعج الةشر:. 2016 وة و
لدرم  استعذ نسععد قسم االقتصعد النةلل   كل   اللراع  معن     احند سن ر دة عفحو اةتعج علن    27

         النملس االعل  للمعن عت نصر        نكعج الةشر:    2016 ول و إسكةدر   
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لس ود    ةع ر الننلك  ا معن   النل  عيد ال ل ل مدةلدرم  استعذ نشعر   ةمعة نل يعريفحو اةتعج علن     28
2017. 

استعذ نسععد لكل   االقتصعد النةلل  معن   حلواج فيرا ر   وئعم عل  ون ج ن روفد. فحو اةتعج علن    29
                    .النملس االعل  للمعن عت نصر نكعج الةشر:.  2017

النملس معن   اسكةدر   تري   ةوع   يكل    تعذلدرم  اس نة  شرف نحند عيد المل لفحو اةتعج علن    30
 .النملس االعل  للمعن عت نصر نكعج الةشر: .2017للمعن عت  وة و  األعل 

لدرم  استعذ يكل   تري   ةوع   معن   اللقعل ق  2017غسلس سنعح عيد الفتعح افحو اةتعج علن    31
 .النملس االعل  للمعن عت نصر نكعج الةشر: .2017النملس األعل  للمعن عت اغسلس 

لدرم  استعذ نسععد يكل   تري   ةوع   معن   النةصورة  2017وكتوير  ةعد   عيد النة مفحو اةتعج علن    32
 .النملس االعل  للمعن عت نصر نكعج الةشر: .2017النملس األعل  للمعن عت اكتوير 

عن   لةلع النملس لدرم  استعذ يكل   تري   ةوع   م 2017د سنير  ةمبلال فعروق الحلي فحو اةتعج علن    33
 .النملس االعل  للمعن عت نصر نكعج الةشر: .2017األعل  للمعن عت د سنير

ام القري نك  النكرن  معن   لدرم  وستعذ نشعر   2018اير ل  عل عال عل  نحند نختعرفحو اةتعج علن    34
 .الننلك  الس ود  

النملس  الف وم يكل   تري   ةوع   معن    دوستعذ نسععلدرم    وسنعال نحند حن دة عو فحو اةتعج علن    35
 .. نكعج الةشر: النملس االعل  للمعن عت  2018 سيتنيراألعل  للمعن عت 

لدرم  وستعذ نشعر  معن   النل  عيد ال ل ل نعرس  الفت يةت عيد ال ل ل االش   فحو اةتعج علن  36
 الننلك  ال ري   الس ود  .2019

النملس األعل   الف وم يكل   تري   ةوع   معن    وستعذ نسععدلدرم    لوفعال خل فحو اةتعج علن    37
 .. نكعج الةشر: النملس االعل  للمعن عت 2019 نعرسللمعن عت 

الننلك  2019لدرم  وستعذ نشعر  معن   النل  عيد ال ل ل نعرس  الهعم فر ج ال وض فحو اةتعج علن    38
 ال ري   الس ود  .

 
 :الجامعات بالوطن العربًبعض داخل مصر و ةمٌالعل لألبحاثتحكٌم 

 
النؤتنر السةوي )ال ري   سعل ب الن عنل  الوالد   وعبلقتهع يعلخصعئو الر عد   للبلب المعن  أ :اليحثعةواج   1

الدول  الحعدي عشرأ الت ل م الةوع  وتلو ر القدرة التةعفس   والن لونعت   لليحث ال لن  ف  نصر  -الرايع عشر 
 2019اير ل 11 10لج ال ري  )رؤى نستقيل  أ معن   النةصوررة والو

سترات م عت ادارة االستهبل  وعبلقتهع يعتمعهعت ريعت االسر ةحو غبلال االس عرالنؤتنر ال لن  :عةواج اليحث   2
فس   السةوي ال ري  الرايع عشر   الدول  الحعدي عشر ا معن   النةصورة الت ل م الةوع  وتلو ر القدرة التةع

  2019اير ل  11  10والن لونعت   لليحث ال لن  ف  نصر والولج ال ري  رؤي نستقيل   ف  
فععل   يرةعنج ارشعدي لتةن   وع  الشيعب الذكور النقيل عل  اللواج يآل عت التأه ل عةواج اليحث :   3

 2019نعرس  3 2االسري.النؤتنر الدول  تري   ةوع   معن   اللقعل ق 
فععل   تول ف استرات م   تفك ر االقراج يصوت نسنوع لحل النشكبلت يأةشل  الدرانع اإليداع    ليحث :عةواج ا  4

ف  تدر س االقتصعد النةلل  لتةن   التفك ر االستدالل  النةلق  والصنود االكعد ن  وتحق ق التقيل النتيعدل لؤلقراج 
ؤتنر ال لن  الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و الن لللعليعت ذوات اإلععق  السن    اليس ل  يفصول الدنج

 م 2019نعرس  9-6دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد القون  ف  الفترة نج 
رضع االنهعت عج االنج والسبلن  ف  النةشآت الر عض   وعبلقت  يدعم االيةعال لننعرس  الر عض  عةواج اليحث :  5

تةن   نةوف   ي ةواج الت ل م التوع  ولال لن  الدول  السعيع لكل   التري   الةوع   معن   ال.النؤتنر  واستثنعر نواردهم
 2019نعرس  12  11النستدان  ف  ضوال الثورة الن لونعت   ف  

فععل   تلي ق استرات م   ادارة التغ  ر ف  اقعن  النشروععت كندخل لتوم   الشيب ةحو ال نل  عةواج اليحث :   6 

نؤتنر ال لن  الدول  السعيع لكل   التري   الةوع   معن   النةوف   ي ةواج الت ل م التوع  والتةن   النستدان  ف  ال الحر
 2019نعرس  12  11ضوال الثورة الن لونعت   ف  



 13 

اثر استرات م   الت لم النقلوب كندخل للتفك ر االيتكعري ووثرهع عل  وع  اللعليعت االقتصعد عةواج اليحث :ـ  7

النؤتنر ال لن  الدول  السعيع لكل   التري   الةوع   معن   النةوف   ي ةواج الت ل م التوع   لنةلل  يترش د االستهبل ا
 2019نعرس  12  11والتةن   النستدان  ف  ضوال الثورة الن لونعت   ف  

شل  اللبلي   الن ة   يعل نل تةن   النهعرات الق عد   للشيعب المعن   نج خبلل النشعرك  ف  االةعةواج اليحث :  8
النؤتنر ال لن  الدول  السعيع  MOICالتلوع  ) دراس  تلي ق   عل  الشيعب النشعر  ف  الةشعل اللبلي  نو  أ 

  11لكل   التري   الةوع   معن   النةوف   ي ةواج الت ل م التوع  والتةن   النستدان  ف  ضوال الثورة الن لونعت   ف  
 9102 نعرس 12

النؤتنر ال لن   لتنك ج اإلداري الود ف  وعبلقت  يعلنهعرات اإلدار   األسر   للنروة ال عنل عةواج اليحث :   9
 9-6الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد القون  ف  الفترة نج 

 م 2019نعرس 
النؤتنر  تهع يعلضغول النهة   كنع تدركهع النروة ال عنل  )دراس  نقعرة أنهعرات اإلدار   وعبلقعةواج اليحث :  10 

ال لن  الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد القون  ف  الفترة نج 
 م 2019نعرس  6-9

 الصغ رة لدي لبلب كل   التري   الةوع  أ نهعرات اإليداع   وعبلقتهع يعالتمعه ةحو النشروععتعةواج اليحث :  11
النؤتنر ال لن  الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد القون  ف  

 2019نعرس  9-6الفترة نج 
  نهعرات تصن م ةنوذج تدر س  نقترح ف  االقتصعد النةلل  قعئم عل  االنواج النتداخل  لتةن عةواج اليحث :  12

النؤتنر  التفك ر والنروة  اال معي   للعليعت النرحل  االعداد   ف  ضوال الدراسعت االستشراف   لنستقيل التري  
ال لن  الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد القون  ف  الفترة نج 

 م 2019نعرس  6-9
النؤتنر  ق م األخبلق   لؤلسرة والنمتنع ا وتأث رهع عل  تقد ر النراهق لذات  وقيول  لؤلخر.ث :عةواج اليح  13

ال لن  الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد القون  ف  الفترة نج 
 م 2019نعرس  6-9

الذك   عل  ولفعلهج ف  ضوال ي   النتغ رات االمتنعع    وع  األنهعت يتأث ر الهواتفعةواج اليحث :   14
النؤتنر ال لن  الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد  واالقتصعد  

 م 2019نعرس  9-6القون  ف  الفترة نج 
إدارة  ف لو عت لدى األيةعال وعبلقتهع ينشعركتهم لتةن   نهعرة إدارة األو إرشعديععل   يرةعنج ف عةواج اليحث :  15

النؤتنر ال لن  الدول  السةوي السعدس الدراسعت الةوع   و دورهع ف  تةش ل الس عح  لتةن   االقتصعد القون   النةلل
 م 2019نعرس  9-6ف  الفترة نج 

ت ر ع  األلفعل. نمل  نؤتنر الدول  إدارة التغ  ر وعبلقتهع يتحق ق الن لة التةعفس   ف  نؤسسع اليحث:عةواج   16 
 .2018/ د سنير23/24السعدس ال ري  ال شروج لبلقتصعد النةلل  

االغتراب اللوام  وعبلقت  يكل نج إدارة النواقف الح عت   لدي اللوم  واالنج الةفس    اليحث عةواج   17
 .2018/ د سنير23/24لؤليةعال نمل  نؤتنر الدول  السعدس ال ري  ال شروج لبلقتصعد النةلل  

  التواصل االسري لللوم  وعبلقت  ينهعرات التفعو  لحل النشكبلت االسر   نمل  نؤتنر اليحث عةواج   18
 .2018/ د سنير23/24الدول  السعدس ال ري  ال شروج لبلقتصعد النةلل  

للنسكج االقتصعدي   التكعنل الود ف  والمنعل  لنسعحعت التخل ج ف  الفراغ الداخل  اليحث عةواج   19
/ 23/24واة كعس  عل  الرضع السكة  نمل  نؤتنر الدول  السعدس ال ري  ال شروج لبلقتصعد النةلل  

 .2018د سنير
  القدوة كنع  دركهع النراهق ج وعبلقتهع ينهعراتهم الشخص   نمل  نؤتنر الدول  السعدس اليحث عةواج   20

 .2018د سنير/ 23/24ال ري  ال شروج لبلقتصعد النةلل  
  ادنعج النراهق ج لؤلل عب االلكتروة   وعبلقتهع يإدارة وقت الفراغ واالنج الةفس  نمل  نؤتنر اليحث عةواج   21

 .2018/ د سنير23/24الدول  السعدس ال ري  ال شروج لبلقتصعد النةلل  
والوقع   نة  كنع  دركهع  إدارة التحعور االسري وعبلقت  يعلوع  يأسعل ب التحرش المةس  اليحثعةواج   22

 .2018/ د سنير23/24االيةعال نمل  نؤتنر الدول  السعدس ال ري  ال شروج لبلقتصعد النةلل  
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ن وقعت االستفعدة نج خدنعت الندج المعن    ونردودهع عل  داف    اإلةمعل لدي اللبلب.ا  اليحثعةواج   23
 .2018نمل  كل   التري   الةوع   معن   النةوف   د سنير 

   التةيؤ يقلق النستقيل لدي لبلب كل عت االقتصعد النةلل  ف  ضوال نستوي اللنوح وإدارة  اليحثعةواج   24
 .2018نمل  كل   التري   الةوع   معن   النةوف   د سنير الوقت.

بلت   الرضع الود ف  وعبلقت  يمودة إدارة شئوج االسرة لدي ع ة  نج ريعت االسر ال عناليحث عةواج   25
   .2018نمل  كل   التري   الةوع   معن   النةوف   د سنير  يمعن   النةوف  .

  تأث ر تلي قعت التواصل االمتنعع  عل  األهداف ال ون   لؤلسرة ف  ضوال النسئول   االسر   للعليعت 26
  .2018االقتصعد النةلل  يكل   التري   دول  الكو ت. نمل  يموث تري   ةوع   معن   اللقعل ق

ف    االحتراق الةفس  لدي ونهعت األلفعل ذوي اضلرايعت التوحد وعبلقت  يكفعالتهم اإلةتعم اليحث عةواج   27
 .2018وداال النهعم النةلل   نمل  كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف    ول و 

ا كل   التري    لؤلسرة لؤلمور وعبلقت  يعلسلو  االستهبلك  األدة الرضع عج س عس  الحد  عةواج اليحث:  28
 .2018الةوع   معن   النةوف    ول و 

الرضع عج الح عة كنع  درك  الشيعب المعن    وعبلقت  ينشعركتهم االسر   واالمتنعع  ا كل    عةواج اليحث:  29
 .2018التري   الةوع   معن   اللقعل ق  وة و 

النهة   لدي ال عنل ج يمعن   الحدود الشنعل   يعلننلك   نهعرات إدارة الذات وعبلقتهع يعلضغول عةواج اليحث:  30
 .2018كل   التري   الةوع   معن   اللقعل ق  وة و  ال ري   الس ود  .

انؤتنر كل   تري    النسعةدة االمتنعع   للنروة الن  ل  وعبلقتهع يعلتةن   النستدان  لؤلسرةعةواج اليحث:   31 
 .10/4/2018ةوع   النةصورة 

  وع  الشيعب المعن   يإدارة التغ  ر وعبلقت  يعتخعذهم للقرارات وإدارة ي   نواردهمعةواج اليحث:   32
 .10/4/2018انؤتنر كل   تري   ةوع   النةصورة 

 لنؤسسعت النسة ج وعبلقت  يعلرضع السكة  كنع  درك  النسج الداخل ارموةون   التصن م عةواج اليحث:   33
 10/4/2018النةصورة  نؤتنر كل   تري   ةوع  

 وةنعل استخدام يلعقعت االئتنعج وعبلقتهع يعالختبلالت السلوك   االستهبلك   لدي ري  االسرةعةواج اليحث:   34
 .10/4/2018النؤتنر السةوي لكل   التري   الةوع   يعلنةصورة

عداد   ف  تةس ق وتمن ل عةواج اليحث: فععل   يرةعنج إرشعدي لتةن   وع  ونهعرات لعليعت النرحل  اإل  35
 .10/4/2018النؤتنر السةوي لكل   التري   الةوع   يعلنةصورة النسكج

ةنل توقع ري  االسرة وعبلقت  يننعرستهع لنوامه  الضغول الح عت   ا نؤتنر كل   التري   عةواج اليحث:   36
 .24/4/2018الةوع   معن   النةوف   

لدى  بعير الو  الكتروة  نج خبلل نوقع إيحعر ن رف  ة األعنعل النةلل  تةن   نهعرات ر عدعةواج اليحث:    37
 .21/3/2018يمعن   النةصورةا نؤتنر كل   تري   ةوع   معن   لةلع اللعليعت النقيبلت عل  التخرجع ة  نج 

 ل النعل ااألةنعل االستهبلك   لؤلسرة ف  عصر التكةولوم ع الرقن   وعبلقتهع يإدارة الدخعةواج اليحث:   38
 .21/3/2018نؤتنر كل   تري   ةوع   معن   لةلع

نؤتنر كل   تري   ، وثر التحف ل اإلداري عل  إدارة النواهب ف  نؤسسعت ر ع  األلفعلعةواج اليحث:    39

 .21/3/2018ةوع   معن   لةلع
   تري   ةوع   معن   نؤتنر كل تنك ج النروة وعبلقتهع يةشر ثقعف  السبلما استرات م  عةواج اليحث:    40

 .21/3/2018لةلع
عةواج اليحث: تةن   نهعرات ر عدة األعنعل النةلل   نج خبلل نوقع إيحعر ن رف  الكتروة  عير الو ب لدى    41

 .21/3/2018ري   ةوع   معن   لةلعنؤتنر كل   ت ع ة  نج اللعليعت النقيبلت عل  التخرج يمعن   النةصورةا
ر التسوق االلكتروة  عير تلي قعت الهواتف الذك   عل  اتمعهعت النروة الس ود   ف  عةواج اليحث: وثى  42

 .21/3/2018ري   ةوع   معن   لةلعنؤتنر كل   ت الشراالا
 عةواج اليحث: وع  ريعت األسر يدعم السلع التنو ة   والخيل اليلدي وعبلقتهع يإدارتهج لؤللنعت األسر  ا  43

 .21/3/2018عن   لةلعري   ةوع   منؤتنر كل   ت
ال لن  يننعرستهع لنوامه  الضغول الح عت   ا نؤتنر  وعبلقت ةنل توقع تفك ر ري  االسرة عةواج اليحث:    44

 .2018اير ل 23/24لتري   ةوع   معن   النةوف   السعدس الدول  
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انؤتنر  ذات لري  االسرةوةنعل التحف ل االسري وعبلقت  يتحس ج كفعالة االداال وفععل   ال: اليحثعةواج   45
 .2018اير ل 23/24ال لن  الدول  السعدس لتري   ةوع   معن   النةوف   

وع  ريعت االسر يوسعئل الدعع   التل فل وة   وعبلقت  يعلةنل االستهبلك  اليحث: عةواج    46
 .18/1/2018ا معن   النةوف   نمل  يحوث االقتصعد النةلل  التفعخري ف  لور لواج األيةعال.

يرةعنج تدر ي  لتةن   ي   النوارد اليشر   للشيعب المعن   إلقعن  نشروععت صغ رة لتدع م ق م  فععل    47

 .8/1/2018ا معن   النةوف   نمل  يحوث االقتصعد النةلل  النوالة .

