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المؤهل العلمي :
درجـــــــــــــــة (..بكالوريوس)...
التخصص

مالبس و نسيج

اسم الجامعة

جامعة حلوان

عنوان الرسالة

درجـــــــــــــــة (..ماجستير)...
التخصص

مالبس و نسيج

اسم الجامعة

جامعة حلوان

عنوان الرسالة

" دراسة تحليلية لجماليات التراث الشعبي لمالبس النساء بدولة اإلمارات العربية
المتحدة " .

درجـــــــــــــــة (..الدكتوراه)...
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التخصص

تصميم وتطريز

اسم الجامعة

جامعة حلوان

عنوان الرسالة

" ابتكار شرائط مستوحاة من زخارف العصر الفاطمي و توظيفها في التصميم علي
المانيكان " .

التدرج الوظيفي :
 معيدة بقسم المالبس و النسيج – كلية األقتصاد المنزلي – جامعة حلوان من عام 1993م
و حتي عام 2000م .
 مدرس مساعد بقسم المالبس و النسيج – كلية األقتصاد المنزلي – جامعة حلوان من عام
2000م و حتي عام 2005م.
 مدرس بقسم المالبس و النسيج – كلية األقتصاد المنزلي – جامعة حلوان من عام 2005م
و حتي األن .
األعمال األكاديمية ( التدريس) :
 المشاركة العلمية بالتدريس بقسم المالبس و النسيج بكلية األقتصاد المنزلي جامعة حلوان
من العام الجامعي 1993م و حتي األن للمناهج التالية :
 تصميم األزياء التشكيل علي المانيكان تصميم وتطريز تصميم وتنفيذ مالبس األطفال تنفيذ المالبس الحريمي المشاركة العلمية بالتدريس بقسم المالبس و النسيج بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر
العام الجامعي(2006/2005م)
تصميم األزياء والتطبيقات التشكيلية علي المانيكان المشروع التذوق والتربية الملبسية المشاركة العلمية بالتدريس بقسم االقتصاد المنزلي بكلية اإلدارة واالقتصاد المنزلي جامعة
الملك خالد – المملكة العربية السعودية من العام الجامعي (2009/2008م) وحتى تاريخه
 تصميم أزياء التريكو اليدوي واآللي تربية ملبسية تصميم وتطريز تقنيات القص والخياطة مالبس مناسبات2

 مالبس منزلية -مشروع بحث

الدورات التدريبية :
أوال  :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات :
 دورة تدريبية بعنوان " تصميم المقرر الجامعي "بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئةالتدريس والقيادات – جامعة حلوان في الفترة من ( 2005/12/18-19م) .
 دورة تدريبية بعنوان " الساعات المعتمدة "بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسوالقيادات – جامعة حلوان في الفترة من ( 2006/7/19-20م ) .
 دورة تدريبية بعنوان " العرض الفعال "بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسوالقيادات – جامعة حلوان في الفترة من ( 2008/3/9-11م) .
 دورة تدريبية بعنوان " آداب وسلوكيات المهنة "بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئةالتدريس والقيادات – جامعة عين شمس في الفترة من ( 2012/7/25-27م) .
 دورة تدريبية بعنوان" تنظيم المؤتمرات العلمية "بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئةالتدريس والقيادات – جامعة عين شمس في الفترة من ( 2012/8/27-29م) .
 دورة تدريبية بعنوان" النشر الدولي "بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسوالقيادات – جامعة عين شمس في الفترة من ( 2012/9/17-19م) .
ثانيا  :دورات تدريبية في التطوير والجودة :
 برنامج تدريبي بعنوان ") "Applying QM Rubric (APPQMRبمقر وحدة التطويروالجودة – جامعة الملك خالد  24 -إبريل 2013م
 برنامج تدريبي بعنوان "التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي" بمقر عمادةالتطوير والجودة  -جامعة الملك خالد في الفترة من 1434/1/18هـ إلى 1434/1/19هـ .
 دورة تدريبية بعنوان "إدارة الوقت واالجتماعات"مكتب التطوير والجودة  -بمقر كلية اإلدارةواالقتصاد المنزلي –جامعة الملك خالد في 1434/1/10هـ .
ثالثا  :دورات تدريبية في الحاسب األلي :
 دورة تدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان في "استخدام الوسائط المتعددة فيإعداد العروض التقديمية ".
 دورة تدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان في "استخدام الجداول اإللكترونية" .3

