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المسمى الوظيفى

أستاذ مساعد

المؤهالت الدراسية

التدرج الوظيفي داخل
مصر

 -1بكالوريوس الفنون التطبيقية  -نسيج وطباعة منسوجات – كلية الفنون التطبيقية –
جامعة حلوان  ,دور مايو  1991بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
 -2ماجستير في الفنون التطبيقة  -نسيج وطباعة منسوجات – كلية الفنون التطبيقية –
جامعة حلوان  2001بعنوان توصيف سلوك إحتراق مفروشات األرضيات المصرية.
 -3دكتوراه الفلسفة في الفنون التطبيقة  -نسيج وطباعة منسوجات – كلية الفنون التطبيقية
– جامعة حلوان  2010بعنوان تحقيق الكود الدولى للحريق لمفروشات األرضيات
النسيجيــة بأستخدام تراكيب بنائية مختلفة.
-

مساعد باحث بقسم النسيج بالمعهد القومي للقياس و المعايرة  -وزارة التعليم العالي و
البحث العلمي .
باحث مساعد بقسم النسيج بالمعهد القومي للقياس و المعايرة – وزارة التعليم العالي و
البحث العلمي .
باحث بقسم النسيج بالمعهد القومي للقياس و المعايرة – وزارة التعليم العالي و البحث
العلمي.
عضوة فى لجنة المفروشات بهيئة المواصفات و الجودة بجمهورية مصر العربية.
عضوة فى لجنة السجاد بهيئة المواصفات و الجودة بجمهورية مصر العربية.




رئيسة وحدة النشاط الطالبي من عام  1132هـ و حتى الوقت الحالي.
اإلشراف العام علي جميع أعمال المؤتمر العلمي الثالث لطالب و طالبات التعليم العالي
بمدينة الخبر  1133هـ
اإلشراف العام علي جميع أعمال المؤتمر العلمي الرابع لطالب و طالبات التعليم العالي
بمكة المكرمة  1131هـ
اإلشراف العام علي جميع أعمال المؤتمر العلمي الخامس لطالب و طالبات التعليم العالي
بمدينة الرياض  1131هـ

-

العمل اإلدراي الحالى
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 اإلشراف العام علي جميع أعمال المؤتمر العلمي الخامس لطالب و طالبات التعليم العالي
بمدينة جدة  1136هـ
الدورات التدريبية












اللجان المشاركة

المؤتمرات و الملتقيات

 النائبة في لجنة المعيار الخامس الشؤون الطالبية و الخدمات المساندة بكلية العلوم
واألداب بصامطة.
 النائبة في لجنة التدريب و اإلعالم بكلية العلوم واألداب بصامطة.
 عضوة في لجنة تطوير أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم واألداب بصامطة.





ورش العمل

دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات "توظيف تكنولوجيا التعليم في التدريس
الجامعي" في الفترة (من 2001/3/31 – 22م) بمركز تطوير التعليم الجامعي – كلية
التربية – جامعة عين شمس.
دورة تنميـة قـدرات أعـضـاء هـيئـة التـدريس والقيادات "البحـث العلمـي" فـي الفـترة (من
2001/11/29 -22م) بمـركـز تطويـر التعليم الجامعي – كلية التربية – جامعة عين
شمس.
دورة تدريبية في برنامج األوتوكاد.
دورة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر – (  ) ICDLمن المركز الثقافى الروسى بمصر
دورة التويفل و الحصول عليه
دورة فى تشغيل أجهزة إختبارات النسيج بالمعهد القومي للقياس بمصر
الدورة المشتركة المصرية السويديـة للوقاية من الحريق بمصر
دورة فى إدارة الحفالت و فن اإلتيكيت
دورة فى الفوتوشوب
دورة فى برنامج 3D MAX

حضور المؤتمر العلمي الرابع لطالب و طالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية
بمكة المكرمة.
حضور المؤتمر العلمي الخامس لطالب و طالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية
بمدينة الرياض.
حضور الملتقى الثاني للسالمة و الصحة المهنية المنعقد في 1131/1/1هـ بجامعة جازان.
حضورالملتقى العلمي األول و الثاني و الثالث و الرابع لطالب و طالبات جامعة جازان.

 ورشة عمل في إدارة األزمات و الطوارئ.
 ورشة عمل في معايير السالمة في المنشأت التعليمية.
 ورشة عمل في اإلسعافات األولية.

األنشطة العملية
 المشرفة المسئولة عن متابعة و تجهيز وتنسيق كلية صامطة لإلشتراك فى حملة كليتى
أجمل للعام الجامعى  1133- 1132هـ .
 مصممة ومنفذة ديكور معرض لمسات ابداعية (  )1عام  1130هـ
 مصممة ومنفذة ديكور معرض لمسات ابداعية ( ) 2عام  1131هـ
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المشاركة فى إعداد و تنفيذ معرض لمسات ابداعية (  ) 3عام  1132هـ
المشاركة فى إعداد و تنفيذ معرض بين األصالة واإلبداع عام  1131هـ
مشرفة على النادى الفنى بالكلية
عضوة في وحدة البحث العلمى بالكلية
اإلشراف على بحث مقدم للمؤتمر العلمى الطالبى الرابع بمكة المكرمة

اإلهتمامات البحثية










كل ما يتعلق بأجهزة أختبارات النسيج و طباعة المنسوجات
 - 2كل ما هو جديد من تقنيات و اساليب حديثة فى النسيج و الطباعة
 -3كل ما يتعلق بالمالبس واالمنسوجات الذكية
Eco – Textiles -4
 -1السجاد صديق البيئة
اإلهتمام بأعمال الديكور
األهتمام بالمجال الفني و التقني فى صناعة النسيج و الطباعة
اإلهتمام عموما بالفن و األعمال الفنية

األبحاث العلمية و
تحكيم األبحاث

 مشروع بحث عن تأثير التقادم الزمني على قابلية إشتعال السجاد
 محكمة في الملتقى العلمي السادس لطالب و طالبات جامعة جازان.

المواد التى تم تدريسها
داخل المملكة

 النسيج و الطباعة  -تنسيق معارض – نباتات الزينة و تنسيق الزهور – إختيار و تنفيذ
المفروشات.

عدد سنوات الخبرة
خارج المملكة
عدد سنوات الخبرة
داخل المملكة

 11 عام
 2 أعوام
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