ام  للفت عت يرةعنج ارشعدي لؤلنهعت للحد نج ثقعف  النغعالة ةحو تمه ل النسكج اللو فععل  اليحث: عةواج   48

 . 13/1/2018وعبلقت  يعالستقرار النعل  لؤلسر الر ف  ا نمل  يحوث التري   الةوع   معن   اللقعل ق ا
الوع  يق ن  ي   النوارد وعبلقت  يعلسلو  الشرائ  الرش د للعليعت المعن   نمل  يحوث  عةواج اليحث:  49

 .2/12/2017معن   اللقعل ق التري   الةوع   
 ومودة الح عةيأداال النسئول عت األسر    الوع ر عدة األعنعل النةلل   وعبلقتهع يكٍل نج  اليحث: عةواج  50

 2017نمل  كل   تري   ةوع   معن   لةلع  كنع تدركهع ريعت األسر
 االدخعريوعبلقت  يسلوكهم  االقتصعد  تف  ل دور ري  األسرة ف  إكسعب األيةعال ي   الق م عةواج اليحث:   51
 27/10/2017 الش   معن   كفر -كل   التري   الةوع    نؤتنر أسة 12-9حل  اللفول  النتأخرة نج )لنر

ف  تدر س االقتصعد النةلل  لتةن   نهعرات  SWOMاثر تود ف إسترات م   عةواج اليحث:   52
راسعت التفك ر التةيؤى وعبلقت  يعلتخ ل اال معي  للعليعت النرحل  الثعةو   ف  ضوال فرض عت الد

 27/10/2017 معن   كفرالش   -كل   التري   الةوع    نؤتنر  النستقيل  
ننعرسعت لعليعت كل   االقتصعد النةلل  يمعن   الحدود الشنعل   ةحو استخدام شيكعت اليحث: عةواج   53

 27/10/2017كفرالش   معن   –كل   التري   الةوع    نؤتنر  وعبلقتهع يعلرضع عج الح عة التواصل االمتنعع 
عةواج اليحث: تف  ل دور ري  األسرة ف  إكسعب األيةعال ي   الق م اإلقتصعد   وعبلقت  يسلوكهم اإلدخعرى   53

 27/10/2017معن   كفرالش   -كل   التري   الةوع    نؤتنر  أسة 12-9لنرحل  اللفول  النتأخرة نج )
ف  تدر س  وحدائق االفكعر عل  تةن   التفك ر التول دى عةواج اليحث: تأث ر إسترات م ت  اإلثعرة ال شوائ    54

معن    -كل   التري   الةوع    نؤتنر االقتصعد النةلل  لدى لعليعت الصف الثعة  االعدادى
 27/10/2017كفرالش  

كل   التري    عةواج اليحث:   دور ري  األسرة وعبلقت  يعألنج الفكري للنراهق وسيل ت ل له لد    نؤتنر  55
 27/10/2017معن   كفرالش   -الةوع   

عةواج اليحث: وسلوب استخدام ريعت األسر لؤلمهلة النةلل   ف  دل س عس  ترش د دعم اللعق  النةلل     56
 27/10/2017معن   كفرالش   -كل   التري   الةوع   تنرنؤ وعبلقت  يإدارة الدخل النعل 

  الوع  يإدارة ملسعت االرشعد االسري لدي لبلب المعن    ا فععل   يرةعنج ارشعدي لتةن  عةواج اليحث:  57
 .2017/اير ل 2/3ور عدة االعنعل الت ل م ي ةواج التري   الةوع   معن   النةوف   النؤتنر الدول  الخعنس لكل   

 ئ   دور النروة ف  ادارة النخلفعت النةلل   ووثرة عل  الوع  الي ئ  كندخل للتةن   الي عةواج اليحث:  58
 .2017معن   النةوف   فيرا ر نمل  يحوث االقتصعد النةلل النستدان . 

معن    نمل  يحوث االقتصعد النةلل لؤليعال النسة ج عةواج اليحث : رعع   االيةعال وعبلقت  يعل نل التلوع    59
 .2016النةوف   فيرا ر 

نمل  يحوث االقتصعد  سكج حد ث  اللواج.عةواج اليحث: الهو   الثقعف   وعبلقتهع يعلتصن م الداخل  لن  60
 .2016معن   النةوف    ول و  النةلل 

ا   وسعل ب التفعو  ف  األسر حد ث  التكو ج نج ومه  ةدر اللومعت وعبلقتهع يعلكدر اللوام :    عةواج اليحث 61

  . 2016 - ةع ر كل   تري   ةوع   معن   النةصورة  ا 

كل    لوام  وعبلقت  يعل ةف األسري   دراس  ن داة   نقعرة  ي ج نصر والس ود  التوافق ال: عةواج اليحث    62
   2016 -تري   ةوع   معن   النةصورة  ا  ةع ر 

ادارة الةشر ال لن  كل   ا عةواج اليحث: ن عرف وننعرسعت استهبل  الكهريعال وعبلقتهع يمودة الح عة   63
 .2016اللراع  معن   االسكةدر   

 .2015 –ةوفنير نمل  ال لوم اللراع  االسبلم الةفس  لري  األسرة وعبلقت  يداف    إةمعلهع لؤلعنعلا  عةواج اليحث:  64



 16 

يحوث كل    ينوارده اليشر   وعبلقت  يمودة اةتعج النشروععت الصغ رة نمل  عةواج اليحث: وع  الشيعب  65
   2015 -وكتوير امعن   النةصورة ا تري   ةوع   

الن  ل  ف  االلنعت وعبلقتهع يعلرضع عج ح عتهع كل   تري   ةوع    للنروةعةواج اليحث: السلو  االةفعق    67
   2015 -وكتوير ا معن   النةصورة 

ةواج اليحث: النهعرات الح عت   لريعت األسر وعبلقتهع يتقد ر الذاتا نمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  ع  68
 .2015 –معن   النةوف   ا مل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف   ا وكتوير

نمل   دى النراهق ج   عةواج اليحث: وسلوب استخدام شيكعت التواصل االمتنعع  وعبلقت  يتحنل النسئول   ل70
   2015 -سيتنير  يحوث االقتصعد النةلل  

دراس  تحل ل   ألثر النشعرك  الس عس   واالتمعه ةحو التغ ر الس عس  لريعت االسر عل     عةواج اليحث: 71
  2015 -ليحوث اللراع   سيتنير نمل  االسكةدر   لا ف  نحعفد  الشرق   لئلةمعلنج النوارد والداف     ةاالستفعد

نمل   وسلوب استخدام شيكعت التواصل االمتنعع  وعبلقت  يتحنل النسئول   لدى النراهق ج.: عةواج اليحث  72 
 .2015 النةوف  ا  ول وكل   االقتصعد النةلل  معن    يحوث

النةلل  كل   االقتصعد نمل  يحوث    عةواج اليحث : النهعرات الح عت   لريعت األسر وعبلقتهع يتقد ر الذاتا73
 .2015 و  ولمعن   النةوف   ا 

السبلم الةفس  لري  األسرة وعبلقت  يداف    إةمعلهع لؤلعنعلا نمل  ال لوم اللراع  ا  كل      عةواج اليحث:74 
 .2015اللراع   ا معن   النةصورة انع و

القتصعد النةلل  معن   نمل  يحوث كل   ااأللنعت األسر   وعبلقتهع يمودة الح عة  ةاليحث: إدار  عةواج 75
 .2015نع و  النةوف  ا

نمل  اإلسكةدر   لليحوث  عنل النروة النأمور وغ ر األمور يعلرضع عج الح عة.  اليحث: عبلق  عةواج  76
 .2015 نع و اإلسكةدر  االلراع    معن    اللراع ا كل  

النةدورا نمل  اإلسكةدر   لليحوث  عل  الدخل غ ر لنواردهعا ووثرهإدارة ري  األسرة    عةواج اليحث: 77
 .2015اللراع    معن   اإلسكةدر   وير ل  اللراع ا كل  

نمل  وسلوب استخدام ري  األسرة لشيكعت التواصل االمتنعع  وعبلقت  يعلنشكبلت األسر      عةواج اليحث:78 
 .2015 النةوف  ا نعرسيحوث كل   االقتصعد النةلل  معن   

االتمعه ةحو نتلليعت التصن م الداخل  للنسكج وعبلقت  يعلسلو  الشرائ  لدى الشيعب النقيل  اليحث:عةواج   79
 .2015عل  اللواجا نمل  يحوث كل   التري   الةوع   معن   النةصورة فيرا ر 

استرات م   قعئن  عل  الخرائل الذهة   ووثرهع عل  تةن   التحص ل الدراس  وي    ماليحث: تصن عةواج    80
ا نمل  يحوث كل   التري   الةوع   معن    لنهعرات الح عت   لدى لعليعت االقتصعد النةلل  يكل عت التري   الةوع  .ا

 .2014 رالنةصورة. سيتني
ا نمل  يحوث كل   االقتصعد  التقععد النيكر وعبلقت  يعلتوم  االستثنعري ف  االسر الس ود  . عةواج اليحث:   81

 .2014ا ةوفنير   النةلل  معن   النةوف
ا نمل  يحوث كل   االقتصعد  الحلول االيتكعر   لتصن م نكتب يعستخدام الحعسب االل . عةواج اليحث:  82 

 .2014اغسلس  النةلل  معن   النةوف  
 الق ن . ع   عةواج اليحث: ننعرسعت النروة الس ود   ةحو حنع   الي ئ  النةلل   نج التلوث وعبلقتهع يةسقه83
  2014 -  ول وصعد النةلل  يمعن   النةوف   ااالقت
االقتصعد  واقع نشروععت االسر النةتم  كأداة للتةن   النمتن      خدنعت الدعم والتحد عت عةواج اليحث :   84

  2014 -  وة والنةلل  يمعن   النةوف   ا

وعبلقتهفع يفعدارة االلنفعت  ننعرسف  عضفوات ه ئف  التفدر س لنسفتو عت الحفوار اللوامف  عةواج اليحفث :   - 85 
   2014 -وغسلس امعن   النةصورة  نمل  يحوث التري   الةوع    ا االسر  

نملف  اعةواج اليحث : اتمعهفعت الوالفد ج ةحفو اللففل ذو االحت عمفعت الخعصف  واثفرة علف  سفلوك  التفوافق    - 86
 . 2014 -وغسلس ااالقتصعد النةلل  معن   النةوف   

نملفف  يحففوث االقتصففعد النةللفف   مففودة ادارة االلنففعت االسففر   وعبلقتهففع يعلرضففع عففج الح ففعة. فف عةففواج اليحففث 87
 .2014اغسلس يمعن   النةوف   ا
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عةففواج اليحففث : الففوع  يعسففتخدام التكةولوم ففع الحد ثفف  وعبلقتفف  يففعدارة النففوارد واللنففوح االكففعد ن  نملفف    -89 
 . 2014 - ول   ااالقتصعد النةلل  معن   النةوف   

   عةواج اليحث : الن عنل  اللوام   غ ر السو   كنع تدركهع اللوم  واة كعسهع عل  عبلق  االيةعال يعلوالد ج فف  90
 .2014ا ةوفنير  ا نمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف   نرحل  اللفول  النيكرة.

االقتصفعد النةللف  ا   وعبلقت  يعلرضع اللوام  قدرة ري  االسرة عل  اتخعذ القرارات االسرعةواج اليحث :  -91 
   2014 -نعرس ايمعن   النةوف   

نملف  ر  النؤقت ليرانج االسر النةتم  تف  ل دور التصن م الداخل  ف  تلو ر صعالت ال عةواج اليحث :  -92 
   2014 - ةع ر اكل   االقتصعد النةلل     معن   النةوف   يحوث 

نمل  يحوث  اعهعت الوالد ج ةحو اللفل ذو االحت عمعت الخعص  واثرة عل  سلوك  التوافق اتمعةواج اليحث : -93  
   2014 -وغسلس اكل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف  

نملفففف   الوع  يعستخدام التكةولوم ع الحد ث  وعبلقت  يعدارة النوارد واللنوح االكعد ن  عةواج اليحث :  -94 
   2014 - ول    النةوف    االقتصعد النةلل  معن  

معن فف   ا القففدرات االدار فف  لبلنهففعت ال ففعد  ج والتوحففد  ج وعبلقتهففع يعالةهففع  الةفسفف  لففد هجعةففواج اليحففث : -95 
  . 2014 -وير ل االنةوف   

نمل  يحوث كل   اقدرة ري  االسرة عل  اتخعذ القرارات االسر   وعبلقت  يعلرضع اللوام  عةواج اليحث :  -96  
 .  2014 -نعرس ا االقتصعد النةلل  معن   النةوف  

دراس  تحل ل   ل نل تصن نعت لقلع االثعث النكوة  والنستخدن  فف  تأث فث حمفرة الن  شف   عةواج اليحث :  -97 
   .2014 – ةع ر انمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف  ا

نمل  يحفوث اخرة وعبلقتهع يقدراتهم االدار     نرحل  اللفول  النتأعةواج اليحث :التري   الد ة   لبللفعل ف  -98 
    2014 -  اكل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف   

االقتصفعد النةللف  اعةواج اليحث :ال وانل النؤثرة عل  ن عرف الر ف عت ف  نمعل اةتعج الدوامج النةلل ف    99   
   2013 -ةوفنير ايمعن   النةوف   

األثعر االقتصعد   واالمتنعع   للنشروععت الصغ رة ف  االسر الر ف   دراس  يي   قرى  عةواج اليحث :  -100  
   2014. -ةوفنير ااالقتصعد النةلل  يمعن   النةوف   نحعفدت  كفر الش   والغري   ا نمل  يحوث 

 قتف  ليفرانج االسفر النةتمف .تف  فل دور التصفن م الفداخل  فف  تلفو ر صفعالت ال فر  النؤ عةواج اليحث :   101
 .2013نمل  يحوث االقتصعد النةلل  يمعن   النةوف   اةوفنير

نملف  يحفوث وعبلقتهع يعالنج الةفس  لبليةعال اسعل ب الن عنل  الوالد   كنع  دركهع االنهعت عةواج اليحث :  - 102 
      2013 -وكتوير ا معن   االسكةدر    ااالسكةدر   لليحوث اللراع   

نوائن  الن ع  ر الي ئ   والتصن ن   للنسكج الحت عمعت االسرة وعبلقتهع يتك فهع االمتنعع  عةواج اليحث : -103     
   2013 -سيتنير ااالقتصعد النةلل  يمعن   النةوف   ايند ة  يرج ال رب المد دة 

مودة الشعنل  لفي   الخفدنعت ق عس درم  رضع ال عنل ج يفةعدق ند ة  يورس  د عج ادارة العةواج اليحث : -104 
   2013 -سيتنير ا االقتصعد النةلل  يمعن   النةوف   االفةدق   

نملف  يعثيعت االةف عل  لللفل الكف فف  ل ب ن عنل  ال عنل ج ينؤسسعت النكفوف ج وعبلقتهععاسعةواج اليحث : -105 
   2013 -سيتنير امعن   االسكةدر    ايحوث االسكةدر   لليحوث اللراع   

علننعرسففعت ال وانففل النففؤثرة علفف  ن ففعرف النففروة الر ف فف  ينلوثففعت النسففكج ودرمفف  ق عنهففع ي:عةففواج اليحففث- 106
  2013 - ول   امعن   النةوف  االقتصعد النةلل  ادراس  يقر ت ج ينحعفد  الغري   لحفعد عل  صح  النسكجل

نملفففف   سرة وعبلقتهع يعتخعذهع للقرارات االسر   النشعرك  الس عس   والنمتن    لري  اال عةواج اليحث : -107  
   2013 - وة و امعن   االسكةدر    ايحوث االسكةدر   لليحوث اللراع  



 18 

تنركل حول نشكل  كندخل لتةن   التحصف ل وي ف  نهفعرات التفك فر النةدفون  نالت لم ال عةواج اليحث : -108  
 2013 -نع و اصعد النةلل  يمعن   النةوف   االقتا نمل  يحوث لدى لبلب كل   االقتصعد النةلل  

عبلقتهع يي   ب ف  المعن عت الحكون   والخعص  استرات م عت ادارة الضغول لدي الشيععةواج اليحث :  -109   
   2013. -نع و قتصعد النةلل  يمعن   النةوف   االاالنتغ رات االمتنعع   واالقتصعد   لبلسرة 

عنج ارشعدي لتةن   وعف  الشفيعب يفعدارة النفوارد النخصصف  السفتخدانعت شفيكعت فععل   يرة:عةواج اليحث-110 
   2013نع و حلواجا النؤتنر الدول  االول لبلقتصعد النةلل اتفععلهم االمتنعع  االةترةت وعبلقت  يعةنعل

االخضففر ترشفف د الشففيعب لس عسففعت ادارة الكففرة الح فف  واثففرة علفف  تحقففق االقتصففعد الي ئفف  عةففواج اليحففث : -111 
 .2013نع و  حلواج النؤتنر الدول  االول لبلقتصعد النةلل ا

الشفف ور يففعالغتراب لففدى النففراهق ج واة كعسفف  علفف  النشففعرك  الف علفف  ف نففع  تخدوةفف  نففج عةففواج اليحففث : -112 
   .  2013نع و  حلواج النؤتنر الدول  االول لبلقتصعد النةلل االقرارات الح عت  

نعرسفف  السففلو  االداري لريفف  االسففرة وعبلقتفف  ينهففعرات النكتسففي  ففف  تمن ففل النسففكج نعةففواج اليحففث : - 113
   2013 -وير ل االنؤتنر ال لن  الدول  االول لكل   التري   الةوع   يأشنوج معن   النةوف    

لف  النصفر   النماالكفعالة االدار   للنروة الس ود   وعبلقتهع ينشعركتهع ف  ال نل التلفوع  عةواج اليحث :  -114
   2013 -وير ل اكل   اللراع  يعللقعل ق  الل لوم التلي ق   

النفؤتنر الفدول  االسلو  الغذائ  لتبلن ذ الندارس االعداد   وعبلقتف  يعلسفلو  االسفتهبلك  عةواج اليحث :  -115 
   2013 -وير ل ااالول لكل   التري   الةوع   معن   النةوف   

النؤتنر الدول  االول ال السلو  االستهبلك  وعبلقت  ينستوى اللنوح لدى النراهق ج اةنععةواج اليحث :  -116 
   2013 -وير ل الكل   التري   الةوع   معن   النةوف   

النؤتنر ال لنف  االسلو  االستهبلك  لبلسرة وعبلقت  يةنل االسفتهبل  فف  شفهر رنضفعج عةواج اليحث :  -117  
   2013 -وير ل االةوع   يأشنوج معن   النةوف   الدول  االول لكل   التري   

دعهرة الدروس الخصوص   وعبلقت  يقدرة ريف  االسفرة علف  ادارة نواردهفع وسفيل تف  فل عةواج اليحث :  - 118
  .2013 –فيرا ر اكل   االقتصعد النةلل  ادور ري  االسرة للحد نج االثعر السلي   للدعهرة 

الشفيعب فف  اتخفعذ القفرارات التأث ث ف  لفي   نةفعلق النسفكج وعبلقتهفع يعسفتخدام  نشفعرك عةواج اليحث :  - 119 
  2013 -فيرا ر ااالقتصعد النةلل  يمعن   النةوف   ا نمل  يحوث لوسعئل التكةولوم   الحد ث  

نملفففف   ي   نهعرات الذات وعبلقتهع يتحنل النسئول   لدى ع ة  نج الشيعب المعن   عةواج اليحث :  -120  
 .2013 – ةع ر ااالقتصعد النةلل  يمعن   النةوف   يحوث 

نملف  يحفوث كل ف  التري ف  الةوع ف  ااسعل ب التةشئ  وعبلقتهع يعتخعذ القرار لفدى النفراهق ج عةواج اليحث : -121  
   2013 - ةع ر امعن   النةصورة 

معن   نمل  يحوث التري   الةوع   اث تحل ل اعنعل النصنن ج واسعل ب تةعولهم للرل االثععةواج اليحث :  -122  
  . 2013 - ةع ر النةصورةا

االقتصففعد انملفف  يحففوث ف عل فف  يرةففعنج ارشففعدى لتةن فف  الففوع  يففي   النهففعرات الح عت   عةواج اليحث :  - 123 
   2012 -وكتوير االنةلل  يمعن   النةوف   

