
 



كلیة االقتصاد المنزلى

رشدي على احمد عیدعال یوسف محمد عبد الالهاسم الباحث:

عنوان البحث:
إعداد تصمیمات معاصرة من التراث والمالبس التاریخیة للشعوب لرفع الذوق الملبسى من خالل شبكة 

المعلومات الدولیة
طریقة البحث:

یعتبر التراث الشعبي ألي امة ھو األساس الذي تبني علیھ حاضرھا فھو الماضي الذي نستمد منھ خالصھ خبرات
السابقین وتجاربھم عبر أالزمات المختلفة لھذه الحقبة البعیدة من السنین وھذا التراث الشعبي بما یحتویھ من فنون ھو

الذي یعكس حضارة الشعوب وأذواقھا وعاداتھا وتقالیدھا  , ویعد فن األزیاء من الفنون التطبیقیة التى یزداد اذھارھا
باستمرار وكل جدید یظھر في عالم التقنیات الحدیثة یؤثر على سلوكیات ھذا الفن فیتألق معھ.وفى ھذه الدراسة تھتم
الباحثة بدراسة التراث الشعبي والفنون فاألزیاء التقلیدیة لدولتین مختلفتین ھما (المكسیك والبرازیل)  وقد خصصت

ھذه الدراسة لعمل تصمیمات للفتیات في المرحلة الثانویة ,وعرض ھذه التصمیمات من خالل موقع إلكتروني

2013/02/18تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
موقع الكتروني لعرض األسالیب الفنیة لتثبیت خامات التطریز المختلفة بتقنیات یدویة عبر االنترنت

طریقة البحث:
یھدف البحث إلى استحداث طرق فنیة جدیدة في تثبیت خامات التطریز من فصوص وأحجار وخرز،ترتر وغیرھا بطرق

جدید تتناسب واالستخدامات المختلفة.
- إعداد موقع الكتروني لعرض ھذه التقنیات لخدمة الدارسین ،الھواه والعاملین في ھذا المجال

-  قیاس فاعلیة تصمیم الموقع المقترح،
-  قیاس األداء المھارى لمستخدمي الموقع.

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تشكیل النھادات (الكبات) على المانیكان لتحقیق الضبط الجید لمالبس السھرة

طریقة البحث:
ان الضبط الجید لألزیاء ھدف رئیسى یسعى الیھ كل من یقوم بالتشكیل على المانیكان مع تحقیق حریة الحركة للجسم

وفى نفس الوقت تتمیز ھذه االزیاء باالتساع والوضع المناسب للوظیفة واالداء المطلوب للزى فى جمیع أجزائھ .
ومالبس السھرة من األزیاء التى ینبغى أن تكون محكمھ الضبط وأال یكون بھا أخطاء وتكون محكمة الصنع جیدة

االنسدال على الجسم .

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
االستفادة من بقایا األقمشة واإلیشاربات غیر المسایرة للموضة فى إثراء جمالیات الطرح باستخدام تقنیات 

مختلفة لخدمة المشروعات الصغیرة
طریقة البحث:

یھدف البحث إلى االستفادة من الطرح واالیشاربات الغیر مسایرة للموضة وبقایا األقمشة فى عمل طرح حدیثة ومسایرة
للموضة وسھلة التنفیذ

توفیر موارد األسرة عن طریق االستغالل األمثل لمواردھا المتاحة.
تدریب مجموعة من الخریجات على تقنیات متنوعة لعمل الطرح بأسلوب بسیط وسھل كنواة لمشروع صغیر للحد من

البطالة.

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة مقارنة لإلمكانات التشكیلیة على المانیكان لألقمشة القطنیة المخلوطة باللیكرا المنسوجة والتریكو .

