
 ...إلخ( -كتب مؤلفة   –األعمال العلمية المنشورة )أبحاث منشورة 
 عبدالفتاح إبراهيمأ.د/لمياء 

 م

 -تأثير الصبغات الطبيعية وعدد دورات الغسيل علي أقمشة تريكو اللحمة المستخدمة في مجال المالبس الجاهزة
جامعة –لي كلية االقتصاد المنز   -لالقتصاد المنزلي )آفاق مستقبلية في االقتصاد المنزلي(  المؤتمر العربي العاشر

 الجامعة طالبات اختيار بمستوي االرتقاء في األزياء تصميم دور مشترك-م6002(اغسطس 8-7) -المنوفية
–  المنزلي االقتصاد يةكل-البشرية والتربية المنزلي االقتصاد)  المنزلي لالقتصاد عشر الثاني العربي المؤتمر-لمالبسهن

 .فردي-م6008 اغسطس(81-88)-المنوفية جامعة

8.  

لعربي الثاني عشر المؤتمر ا -تأثير عمليتي الغسيل والتنعيم علي خواص االقمشة المخلوطة حرير طبيعي مع بولي استر 
(اغسطس 81-88) -جامعة المنوفية–كلية االقتصاد المنزلي -)االقتصاد المنزلي والتربية البشرية لالقتصاد المنزلي

 مشترك-م6008

6.  

صاد المنزلي المؤتمر العربي الثاني عشر لالقت -برنامج مقترح لتوعية ربة األسرة باألساليب السليمة لتخزين المالبس 
 مشترك-م6008(اغسطس 81-88) -نوفيةجامعة الم–كلية االقتصاد المنزلي -والتربية البشرية )االقتصاد المنزلي

3.  

صاد المنزلي المؤتمر العربي الثاني عشر لالقت -برنامج مقترح لتوعية ربة األسرة باألساليب السليمة لتخزين المالبس 
 مشترك-م6008(اغسطس 81-88) -نوفيةجامعة الم–كلية االقتصاد المنزلي -والتربية البشرية )االقتصاد المنزلي

4.  

ول )االعتماد الدولي األ–المؤتمر العربي الرابع  -فاعلية برنامج لزيادة وعي ربة األسرة بترشيد االستهالك الملبسي
–ربية النوعية كلية الت–وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي) "الواقع والمأمول"  األكاديمي لمؤسسات

 تركمش–م 6001(ابريل 1-8)–جامعة المنصورة 

5.  

 -بي الخامسالمؤتمر السنوي )العر  –برنامج تدريبي لتأهيل الخريجات لصناعة بعض مكمالت المالبس من بقايا األقمشة 
 فردي  -م 6080-( ابريل85-84) -رةجامعة المنصو  -كلية التربية النوعية –الدولي الثاني("

2.  

القتصاد المنزلي مجلة بحوث ا -تأثير تكرار الغسيل علي التطريز المستخدم لمالبس األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة
 فردي -م 6080-يناير -ة المنوفية.جامع –المنزلي  كلية االقتصاد  –

7.  

كلية   –ي بحوث االقتصاد المنزل مجلة -فاعلية استخدام الخرائط الذهنية علي تحصيل أجزاء من مقرر التطريز اليدوي
 مشترك-م 6080-يناير -ة المنوفية.جامع – االقتصاد المنزلي

8.  

برنامج تدريبي لطالبات قسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية علي تدريج نموذج مالبس األطفال باستخدام الحاسب 
 ادارة المعرفة وادارة رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم-الدولي الرابع (–السنوي )العربي السابع المؤتمر  -اآللي

 مشترك -م 6086ابريل –( 86-88) -جامعة المنصورة –كلية التربية النوعية   –العالي في مصر والوطن العربي 

1.  

 –تربية النوعية مجلة بحوث ال–امكانية صباغة أقمشة الحرير الطبيعي يصيغات طبيعية لتناسب أغطية الرأس للسيدات 
 فردي– 6084يناير -(3الجزء ) –( 33عدد)– جامعة المنصورة

80.  



التكنولوجيا في لتطبيقية و علوم االنسان ا-) المؤتمر الدولي األول (-برنامج ارشادي لتوعية ربة االسرة بالصحة الملبسية
 فردي -م 6083-( مايو1-8) -حلوان كلية االقتصاد المنزلي جامعة–الثالثة   األلفية

88.  

 –ر الدولي الثالث )المؤتم -الزيوت العطرية الطيارة وتأثيرها في القضاء علي التلوث البكتيري لفرش ارضيات المساجد
كلية االقتصاد   -االقتصاد المنزلي في خدمة العلم والصناعة وقضايا المجتمع-عشر لإلقتصاد المنزلي ( العربي السابع

 مشترك -م 6084سبتمبر -(88-1) –( 4العدد )-( 64مجلد )–جامعة المنوفية  –المنزلي 

86.  

–الزراعية  مجلة اإلسكندرية للبحوث -امكانية تنفيذ بعض اقمشة االحرام الرجالي الوبرية لتتوافق مع االداء الوظيفي
 مشترك -م 6085-اغسطس –( 6العدد)-(20مجلد ) – جامعة االسكندرية

83.  

 -د الجرزان (بيقية علي جلاستخدام مستخلص نبات العصفر المائي في انتاج صبغات ألقمشة آمنة بيئيا ) دراسة تط
الجتماع أعضاء  والبينالي السابع -لكلية التربية النوعية والدولي األول لقسم االقتصاد المنزلي المؤتمر الدولي الثاني

ة " تقدمنا في تعاوننا رجال ونساء"" مسار جديد لرفاهية األسرة والمعيش-االتحاد الدولي لالقتصاد المنزلي بقارة إفريقيا
 كمشتر  -م 6085-ديسمبر–( 4العدد) –( 6) لمجلدا -جامعة االسكندرية -كلية التربية النوعية  -المستدامة 

84.  

لمي الدولي )المؤتمر الع –تأثير عمليات العناية علي بعض غرز الكروشيه المستخدمة في مالبس األطفال ومكمالتها 
 –ا امعة طنطج–كلية التربية النوعية   -النوعي ودوره في ابتكار مشروعات لتنمية وتطوير سيناء  التعليم -الخامس (

 مشترك–م  6088-( مارس 68-63)

85.  

التعليم النوعي  -)المؤتمر العلمي الدولي الخامس ( –-تأثير بعض المعايير التقنية للتطريز اآللي علي أقمشة ستائر التل 
 ودوره في

 مشترك–م  6088-( مارس 63-68) –ا جامعة طنط–كلية التربية النوعية   -شروعات لتنمية وتطوير سيناءابتكار م

82.  

االبتكارية 00التعليم النوعي  -)المؤتمر الدولي األول (-فاعلية وحدة تعليمية مقترحة إلعداد وتنفيذ النموذج التجاري
 مشترك –م  6088( يوليو87-82)–يا جامعة المن –كلية التربية النوعية  -وسوق العمل

87.  

 