يعلخففعرج واة عكسففهع علفف  الوقففت النخصففو  النسففئول   االمتنعع فف  لففبللواج ال ففعنل جعةففواج اليحففث : -124  
   .2012 سيتنيراالقتصعد النةلل  يمعن   النةوف   نمل  يحوث  ا ةع ر 25ك  ف  التةن   ي د ثورة للنشعر

نملفففف  يحففففوث  اوع  االم يخدنعت نراكل االنون  واللفول  وعبلقت  يمودة الح عه لد هع  عةواج اليحث :  -125  
   2012 - ول   النةوف   معن   االقتصعد النةلل  

االل ففعب االلكتروة فف  وعبلقتهففع يعلسففلو  االمتنففعع  واالةف ففعل  اللفففعل نرحلفف  اللفولفف   عةواج اليحث :  -126  
   2012 -نعرس ا  معن   النةوف   نمل  يحوث االقتصعد النةلل االنتأخرة 
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النفؤتنر الفدول  االول اوارهع داخل االسفرة ال ةف االسري ضد النروه وعبلقت  يأدائهع الدعةواج اليحث :  -127  
   2012 -نعرس اال ري  الخعنس عشر لبلقتصعد النةلل  وقضع ع الشيعب 

النفؤتنر الفدول  ادور االقتصعد الن رف  ف  تةن   القدرات التةعفس   للنشروععت الصفغ رة عةواج اليحث :  -128 
   2012 -نعرس اشيعب االول ال ري  الخعنس عشر لبلقتصعد النةلل  وقضع ع ال

النؤتنر الدول   صراع الدور لدي لعليعت المعن   النتلومعت وعبلقت  يعلنشكبلت الح عت  عةواج اليحث :  -129  
   2012 -نعرس ااالول ال ري  الخعنس عشر لبلقتصعد النةلل  وقضع ع الشيعب 

نملف  يحفوث اضفر الشفرق     نصفر الفوع  يحنع ف  ي ئف  االغذ ف  نفج التلفوث فف  ر فف وحعةواج اليحث :  -130
   2012 - ةع ر االلراع   كل   اللراع  معن   اللقعل ق 

فععل فف  يرةففعنج ت ل نفف  يعسففتخدام االوتوكففعد لففي   نوضففوععت تصففن م وتأث ففث وتمن ففل عةففواج اليحففث :  -132
   2012 - ةع ر امعن   النةوف  نمل  االقتصعد النةلل  االنسكج للبلب قسم ادارة النةلل 

كل ففففففف   دور خدن  المنعع  ف  اكسعب الشيعب النهعرات الح عت   كل   الخدن  االمتنعع  عةواج اليحث :  -133
   2011 -وكتوير لخدن  االمتنعع     معن   حلواج ا

ضففغول ال نففل لففدى اللومففعت ال ففعنبلت وعبلقتهففع يعلنهففعرات االدار فف  والتوافففق اللوامفف  عةففواج اليحففث :  -134
  2011 -وغسلس معن   النةصورةاوث التري   الةوع   نمل  يح لد هج 

كل   نمل  يحوث تصن م وتق  م يرةعنج ارشعدي لتةن   الوع  االستهبلك  قسم علوم االغذ  ا عةواج اليحث : -135
   2011 -نع و االلراع  معن   اللقعل ق

وميعت السر    لدي لبلب المعن ف  العةواج اليحث : الوع  يترش د استهبل  الغذاال وعبلقت  يعلنةفق عل   - 136
 2011.  نمل  يحوث  التري   الةوع    ا معن   النةصورة  ا سيتنير 

االستهبلك  اللفعلهع  .نمل  ري  االسرة ف  ادارة الوقت والمهد وعبلق  ذل  يعلةنل    عةواج اليحث :سلوك عت137
 .2010ي   الةوع    فيرا ر معن   االنةصورة    نملد يحوث التراالتري   الةوع     يحوث

ف  نمعل تةف ذ النبليس  الذاكرة عل  نستوى التحص ل واالداال النهعرى عةواج اليحث:اثر استخدام ن  ةعت -138
    2010معن   النةوف   انع و  ةعع  نمل  يحوث االقتصعد النةلل الت ل م الثعةوى الص للعليعت

ه  النخعلر الي ئ   داخل هو  يننعرسعت اللوم  ف  نوامعةواج اليحث :فععل   يرةعنج ن د للة  -139  
  2010معن   النةوف  ا   وة    –االقتصعد النةلل   النسكجانمل  يحوث

عةواج اليحث :ال ةف االسرى وعبلقت  يعلتوافق الدراس  لللعلي  المعن    انمل  يحوث  االقتصعد النةلل    -140 
 .   2010معن   النةوف   اوغسلس  –

. انمل  يحوث  االقتصعد هع يعلسلو  االداري لري  النةلل عةواج اليحث : الضغول االسر   وعبلقت  - 141  
 .2010معن   النةوف   سيتنير  –النةلل  

نملف  السرة وداف  ف  ويةعئهفع لبلةمفعل. ومود ال عنل  النةلل   وعبلقت  يعلسلو  االداري لري  اعةواج اليحث : -142
   2010 -ةوفنير ارايع عشر لبلقتصعد النةلل    نملد يحوث االقتصعد النةلل  النؤتنر ال ري  ال

نملفففف   الدور الوقعئ  للنملس القون  للنروه وعبلقت  يعدارة ري  االسرة لنعرد اسرتهع  عةواج اليحث :  -143 
          2010 -ةوفنير امعن   النةوف  يحوث االقتصعد النةلل  

كل ففففففف    –س  السلو  االستهبلك  للر ف عت يي   قرى نركل لةلع نحعفد  الغري   دراعةواج اليحث :   144 
   2010 - وة و ا  معن   النةوف  االقتصعد النةلل  

 نمل  يحوث االقتصعد النةلل  االر ف   الن  ل  يقر   ةواج نحعفد  الغري    ةت النرانشكبلعةواج اليحث :  -145   
   2010 -نع و معن   النةوف  ا

الخفعو فف  االردج نفج قيفل  الرضع عج الخدنعت الصفح   النقدنف  فف  نستشفف عت القلفعععةواج اليحث :  -146 
   2009 -سيتنير امعن   النةصورة  انمل  يحوث التري   الةوع   ا  ضالنر
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نملفففف    االعنعل النةلل   فععل   يرةعنج إرشعدي لتةن   وع  لعليعت المعن   ف  تيس لعةواج اليحث :  - 147 
   2009 - ول   ا معن   النةوف  كل   االقتصعد النةلل  يحوث 

فععل   يرةعنج قعئم عل  الوسعئل النت ددة لتةن   القفدرة علف  إدارة الوقفت لفدي لفبلب المعن ف  :عةواج اليحث-148 
   2009 ول   امعن   النةوف    نمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل ةشل  المعن    ف   األ

نملف  تأث ر السلو  الغذائ  لتبلن ذ الندارس عل  الحعل  الصح   والغذائ   ينحعفد  النةوف  . عةواج اليحث :  -149
   2009 ا وة و امعن   النةوف   ايحوث كل   االقتصعد النةلل 

 ا نملف  يحفوث التري ف  الةوع ف االنسفعهن  النعل ف  لللومف  واثفرة علف  دورهفع داخفل االسفرة عةواج اليحث :  -150
   2009 -نع و امعن   النةصورة 

نملفف  يحففوث اخففروج النففروة لل نففل وعبلقتفف  يعسففلوب اتخففعذ القففرارات وال بلقففعت االسففر   عةففواج اليحففث :  -151 
   2009 -نعرس االتري   الةوع    معن   النةصورة 

انملف  يحفوث التري ف  امف  يرةعنج إرشعدي إلدارة األلنعت األسر   وعبلقت  يفعلتوافق وللوعةواج اليحث :  -152  
   2008 -معن   النةصورة.  وة و الةوع   

يف  األسفرة لنهفعم ال نفل النةللف . وثر التصن م الداخل  لنسكج نحدودي الدخل عل  إةمفعل رعةواج اليحث :  - 153
   2008 - وة و امعن   النةوف   نمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  

عنج إرشففعدي ففف  ضففوال الكتففعب والسففة  لتةن فف  لداب التصففرف لنرحلفف  اللفولفف  فأعل فف  يرةففعةففواج اليحففث :  - 154
   2008 -نع و امعن   النةوف  نمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  النيكرة . 

نمل  يحوث كل   الرضع السكة  وعبلقت  يةنل ال بلقعت األسر   ي ج لبلب معن   النةوف  . عةواج اليحث :  - 155
   2008 -نع و  امعن   النةوف   االقتصعد النةلل 

ا عبلق  خروج النروة لل نل ونفهوم ونستوي وداال النروة للنهعم االسفر   والتواففق اللوامف  عةواج اليحث :  -156
   2008 -ع و معن   النةوف  انكل   االقتصعد النةلل  نمل  يحوث 

نملفف  يحففوث كل فف   ا  ال ففدواة  لففدى األلفففعل األنففعج داخففل الي ئفف  النةلل فف  وعبلقتفف  يعلسففلوعةففواج اليحففث :  -157
   2008 -معن   النةوف   وير ل  االقتصعد النةلل 

نملف  يحفوث كل ف  االقتصفعد ان ع  ر المودة لدي النستهل  عةفد اخت فعر األثفعث والنفروشفعت عةواج اليحث :  -158
  2008 -فيرا ر امعن   النةوف   النةلل  

نملففففف  يحفففففوث كل ففففف   عنج إرشعدي لتوع   كيعر السج ينشكبلت نرحل  التقععد فععل   يرةعةواج اليحث :  -159
   2008 -فيرا ر ا االقتصعد النةلل  معن   النةوف  

عبلق  ال عنل النفعدي وال عنفل الفد ة  يعلسفلو  االسفتهبلك  لريف  االسفرة وسفيل تف  فل الفوع  عةواج اليحث : -160
 . 2008 - ةع راكل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف    نمل  يحوث االد ة  االستهبلك  لري  االسرة

النيعدي االدار   ف  دبلل القفراج والسفة  الةيو ف  دراسف  تحل لف  تلي ق ف  فف  داف  ف  السفلو  عةواج اليحث :  - 161
   2007 -وغسلس انمل  يحوث كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف    ااالداري 

 ل االعنفعل النةلل ف  لريف  االسفرة الر ف ف  والحضفر   ضق  ي ج إدارة شئوج االسرة وتفال بلعةواج اليحث :  - 162
   2007 - و ول ا معن   النةوف   كل   االقتصعد النةلل نمل  يحوث ا

نملفففف   اتمعه ندرسعت االقتصعد النةلل  ةحو استخدام الوسعئل الت ل ن   يند ة  االسكةدر   عةواج اليحث :  - 163
   .2007 – و ول  للتيعدل ال لن   االسكةدر  
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 األشراف على الرسائل العلمٌة:

فف  نمفعالت  ودكتوراه  رسعل  نعمست ر أ189) ثنعةوجو تس  ونعئ  عل  علنةعقش  يوعإلشراف النشعرك  ال لن   ي
 ي ففف رعع ففف  اللفولففف  واالنونففف  ا ال بلقفففعت االسفففر   اإدارة نؤسسففف عت االسفففرة واللفولففف  يمعن ففف  النةوف ففف  و

 وسم اليعحث  وسة  النةح وعةواج الرسعل  كنع  ل :  أست را  ا معلهع ي تمو المعن عت االخري
 :ـ أشراف ومناقشة رسائل ماجستٌر

 .أ دراس  نقعرة  لتحل ل وقت النروة ال عنل  وغ ر ال نعل  يعلنةوف  1998)    وم دة نحند ةصر حنعد1
 اللفل وتأث رهع عل  تحص ل  الدراس  معن   نةوف  . تأث ث حمرة أ 2000  ش نعال ععلف فهن  إيراه م)2
 ال وانل النؤثرة عل  تأث ث نسكج النقيل ج عل  اللواج معن   نةوف  . أ 2000  رحعب غة م عيد الكر م )3
 أ تأث ث حمرات األيةعال ف  النسكج الر ف  معن   نةوف  . 2001)    سنحعال  سن ر إيراه م نحند4
أ األةنفعل االسفتهبلك   لفي   األسفر الر ف ف  والحضفر   فف  نحعفدف  2001)كف  احنفد   اةتصعر عيد ال ل ل ل5

 الشرق   دراس  نقعرة   معن   نةوف  . 
 الرعع ف  النةلل ف  للنسفة ج ووثرهفع علف  تكف فهم امتنعع فع. أ وسفعل ب2001  إ ةفعس إيفراه م عيفد ال ل فل خل فف  )6

 .النةوف  معن   
دراس  األثر الت ل ن  ليرةعنج إرشعدي لتةن   وع  النروة ف  ي   نمعالت أ  2001  هدى س  د الس د يهلول )7

 .االقتصعد النةلل  معن   نةوف  
أ تأث ر الن عنبلت الو الد   عل  ودار  تبلن ذ نرحلف  الت لف م األسعسف  2002  ريعب رف ت رنضعج عيد هللا  ) 8

 معن   نةوف  . لدورهم ف  الحد نج تلوث الي ئ  
دراس  نقعرةف  لنسفتوي الخفدنعت النقدنف  فف  نؤسسفعت التري ف  الفكر ف  أ 2002ة علب عل وة علب   )  سن ر9

 ينحعفد  القعهرة والشرق   معن   نةوف  . 
أ وعف  األنهفعت يأهن ف  تةن ف  السفلو  االسفتهبلك  لللففل ووثفره علف  2002)  هةفعال  وسفف رمفب الخفول   10

 تحنل  النسئول   معن   نةوف  . 
التصن م الداخل  للنسكج وعبلقت  يتةن   القدرة اإلدار   لشيعب المعن   أ 2003ةب صبلح نحنود  وسف)  ل 11

 معن   نةوف  . 
األمهفلة  ي  يرةعنج إرشعدي لريعت األسر ال عنبلت لل ةع ف  يف أ فععل  2003  ةحوي إيراه م نحند ه كل ) 12

 النةلل   معن   نةوف  . 
 وع  النروة االمتنعع  واالقتصعدي ف  تةن   االقتصعد القون  معن   نةوف  .أ2004)هعل  نحند ةور الد ج  13
الي ئفف  السففكة   يعلنففدج المعن  فف  ووثرهففع علفف  التوافففق الةفسفف   أ2004 فف وةمفف  سفف  د عيففد الحن ففد اللففوخ ) 14

 واالمتنعع  لللعليعت معن   نةوف  . 
   االمتنعع ف  لفدي اللففل الكف فف ونسفتوي قدراتف  أ ال بلقف  يف ج درمف  النسفئول2005  ة ف ج وحنفد عسفكر )15

 معن   نةوف  .  اإلدار  
ي   النقع  س األةثرويونتر   ق  التحعق اللفل يدور الحضعة  وأ عبل2007)    وداد فتح  نحند عيد الرح م16

 واكتسعب ي   النهعرات معن   نةوف  . 
خعصف  فف  نمفعل تةن ف  النمتنفع و اليدو ف  فف لر ف   ودراس  دور النروة اأ  2007  إ نعج وحند الس د مليل )17

 معن   نةوف  .  االصةعععت الر ف   
االقتصففعد لداب التصفرف يف ج الفلوم ج وعبلقتف  يأي فعد التواففق لفدي األلففعل أ 2008وسفعم عفعدل  وسفف ) -18

 .جامعة المنوفٌة النةلل 
قتهففع يعالسففتقرار األسففري معن فف  أ دور نكعتففب فحففو نففع قيففل الففلواج وعبل2008ونففعة  قلففب رضففواج) -19

 النةوف  .
دور النؤسسعت الت ل ن   ف  تةن   الوع  يترش د االسفتهبل  وعبلقتف  يتحنفل أ 2009هةد وحند صعلح فع د ) -20

 النسئول   لدي التبلن ذ معن   النةوف  .
وعبلقتف  يعتمعهفعت  الدور الوقعئ  للنملفس القفون  لبلنونف  واللفولف  أ2009يسةت وحند نصلف  الن ه  )  21

 معن   النةوف  . ري  األسرة ةحو رعع   ولفعلهع
 .النةوف  معن    عبلق  إدارة وقت ري  األسرة يعلسنعت الشخص   للنراهق جأ2009)سعلم  إ نعج عثنعج-22



 22 

دور األم وعبلقتفف  يففعلتوافق الةفسفف  واألمتنففعع  لؤللفففعل ففف  نرحلفف  أ  2009)  تغر ففد سفف د وحنففد يركففعت -23
 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل فول  النتأخرة الل

وع  ينراكل رعع   ولفعل تةأ فععل   يرةعنج ارشعدي الوم  الرعع   الن2009فعلن  حسعج عيد الم د دوام )  24  
 .معن   النةوف  الشوارع واثر ذل  عل  ةضج الشخص   

ع يعتمعهعت الشيعب المعن   ةحو النشفكبلت أ تكةولوم ع الن لونعت وعبلقته2009ةورهعج نحندعل  الس د)   25
 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل االمتنعع   والداف    لئلةمعل 

تحنففل  علفف  أ الننعرسففعت اإلدار فف  لتلن ففذات النرحلفف  االعدا فف  ووثرهففع2010ة يففعل ف صففل عيففد الحن ففد )   فف26
 .النسئول   معن   كفر الش  

االقتصفعد  .الشفيعب يفعدارة النفوارد وعبلقتف  ينشفعركتهم االمتنعع ف وعف   أ2010ةهعد عل  يدوى رصفعو)  27
 معن   النةوف   النةلل 

أ ف عل   يرةعنج ةشعل نصعحب لنعدة االقتصعد النةلل  لتةن   ي   نهعرات إدارة 2010ة  ن  حسج يحيح )  28
 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل  النةلل لدى تلن ذات النرحل  اإلعداد  

أ فععل ف  يرةفعنج ارشفعدى لتةن ف  الفوع  المنفعل  يعلي ئف  السفكة   الخعرم ف   2011هي  ر ع  نحند نوس  )  29
 معن   النةوف   االقتصعد النةلل  .وعبلقت  يعلتفك ر االيداع  للنراهق ج

قتصفعد االأ مودة الةدم اإلدار   ينؤسسعت النسة ج وعبلقتهع يمودة ح فعة النسفج  2011هةعال س  د  سبلن  )  30
 .معن   النةوف   النةلل 

أ  االعففبلج التل فل ففوة  وعبلقتفف  يعتمعهففعت ريفف  االسففرة ةحففو السففلو  2011ةففورا شفف يعج مففودة اللففوخ ) فف 31
 .االدخعرى معن   النةوف  

 "أ االتمعهفعت الفو الد ف  كنفع  فدركهع النراهفق وعبلقتهفع يعتخفعذ القفرار2011   سرا وحند سف د عيفد ال فعل  )32
 نةوف  معن   ال

االقتصفعد  أ الوع  يتق  م النوارد وعبلقتهع يمودة الح عة لفدي ريف  األسفرة2011  ا نعج نحنود كنعل شعه ج )33
 معن   النةوف   النةلل 

أ تق ف م عةعصفر التصفن م الفداخل  لفدور اال فواال وعبلقتف  يفعلتوافق الةفسف  2011سلن  نحند نحنفد الةمفعر) -34
 .معن   النةوف   النةلل االقتصعد  واالمتنعع  لؤللفعل

أ تق  م الخدنعت النقدن  يندارس التري   الفكر   وعبلقت  يمودة الح عة 2011مهعد ععدل نحند كل ب )   35
 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل لبللفعل ذوي االحت عمعت الخعص  ذهة ع 

 دة الح عة لد   . معن   النةوف  .أ تقيل اللفل االصم الععقت  وعبلقت  يمو2011هدوال نحند الملار ) - 36
أ االتمعهفعت الوالد ف  وعبلقتهفع يعلتحصف ل الدراسف  لفدي النكففوف ج 2011ةهعل  وسف عيد الرؤف خل ل ) – 37

 ف  النراهق  النيكرة . معن   النةوف  .
االقتصعد رس  أ الةدم االدار   يعلنؤسسعت الت لن   وعبلقتهع يعل ةف الند2014هي  نة ر نحنود السحرت  )  38  

 .معن   النةوف   النةلل 
أ دور نراكففل النشففورة ففف  إكسففعب الشففيعب الففوع  يففعالدوار اللوم فف  2013هيفف  عففعدل لل ففت السرسفف  ) -39

 . معن   النةوف   االقتصعد النةلل 
إدارة الوقففت والففروح الن ةو فف  لل ففعنل ج وعبلقتهففع يعلكفففعالة االدار فف   أ:2013) عيففد اللل فففسففحر حنففدي  -40

 معن   النةوف   االقتصعد النةلل  .للنؤسسعت الت ل ن  
أ وسففعئل االتصففعل الشخصفف  والمنففعه ري ودورهففع ففف  اخت ففعر عةعصففر 2014وسففعم سفف  د نحنففد خلف فف  ) -41

 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل التصن م الداخل  لنسعكج النقيلي ج عل  اللواج 
 تةن   وع  وننعرسعت االلفعل اال تعم الداب التصرف .  أ 2013ا   عيد الشعف  عل  ويو سل م )  -42
أ ف عل فف  الففدنج يفف ج تحل ففل النهنفف  والت لفف م الت ففعوة  ففف  تةن فف  ي فف  الن ففعرف 2014راة ففع نففعهر المففلار)  فف 43

 .الةدر   والنهعرات ال نل   واالتمعه. معن   النةوف  
ام االةتر ت وعبلقت  يعدارة ي ف  النفوارد للنفراهق ج. أ استخد2015فع لة عيد النة م سل نعج عيد الفتعح )   44  

 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل 
كل ف  أ وع  النراهق ج يعستخدانعت االةترةت وعبلقت  يعلق م األسر   لفد هم 2015سعلم ن و  عيد النم د )  45 

 تري   ةوع   اشنوج معن   النةوف  .
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   اليشفر   كنفع تفدركهع األنهفعت وعبلقتهفع يعلسفنعت الشخصف   لؤليةفعال أالتةن ف2016نهع ش يعج عيفد الفتفعح)   46 
 معن   النةوف  .كل   االقتصعد النةلل    

أ التةشئ  الس عس   لبليةعال كنع  دركهع االيعال وعبلقتهع يقدرتهم عل  اتخعذ القرار. 2016ععئش  نحند عرب)    47
 .معن   النةوف    كل   االقتصعد النةلل  

 معن   النةوف   االقتصعد النةلل  .لري  األسرة اإلةتعم  التحف ل وعبلقت  يعلكفعالة أ: 2016) قلبج   ا نع48
وعبلقت  ينهعرات إدارة أ:دراس  تق  ن   ليرةعنج تدر ب اللعليعت يعلنسكج الةنوذم  2016)ضح   ايراه م   49

 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل  الذات
 الوع  يإدارة ي   النوارد وعبلقت  يعلرضع عج الح عة لدى لومعت األسفر الننتفدة أ: 2016  اسنعال تبلوي)50

 .معن   النةوف   االقتصعد النةلل 
   االقتصعد النةللف  الذكعال الومداة  وعبلقت  يإدارة ال بلقعت األسر   للنتلومعت :أ 2016)  ون رة القفعش  51

 .معن   النةوف  
معن ف   االقتصعد النةلل  ري  األسرة ينهعرة التفعو  وعبلقت  يإدارة األلنعتوع   أ :2016)  هةعال نهة   52

 .النةوف  
 إدارة الوقففت والمهففد وعبلقتفف  يتحنففل النسففئول   لففدى النففراهق جأ 2016) ةمففعة غة نفف  الد ففدانوة  إيففراه م فف 53

 .اتري   ةوع   اشنوج   معن   النةوف  
ي   النهعرات الح عت   وعبلقت  يي    اللفلالروض  إلكسعب ننعرسعت ن لنعت : أ 2017)  نروة صعدق  54

 كل   اللراع  معن   اللقعل ق. نسئول عت ري  األسرة تمعه لفلهع
كل   االقتصعد ادارةالحوار واالةصعت وعبلقت  يعتخعذ القرار كنع  درك  النراهق  أ :2017سعرة عيد الكر م )  55

 معن   النةوف  .النةلل  ا
االقتصفعد  .النهعرات الح عت   أللفعل التوحد وعبلقتهع يعلتوافق األسفري:أ2017س د )د الصعوي نحنوهنت   56

 معن   النةوف  النةلل  
اسفتخدام الن فعق حرك فع لوسفعئل التكةولوم فع الحد ثف  ودورهفع فف  تف  فل  :أ2018ةهع نحند عيفد هللا شوشف )   57

 نةوف  .معن   ال االقتصعد النةلل  ال بلقعت االمتنعع   ا
أ : وعففف  االم ينهفففعرة النشفففعرك  وعبلقتهفففع يفففعلةنو االدراكففف  2019 ففف عوالفففف سففف  د إسفففنعع ل النراسففف  )58

 .معن   النةوف  االقتصعد النةلل   واالمتنعع  للفل الروض 
أ :التوافق اللوامف  وعبلقتف  يفعالحتراق الةفسف  وال وانفل الخنسف  الكيفري 2019  سنر ايراه م الدرا م ة  )59
 .معن   النةوف  خص   لدى اللومعت  ا االقتصعد النةلل  اللش
 

 :ـ أشراف ومناقشة رسائل دكتوراه
داف  ف  اللومفف  ةحفو إةمففعل نسفئول تهع النةلل فف  ووثفر ذلفف  علف  كفعالتهففع أ 2002 ف إ نفعج شفف يعج وحنفد إيففراه م )1

 معن   النةوف  .                                        اإلدار  
 معن   النةوف  . دراس  تحل ل   لوقت ري  األسرة و وثره عل  توافقهع اللوام  أ2003ج مبلل نحفود )  ش ر 2
معن ف  وثر الصحعف  الةسعئ   فف  تةن ف  الفوع  االسفتهبلك  لفدي ريف  األسفرة أ 2003  رش دة نحند ويو الةصر)3

 .النةوف  
ووثرة عل  كفعالة ريف  األسفرة فف  وداال األعنفعل أ التصن م الداخل  للنلي  2003)  نة  نصلف  الذاك  نحند 4

 .معن   النةوف   النةلل  
 .معن   النةوف   التصن م الداخل  للنسكج ووثرة عل  الةنو الحرك  لللفل أ2003  ةمبلال فعروق الحلي  ) 5
لفف  أ فععل فف  يرةففعنج إرشففعدي ففف  لداب التصففرف االت كففت لللومفف  ووثففرة ع2004 فف عي ففر وةففوار وحنففد هففبلل  )6

 ال بلقعت األسر   معن   النةوف   .
  النشروععت والصةعععت ثر داف    االةمعل عل  وداال الشيعب و إةتعم تهم فوأ 2004  ةمبلال وحند س د نس د ) 7

 .معن   النةوف   دور ذل  ف  تحق ق التةن   االمتنعع   واالقتصعد   لؤلسرةالصغ رة و
الفوع  يعسفتخدانعت اإلةترةفت وعبلقتف  يفإدارة الوقفت لفدي لفبلب  أ2008نرعف  )إيفراه م عفواد وحنفد   حةعج 8

  معن   النةوف  
أ ف عل   يرةعنج تدر ي  لرفع كفعالة وخصعئ  التغذ   ف  إدارة الغذاال يعلندج 2008  ش نعال الحس ة  نحند صقر )9

 .معن   النةوف   المعن   
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تةن   األسرة ةحو تأث ث وتمن فل النسفكج وعبلقتف  فععل   يرةعنج  تدر ي  لأ 2008  سنعح وحند عيد الفتعح  )10
 يعلتوافق األسري معن   النةوف  

أ  ال وائففق الن نعر فف  التفف  توامفف  الن ففعق ج حرك ففع وعبلقتهففع يتففوافقهم الةفسفف  2009 فف ريففعب السفف د نشفف ل ) 11
 .معن   النةوف   االمتنعع 

لن فعق ج يصفر ع نفج خفبلل يرةفعنج ارشفعدي ي ج اأ تةن ف  قفدرات األلففعل النوهفو2009عفلة وحنفد نرسف  )  12
 .النةوف  معن    .نوم  لبلنهعت

أ تةن   نهفعرات التفك فر لفدي لففل نفع قيفل الندرسف  خفبلل يرةفعنج الحعسفب 2009سعن   نصلف  إيراه م )  13
 .النةوف  معن    .النةوف  االل  

  ري  األسرة يعلدور االةنفعئ  لفي   أ فععل   يرةعنج ارشعدي لتةن   وع2010ونل حسعة ج نحند حسعة ج )  14
 معن  النةوف  . . الخدنعت النمتن    ف  إدارة شئوج األسرة وعبلقت  يعلنةعخ االسري

النون  االنة  لفت عت النقيبلت عل  يعل   يرةعنج ارشعدي لتةن   الوع  أ فعع2010سحرون ج حن دة سل نعج )  15
 .النةوف  معن   اللواج وعبلقتهم يثقعفتهج األةمعي   

أ الننعرسفعت اإلدار ف  لشفيعب المعن ف  وعبلقتهفع ينشفعركت  الس عسف   2011إ نفعج عيفدة السف د  النسفتكعوى )  16
 .معن   النةوف  

أ فععل   يرةعنج تدر ي  لتةن    لفل نع قيل الندرس  ف  األعنعل النةلل   2010إ نعج الس د عيد النقصود )   17
 . معن   النةوف   تنعع  وتأث ر ذل  عل  الكفعالة االم

أ ف عل   يرةعنج كني وتر قعئم علف  الوسفعئل النت فددة لتةن ف  اللغف  للففل 2010شر ف نحند عل   حور   )   18
 .معن   النةوف   الحضعة 

أ فععل   يرةعنج إرشعدي لتةن   وع  ريعت األسر يخدنعت من  ف  الرعع ف  النتكعنلف  2010)  ةه  عيد الستعر19
  عل ف  تةن   نوارد األسرة معن   النةوف  .ودورهع الف

أ القففدرات اإلدار فف  لؤلنهففعت ففف  نوامهفف  صففراععت األيةففعال وعبلقتهففع 2011هففدى سفف  د السفف د  يهلففول  ) -20
 ينستوي وداال ال نل النةلل  معن   النةوف  .

ليشففر   لؤليةففعال ففف   أ إدارة ريفف  األسففرة لنواردهففع وعبلقتهففع يعلتةن فف  ا2011هففدي لكفف   سففل نعج الشففهعل ) -21
 نرحل  اللفول  النتأخرة معن   النةوف  .

معن ف  مودة الةدم اإلدار   ينؤسسعت النسة ج وعبلقتهفع يمفودة ح فعة النسفج    أ2011)هةعال  وسف الخول   22
 .النةوف  

ةن ف  أ فععل   يرةعنج ارشعدي يعسفتخدام تكةولوم فع الن لونفعت فف  ت2011والال عيد الرحنج نحند نصلف )  23
 .النةوف  معن    وع  شيعب المعن   لنتلليعت التصن م الداخل  للنسكج

أ تق  م المودة االةتعم   والتسوق   للنشروععت الصغ رة النقدن  للنراه الن ل   2011  إ ةعس س  د نحند يدر )24
 . معن   النةوف   وعبلقتهع يعدارة دخل األسرة

معن ف   .عبلق  إدارة الوالد ج للنوارد  يعتمعه األيةعال ةحو تكو ج وسرة أ 2011ون رة صبلح الد ج الةيرواي)  25 
 .النةوف  

أ وع  وننعرس  االم لنهعرات االتصعل ف  تري   االلفعل وعبلقت  يفعلتوافق 2011ا نعج احند الس د مليل ) -26
 الةفس  واالمتنعع  لد هم معن   النةوف  .

يف ج ال نفل النفعمور لريفعت االسفر وكفل نفج التواففق اللوامف   أ ال بلقف 2011سن رة عفلب عل فوة عفلب ) -27
 معن   النةوف  . عت االسر  وال بلق

أ:يرةفعنج ارشفعدي لتةن ف  وعف  وننعرسفعت االنهفعت اليفد بلت يأسفعل ب 2013فعلن  حسعج عيد الم فد دوام)  28
 الت عنل نع االلفعل اال تعم الن عق ج ذهة ع ا معن  النةوف  .

أ: الننعرسففعت اإلدار فف  لتلن ففذات النرحلفف  االعدا فف  ووثرهففع علفف  تحنففل 2013عيففد الحن ففد )   فف ة يففعل ف صففل29
 معن  النةوف  . النسئول   معن   كفر الش  .

أ وع  وننعرس  النراة لل نل التلوع  وعبلقت  يقفدرتهع علف  2013ا نعج عيد الحن د عيد هللا الوشعح  ) – 30
 معن  النةوف  . إدارة شئوج االسرة.

 أ القففففر  وعبلقتفففف  يعةنففففعل السففففلو  االسففففتهبلك  لبلسففففرة الر ف فففف  .2014ةهلفففف  حسففففج علفففف  نحنففففد )  -31
 معن  النةوف  .
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أ التغ فرات الس عسف   واالمتنعع ف  وعبلقتهفع ينسفتوى اللنفوح لفدى الشفيعب 2014ش نعال نصلف  اللاك  )   32
 .وقدرت  عل  اتخعذ القرار.معن   النةوف  

كل ف  االقتصفعد أ السلو  االقتصعدى لريف  االسفرة وعبلقتف  يعلسفلو  االدخعري.2015) ريعب رنضعج رف ت  33
 معن   النةوف  .النةلل  .

ففففعل وعبلقتهفففع يعلسفففلو  االمتنفففعع  \أ مفففودة الت لففف م ينسسفففعت ر فففع  االل 2015 ففف ةهفففعد علففف  رصفففعو)34
 لللفل.كل   التري   الةوع   ا معن   النةوف  .

أ ف عل ف  يرةفعنج ارشفعدى لتةن ف  وعف  النفراهق ج يفآداب السفلو  وعبلقتف  2015)  هةعال خن س عيفد ال ل فل  35
 . يعلنشعرك  االمتنعع  . معن   النةوف  

أ النبلالن  الود ف   للنسكج وعبلقتهع يعالنعج ف  الي ئ  النةلل   للفل نع قيل 2015ا نعج عثنعج نحند سعلم )  36
 .الندرس .معن   النةوف  

 .أالنشكبلت الت  توام  الن عق حرك ع وعبلقتهع يمودة الح عة.معن   النةوف  2016الةشعر)مبلال  سري ة  37
أ :ف عل   يرةعنج نقتفرح قفعئم علف  ةنفوذج التفدر س الفواق   فف  ت فد ل 2016شر ج شنس الد ج عيد القوى)  38

لففدي لعليففعت النرحلفف  التصففورات الخعلئفف  لففي   نفففعه م االقتصففعد النةللفف  وتةن فف  القففدرة علفف  اتخففعذ القففرار 
 .االعداد   ا معن   النةوف  

 لسج التقععد وعبلقت  يفأدرا  نشفكبلت النسفة ج االسترات م الوع  يعلتخل ل أ: 2016)  س  دسبلن   هةعال   39
 كل   االقتصعد النةلل    معن   النةوف  

كل ف   رة ف  النؤسسعت اإل وائ  أ : تةن   وع  النراهق ج يإدارة النشروععت الصغ 2017)سل م ا   الشعف    40
 االقتصعد النةلل    معن   النةوف  

تف  ففل يففرانج التةن فف  اليشففر   للن لنفف ج وعبلقتهففع يففإدارة النهففعرات الح عت فف  للففبلب  أ: 2017ر هففعم مففبلل) فف 41
 .كل   االقتصعد النةلل    معن   النةوف  الت ل م األسعس  

 بلب المعن   يعلتسوق اإللكتروة  وعبلقت  يعلرضع االستهبلك تةن   وع  لأ :2017) الهعم السواح  42
أ: الفدعم األسفري لنشفعرك  الشفيعب فف  ال نفل التلفوع  يعلنؤسسفعت الخ ر ف  وعبلقتف  2017سنعج مفودة )  43

 كل   االقتصعد النةلل    معن   النةوف   يإدارتهم لي   النوارد
ارشففعدي يعسففتخدام الوسففعئل النت ففددة لتةن فف  وعفف  الفت ففعت أ:ف عل فف  يرةففعنج 2017هعلفف  نحنففد ةففور الففد ج)  فف 44

 .النةوف   معن     تري   ةوع   اشنوجالنقيبلت عل  اللواج ينسئول عت الح عه االسر   ا
ن وقففعت تلي ففق االدارة االلكتروة فف  ينؤسسففعت اال ففوالال وعبلقعتهففع يمففودة أ: 2017 فف ا نففعج ايففراه م سففبلم )45

 ةلل    معن   النةوف  .الخدنعت.كل   االقتصعد الن
 تةن ف  وعف  وننعرسفعت األنهفعت تمفعة النشفكبلت اإلمتنعع ف  للنفرهق جأ :2017) سفرا وحنفد عيفد ال فعل    46

 معن   النةوف  .
فععل   يرةعنج ارشعدى لتةن   ادارة الذات لدى النروة وعبلقت  يعلنةعخ االسري.  :أ2018  غعدة سبلن  لعتر )47

 .لنةصورةتري   ةوع  ا معن   ا
أ:  تق  م النسعكج الذك   لحد ث  اللواج ف  ضوال نتلليعت التصن م الفداخل  2019وسعم س  د نحند خلف   )  48

 وعبلقت  يعلتوافق اللوام .تري   ةوع   اشنوج معن   النةوف  .
و للنشعرك  النسعةدة االمتنعع   للشيعب وعبلقتهع يعدارة الوقت النخصأ :2019)إ نعج نحنود كنعل شعه ج  49

 .معن   النةوف      االقتصعد النةلل ا ف  التةن   االمتنعع   واالقتصعد  
 

 رسائل ماجستٌر مازالت تحت اإلشراف: 
وعبلقتهع يعلرضع السكة  لري  االسرة.معن    التصن م الداخل  للنسكج:أ2012نحند) نةعل عيد الفتعح  1

   .النةوف  
  م منعل عت الي ئ  الندرس   وعبلقتهع يعلوع  الي ئ  لدي لفل النرحل  تق:أ 2014إ نعج إيراه م حةف )   2

 معن   النةوف   االنتأخرة
معن    االتوافق اللوام  وعبلقت  يداف    اإلةمعل لللعلي  المعن   :أ2014)ل ةب عيدهللا وحند الشةعوي  3

 .النةوف  
لن لونعت وعبلقتهع يمودة الح عة لدي الن عق الوع  يتكةولوم ع ا:أ 2014) هعمر نحند إ هعب نحند غبلب  4

 .معن   النةوف   اسن  ع
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أ: الوع  ينهعرة النشعرك  وعبلقت  يعلةنو اإلمتنعع  ف  نرحل  2018ون ة   فتح   نحن د عل   ك ف )  5
 . تري   ةوع   معن   اللقعل ق اللفول  النتأخرة كنع تدرك  االم يعلشرق  

أ: فععل   يرةعنج ارشعدي للحد نج نخعلر استهبل  الوميعت السر    2018يشري روفت خل ل نحروس)  6
 لدي الشيعب المعن  ا تري   ةوع   معن   اللقعل ق.

 أ : فععل   يرةعنج ارشعدي لتةن   وع  األنهعت يي   النهعرات الح عت   للفل التوحد2018ر هعم نحند )   7
 .تري   ةوع   معن   اللقعل ق، 

وع  األنهعت اليد بلت يعل عدات الغذائ   السل ن  ف  نرحل  أ: 2018) حسج عيدالرش د حةعج ايراه م  8
  .تري   ةوع   معن   اللقعل ق النراهق 

  
 رسائل دكتوراه مازالت تحت اإلشراف:

ف عل فف  يرةففعنج تففدر ي  لتةن فف  نهففعرات ذوى االحت عمففعت الذهة فف  :أ 2011صفففعال صففيح  حسففج ععشففور )  فف 1
 تصعد النةلل  ف  تكةولوم ع الت لما معن   النةوف  .الستخدام االق

أ النشففكبلت التفف  توامفف  فصففول الففدنج ينرحلفف  الت لفف م االسعسفف  وعبلقتهففع يعلنهففعرات 2015  سففلن  الةمففعر ) فف2
 السلوك   لذوى القدرات الخعص  الذهة  .معن   النةوف  .

ر عدة االعنعل لدي النقيل ج عل  التخرج نج  أ : يرةعنج ارشعدي لتةن   نهعرات2018نروة نندوح صد ق )    3
 الصم واليكم ينحعفد  الشرق  .

أ : اسفففترت م   إدارة تنكفف ج ذوي القفففدرات الخعصففف  حرك فففع وعبلقتففف  يعلسفففبلم 2018سفففعرة عيفففد الكفففر م )    4
 االمتنعع  ينحعفد  النةوف  .

 الصغ رة معن   النةوف  . أ :استراتم   ر عدة االعنعل ف  إدارة النشروععت2018ععئش  عرب )  5 
وع  ال عنل ج يعلنؤسسعت الت ل ن   ينهعرة التقنو ال علف  وعبلقت  يعلنسعةدة أ : 2018) هدوال نحند الملار  6

 االمتنعع   لذوي ص ويعت الت لما معن   النةوف  .
ي  وعبلقتهفع تةن ف  وعف  ال فعنل ج يأسفس الت عنفل نفع ومهفلة النلفع أ:2018) ةهعل  وسفف عيفد الفرؤف خل فل  7

 يضغول ال نلا معن   النةوف  .
 

 :والزقاٌق بجامعة المنوفٌة واالسكندرٌة والمنصورة مناقشتها رسائل  ماجستٌر تم
معن    .الننعرسعت اإلدار   للنراهق  ووثرهع عل  تصورهع لدورهع كري  وسرة:أ2000)نةعل نرس  الدسوق  -1

 النةوف  .
 واألةفعق عل  يةد الغذاال ال عدات الغذائ   لؤلسرة النصر  االرتيعل ي ج دراس :أ2000)النسلن ةمبلال نحند -2

  معن   النةوف  .
إدارة الشراال والتشغ ل واالستخدام والص عة   لي   األمهلة :أ 2000ةمبلال عيد السبلم نحنود دسوق ) -3

 النةلل   لدي عضوات ه ئ  التدر س يمعن   اإلسكةدر  .
معن    .دراس  عج التصن م الداخل  لدور الحضعة  ينحعفد  الشرق  :أ2000د)نة  نصلف  اللاك  نحن  -4

 النةوف  .
 معن   النةوف  . .تقو م الةدم اإلدار   لدور النسة ج ينحعفد  الغري   :أ 2001ةهل  حسج عل  سل م )  -5
معن    ألعنعل النةلل  وثر التحعق اللفل يدور الحضعة  عل  نشعركت  ف  ا:أ2001إ نعج الس د عيد النقصود) -6

 .النةوف  
 إلدارة نوارد األدوات واألمهلة النةلل   معن   اإلسكةدر  . يرةعنج إرشعدي فععل  :أ2002عيد السبلم)ةمبلال -7
 معن   النةوف  . عبلق  تخل ل الوقت والمهد يعلرضع السكة  لدي األلفعل.:أ2002راة   حندي ةي   حةف  ) -8
 نشكبلت إدارة النةلل الت  توام  ري  األسرة ف  ر ف نحعفد  النةوف  .:أ2002ر)رام   حلن  الس د يد -9

 معن   النةوف  .
معن    إدارة األلنعت األسر   وعبلقتهع يأي عد التوافق لدي األلفعل.:أ2003إ نعج صبلح إيراه م رلق ) -10

 النةوف  .
معن    ذ القرار لدى تبلن ذ الت ل م األسعس الي ئ  الندرس   وعبلقتهع يعتخع :أ2007هدى لك  سل نعج ) -11

 النةوف  .
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التصففن م الففداخل  لحمففرة لففبلب المعن فف  وعبلقتفف  يتففوافقهم الةفسفف   :أ2007شفف نعال وحنففد ةيففوي توف ففق) -12
 معن   النةوف  . االمتنعع .

ن ف  لوقفت فععل   يرةعنج إرشفعدي لل فعدة وعف  وننعرسفعت لفبلب المع:أ2007الوشعح ) إ نعج عيد الحن د -13
 معن   النةوف  . الفراغ.

 ل األعنعل النةلل   لري  األسرة الر ف   ض بلق  ي ج إدارة شئوج األسرة وتفال:أ 2007نتول  ) ش نعال ون ج  -14
 معن   النةوف  . الحضر  

مفعل التصفن م الفداخل  لحمفرة االقتصفعد النةللف   يعلنفدارس وعبلقتف  يإة:أ 2007) فعلن  نحند يهعال الد ج  -15
 معن   النةوف  . النهعم.

الننعرسفعت اإلدار ف  للفبلب النفدج المعن  ف  وعبلقتهفع يتقفد ر الفذات والرضفع  :أ2007عنفعرة )وسنعال س د  -16
 معن   النةوف  . الح عة.

معن    األنعج داخل الي ئ  النةلل   وعبلقت  يعلسلو  ال دواة  لدى األلفعل.:أ 2008نة  نحند لك  صقر ) -17
   .النةوف

 معن   النةوف  . ن ع  ر المودة لدي النستهل  عةد اخت عر األثعث والنفروشعت.:أ2008) نهع نحند ل  ة  م -18
وثر التصن م الداخل  لنسكج نحدودي الدخل علف  إةمفعل ريف  األسفرة لنهفعم :أ2008ويو خل ل) ونل إسنعع ل -19

 معن   النةوف  . ال نل النةلل .
فأعل فف  يرةففعنج إرشففعدي ففف  ضففوال الكتففعب والسففة  لتةن فف  لداب  :أ2008د سففل  وحنففد)ل ففعت عيففد النففة م ال -20 

 معن   النةوف  . . التصرف لنرحل  اللفول  النيكرة
يرةعنج إرشعدي لتةن   ي   القدرات االدر   لدي الفت عت االدرا ف   :أ2008فع لة وحند عيد اليص ر الد ب) -21 

   النةوف  .معن  .لدي الفت عت نج ولفعل الشوارع
أ ف عل ف  يرةفعنج إرشفعدي لتةن ف  النهفعرات اإلدار ف  فف  دفل الفوع  الفد ة  2009لراال س د عيفد الحن فد ) -22  

 لدرى ريعت اآلسر ينحعفد  الدقهل   معن   النةصورة. 
وثفرة فععل   يرةعنج إرشعدي لتةن   الوع  االسفتهبلك  لريف  األسفرة و :أ 2009عي ر  عس ج وحند إيراه م ) -23 

 معن   النةوف  . عل  إدارتهع للدخل النعل  لؤلسرة.
للعليففعت تري فف  ةوع فف  يمعن فف    دائأ:يرةففعنج ارشففعدي لتةنفف  الففوع  الغفف2010)  فف دعففعال عوضفف ج ايففراه م24

 .ينحعفد  الدقهل   معن   النةصورة النةصورة يفرع هع 
تةن ف  الفوع  يعلنشفعرك  فف  األعنفعل فععل ف  يرةفعنج إرشفعدي ل أ2010نصلف  نصلف  اللاكف  )  ش نعال   25

 .معن   النةوف   النةلل   لنرحل  اللفول  النتأخرة
أ يرةعنج ارشفعدي لتةن ف  وعف  وقفدرة اللففل فف  نرحلف  اللفولف  النتفأخرة 2014  انعل الس  د ايراه م ان ج)26

 معن   النةصورة.يعدارة ي   النوارد الشخص  .
  معن   النةوف  ..عبلقتهع يعدارة اللوم  لنوارد االسرةاالدواراللوم   أ2011)الشيش ريعي ر عيد الرحنج -27
 معن   النةوف  . النهعرات الق عد   لري  األسرة وعبلقتهع يمودة الح عةأ 2014)الشعف  ش نعال لك    28
رد   ريفف  األسففرة يففدور المن  ففعت األهل فف  وعبلقتهففع لنففواعففوأ 2014) غعدة عل  عيد الدعهر عيد الرحنج  29

 معن   النةوف  .. األسرة

أ النتلليعت التريو   البللن  الشفيعع حعمفعت النسفة ج فف  دور وةفوادي الرعع ف  2014سعلم ) حس ج   حةعج  30
 ينصرا  معن   النةوف  .

الت ل ن ف  وعبلقتهفع يداف  ف  اإلةمفعل الدراسف   عتن ع  ر مودة النؤسسف أ2014شةدى)نح  ند رض      ع   دععال 31
  ا كل   االقتصعد النةلل  معن   النةوف  .يعت النرحل  الثعةو  لدى لعل

كل ف  االقتصفعد  .أ: الهو   الثقعف   وعبلقتهع يعلتصن م الداخل  لنسكج حد ث  الفلواج2016ن  س  د الد ب )   32
 النةلل  معن   النةوف  

هفع يترشف د المهفد اليشفري للن فعق النبلئنف  الود ف ف  للنسفكج وعبلقتأ :1017)ةهعل  فه م نحنفد ايفو الحسفج   33
 معن   النةوف  .ااشنوج كل   التري   الةوع    حرك ع

أ : الرضع عج س عس  الحد االدة  لؤلمور وعبلقتف  يعلسفلو  االسفتهبلك  لؤلسفرة ا كل ف  2018  ا نعج كش  )34
 شنوج معن   النةوف  .االتري   الةوع   

للنبليفس النةلل ف  للسف دات فف  ضفوال نفوارد االسفرة.  نعت ن عصرةتةف ذ تصن  أ2019   نةعل نس د عيد هللا)35
 كل   تري   ةوع   معن   النةوف  .
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أ نقترح لتلو ر نمعل إدارة النةفلل فف  نفعدة االقتصفعد النةللف  للنرحلف  الثعة ف  2019  نروة احند فؤاد ل )36
 وجا معن   النةوف  .نج الت ل م األسعس  ف  ضوال ن ع  ر المودة ا كل   التري   الةوع   وشن

 
 :  وحلواج  واللقعل ق يمعن   النةوف   واالسكةدر   والنةصورة نةعقشتهع رسعئل دكتوراه تم

استخدام ري  األسرة لوسعئل التكةولوم فع وعبلقتف  يتخلف ل نفوارد األسفرة  :أ2007)    وم دة نحند ةصر حنعد1
 .معن   النةوف  

يعد  اإلدار   دبلل القراج والسفة  الةيو ف  دراسف  تحل ل ف  تلي ق ف  فف  الن :أ2007  إ نعج صبلح إيراه م رلق)2
 .داف    السلو  اإلداري معن   النةوف  

عبلقفف   خففروج  النففروة لل نففل ونفهففوم ونسففتوى وداال النففروة للنهففعم األسففر   :أ 2007شفف  ب )  فف هيفف  هللا علفف  3
 معن   النةوف   . والتوافق اللوام 

عبلق  ال عنل النعدي وال عنل الد ة  يعلسلو  االستهبلك  لري  األسفرة  وسفيل  :أ2008)  عي ر عيده نحند عل 4
 معن   نةوف  . تف  ل الوع  الد ة  االستهبلك  لري  األسرة

 .قععد فععل   يرةعنج إرشعدي لتوع   كيعر السج ينشكبلت نرحل  الت:أ2008)إ ةعس إيراه م عيد ال ل ل  -5
 .ي ج لبلب معن   النةوف  الرضع السكة  وعبلقت  يةنل ال بلقعت األسر   :أ2008وخ )إةم  س  د الحن د الل -6

يرةفعنج إرشفعدي إلدارة األلنفعت األسفر   وعبلقتف  يفعلتوافق وللوامف   :أ2008  ةعد   عيد النة م الس د عفعنر) 7
 النةصورة. معن   

النففدارس علفف  الحعلفف  الصففح   والغذائ فف   تففأث ر السففلو  الغففذائ  لتبلن ففذ :أ2009علفف  عيففد اللل ففف عثنففعج ) -8
 .ينحعفد  النةوف  

فععل ف  يرةفعنج قفعئم علف  الوسفعئل النت فددة لتةن ف  القفدرة علف  إدارة :أ 2009هةعال وحند شوق  نحند ش ح  ) -9
 معن   النةوف   الوقت لدي لبلب المعن   ف  نشعركتهم ف  األةشل  المعن    النختلف   

معن   فععل   يرةعنج إرشعدي لتةن   وع  لعليعت المعن   ف  تيس ل :أ 2009لم د دوام )ون رة حسعج عيد ا -10
 .النةوف  

أعبلقف  الفوع  الغفذائ  والنليسف  يعلسفلو  االسفتهبلك  لفدي اللعليفعت 2009رحفعب نحفروس نحنفد عيفدة )  11
  معن   النةوف  المعن  عت النصر عت والس ود عتا 

دراس  السلو  االستهبلك  للر ف عت يي   قرى نركفل لةلفع نحعفدف  :أ2010فعلن  نصلف  حسج س د )  12
 معن   االلهر. –الغري   

رات الح عت ف  كل ف  الخدنفف  عدور خدنف  المنععف  فف  اكسفعب الشفيعب النهف:أ 2011حفعتم من ف  نحنفد علف  ) ف 13
 االمتنعع ا معن   حلواج.

ارشففعدي لتةن فف  الففوع  االسففتهبلك  قسففم علففوم تصففن م وتق فف م يرةففعنج :أ 2011)  فف دعففعال نحنففد لكفف  حففعفد14
 االغذ  ا كل   اللراع  معن   اللقعل ق.

أ : ادارة الوقفت وااللنفعت االسفر   وعبلقتهنفع يفعلتوافق االسفري لفدي 2014  رشفع السف د احنفد نحنفد ففرج )15
 ي   االنهعت ال عنبلت. معن   النةصورة.

أسلوب اخت عر شر   الح عة وعبلقت  يعلقفدرة علف  إتخفعذ أ وع  الشيعب ي2014ونعة  قلب نحند رضواج ) -16
 معن   النةوف  . كل   االقتصعد النةلل ا االقرار وتحنل النسئول   

القدرات االدار   النهعت االلفعل التوحد  ج وال عد  ج وعبلقتهفع يفي    أ 2014روض  حنلة ويو الفضل ) -17
                                   معن   النةوف  . ا اشنوج   كل   تري   ةوعندعهر االةهعل الةفس  لد هج . 

انكعة   تف  ل دور الخر ج ف  نمعل تأث فث النسفكج فف  ضفوال نتلليفعت سفوق  أ:2015نهع نحند ل  ة  م )  18
 كل   تري   ةوع   اشنوج ا معن   النةوف  . .ال نل 

  النخلفعت النةلل   وعبلقتف  يعلرضفع عفج الح فعة : اسلوب ري  االسرة ف  التخلو نجأ 2015ش نعال ضيش )  19
 معن   النةوف  .كل   االقتصعد النةلل   ا
أ إدارة النشروععت الصغ رة وعبلقتهع يعالنج الةفس  لفدى ع ةف  نفج وصفحعب 2015ش نعال نتول  حسعة ج)  20 

 معن   النةوف  . كل   االقتصعد النةلل  النشروععت الصغ رة.
 ادارة االم لبللنعت االسر   وعبلقتهع يعستخدام اللفل ألدااله ال قل  لنوامه  نشكبلت  :أ 2015)  الس  د  هي  21

 .  معن   النةوف   تري   ةوع   اشنوج ا
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فععل فف  يرةففعنج ارشففعدى لتةن فف  وعفف  السففلو  الصففح  للنشففكبلت الةفسفف   أ 2015)صفففعال صففعير ل نوةفف    فف 22
  .معن   النةصورة    كل   تري   ةوع   اهقعت واالمتنعع   والصح  االةمعي   لفت عت النر

 كل   ادارة وقت الفراغ لدى الشيعب المعن   وعبلقت  يعلنةعخ االسريأ 2015)عيد هللا نحند  نحند ان رة  23
   .معن   النةصورة   تري   ةوع   

قد ر الذات والنشكبلت أ: االسعالة لللفل وتأث رهع عل  الةنو والتحص ل الدراس  وت2016دععال فؤاد عثنعج)  24
  معن   االسكةدر  . اكل   اللراع  اقسم االقتصعد النةلل  السلوك   والةضج االمتنعع  

أ : ال وانل النرتيل  يتغ رات سج ال أسا  قسم االقتصعد النةلل  ا كل   2017هي  نحند  سري رشواج)  25
 .معن   االسكةدر  االلراع  

أ : فععل   يرةعنج تدر ب لتةن   ي   النوارد اليشر   للشيعب المعن   2018)لن عال نحند نحند عيد الحل م  26
إلقعن  نشروععت صغ رة لتدع م ق م النوالة  قسم اقتصعد نةلل  ر ف  تخصو إدارة نةلل كل   اللراع  معن   

 .اللقعل ق
كل   حعفد  النةوف  .أ   ترش د استهبل  :دراس  امتنعع   للنروة الر ف   ين2018) نعهر عثنعجا نعج   27

 معن   النةوف  . االلراع 
أ يرةعنج ارشعدي لترش د االستهبل  للنقيول ج عل  اللواج ا قسم االقتصعد النةلل  2019  دععال الةمعر )28

 اكل   اللراع  معن   اإلسكةدر  .