طریقة البحث:
اقتصر البحث على استخدام االقمشة القطنیة المخلوطة باللیكرا تركیب نسجى سادة لألقمشة المنسوجة ،وجیرسیھ

ألقمشة التریكو،استخدام ثالث أوزان ممثلة لألوزان المتداولة فى االسواق المصریة ، وقیاس امكاناتھا التشكیلیة فى
تشكیل(كورساج-قصة برنسیس-فالونات-كسرات متصلة متداخلة-العقدة –الدرابیة المركب). 

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة مقارنة بین قابلیة تشكیل األقمشة المنسوجة والتریكو باستخدام اختبارات  الفاست واسلوب التشكیل 

على المانیكان
طریقة البحث:

من المالمح التي تمیز أداء األقمشة قدرتھا على االنثناء بأسلوب جمیل في شكل طیات دائریة ذات انحناءات مزدوجة
وال یظھر ذلك ویتضح من خالل الكسرات والملمس الناعم ألنسجة المالبس في المنزل وخارجة فحسب بل في قدرتھا

على التشكیل لتصمیم وتنفیذ المالبس .
وتعتمد درجة جودة األقمشة ومدى مالءمتھا ألدائھا الوظیفي على خواصھا الطبیعیة والمیكانیكیة ، حیث أثبتت

الدراسات السابقة أن الخواص الفیزیقیة والمیكانیكیة المنخفضة الجھد ھي بمثابة الخواص الھندسیة األساسیة لألقمشة
التي تمنحھا خصائص أدائھا في التصنیع وعند االستخدام .

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
فاعلیة برنامج مقترح في أشغال اإلبرة للصم والبكم لالستفادة بھ في التشغیل الذاتي

طریقة البحث:
القصور السمعي  والبصري وفقدانھما من أفدح أنواع الفقدان الحسي التي یمكن أن یتعرض لھ الفرد  وذلك لما لھما

من أھمیھ في تشكیل عالمنا االدراكى ولما لھما من تأثیر على النمو الشخصي واالجتماعي .
وعبر مسار التطور التربوي لرعایة المعوقین سمعیا ظھرت خبرات عدیدة بشأن طرائق تعلیمھم وتواصلھم .

كما أكدت نتائج البحوث والدراسات استعداداتھم وخصائصھم جمیعا تؤكد إمكانیة تحویلھم إلى طاقھ خالقھ وفاعلة إذا ما
توافرت لدى ذویھم ومجتمعھم الرغبة الصادقة و العزیمة في رعایتھم وتحسنت نظرة الناس واتجاھاتھم نحو إلى ھؤالء

،وتوفر لھم العون و الخدمات التربویة التعلیمیة األزمة في الوقت المناسب.

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
فاعلیة برنامج مقترح في التشكیل على المانیكان إلثراء جمالیات مالبس الفتیات

طریقة البحث:
الموضة مثیرة لإلھتمام وھناك تنوع ال نھائي للمالبس في كل المناسبات كذلك نجد سعى الفتیات وراء كل ما ھو جدید

ومتألق یساعدھن على التفرد بین زمالئھن وخاصة في كلتا المرحلتین (الثانویة، الجامعیة)  حیث أنھا تعتبر من
احتیاجاتھم ومتطلباتھم الشخصیة كما تمتاز تلك المرحلة بحب االقتناء والتجدید المستمر والتغییر

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
فاعلیة موقع الكترونى لتعلم التشكیل على المانیكان كأحد نظم التعلیم عن بعد

طریقة البحث:
أصبح التعلیم االلكتروني E. Learning    من المجاالت التي تحظى في الوقت الراھن باھتمام من الھیئات

والمؤسسات التعلیمیة والتدریبیة بھدف تنفیذه ،ألنھ من أھم الوسائل التي تدعم العملیة التعلیمیة وتحولھا من طور
التلقین إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمیة المھارات ، وقد شجع على ذلك التقدم في تكنولوجیا المعلومات  واالتصاالت

وتعدد مجاالت استخدام شبكة االنترنت في التعلم والتي تزداد یوما بعد یوم  ومن  ھنا جاءت فكرة البحث في إمكانیة
تصمیم موقع الكتروني لتنمیة مھارات التشكیل على المانیكان كأحد نظم التعلیم عن بعد وتتلخص مشكلة البحث فى
كیفیةاالستفادة من شبكة المعلومات فى مجال التشكیل على المانیكان باعتبارھا أحد الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

المستخدمة فى التعلم .وتحدید اثر استخدام الموقع المقترح على تنمیة الناحیة المعرفیة و مھارات التشكیل لدى لطالب .