 دورة تدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان في "استخدام متصفح اإلنترنت والبريد اإللكتروني ومجموعات النقاش وقوائم البريد".
 دورة تدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان في" تطوير صفحات اإلنترنت واستخدام شبكة اإلنترنت ".
 دورة تدريبية في "Using computer and managing ، Basic concepts of ITIntroduction to PC maintenance and ، Spreadsheets ، files
" protectionبقر كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان تحت إشراف المجلس األعلى
للجامعات في (2006/12/10م).
 دورة تدريبية في "Information and ، database ، Presentation" communicationبمقر كلية االقتصاد المنزلي  -جامعة حلوان تحت إشراف المجلس
األعلى للجامعات في (2006/12/10م).
رابعا  :دورات تدريبية في التحليل اإلحصائي :
 برنامج تدريبي بعنوان " التحليل اإلحصائي ( Spssالمستوى األول) " في الفترةمن1434/6/5هـ إلى 1434/6/7هـ .
 برنامج تدريبي بعنوان " التحليل اإلحصائي ( Spssالمستوى الثاني) " في الفترةمن1434/6/19هـ إلى 1434/6/21هـ .
خامسا  :دورات تدريبية في البحث العلمي :
 برنامج تدريبي بعنوان " Developing research Abilities :Idea formulation" and research managementبقاعة االجتماعات بمقر جامعة الملك خالد في
2013/3/5م .
االشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية :
 المؤتمر العلمي التاسع لالقتصاد المنزلي بعنوان " المؤتمر العربي لألقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العصر " (  18-19ابريل 2006م ) .
 المؤتمر السنوي (العربي الثامن -الدولي الخامس -استشراف مستقبل التعليم في مصر والوطنالعربي رؤى واستراتيجيات ما بعد الربيع العربي – كلية التربية النوعية بالمنصورة من 11-10
ابريل 2013م.
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األبـحـاث الـعـلـمـيـة :
 -1بحث بعنوان " رؤية جمالية إلثراء مالبس األطفال بزخارف الفن الشعبي النوبي " – مجلة
االقتصاد المنزلي – جامعة حلوان – العدد الثاني والعشرون  2006 -م .
 -2بحث بعنوان " استحداث أساليب جديدة مستوحاة من غرز الكنفا وتوظيفها إلثراء مكمالت
المالبس " مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث -جامعة حلوان – المجلد الحادي والعشرون –
العدد الثاني  -إبريل  2009م .
 -3بحث بعنوان " مقارنة بين النماذج المسطحة والمجسمة على المانيكان إلعداد نماذج
المعاطف " مجلة جامعة النجاح لألبحاث ( العلوم اإلنسانية ) -فلسطين – مجلد  -25العدد
(2011 )8م .
 -4فاعلية بناء موقع تعليمي على شبكة المعلومات الدولية ( اإلنترنت ) لتعلم أنماط الغرز
األساسية للتريكو اليدوي – المؤتمر السنوي (العربي الثامن -الدولي الخامس -استشراف
مستقبل التعليم في مصر والوطن العربي رؤى واستراتيجيات ما بعد الربيع العربي – كلية
التربية النوعية بالمنصورة من  11-10ابريل 2013م .
 -5دراسة تحليلية للزخارف الجدارية التراثية بمنطقة عسير وتوظيفها في تصميمات نسائية
معاصرة – مجلة االقتصاد المنزلي – كلية االقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – مجلد(– )22
العدد ( )4أكتوبر 2012م .
 -6فاعلي ة وحدة تعليمية مقترحة لتنمية مهارات الطالبات في تصميم وتنفيذ مكمالت مالبس
مستوحاة من بقايا األقمشة والكروشيه – مجلة االقتصاد المنزلي – كلية االقتصاد المنزلي –
جامعة المنوفية – مجلد ( – )22أكتوبر 2012م .
 -7إعادة تدوير الورق واالستفادة منه في استحداث مكمالت مالبس نسائية – مجلة االقتصاد
المنزلي – كلية االقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – مجلد ( – )23العدد ( – )1يناير
2013م .
الكتب العلمية والمؤلفات األكاديمية:
 -8كتاب بعنوان ( جماليات التراث الشعبي لمالبس النساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة ) – عالم الكتب –
القاهرة  2011 -م .
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