 

 :ــتذريبيت في مجال التخصصالخبزاث ال

 ن العزبيطداخل و بالو  تبيالتذريالمشاركت الفاعلت في العذيذ من الذوراث 
فٌم ا ٌل ً قائم ة ب بعض ال دورات   أ ــ الذوراث  التذريبيت لتنميت قذراث المستزشذين وتحسيين اددا  داخيل وخيارص مصز:يـ

  :ـاالعداد لها وتنفٌذها   وورش العمل التً تم 

كل ف  االقتصفعد النةللف  ي لي ئ قلعع ا ارشعد   نج قعفل  175النشرف الفة  واالكعد ن  عل  اعداد وتةف ذ وتس ر   
فف  نمفعالت النهفعرات الح عت ف  واتخفعذ النفروة الر ف ف  وننعرسعت ال  قري ونراكل نحعفد  النةوف   لتةن   وع  

 .1/6/2013وحت  االج  4/6/2007ف  الفترة نج القرار 
 اآلدابن   النةوف   للعليعت كل   دورة تدر ي   إلعداد فت عت النستقيل  تةدنهع ادارة رعع   الشيعب ينقر مع تةف ذ  

 .4/3/2012معن   النةوف   
 معن   النةوف  .لل عنبلت والنودفعت ي أ 2007/ 14/5   12) والنشكبلتالقرار وحل  التخعذ تدر ي     دورة 
   ألعضعال ه ئ  التدر س قسم ادارة النةلل يكلأ 1/2009/ 27 25) اإلدار  النهعرات عج تةن     دورة تدر ي    

 معن   النةوف  .االقتصعد النةلل  
التخلف ل االداري لخفدنعت نركفل ي نؤسسفعت االسفرة  يفإدارةالنهفعرات الح عت ف  وعبلقعتهفع دورة تدر ي   ي ةواج   

 .2014/ نع و 11ينسقل سللة  عنعج  التدر ب 
 التففدر ب  ينسففقل  نركففل التخلفف ل االداري لخففدنعت فف دورة نهففعرات االتصففعل وادارة التفففعو  وحففل النشففكبلت ي

 .2014 رسيتني/ 6سللة  عنعج 
سفللة  عنفعج   نركل التخل ل االداري لخفدنعت التفدر ب  ينسفقل  دورة ادارة الوقت والمهد والتفك ر االيتكعري ي

 .2014 ةوفنير/ 14
د النةلل    دورة تخصص     ويحعث علم إدارة النةلل.. ي ج الحد ث والتحد عت  نركل الخدن  ال عن  كل   االقتصع

 .26/6/2018  معن   النةوف   
 2006:/  2002فتزة االعارة ب  : دولت االماراث العزبيت المتحذة 

أ يمعن فف   االنففعرات ال ري فف   2003فيرا ففر  5-2 فف دورة عففج نؤشففرات الةففوع االمتنففعع  للسففكعج والتةن فف  ) 1
 النتحدة . 

أ يمعن ف   االنفعرات ال ري ف   2002وول وكتفوير  ) ERMSS  دورة عج ةدفعم إدارة دعفم اليحفوث إلكتروة فع  2
 النتحدة.

 أ يمعن    االنعرات ال ري   النتحدة.  2002د سنير  10  دورة إشكعل عت اليحث ال لن  ف  ال لوم اإلةسعة   ) 3
أ  2002سيتنير 23  دورة عج النشعر ع اليحث   الننول  نج يدا   يلورة فكرة اليحث إل  إعداد التقر ر الةهعئ )4

 معن   االنعرات ال ري   النتحدة.
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 فف اعففداد وتةف ففذ دورة تدر ي فف  يعلت ففعوج نففع نركففل الت لفف م النسففتنر ) لتةن فف  التفك ففر عةففد اللفففلأا الففدورة نومفف  5
 معن   االنعرات ال ري   النتحدة. 2004اير ل 24/28لنومعت ر ع  االلفعل يولارة التري   والت ل م  ف  

لل عنل ج يعلمن  فعت االهل ف   نؤسسعت رعع   االسرة واللفول  ف  حل نشكبلت النمتنع ورة تدر ي   عج ددور  6
 االنعرات ال ري   النتحدةيدول   .2005يدول  االنعرات ف  نعرس /

الخعصف  يفعل  ج   تحفت عةفواج ) هةدسف  االةتيفعه واالداال ال قلف  لللففلأ  الفولة يندرسف  االتحفعد    تةف فذ دورة 7
21/12/2005 . 

/ 4/ 17الدي عة ف  تحفت عةفواج ) سفة  وولف  لواجأ فف   النفروة  اعفداد والقفعال دورة للن لنفعت والفت فعت يمن  ف  8
 .االنعرات ال ري   النتحدة.يدول   2006

 الح عت  والت ل م عل  نسرح الولارة يدي  تحت عةواج )النهعرات  التري    القعال ةدوة ف  النوسم الثقعف  يولارة 9
 االنعرات ال ري   النتحدةيدول   .2006/ 2/ 8عق جأ وتأه ل الن 

تحففت عةففواج )ك ففف  يففأيودي  النسففلح يفةففدق القففوات  2006للففبلب ن سففكر غففرس لا ففد ل ففعم  اعففداد دورة فف 10
 االنعرات ال ري   النتحدةيدول   .27/4/2006ةتخل  الحواملأ 

 ال قل ف  اليرنمف   تحت عةواج ) يأيودي  ح النسل  اعداد وتةف ذ ورش  عنل ين سكر غرس لا د يفةدق القوات 11
 االنعرات ال ري   النتحدةيدول   .4/2006/ 28وصةعع الح عة أ 

/ 15ف  سة  اول  لواج أ  ف   األنون يعلنقعم  ي ةواج ) نشكبلت  التري    القعال نحعضرة ععن  للعليعت كل   12
 االنعرات ال ري   النتحدةيدول   .5/2006

 ةفواج يالدي عة   تستهدف الن لنفعت ونمفعلس االنهفعت    النروةاالمتنعع  يمن     يعلةعديدورة    إعداد وتةف ذ13
االنففعرات ال ري فف  يدولفف   2006/ 21/5 فف 20النيكففرة والوسففل  أ ففف  الفتففرة نففج  النرحلفف ففف   اللفولفف )اسففرار 
 .النتحدة

 جاألخصفففعئ  الت لففف م يففدي  تسففتهدف و التري فف  فف اعففداد وتةف ففذ دورة يعلت فففعوج نففع قسففم الن سفففكرات يففولارة 14
االمتنعع ج واول عال االنور وتم القعئهع ف  ندارس الن عل  يعل  ج تحت عةواج )ك ف ةيحر داخفل الن سفكراتأ فف  

1 /6/2006. 
 

 ادنشطت العلميت والتطبيقيت

 : أوال: النشاط التدرٌسً 

 . لطالب مرحلة البكالورٌوس أ ـ   المقررات التدرٌسٌة   

  الفرق  الثعلث   ش ي  إدارة. نؤسسعت اللفل اللي    والن عقإدارة   

 . نقرر عبلقعت وسر     الفرق  الثعلث    ش ي  إدارة 

 . نؤسسعت النسة ج   الفرق  الراي   إدارة 

 لش يت  االقتصعد النةلل  والتري   ا اإلدارة. – الفرق  الثعة   –ةنو اللفل ورعع ت   علم ةفس نقرر 

 عن    الفرق  األول .نقرر الصح  ال  

 .  نقرر ندخل االقتصعد النةلل    الفرق  األول 

 . نقرر تأث ث النسكج وتمن ل    الفرق  الثعلث 

 .نقرر ادارة نؤسسعت اللفول  ) وا بأ  علفرق  الراي     ش ي  ادارة نةلل 

  درةاة لشعب –الفرقة الثانٌة ادارة االدوات واالجهزة المنزلٌةـ 
 

 :جامعة االمارات العربٌة ـ كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌةـ  تدرٌسها بقسم علوم االسرةتم  راتقرمـ  ب

  .صح  االسرة والي ئ  ) يعللغ  األةمل ل  أ   نستوى رايع   لعليعت قسم علوم االسرة 

  ل  ج يفع صح  ورعع   اللفل   نستوى ثعلث   لعليعت قسم النةفعهج  وقسفم االةتسفعب النومف  يكل ف  التري ف
 .ايودي  ودي  وفرع  

 . رعع   االم واللفل   نستوى رايع   لعليعت قسم علوم االسرة 

 .الندخل إل  علوم األسرة    لعليعت قسم علوم االسرة 

  ومن  عت تةن   النمتنع قسم علوم االسرة ينراكل رعع   االنون  واللفول ي   التدر ب الن داة. 

 ر   والنؤسس   ورعع   األم واللفل.يحوث تلي ق   ف  نمعل ال بلقعت األس 



 31 

  .نوضوععت خعص  ف  نمعل ال بلقعت األسر      لعليعت قسم علوم االسرة 
 .  حلة الدراسات العلٌاالمقررات التدرٌسٌة لطالب مر -ج  

     دكتوراه .الفرق  الثعة   ا   –عبلقعت وسر   ونشعكل ععئل 

   دارة نةلل .دكتوراه إ –الفرق  األول   –ةنو لفل وتلوره 

     لديلوم إدارة النةلل وترش د االستهبل   –نشعكل وسر . 

  دكتوراهالفرق  الثعة   ا   –إدارة نؤسسعت األسرة واللفول   نتقدم. 

    تةد م الوقت والمهد     لديلوم إدارة النةلل وترش د االستهبل. 

 .تصن م ود كور النةلل   الفرق  الول  دكتوراه 

    ديلوم النةلل وترش د االستهبل   ترش د االستهبل   . 

   نعمست ر إدارة نةلل  –الفرق  الثعة    –تةن   نوارد األسرة. 

   نعمست ر إدارة نةلل  –الفرق  األول   –إدارة نةلل نتقدم. 

 نعمست ر إدارة نةلل –الفرق  األول   وتحل ل ي عةعت   لرق يحث. 

   دكتوراه   تريوي. ترش د استهبل  ووسعئل اعبلم   الفرق  االول 

 . يرانج ترش د استهبل    الفرق  الثعة   دكتوراه ادارة نةلل 

 
 األنشطة العلمٌة والتطبٌقٌة :  انٌثا

 ـ االشتراك فً العدٌد من المؤتمرات المحلٌة والقومٌة والدولٌة :

 قتصعد النةلل  تحت ش عر االقتصعد النةلل  والتةن     كل   االبلقتصعد النةلل  ل النصري نقرر النؤتنر
 .  1996نعرس 25/ 24  معن   النةوف   ف  

  فف  معن فف   النسففعهن  الف علفف  ففف  النففؤتنر النصففري الخففعنس لبلقتصففعد النةللفف  يكل فف  االقتصففعد النةللفف 
النةوف فف  والنشففعرك  ففف  اللمففعج التحضفف ر    واالشففترا  كن قففب ففف  ملسفف  إدارة النةففلل والنؤسسففعت ا واعففداد 

 م.2000 ول و   17   16   للنؤتنر ف  الفترة نج التوص عت الختعن

   النسعهن  الف عل  ف  النؤتنر ال ري  لبلقتصعد النةلل  وتةن   األسر ة يكل   االقتصعد النةللف      معن ف
النةوف فف   والنشففعرك  ففف  اللمففعج التحضفف ر    واالشففترا  كن قففب ففف  ملسفف  إدارة النةففلل والنؤسسففعت ا واعففداد 

 م .2001سيتنير   4  2عن   للنؤتنر ف  الفترة نج  التوص عت الخت

   النشعرك  يةشر وإلقعال يحث  ف  نؤتنر دور االقتصعد النةلل  ف  اللراع  والي ئ  والت ل م وال نل األهل
 .2001نعرس  27   26تحت رعع   من    اإلسكةدر   لبلقتصعد النةلل  يعإلسكةدر   ف  الفترة نج 

 حفث فف  النفؤتنر الخفعنس إلدارة األلنفعت والكفوارث الفذي عقدتف  وحفدة يحفوث النشعرك  يةشفر وإلقفعال ي
 م. 2000 10/ 28األلنعت يكل   التمعرة   معن   ع ج شنس ف  

  ال ريف  والفذي عقفد يأكعد ن ف  ةفع ف النشعرك  يةشر وإلقعال يحث ف  نؤتنر ال نل التلوع  واآلنج ف  الفولج

 م .2000سيتنير  27   25  ال ري   الس ود   ف  الفترة نج ال ري   لل لوم األنة    يعلر ع  الننلك

  النشعرك  يعلحوار والنةعقشف  فف  النفؤتنر اإلقل نف   ال ريف  الثفعة  لرعع ف  النسفة ج والفذي  ةدنف  نركفل
 . 2001نع و  6  5الرعع   الصح   واالمتنعع   للنسة ج يمعن   حلواج ف  الفترة نج 

 ل لن  السعدس لبلقتصعد النةلل  تحت عةواج   االقتصعد النةلل   ووفعق النشعرك  ف  نةعقشعت النؤتنر ا
 م.2000اير ل  24/  23النستقيل   يكل   االقتصعد النةلل  يمعن   حلواج  ف  

    لللفب النشعرك  يعلحوار والنةعقشف  فف  ملسفعت النفؤتنر ال لنف  السفةوي الثفعنج عشفر للمن  ف  النصفر

 ين هد الدراسعت ال ل ع واليحوث / معن   اإلسكةدر   .    2000 وة و  22/ 20ج والقعةوج النة قد ف  الفترة ن

   النشعرك  يعلحوار والنةعقش  ف  نؤتنر استرات م   الت ل م الةوع  ف  نصر يكل   التري ف  الةوع ف  يفدن عل
 م . 2001نع و 3  2معن   النةصورة ف  الفترة نج 

 ونةعقشفعت ورش عنفل يفعلنؤتنر الثفعة  للنملفس القفون  للنفروة  النشعرك  والنسفعهن  الف علف  فف  ف عل فعت
   والنة قففد ينقففر نركففل القففعهرة الففدول   2007   2002تحففت عةففواج   النففروة النصففر   .. والخلفف  القون فف 

 م.   2001نعرس  15   13للنؤتنرات يند ة  ةصر ف  الفترة نج 

  اج   النفروة والنشفعرك  الس عسف     يرئعسف  النشعرك  ف  ورش عنفل النةتفدى الفكفري الثفعة   تحفت عةفو
 م.2000/  7/  12الس دة سولاج نيعر  رئ س النملس القون  للنروة ف  
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   النشعرك  والنسعهن  الف عل  ف  ف عل عت ونةعقشعت ورش عنفل النفؤتنر الثعلفث ليحفوث معن ف  اإلنفعرات
 .2002ال ري   النتحدةا فةدق روتعةع ال  جا إير ل 

 ق  عنل ف  النؤتنر الرايع لمن    نتلوع  االنعرات ي ةفواج )ال نفل التلفوع  ودورة فف  النشعرك  يور
  2003نعرس  24/ 23الرعع   النؤسس   لكيعر السج يدول  االنعرات ال ري   النتحدة . 

  2003فيرا ر  5/ 2النشعرك  الحضور ورش  عنل ي ةواج ) نؤشرات الةوع االمتنعع  أ نج . 

 2003فيرا ر  23/25وع الخل م  للتدر ب والتود ف النشعرك  ف  االسي. 

    2003وير ل  27/28النشعرك  ف  النؤتنر السةوى الرايع لمعن   االنعرات ال ري . 

  النشعرك  والنسعهن  الف عل  ف  ف عل عت ونةعقشعت ورش عنل يعلنؤتنر السفةوي لكل ف  ال لفوم اإلةسفعة   و
 .2003عل والت عنل  افةدق ه لتوج ال  جا نعرس االمتنعع   تحت عةواج   ال ولن  التفع

  النشففعرك  والنسففعهن  الف علفف  ففف  ف عل ففعت ونةعقشففعت ورش عنففل يةشففر يحففث يففعلنؤتنر القففون  لئلقتصففعد
 .2004النةلل  ا معن   النةوف   ا فيرا ر 

  كل فف  يففعلنؤتنر القففون  الرايففع عشففر لالنشففعرك  والنسففعهن  الف علفف  ففف  ف عل ففعت ونةعقشففعت ورش عنففل
 .2008االقتصعد النةلل  معن   النةوف   

  يففعلنؤتنر ال لنفف  السففةوي ) ال ريفف ا والففدول  االولأ االعتنففعد  نقففرر ملسفف  ادارة النةففلل والنؤسسففعت
كل ف    االكعد ن  لنؤسسعت ويرانج الت ل م الت ل م ال عل  والةوع  ف  نصر وال علم ال ري   الواقفع والنفأنول  فف 

 .2009اير ل  9_8 عن   النةصورةالتري   الةوع   م

   نؤتنر الت ل م االلكتروة  ينركل ل ج يمعن   اليحر ج  والنسعهن  الف عل  ف  ف عل عت ونةعقشعت النشعرك
 .2010اير ل  6/8ف  

  أ الثففعة ا والففدول  الخففعنس يففعلنؤتنر ال لنفف  السففةوي ) ال ريفف  نقففرر ملسفف  ادارة النةففلل والنؤسسففعت
والفدول  فف   لنؤسسعت ويرانج الت ل م الت ل م ال عل  والةوع  ف  نصر وال علم ال رباالعتنعد االكعد ن  

 .2010اير ل /  15  14كل   التري   الةوع   معن   النةصورة 

  ش عرة االقتصعد النةلل  فف   رئ س ملس  ادارة النةلل النؤتنر ال ري  السعدس عشر لبلقتصعد النةلل  
 .2013عد النةلل . سيتنر خدن  الصةعع  ف  نمعل االقتص

   رئفف س ملسفف  ادارة النةففلل يففعلنؤتنر ال لنفف  الففدول  االول لكل فف  التري فف  الةوع فف  معن فف  النةوف فف   يكل فف
 . 2013اير ل  التري   الةوع   ا معن   النةوف  .