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة إمكانیة استخدام األقمشة غیر المنسوجة في عمل باترون تجارى جاھز یتم  تشكیلھ على  المانیكان 

ومقارنتھ الباترون  التجاري الورقي
طریقة البحث:

یعد الھدف األساسي من االقتصاد المنزلي بمجاالتھ المختلفة خدمھ المجتمع وحل مشكالتھ وتذلیل الصعوبات التي تواجھ
أفراده ونظرا ألھمیة الالبس لإلنسان عامة وللمرأة خاصة وسعیھا لألناقة مع ارتفاع أسعار المالبس الجاھزة وكذلك

ارتفاع أسعار التفصیل ورغبة بعض النساء في إعداد ما بالئمھا من مالبس بنفسھا وخاصة عند امتالكھا  لبعض
المھارات الخاصة بالتفصیل والحیاكة فتلجأ إلى استخدام الباترون الجاھز إال إنھا قد تواجھ بعض الصعوبات إما لعدم

معرفتھا لكیفیة قراءة الباترون وخاصة الباترونات األجنبیة والتي تفضلھا الكثیرات لجودة الباترونات الخاصة بھا
وتصمیماتھا كذلك عدم مالئمة المقاسات المتاحة للمقاس المطلوب وكذلك عدم درایتھا بالطریقة الصحیحة لتعدیل

الباترون .ومن ھنا جاءت فكرة البحث في إمكانیة  استخدام االقمشة غیر المنسوجة وھى خامات رخیصة الثمن مناسبة
لھذا الغرض كذلك یكون الباترون سھل واضح ال تجد المرأة صعوبة في إعداده وبتصمیمات جیدة

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
إمكانیة استخدام برنامج األوتوكاد في مجال الرسم الفني ومدى فاعلیتھ في تطویر العملیة التعلیمیة للتعلیم الفني

طریقة البحث:
وتتحدد مشكلة البحث فى اعداد برنامج یتضمن استخدام برنامج االتوكاد كأحد برامج الرسم الھندسى فى مادة الرسم

الفنى المقررة على الصف األول الثانوى الصناعى وقیاس قدرة البرنامج على  تحسین الجانب المعرفي و المھاري
لطلبھ المدارس الثانویة الصناعیة و استخدام الكمبیوتر كوسیلة تكنولوجیة حدیثة في تعلم كیفیة رسم التنورة و االكوال

و الجیب باستخدام برنامج األوتوكاد، للمساھمة في زیادة  تحصیل الطالبات  مما یجعل استجابتھن للعملیة التعلیمیة
أكثر فاعلیة

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
األزیاء الممیزة لبعض الفنون الشعبیة كمصدرتصمیمات مالبس نسائیة بإسلوب التشكیل على المانیكان

طریقة البحث:
تعتبر المالبس مرآة صادقة تعبر عن المجتمع وما یعتریھ من متغیرات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة تعكس تراثھ

وعاداتھ وتقالیده ،یلعب الزى دورا أساسیا فى استعراضات فرق الفنون الشعبیة فانھ مع العناصر االخرى من دیكور،
واضاءة وحركات استعراضیة یقوم بالتأكید على جمالیات االستعراض، الزى االستعراضى تتوافر فیھ مجموعة من

الخصائص الخاصة التى تمیزه عن باقى األزیاء التعبیریة نظرا لما یحتاجھ من ابھار المتفرج من خالل تفاعل الزى
وابراز الحركات االستعراضیة

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:


