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  منصورة سليمان سيد بريك

 

 الوظيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

  بقس  االقتصاد المنزلي أستاذ مساعد

 العمةةةةةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةةةةةوا 
 

  القاهرة – العباسية– رمسيس شارع 563

 العمةةةةةةةةةةةةة  تليفةةةةةةةةةةةةةو 
 

4652236224  

 المةةةةةةةةةةةةةي   تةةةةةةةةةةةةة ري 
  

11/1/1694   

 الةةةةةةةةةةةةةةر   ال ةةةةةةةةةةةةةةوم 
 

49421112121546  

 الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
 

   مصرى

 الح لةةةةةةة ايجتم عيةةةةةةة
 

 متزوجة
 النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 
 أنثى

 محةةةةةةةةةةةةةة  ا   مةةةةةةةةةةةةةةة
 

 القاهرة.-المعادي 123ش محمد مجاور من ش 5

 المنةةةةةةةةةةة   تليفةةةةةةةةةةةو 
 

2449514114 

 الموبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

21211225655 

 ايلكترونةةةةةةة  البريةةةةةةة 
 

Dr.mansoura.soliman@sedu.asu.edu.eg 
 

  :العلمية المؤه ت: أويا 
 

 العلمية ال رجة
 سنة الحصو 
 /الجهة الم نحةالج معة المعه  - الكلية التخصص ال  يق الع   التخصص عل  ال رجة

 بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لوريو 
  

 جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ونسيجالبس م اقتصاد منزلي 1662

 (1الخةةةة ص    بلو الةةةة
  

 ين شمسجامعة ع كلية التربية النوعية مالبس ونسيج اقتصاد منزلي 63/1666

 (1الخةةةة ص    بلو الةةةة
 

 جامعة عين شمس كلية التربية النوعية مالبس ونسيج اقتصاد منزلي 66/1669

 الم جسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير
 

 جامعة عين شمس كلية التربية النوعية مالبس ونسيج اقتصاد منزلي 4222

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كتورا 
 

 جامعة عين شمس كلية التربية النوعية مالبس ونسيج اقتصاد منزلي 4226
 

 :الم جستير رس لة عنوا 

 العربيةةةةةةةةةةةةةة ب لغةةةةةةةةةةةةةة
 

 اثر استخ ا  الفي يو التعليمي في تنفيذ الم ب 

 األجنبيةةةةةةةةةةة ب للغةةةةةةةةةةة
 

The Effect of Educational Video in Making Clothes 

 :ال كتورا  رس لة عنوا 

 العربيةةةةةةةةةةةةةة ب لغةةةةةةةةةةةةةة
 

 فع لية برن مج كمبيوتر تعليمي في تعل  غر  التطري  الي وي 

 جنبيةةةةةةةةةةةاأل ب للغةةةةةةةةةةة
 

Effectiveness of learning Computer Program to Learning Handmade 
Embroidery Stitches  
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 :الوظيفي الت رج: ث ني ا 
 

 ج معةال الكلية ال س  ت ري  ال رجة الوظيفة

 معيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 ج معة عي  شم  التربية النوعية ا تص   من لي 11/5/1991

 مةةةةةةةةةةةةةة ر  مسةةةةةةةةةةةةةة ع 
 

 ج معة عي  شم  التربية النوعية ا تص   من لي 9/5/1001

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر 
 

 ج معة عي  شم  التربية النوعية ا تص   من لي 3/5/1009
 

   برج ء إرف ق صورة م  ا ف  ة أو الشه  ة ( :الت ري  هيئة أعض ء   رات تنمية مشروع ت و ال ورات: ث لث ا 
 

  ال ورة عنوا   

 Title 

 المك   
Place 

 الجهة المنظمة 
 Organized 

Association 

  الت ري 

 Date 
م رب / 
 مت رب

تنظي  فع لي ت ملت   ايب ا  األو   1
لط ب كلية التربية النوعية 

 ب لج مع ت المصرية

لجنة اي تص   
 المن لي

حت   12/2م   ج معة عي  شم 
1/9/1015  

فع لي ت المؤتمر العلمي الخ م   1
بج معة عي  شم  بعنوا  مصر 

نحو رؤي فكرية  وصن عة المست ب 
 وعلمية

كلية التربية 
 النوعية 

 11حت   11م   ج معة عي  شم  
  1012ابري  

المؤتمر العلمي الث لث ل  تص    
ايتج ه ت  –المن لي بج معة حلوا  

الح يثة في البحث العلمي رؤية 
 تنموية 

كلية اي تص   
 المن لي

م يو  2حت   1م   ج معة حلوا    
1015  

 –العلمي ال ولي الث ني المؤتمر  
ج معة  –كلية التربية النوعية 

 ض ي  التعلي  في ظ   –المنوفية 
 الوا ع والمأمو  –ايلفية الث لثة 

كلية التربية 
 النوعية

 12حت   15م   ج معة المنوفية 
  1011م ر  

 –اللج   المنظمة لملت ي الكلية  
ملت   التوظيف الث ني بكلية التربية 

 ج معة عي  شم  –النوعية 

 1012نوفمبر  2 ج معة عي  شم    ار الضي فة
 

 –المش ركة الفع لة بمؤتمر الكلية  
التنمية البشرية ومتطلب ت سوق 

 العم 

كلية اي تص   
 المن لي

م يو  7حت   5م   ج معة حلوا  
1011  
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 مرك  ضم   الجو ة وايعتم   
فع لي ت ال ورة الت ريبية بعنوا  

 البرامج والم ررات  توصيف وت رير

كلية التربية 
 النوعية

 11حت   13م   ج معة عي  شم  
  1012ابري  

 –المش ركة الفع لة بمؤتمر الكلية  
ال راس ت النوعية ومتطلب ت 

 المجتمع وسوق العم 

كلية التربية 
 النوعية

ابري   2حت   5م   ج معة عي  شم 
1015  

المش ركة المتمي ة في فع لي ت لجنة  
ملت   ايب ا   –ي تص   المن لي ا

األو  لطلب ت كلي ت التربية النوعية 
 ب لج مع ت المصرية

كلية التربية 
 النوعية

حت   12/2م   ج معة عي  شم  
1/9/1015  

المؤتمر العلمي الرابع وال ولي  
تح ي ت  –الث ني التعليمي النوعي 

 الح ضر ورؤى المست ب  

كلية التربية 
 النوعية 
 

 13حت   11م   ة عي  شم  ج مع
/1/1017  

المش ركة الفع لة في المؤتمر  
العلمي الس    لج معة عي  
شم  بعنوا  نحو استراتيجية 

 ج معة عي  شم  

كلية التربية 
 النوعية 
 

حت   11م   ج معة عي  شم  
13/1/1017  

المش ركة في عم  لجنة  –إف  ة  
 التعلي  بوح ة ضم   الجو ة 

ية كلية الترب
 النوعية 
 

 1015 - 1011 ج معة عي  شم  
 

إف  ة م   س  اي تص   المن لي  
ل شتراك في معرض الم ب  
 الخ ص بمؤتمر إنج  ات الكلية 

كلية التربية 
 النوعية 
 

 1015 - 1011م   ج معة عي  شم  
 

إف  ة م   س  اي تص   المن لي  
ل شتراك في معرض الم ب  

 ات الكلية الخ ص بمؤتمر إنج   

كلية التربية 
 النوعية

 
 ج معة عي  شم  

 1012 – 1015م  
 

اف  ة للتحكي  في مس ب ة الفنو   
 الطر ية 

 بي  كلي ت الج معة  

كلية التربية 
 النوعية

 1015 - 1011م   ج معة عي  شم 
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 ( CDنسخة م  البحث عل  و ة   برج ء إرف ق صورة م  ا ف  ة أو الشه   المؤتمرات العلمية ف  مج   التخصص: -3

 العربيةةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

فعالية توظيف الحقيبة التعليمية كنموذج لتطوير التعلم الفردي فى تنمية 

 بعض المهارات فى مادة التريكو اليدوي 

 األجنبيةةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

The effectiveness of recruit the learning package as a 

model for the individualized learning to development 

some of the skills in the manual and automatic knitting  

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

مجلة المؤتمر العلمى العربى كلية اإلقتصااد 

    .2112المنزلى، جامعة حلوان 

 4214مايو  12 -6 النشر سنه

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

ى العربااااى ق فااااان التعاااااون الماااؤتمر العلماااا

العرباااى لتنمياااة المجتماااإلق كلياااة اإلقتصااااد 

 .2112المنزلى، جامعة حلوان 

 حضور م بحث المش ركة نو 

 

 

1- 

 العربيةةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

 التطريز مادة فى المهارى واالداء المعرفى التحصيل على وأثره التعاونى التعلم 

 اليدوى

 

 ةاألجنبيةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

 Cooperative learning and its effect on the collection of 

knowledge and skills in hand embroidery course 

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

مجلة الماؤتمر الادولى الراباإل ق تفعيار دور  

اإلقتصااااد المنزلاااى فاااى المواطناااة وتنمياااة 

جامعااة  -المجتمااإلق كليااة اإلقتصاااد المنزلااى

 .2112حلوان 

 6161مايو   61- 61 النشر سنه
  

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

الماااااؤتمر الااااادولى الراباااااإل ق تفعيااااار دور  

اإلقتصااااد المنزلاااى فاااى المواطناااة وتنمياااة 

جامعااة  -المجتمااإلق كليااة اإلقتصاااد المنزلااى

 ..         2112حلوان 

  مشتركة  المش ركة نو 
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3- 

 العربيةةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

تنفيذ بعض تنمية مهارات التعليمى فى  قائم على إستخدام الفيديو مقترح فعالية برنامج تدريبى 