 نقففرر ملسفف  ادارة النةففلل والنؤسسففعت  يففعلنؤتنر ال لنفف  السففةوي ) ال ريفف  الخففعنسا والففدول  الثففعة أ 
االعتنعد االكعد ن  لنؤسسعت ويرانج الت ل م الت ل م ال عل  والةوع  ف  نصر وال علم ال رب والدول  ف  

 .2013اير ل /  15  14كل   التري   الةوع   معن   النةصورة 

    رئ س ملس  ادارة النةلل يعلنؤتنر ال لن  الدول  االول لكل   التري   الةوع   معن   النةوف   ا  يكل
 .2014ري   الةوع   ا معن   النةوف   اير ل الت

  النشفعرك   والنسفعهن  الف علفف  فف  ف عل فعت ونةعقشففعت النفؤتنر التريفوي الففدول  السفعدس ةحفو س عسففعت *
 .2014/ اير ل معن   اللف ل  الننلك  االردة   الهعشن   30/ 28تريو   فععل  

  لث لبلقتصعد النةلل    االتمعهعت الحد ث  ف  الثع رئ س ملس  ادارة النةلل يعلنؤتنر ال لن  الدول
 .2015نع و  6 4اليحث ال لن  رؤ   تةنو     كل   االقتصعد النةلل  معن   حلواج نج 

 ال لن  السةوى ال ري  الثعة  عشر   الدول  التعسع   تلو ر نخرمعت رئ س ملس  ادارة النةلل ينؤتنر
كل   التري   الةوع   معن      ف  ضوال التةعفس   ال علن   الت ل م ال عل  الةوع  ف  نصر وال علم ال ري

 .2017  اير ل 12/13النةصورة 

    نحكم يعللمة  ال لن   ورئ س ملس  ادارة النةلل ينؤتنرال لن  الدول  األول لكل   التري   الةوع   معن
 .يشرم الش   2017اكتوير28 26كفر الش   ا 

 دارة النةلل ينؤتنرال لن  الدول  الثعة  لكل   التري   الةوع   معن   نحكم يعللمة  ال لن   ورئ س ملس  ا
 .يشرم الش   23/2018 22لةلعا 

    نحكم يعللمة  ال لن   ورئ س ملس  إدارة النةلل يعلنؤتنر الدول  األول لكل   التري   الةوع   معن
 ينقر إدارة معن   اللقعل ق. 2/3/2019اللقعل ق 
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   ورئ س ملس  إدارة النةلل ينؤتنر ال لن  الدول  الثعلث لكل   التري   الةوع   معن    نحكم يعللمة  ال لن
 يعلغردق . 2019/ /اير ل9 6لةلع 

    نحكم يعللمة  ال لن   ورئ س ملس  إدارة النةلل ينؤتنر ال لن  الدول  لكل   التري   الةوع   معن
 يعلنةصورة. 2019/ اير ل/25النةصورة 

 لن   ون قب ملس  إدارة النةلل ينؤتنر ال لن  الدول  لكل   التري   الةوع   معن   نحكم يعللمة  ال 
 17/2019  اير ل 18اإلسكةدر  

 
 : خدمة المجتمع  : ثالثا

 :ــجمهورٌة مصر العربٌةأ :    
نج   وعنل كنستشعر علن  ينركل دار الحةفعج للتأه فل الفكفري كنفع وشفعر  فف  إعفداد وتلفو ر وتةف فذ ي ف  اليفرا

الخعصفف  يتففدر ب األفففراد نففج ذوي اإلععقففعت الذهة فف  يفف  ففف  نمففعالت التواصففل االمتنففعع  واألةشففل  الحرك فف  
 .2009/ 1995نج  والدران   والبلنعج والي ئ  واالقتصعد النةلل  واالستقبلل الذات 

ج و نشرف  الندج المعن       الت عوج نع نركل الة ل للت ل م والتدر ب واألعبلم ف  تدر ب األخصعئ  ج االمتنعع  
 8/ 20يعإلسففكةدر   ونوضففوع التففدر ب عففج   النغتريففعت ونشففكبلت ال صففر   ينقففر النركففل يعإلسففكةدر   ففف  

 م . 2000/
 فف الت ففعوج نففع نركففل الة ففل للت لفف م والتففدر ب واألعففبلم ففف  تففدر ب األخصففعئ  ج االمتنففعع  ج ونففد ري ونشففرف  

ضففوع التففدر ب عففج   الرعع فف  الصففح   والةفسفف   للفففل اإل ففواال    ينقففر نؤسسففعت اإل ففواال يعإلسففكةدر   وكففعج نو
 م .  2001/ 4/  22النركل يعإلسكةدر   ف  

  الت عوج نع نستشعر رئ س معن   النةوف   لشئوج خدن  الي ئ  ف  وةشل  القوافل النتكعنل  لخدن  وففراد النمتنفع   
لر ف   ف  ننعرستهع للحد نج التلوث الي ئ  ف  ال عم المفعن   يقرى نحعفد  النةوف   نج خبلل تةن   وع  النروة ا

 م. 2009/ 2000
قعلف  ارشعد   نج كل   االقتصعد النةللف  الف   تس   وخنس ج تس رتةف ذ وعل  اعداد وواالكعد ن    النشرف الفة  

 .1/3/2010االج وحت   4/6/2007ف  الفترة نج  تةن   وع  النروة الر ف  ل قري ونراكل نحعفد  النةوف  
 فف ولقففعال نحعضففرة ععنفف  ضففنج دورة تدر يفف   إلعففداد فت ففعت النسففتقيل  تةدنهففع ادارة رعع فف  الشففيعب ينقففر معن فف  

 .4/3/2010النةوف   للعليعت كل   االداب معن   النةوف   
 .2012  القعال نحعضرة ععن   تةن   القدارت اإلةتعم   للنسة ج  يإدارة الشئوج االمتنعع  ا  نعرس 

    ولقعال نحعضرة ععن   ال عدات والتقعل د وعبلقتهع يعلتةن    يعنعة  النروة وريعت االسر يمن    الهبلل االحنر 
 .2013يشي ج الكوم النةوف  انع و 

  القعال نحعضرة ععن  الرعع   الغذائ   عير نراحل ةنو االةسعج لريعت االسر والرائدات الر ف عت النترددات عل  
 . 2013لبلعبلم يشي ج الكوم. فيرا ر نركل الة ل 

 4    ولقعال نحعضرة ععن   نحددات تحق ق الذات لدى النراهق  للعليعت الثعةو   ال عن  يندارس شي ج الكوم
 .2013اير ل

األسيعب ا دعهرة اللبلق ف  النمتن عت ال ري        القعال حعضرة ععن    نركل الة ل لبلعبلم شي ج الكوم ي ةواج
 .2014نع و   وال بلج واآلثعر 

  ولقعال نحعضرة ععن  ضنج دورة تدر ي   النهعرات الح عت   وعبلقتهع يعدارة شئوج النةلل ةدنهع نركل 
 .سللة  عنعج .2014/ ةوفنير 14التخل ل االداري لخدنعت التدر ب  ينسقل 

حت عمعت الخعص  ضنج الحفل الخ ري االول لصعلح ذوى اال النشرف الفة  واالكعد ن  عل  اعداد وتةف ذ  
 .25/2/2015اةشل  من    خدن  النمتنع يقعع  النؤتنرات الكيرى يعدارة المعن   يتعر   

الن ر  الخ ري االول لصعلح نؤسسعت الرعع   االمتنعع    النشرف الفة  واالكعد ن  عل  اعداد وتةف ذ  
 .7/4/2015م ف  وذوى االحت عمعت الخعص  يعلدور االرض  يكل   الحقوق يشي ج الكو

 .2016 نعرسيشي ج الكوم تنك ج النروة وحل نشكبلت النمتنع نركل االعبلم ضرة ععن  ي  القعال نحع
يقسم االقتصعد النةلل  يكل   التري   ي ةواج  اليحث ال لن  ونتغ رات النمتنع  ضنج ةدوة   القعال نحعضرة 

 .26/4/2016الةوع   معن   اللقعل ق 
 .2017/ نعرس 21ف   ةدوة تنك ج النروة ي ةواج تنك ةهع اقتصعد ع وامتنعع ع  القعال نحعضرة ضنج 
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ينقر القعع  ال عن  للنؤتنر  2017/اكتوير10  القعال نحعضرة ضنج فععل عت ةدوة )نةعهض  ال ةف ضد النروةأ 
 يمعن   النةوف  .

يكل   التري   الةوع    27/11/2017ي ةواج ويحعث علم إدارة النةلل ي ج الحد ث والتحد عت ف   ةدوة   القعال 
 معن   اللقعل ق.

تدر ي  لر عدة االعنعل إلعداد الفت عت  نقترح   النشعرك  يورق  عنل ف  نؤتنر مودة معن   النةوف   ي ةواج  
 . 2018 اكتوير 21للتخل ل للنستقيل النهة  ينقر فةدق المعن  . 

/ 2ك ضو اللمة  ال لن   تخصو االقتصعد النةلل  ف  لنشعرك  ف  اعنعل النؤتنر ال لن  الدول  الخعنس   
 .نعرس يند ة  الغردق  2019

قرر ملس  االقتصعد النةلل    نتحدث ف  ةدوة م  انشعرك  ف  فععل عت نؤتنر تري   ةوع   اشنوج نةوف    
 .2019نعرس  اليرنم  ال قل   لللفل

لس  ادارة النةلل   تكر ن  عج نمعل ادارة النةلل ئ س مر نشعرك  ف  ف عل عت نؤتنر تري   ةوع   اللقعل ق  
 .2019نعرس 3 عل  نستوي المنهور   يدرع النؤتنر

 
 :  العربٌة المتحدة دولة االماراتب  : 

 فف الت ففعوج ال لنفف  نففع نراكففل تأه ففل الن ففعق ج ذهة ففع ففف  دولفف  االنففعرات ال ري فف  يند ةفف  ال فف ج ا وتقففد م كعففف  1
 . 2002/2005ت لق  ييرانج تأه ل الن عق ج االستشعرات ال لن   ف نع  

 فف النشففعرك  يعل د ففد نففج التحق قففعت الصففحف   لمر ففدة الي ففعج ا نملفف  كففل االسففرة ففف  نمففعل التخصففو ) ونهففعت 2
ا اسفلوب الرشفوة فف  تةشفئ  اللففلا الخبلففعت االسفر   صغ رات ا التةشئ  المةس   لللفل ا خلف وسوار االحداث 

 .  2002/2006أ خبلل والتحص ل الدراس  لللفل
أ فف    السلو  االستقبلل  للفل الروضف   إلقعال نحعضرة يروض  الري ع يدي  للن لنعت واالنهعت ) ي ةواج تةن 3

18/10/2003. 
  إلقففعال نحعضففرة ينركففل تلففو ر ر ففع  االلفففعل يففأيو ديفف  ا للن لنففعت ينةلقفف  ويففو ديفف  الت ل ن فف  ) ي ةففواج  4

 . 12/1/2004عل ب التريو   النتي   ن   أ ف  خصعئو اللفول  النيكرة واالس
وداال دورة تدر ي ف  يعلت ففعوج نفع نركفل الت لفف م النسفتنر ) لتةن ف  التفك فر عةففد اللففلأ ا الفدورة نومفف  اعفداد و  ف 5

 .2004 ل ر/اي24لنومعت ر ع  االلفعل يولارة التري   والت ل م  ف  
أ فف   ةواج ك ف ت عنل نفع ايةف  الن فعقي  جا للن لنعت واالنهعت )  إلقعال ةدوة يمن    النروة الدي عة  / فرع ال 6

19/4/2005. 
 فف القففعال ةففدوة ففف  اسففيوع الصففح  الةفسفف   لففؤلم واللفففل ينركففل الشفف   نحنففد يففج خعلففد لل ةه ففعج الثقففعف  ي ةففواج 7
 . 6/4/2005لص ويعت التريو   للفل النرحل  الوسل  أ )
الف  لر فق التففوق أ فف    ن ع)  / فرع ال  ج  ا للن لنعت واالنهعت  ي ةواج   حلق  ةقعش   يمن    النروة الدي عة8

27/9/2005. 
صفح  الحعنفل   ةدوة يعلةعدي االمتنفعع  يمن  ف  النفروة الدي عة ف / ففرع ال ف ج  ا للن لنفعت واالنهفعت ) ي ةفواج 9

 .28/9/2005ف   يحد ق  النر مب يعل  ج أوالُنرضع ف  رنضعج
يعلةفعدي االمتنفعع  ي ةفواج) اسفرار  4سفكعج اللبليف     لعليفعت يمعن ف  االنفعرات   نقفعم / ف ةفدوة يفأدارة اال10

 .2005/ 14/11االنون أ 
   اعداد والقعال نحعضرة الثراال الةشعل الثقعف  يعلنةلق  الت ل ن     علف  نسفرح الفولارة يفدي   تحفت عةفواج ) 11

 .7/12/2005اسرار اللفول  ونشكبلتهع أ 
أ   االةتيفعه واالداال ال قلف  لللففليندرسف  االتحفعد الفولة  الخعصف  يفعل  ج   تحفت عةفواج ) هةدسفوة إلقفعال ةفد  ف12
21/12/2005 . 
 .2006/ 4/ 17أ ف   ةواج ) سة  وول  لواجي  عة    القعال دورة للن لنعت والفت عت يمن    النروه الدي13
علف  نسففرح الفولارة يففدي  تحفت عةففواج )النهففعرات   ف القففعال ةفدوة ففف  النوسفم الثقففعف  يفولارة التري فف  والت لفف م14

 .2006/ 2/ 8الح عت   وتأه ل الن عق جأ 
ك فف وات النسفلح  يفعيودي  تحفت عةفواج )يفةفدق القف 2006  القعال نحعضرة للبلب ن سكر غرس لا د ل عم 15

 .27/4/2006ةتخل  الحواملأ 
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نسلح  يعيودي    تحت عةواج )اليرنمف  ال قل ف    اعداد وتةف ذ ورش  عنل ين سكر غرس لا د يفةدق القوات ال16
 .4/2006/ 28وصةعع الح عة أ 

/ 15  القعال نحعضرة ععن  للعليعت كل   التري   يعلنقعم  ي ةواج ) نشكبلت االنون  ف  سة  اول  لواج أ  ف  17
5/2006. 

لنفعت ونمفعلس االنهفعت   تحفت   إعداد وتةف ذ دورة يعلةعدى االمتنعع  يمن  ف  النفروه الدي عة ف  تسفتهدف الن 18
 .2006/ 21/5  20عةواج )اسرار اللفول  ف  اللفول  النيكرة والوسل  أ ف  الفترة نج 

  اعداد وتةف ذ دورة يعلت عوج نع قسم الن سكرات يولارة التري   والت ل م يدي  تستهدف االخصعئ ج االمتنعع ج 19
/ 1ر داخففل الن سففكراتأ ففف  ل  ج تحففت عةففواج )ك ففف ةيحففواول ففعال االنففور وتففم القعئهففع ففف  نففدارس الن ففعل  يففع

6/2006. 
 : العلمٌة الجمعٌات ةعضوٌ: رابعا

ا  1992  عضو نؤسس وععنل يمن    اإلسكةدر   لبلقتصعد النةلل  يكل   اللراع  معن   اإلسكةدر   نةفذ عفعم 
 وحت  اآلج . 

للفل النصري يعإلسكةدر   ا لتحق ق التواصل ال لن    الت عوج ال لن  الف عل نع المن    النصر   ال عن  لحنع   ا
 حت  اآلج . 1994ي ج الةدر   والتلي ق ال نل   نةذ ععم 

 آلج . ل 1997  عضو ععنل يعلمن    النصر   لبلقتصعد النةلل  يكل   االقتصعد النةلل  معن   حلواج نةذ 
 اآلج . وحت  2000  عضو ععنل يعلمن    النصر    لللب و القعةوج نةذ  

 .وحت  االج 11/2013من    خدن  النمتنع يمعن   النةوف   نةذ   عضو ف  نملس ادارة 
 

 . دولة اإلمارات العربٌة بمدٌنه العٌنبالفنٌة   االستشارات :خامسا
 فف الت ففعوج ال لنفف  نففع نراكففل تأه ففل الن ففعق ج ذهة ففع ففف  دولفف  اإلنففعرات ال ري فف  يند ةفف  ال فف ج ا وتقففد م كعففف  1

 . 2002/2005تأه ل الن عق ج ليرانج يأحدث ال شعرات ال لن   ف نع  ت لق  يدعنهماالست
  تقد م ال د د نج االستشعرات للنوالةعت يكعف  وةحعال الدول  عير الهعتف المفوال ف نفع  خفو صفح  األم واللففل 2

 .2006/ 2002نةذ 
ال دواج خو النشكبلت السلوك   لللفل )ع    تقد م استشعرات علن   لؤلخصعئ عت يندارس وروضعت الدول   ف ن3

والغضففب والغ ففرة والسففرق  أ يندرسفف  االتحففعد الففولة  يففعل  جا  وروضفف  الري ففع يففدي ا ونركففل تلففو ر ر ففع  
 األلفعل يأيو دي  .

 
 المشاركات فً وسائل اإلعالم .:سادسا

ملف  كفل األسفرة ا نملف  ال ري ف  فف    النشعرك  يعل د د نج التحق قعت الصحف   وكتعي  نقعالت لمر دة الي فعج ا ن  
 نمعل التخصو تحت عةواج : 

    ونهعت صغ رات .
   التةشئ  المةس   لللفل .

 خلف وسوار اإلحداث .صغعر    
    وسلوب الرشوة ف  تةشئ  اللفل.

 .  2002/2006  الخبلفعت االسر   والتحص ل الدراس  لللفل ف  خبلل 
 .16/4/2006األسرة يمعن   اإلنعرات لمر دة وخيعر الخل ج يعالةمل ل     نشكبلت تود ف خر معت قسم علوم  

 
 الطالبٌةنشطة األ :  سابعا
 بجامعة االمارات :  - أ

  االشترا  ف  عضو   لمعج تعي   لقسم علوم االسرة ) لمة  نرام   النلفعت ا لمة  خدنف  النمتنفع والمعن ف  ا و 
 .2002/2003اللعليعت النتفوقعت أ  لمة  النكتي  والكتب الدراس   ا لمة  رعع  

 . 2002/2003  النشعرك  ف  لقعال الخر م ج 
 .2002/2003  النشعرك  ف  وسيوع ال نل التلوع  يعلكل   

   القعال عدد نج النحعضرات ال عن  يعلكل    :
 .4/3/2003   دور المعن   ف  خدن  اللعلب الن عق ف  1         
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 .30/3/2003  نشكبلت اللفول  2         
 .29/4/2003  دور نؤسسعت رعع   االسرة واللفول  ف  حل نشكبلت النمتنع 3         

 
 بجامعة المنوفٌة:  - ب

 الجامعة:علً مستوي  
 .عضو لمة  التوص عت يعلمعن   -1
 .عضو يلمة  التن ل الي ئ  يعلمعن    -2
 .عضو تحك م اللمة  ال لن   لنمل  الكل   االقتصعد النةلل   -3
 .   عضو لمة  التحك م ف  اللمة  ال لن   الدائن   -4

  - الكلٌة:علً مستوي 
 .ينملس الكل   عضو-1
 .يلمة  الدراسعت ال ل ع واليحوث عضو-2
 .لمة  شئوج الي ئ  رئ س-2
 .يلمة  التري   ال لن  عضو-3
 . جوييلمة  اللبلب النوه عضو-4
 .والكوارث األلنعتيلمة   عضو-5
ا لدراس  الوضع الحعل  لوحدة يحوث واةتعج الوميعت الغذائ   الصح   يكل   اللراع  ف  لمة  عضوا-6

 معن   النةوف  .
 

   :المنوفٌةبجامعة  الخدمٌةنشطة األفً  االشتراك
: المشزف الفني على اعذاد وتنفيذ أنشطت قوافل كليت االقتصاد المنزلي للتنميت المجتمعييت بجامعيت المنوفييت : ـ   أ  

 2007قافلييت ارشيياديت  فييي قييز  ومزاكييز محافةييت المنوفيييت فييي الفتييزة ميين  175اف علييى اعييذاد وتنفيييذ  االشييز

/2013. 

داخل مصر المعاصرة  اعداد وتنفٌذ عدد من الندوات العلمٌة كمقرر للندوات لمناقشة قضاٌا المجتمع ب : 
 9201.وحتً 8200( ندوة فً الفترة من 34وعددها )وخارجها 

  االقتصعد النةلل  معن   النةوف  . كل  ي 2008/ 6/4نةهع  أ ا  الكيد الويعئ   وك ف   الوقع  ونر) ةدوة   1
  االقتصعد النةلل  معن   النةوف  . كل  ينقر  2008/ 22/10 وم أ الحصي  والحصي  األلنعة ) ةوة ع  2
  عد النةلل  معن   النةوف  .االقتص كل  ينقر م  2008/ 11/ 25)اإلدنعج والتدخ ج أ  وم  ةدوة تثقف     3
  االقتصعد النةلل  معن   النةوف  . كل  ي 2009/ 22/2 أ )انرا  الكيد الويعئ   وك ف   الوقع   نةهع ةدوة   4
  معن   النةوف  .االقتصعد النةلل   كل  ينقر  2009/ 2/3أةدوة)الق م الد ة   ونردودهع األ معي  لدي الشيعب  5

 .يعدارة المعن   قعع  النؤتنرات 31/3/2009 أقتهع يعنرا  الثدي عةد الس دات)الي ئ  وعبلةدوة   6
 االقتصعد النةلل  معن   النةوف  . كل  ي 14/4/2009  عة أ)الصح  الةفس   وك ف   وخت عر شر   الحةدوة   7
 .ع  النؤتنراتيعدارة المعن   قع 15/12/2009 ونكعفح  اةفلوةلا الخةعل ر أ  )االغذ   النةعع   ةدوة  8
 االقتصعد النةلل  معن   النةوف  . كل   2/2010/ 28) الق م الد ة   والصح  الةفس   للشيعبأ ةدوة  9

 .يعدارة المعن   قعع  النؤتنرات 3/2010/ 9  ونتغ رات ال صرأ  وم ةدوة)الصح  االةمعي   10
   .ارة المعن   قعع  النؤتنراتيإد 29/4/2010ةدوة )إعداد فت عت النستقيل ف  دل التحد عتأ   11 

 .يإدارة المعن   قعع  النؤتنرات 26/10/2010ةدوة )ترش د االستهبل  ي ج الواقع والنأنول أ   12
 .يكل   االقتصعد النةلل  معن   لنةوف   24/10/2010ةدوة ) نوارد االسرة وترش د االستهبل  أ  13
 .يإدارة المعن   قعع  النؤتنرات 9/11/2010 /أ ...اسيعب وحلولةدوة ) الن  اللحوم .....  14
 .يإدارة المعن    26/4/2011ةدوة) النهعرات الح عت   وفج الت عنل نع ذوى االحت عت الذهة  أ   15
 يإدارة المعن   قعع  النؤتنرات. 17/5/2011ةدوة ) النشروععت الصغ رة وتشك ل النستقيلأ   16
 يإدارة المعن   قعع  النؤتنرات.  20/12/2011  ةدوة ) ايةعال اصحعالأ  17
 يإدارة المعن   قعع  النؤتنرات. 2011 /28/12 ةدوة ) الصح  االةمعي  أ   18
 .يإدارة المعن   قعع  النؤتنرات 24/2/2013ةدوة ) الوقع   الغذائ   نج سرلعج الثديأ   19
 .لبلعبلم يشي ج الكوم نركلالة ل 2013  فيرا ر  االةسعجأالرعع   الغذائ  عيرنراحل ةنو) ةدوة ثقعف    20
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  .يإدارة المعن   قعع  النؤتنرات  26/3/2013  ةدوة )الغذاال ..ي ج التصة ع والتخل جأ  21
لعليعت الثعةو   ال عن  يندارس   2013اير ل4   ق الذات لدى النراهقنحددات تحق  ةدوة ثقعف   ي ةواج   22

 .شي ج الكوم
يمن    الهبلل االحنر يشي ج  نعة  النروةا 2013 /14/6  ألتقعل د وعبلقتهع يعلتةن  ال عدات وا)ةدوة ي ةواج   23

  .الكوم النةوف   
الة ل لبلعبلم شي ج  نركل أا األسيعب واآلثعر وال بلج هرة اللبلق ف  النمتن عت ال ري  دع )ي ةواجةدوة   24

  .2014نع و  ا الكوم
 ..2016 نعرسنركل الة ل لبلعبلم شي ج الكوما    ع وس عس ع نك ج النروة اقتصعد ةدوة ي ةواج  ت  25
  ةدوة ي ةواج  اليحث ال لن  ونتغ رات النمتنع  يقسم االقتصعد النةلل  يكل   التري   الةوع   معن   26

 . 26/4/2016اللقعل ق 
/ نعرس 21النؤتنرات يإدارة المعن   قعع    تنك ج النروة النصر  ....ي ج الواقع والنأنول ي ةواجةدوة   27

2017. 
 .2017/اكتوير10ينقر القعع  ال عن  للنؤتنر يمعن   النةوف     نةعهض  ال ةف ضد النروة   ةدوة ي ةواج 28
المد د  يقسم االقتصعد النةلل  يكل   التري   الةوع   الحد ث و  ةدوة ي ةواج   ويحعث إدارة النةلل ...ي ج 29

 .2017/ةوفنير/27معن   اللقعل ق
  ةدوة ي ةواج  دنج النسةعت ف  الح عة االمتنعع   .. رؤ   استشراق   لح عة عصر     يةعدي النسة ج يش ج 30

 . 2017/ ةوفنير 22الكوم ضنج ف عل عت النملس القون  للنروة ينحعفد  النةوف   ف  
  ج الحد ث والتحد عتاعداد)ي ةواجأ ايحعث علم ادارة النةلل ... ي 26/6/2018دورة تدر ي   تخصص     31

 قسم االقتصعد النةلل  معن   النةوف  .
 /  10/21النهة  ف  نقترح تدر ي  لتأه ل فت عت المعن   لر عدة االعنعل واعدادهج للتخل ل للنستقيل   32

 .نؤتنر مودة الت ل م يمعن   النةوف   2018

عي  االكعد ن ج ال راق ج يمعن   دهو  عداد وتةف ذ ورش  عنل عل  هعنش نؤتنر ةقا ةدوة ي ةواج :    33 

 2019فيرا ر 9:16معن   دهو   يعل راق ي ةواج اليرنم  ال قل   لللفل ...رؤ   لمدارة الذات  
ا النؤتنر الدول  لكل   2019نعرس18  ةدوة اليرنم  ال قل   ...رسعئل لتةن   النهعرات الح عت   لللفل   34

 التري   ةوع   اشنوج نةوف  .
 

 ز  و شهادات الشكر والتقدٌر:جوائ
أ ك ضو ه ئ  تدر س نتن ل عج ال عم المعن   ) للتمٌز العلمً  الحصول عل  معئلة معن   النةوف   

2001/2002 . 
إللقعال ةدوة  للن لنعت ينةلق  ويو دي  الت ل ن   بأبو ظبً ،  شهعدة شكر وتقد ر نج نركل تلو ر ر ع  االلفعل 

 . 12/1/2004النيكرة واالسعل ب التريو   النتي   ن   أ ف  ) ي ةواج خصعئو اللفول  
ا عج تقد م كعف   ذهنٌا فً دولة االمارات العربٌة بمدٌنه العٌن  شهعدة شكر وتقد ر نج نراكل تأه ل الن عق ج 

 . 2002/2005االستشعرات ال لن   ف نع  ت لق  ييرانج تأه ل الن عق ج نج 
يج خعلد لل ةه عج الثقعف  إللقعال ورش  عنل عج )الص ويعت التريو    لشٌخ محمدمركز ا   شهعدة شكر وتقد ر نج 
 .6/4/2005 بدولة االمارات المتحدةللفل النرحل  الوسل  أ 

ا لقعال اعداد ةدوة عج  صح   المرأة الظبٌانٌة/ فرع العٌن  شهعدة شكر وتقد ر نج الةعدي االمتنعع  يمن    
 . 28/9/2005 ق  النر مب يعل  ج ف  الحعنل والُنرضع ف  رنضعج يحد

بدبً    شهعدة شكر وتقد ر العداد والقعال ورش  عنل الثراال الةشعل الثقعف  يعلنةلق  الت ل ن     عل  نسرح الولارة 
 .7/12/2005عةواج ) اسرار اللفول  ونشكبلتهع أ ب

  ي ةواج)هةدس    مارات العربٌة بالعٌناال  شهعدة شكر وتقد ر إللقعال ةدوة يندرس  االتحعد الولة  الخعص  دول  
 .21/12/2005االةتيعه واالداال ال قل  لللفل أ 

 القوات المسلحه بابوظبًيفةدق  2006  شهعدة شكر وتقد ر اللقعالورش  عنل  للبلب ن سكر غرس لا د ل عم 
 .27/4/2006ي ةواج ) ك ف ةتخل  الحواملأ 
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  ي ةواج  القوات المسلحه بابوظبًين سكر غرس لا د يفةدق    شهعدة شكر وتقد ر العداد وتةف ذ ورش  عنل
 .4/2006/ 28)اليرنم  ال قل   وصةعع الح عة أ 

تستهدف  التربٌه والتعلٌم بدبً  شهعدة شكر وتقد ر إلعداد وتةف ذ دورة يعلت عوج نع قسم الن سكرات يولارة 
الن عل  يعل  ج ي ةواج )ك ف ةيحر داخل االخصعئ ج االمتنعع ج واول عال االنور وتم القعئهع ف  ندارس 

 . 6/2006/ 1الن سكراتأ ف  
النةعرةأ عج تةف ذ قوافل ارشعد   يقري  -م ل الغد –حر   اإلخيعر  -  ةشر شكر وإشعدة يعلمرائد اآلت   ) النسعئ 

 نحعفد  النةوف  .
فد السلع االستهبلك     خلعب شكر نج ا.د/ ةعئب رئ س المعن   يشأج تةف ذ قعفل  عج لرق تخل ج وح 

26/10/2007. 
عج تةف ذ قعفل  تةن   نهعرات اللخرف  واعنعل الليعع   3/2/2008  خلعب شكر نج ا.د/ ةعئب رئ س المعن   

 والصيعغ  الستغبللهع كنورد لتةن   دخل البلسرة .
 .23/1/2008الوع  يتن   نوارد االسرة  23/1/2008  خلعب شكرنج ةفس المن    

عج  30/1/2008وخلعب شكر وتقد ر نج من    الرسعل  يقوسةع  2/3/2008كر نج س عدة الةعئب   خلعب ش
 .3/1/2008قعفل  االرشعد االستهبلك  االسرى 
عج تةف ذ قعفل  عج ك ف   ل عدة نوارد االسرة نج خبلل اععدة  31/3/2008  خلعب شكر نج س عدة الةعئب 

 .9/3/2010تلو ر النخلفعت نج النبليس 
عج تةن   وع  نشرف ج التغذ   والليعخ ج والفة  ج يعلندج المعن    21/4/2008خلعب شكر نج س عدة الةعئب   

 .4/2008/ 2يمعن   النةوف   
يمن     2009/   4/ 22العداد ي   اصةعف نج الن مةعت  5/2009/ 27  خلعب شكرنج س  عدة الةعئب

 الرحن  الخ ر  .
من    الهبلل وخلعب شكر نج نؤسس  اليةعت  لؤل تعم عج اسعل ب التةشئ     خلعب شكر واشعدة نج ند ر ععم

 السو   والننعرسسعت الغذا ئ   النتلة  والنتي   نع تل  الفئ  النمتن   .
 االست داد لنشعرك  ف  اعداد وتةف ذ ةدوة عجشهعدة شكر وتقد ر نج عن د كل   اللراع  معن   النةوف   ل

لن  لنوامه  ف روس اةفلوةلا الخةعل ر للسعدة اعضعال ه ئ  التدر س والسدة االدار ج واالمراالات الوقعئ   البل
 .30/9/2009واللبلب ف  

عج تةف ذ قعفل  ي ةواج النهعرات الح عت   وتحدى االععق   جمعٌة الهاللععم واشعدة نج ند ر خلعب شكر  
14/5/2010. 

   6/2010/ 9عتوج وذل   وم فل  يمن    الرحن  يعلتيعج تةف ذ قع 27/7/2010خلعب شكرنج س  عدة الةعئب  -
وا ضع يمن    تةن   النمتنع النحل    12/6/2010ال  من    تةن   النراة الر ف   يسرس الل عج  وم  وا ضع

 . 3/7/2010يشةواج  وم 
م االلكتروة  ف  للنشعرك  ف  ف عل عت نؤتنر الت ل  االلكترونً بمملكة البحرٌن  شكر وتقد ر نج نركل الت ل م 

 . 2010اير ل
عج تةف ذ قعفل  يمن    تةن   النمتنع النحل  ينةشعة عصعم وذل   19/9/2010خلعب شكرنج س  عدة الةعئب  -

وا ضع ال  نقر  4/8/2010وا ضع ال  من    تةن   النمتنع النحل  يشيرا يعو وذل   وم  6/7/2010 وم 
 .10/8/2010الحلب الولة  وذل   وم 

ادارة الكتروة   فععل   سٌف الدٌن االسالم من اجلة تقد ر نج اللمة  التحض ر   للنؤتنر ال علن  يرعع     شهعد
 .6/2010 المجتمع الجماهٌري بمدٌنة طرابلسف  

  2010/  5/9عج تةف ذ قعفل  لنؤسس  االحداث يقو سةع وذل   وم  17/10/2010خلعب شكرنج س  عدة الةعئب  -
 .18/9/2011رعع   االمتنعع   وا ضع ال  من    ال

لتةن   الوع  ينوارد االسرة  23/11/2011يشي ج الكوم الرعع   االمتنعع   من    خلعب شكرنج   
23/10/2012. 

عج تةف ذ قعفل  عج ك ف   ل عدة نوارد االسرة نج خبلل اععدة تلو ر  31/12/2012  خلعب شكر نج ةعئب الي ئ 
 .1/7/2013النخلفعت نج النبليس 

للمهود النن لة ف  تةف ذ اليرةعنج التدر ي   بسلطنة عمانشهعدة شكر وتقد ر نج نركل التخل ل االداري للتدر ب 
 .2014 ونوفمبر،ماٌو ، سبتمبر  النهعرات الح عت   واهن تهع ف  االدارة النةلل   خبلل 
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 .2014اير ل  26فً ة الهاشمٌةباللملكة العربٌشهعدة شكر وتقد ر للنسعهن  يف عل عت نؤتنر معن   اللف ل  
تقد را  بالمملكة العربٌة السعودٌة  شهعدة شكر وتقد ر وكعل  المعن   للشئوج االكعد ن   يمعن   الحدود الشنعل   

 م.1/7/2014للمهود النيذول  ف  تق  م يرةعنج يكعلور وس االسكعج وادارة النةلل  ف  
النةوف   ةد ر  رئٌس جامعةلكل   االقتصعد النةلل  نج  فضًبمناسبة الٌوبٌل الشهعدة شكر وتقد ر درع و  

 م.12/9/2014سة  نعض   ف   25المهود النيذول  ف  ةهض  وتةن   الكل   نةذ 
 .25/2/2015يعلتري   الخعص  ينحعفد  النةوف   ف   رئٌس نقابة العاملٌن  درع للشكر والتقد ر نج 

ةمعح ةدوة اليحث ال لن  ول  إلذالةوع   معن   اللقعل ق لقعال المهد النيشهعدة شكر وتقد ر نج عن د كل   التري     
 .26/4/2016ا ونتغ رات النمتنع 

شهعدة تقد ر نج ةعئب رئ س معن   النةوف   للمهود النيذول  لكوة  نقرر لةدوة ي ةواج  تنك ج النروة اقتصعد ع   
 . 21/3/2017وس عس ع   وال نل الةمعح الةدوة ف  

للنشعرك  ف  اعنعل النؤتنر ال لن  الدول  كفر الش     معن    عمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة شكر وتقد ر شهعدة  
 يند ة  شرم الش  . اكتوير 2017/ 27 ك ضو اللمة  ال لن   تخصو االقتصعد النةلل  ف     ولاال

هد النيذول  إلةمعح ةدوة  ويحعث إدارة لقعال الم من عمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة الزقازٌقشهعدة شكر وتقد ر ـ  
 .2017/ةوفنير/27النةلل ...ي ج الحد ث والمد د  يقسم االقتصعد النةلل  يكل   التري   الةوع   معن   اللقعل ق

للمهود النيذول  لكوة  نقرر لةدوة ي ةواج  دنج النسةعت ف   من مقرر المجلس القومً للمرأة  شهعدة تقد ر   
ع   .. رؤ   استشراق   لح عة عصر     يةعدي النسة ج يش ج الكوم ضنج ف عل عت النملس القون  الح عة االمتنع

 .2017/ ةوفنير 22للنروة ينحعفد  النةوف   ف  
للمهود النيذول  لكوة  نقرر لةدوة ي ةواج )نةعهض  ال ةف ضد من نائب رئٌس جامعة المنوفٌة    شهعدة تقد ر

 .2017/اكتوير10للنؤتنر يمعن   النةوف   النروةأ ينقر القعع  ال عن 
 الخعنس ال لن  الدول  لةلع للنشعرك  ف  اعنعل النؤتنرعمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة ـ جامعة  تقدٌروشهادة شكر   

 .نعرس يند ة  شرم الش   2018 /23  ف  ك ضو اللمة  ال لن   تخصو االقتصعد النةلل  
ال ري  الدول  عج تقر ر النشعرك  ف  النؤتنر ت العلٌا بجامعة المنوفٌة من مجلس الدراسا شكر وتقدٌر ـ خطاب

 .2018/اير ل14 11الثعنجا المعن   الليةعة   
مستوي نعرس عل   3   2/ 2019يعلنؤتنر الدول  للدراسعت الةوع   ف  النمتن عت ال ري    درع شكر وتقدٌر  

 .ف  نمعل ادارة النةلل والنؤسسعت مصر
 .2019/ 12  11  دهو     ال راق فيرا ر  نقابة االكادمٌن العراقٌنتقد ر نج و درع شكر  

 لنشعرك  ف  ةشر ال لم ي ج النمتن عت ال ري  ل  جامعة نور الشام العالمٌةشهعدة شكر وتقد ر نج   
 .2019نعرس 

 