  غرز التطريز البرازيلى إلثراء مقرر التطريز اليدوى

 

 األجنبيةةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

The effectiveness of a training program is based on the 

effective use of video in the development of educational skills 

to implement some embroidery stitches Brazilian enrich 

handwork embroidery rapporteur 

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

 -كليااة التربيااة النوعيااة ب  اامون -المجلااة العلميااة  

      2112 -جامعة المنوفية
الج ء ( 1012 اكتوبر ث م لالعدد ا  النشر سنه

 )ايو 
  

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

 -كلياااة التربياااة النوعياااة ب  ااامون -العلمياااةالمجلاااة 

           2112 -جامعة المنوفية
 مشتركة   المش ركة نو 

 

1- 

 العربيةةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

 المعارف بعض تنمية فى المتعدده الوسائط إستخدام على قائمة الكرو يه مقرر من وحدة فعالية 

 والمهارات

 

 األجنبيةةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

The effectiveness of a crochet module based on the use of 

multimedia in the development of some knowledge and skills 

 

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

المجلة العلمية للدراسات المتخصصاة العادد الثاامن 

 .2112ع ر 
  4215فبراير   42- 44 النشر سنه

  

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

والاااااادولى الثالاااااا   المااااااؤتمر العلمااااااى الخااااااام 

قاإلتجاهااااااااات العالميااااااااة المعاصاااااااارة وتطااااااااوير 

جامعاة  -التخصصات النوعيةق كلية التربية النوعية

 م2112 -عين  م 

 مشتركة   المش ركة نو 
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 العربيةةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

المدرسة  وءض يف الفتيات مالبستصميمات ل ستحداثإلالجينز  أقمشةتوظيف بقايا 
 التجريدية

 

 األجنبيةةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

Employment of Jeans Fabrics Remnants to Create Designs 
for girls' Apparel According to the Abstract School 

 

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

  4216فبراير   45 - 42 النشر سنه كلية التربية النوعية جامعة عين  م 
  

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

وعي وذوي االحتياجاات الخاصاة مستقبر التعليم النا

في ضوء مفهوم الجودة كلية التربية النوعية جامعة 

 .2112عين  م  فبراير 

   فردي المش ركة نو 

 

2- 

 العربيةةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

 إثراء مالبس األطفال بإعادة تدوير أغطية الرأس المستعملة للمرأة
 

 األجنبيةةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

Enrich Kid's Clothes by Recycling Used Women's Head 
Coverings 

 

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

   4216فبراير  42 - 45 النشر سنه      .كلية التربية النوعية جامعة عين  م 

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

مستقبر التعليم الناوعي وذوي االحتياجاات الخاصاة 

في ضوء مفهوم الجودة كلية التربية النوعية جامعة 

 .2112براير عين  م  ف

   فردي المش ركة نو 
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7- 

 العربيةةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

زخارف مبتكرة مستوحاة من اضاءات أشعة الليزر كتصميمات زخرفيه معاصرة 
 لمالبس الفتيات

 

 األجنبيةةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

Innovative decorations inspired by laser lightings as contemporary 
decorative designs for girls' clothing 

 

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

 4216مارس  14 - 11 النشر سنه كلية التربية النوعية أ مون

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

التعليم النوعي والتنمية المستدامة في ضوء الثورة 
 2112مار   – 12 – 11المعلوماتية 

 مشتركة    المش ركة نو 

 

  

2- 

 ةالعربيةةةة ب للغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

تصمي  زخارف مقتبسة من أعمال رواد المدرسة السريالية باستخدا  تقنيات الحاسب 
  اآللي لزخرفة الصديري الحريمي للمساء والسهرة

 األجنبيةةةة ب للغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

The design of decorations derived from the work of the 
pioneers of the Surreal school using computer techniques to 
decorate the evening and evening 

 

 

 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

  4216مارس   11 - 14 النشر سنه كلية التربية النوعية أ مون

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

التعليم النوعي والتنمية المستدامة في ضوء الثورة 
          .2112مار   – 12 – 11المعلوماتية 

 مشتركة    المش ركة نو 
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خرفة مالبس االطفال و تأثيرها على الجانب استخدام الطباعة الرقمية لخطوات تصميم وز العربية ب للغة البحث عنوا 

 االقتصادى للمنتج

 Using digital printing to the steps of designing and decorating األجنبية ب للغة البحث عنوا 

children’s clothing and it’s impact on the economic aspect of the 

product 

 

مجلة كلية التربيه النوعية و التكنولوجية  الجهة المنظمة

كلية التربية )بحو  علمية و تطبيقية( 

 كفرال يخ  النوعية

 (0202العدد السابع )ديسمبر  النشر سنه

مجلة كلية التربيه النوعية و التكنولوجية  نو  المؤتمر

كلية التربية  )بحو  علمية و تطبيقية(

 ( 17كفرال يخ )مجلد رقم   النوعية

 مشترك المش ركة نو 

 


