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التدرج الوظيفي :






معيد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا ً من  ١٩٩٠/٩/١٣م.
مدرس مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا ً من  ١٩٩٥/٤/١٧م .
مدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا ً من ١٩٩٨/٩/١م.
أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا ً من  ٢٠٠٣/١٠/٢٨م .
أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا ً من  ٢٠٠٨/١٠/٢٨م .

الوظائف ا دارية:
 (١قائم بعمل رئيس قسم التربية الفنية اعتبارا ً من ٢٠٠٣/١١/٢٠
 (٢قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث اعتبارا ً من  ٢٠٠٥/١٠/١٠م.
 (٣قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطﻼب ولمدة عام اعتبارا ً من  ٢٠٠٦/١٠/١٠م حتى  ٢٠٠٧/١٠/٩م.
 (٤اﻹشراف على قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا ً من  ٢٠٠٦/١١/٢٣م بجانب عملها كقائم بعمل
وكيل الكلية لشئون التعليم والطﻼب بالكلية.
ً
 (٥تم تجديد التكليف بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطﻼب لمدة عام اعتبارا من  ٢٠٠٧/١٠/١٠م.
 (٦قائم بعمل رئيس قسم اﻹعﻼم التربوي بكلية التربية النوعية اعتبارا ً من ٢٠٠٧/١٠/٢٤م.
 (٧قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا ً من ٢٠٠٨/٧/١م.
 (٨وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا ً من ٢٠٠٨/١١/٢٣م ولمدة ثﻼث أعوام.
 (٩اﻹشراف على كلية التربية النوعية باختصاصات عميد الكلية اعتبارا ً من ٢٠٠٩/٨/١م.
 (١٠تعيين عميدا ً لكلية التربية النوعية لمدة ثﻼث سنوات اعتبارا ً من .٢٠١٠/٣/١٠
 (١١تسيير أعمال قسم اﻻقتصاد المنزلي بجانب وظيفتها كعميد من  ٢٠١١/١٢/٢١وحتى .٢٠١٢/٦/٢٤
 (١٢اﻹشراف على قسم تكنولوجيا التعليم بجانب وظيفتها كعميد من  ٢٠١٢/٩/٣وحتى اﻵن .
 (١٣تعيين عميدا لكلية التربية النوعية باﻻنتخاب ثﻼث سنوات بتاريخ  ٢٠١٣/٤/٧وحتى .٢٠١٦/٤/٧
 (١٤نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.بتاريخ  ٦يوليو ٢٠١٧م.
١

النشاط الوظيفي :
 -١رئيس مجلس تأديب الطﻼب اﻷعلى بجامعة بورسعيد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢١
-٢عضو لجنة قطاع التربية النوعية واﻻقتصاد المنزلي  ٢٠٠٩وحتى اﻵن.
-٣رئيس مجلس تأديب الطﻼب بكلية التربية النوعية ببورسعيد للعام الجامعي  ٢٠٠٨/٢٠٠٧م ،وحتى اﻵن.
 -٤رائدة اللجنة الفنية من عام  ٢٠٠١حتى  ٢٠٠٥م.
 -٥رائدة اللجنة اﻻجتماعية من عام  ٢٠٠٦حتى  ٢٠٠٨م.
 -٦رائد أسر بالكلية من عام  ٢٠٠٢/٢٠٠١حتى  ٢٠٠٨/٢٠٠٧م.
-٧

رئيس لجنة الهيئة اﻷكاديمية لوحدة تنظيم الجودة واﻻعتماد بكلية التربية النوعية ببورسعيد .

-٨عضو مجلس تأديب الطﻼب اﻷعلى لكلية التربية النوعية ٢٠٠٨م ٢٠٠٩ ،م  ،جامعة قناة السويس
 -٩عضو في أعمال كنترول اﻻمتحانات من الفترة  ١٩٩٩م حتى ٢٠٠٣م ورئيس كنترول من  ٢٠٠٤م حتى  ٢٠٠٧م.
 -١٠مدير مشروع التطوير المستمر والتأهيل لﻼعتماد لمؤسسات التعليم العالى بكلية التربية النوعية ببورسعيد.
 -١١رئيس مجلس إدارة وحدة أكاديمية كرة القدم بكلية التربية النوعية ورياض اﻷطفال من  ،٢٠١٢/١٢/٢٣وحتى
اﻵن.
 -١٢رئيس لجنة التكافل بجامعة بورسعيد ٢٠١٤/٢٠١٣
 -١٣عضو بقائمة المحكمين تخصص النقد والتذوق الفني في الدورة الحادية عشر باللجنة العلمية الدائمة لترقية
اﻷساتذة واﻷساتذة المساعدين للتربية الفنية بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٥
-١٤عضو مجلس جامعة بورسعيد منذ إنشاء الجامعة عام  ٢٠١٠وحتى اﻵن .
 -١٥عضو اللجنة الدائمة للقيادات برئاسة رئيس جامعة بورسعيد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٤
 -١٦رئيس تحرير مجلة كلية التربية النوعية )مجلة دورية( محكمة نصف سنوية يناير .٢٠١٥
 -١٧عضو لجنة تنفيذ اﻹستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة بورسعيد.
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل :
(١
(٢
(٣
(٤

رئيس مؤتمر كلية التربية النوعية السادس الدولي اﻷول تحت عنوان " مستقبل التعليم النوعي في مصر والوطن العربي
في الفترة من ٢٠١٥/١١/ ١٦-١٥
شاركت في فعاليات مؤتمر كلية التربية النوعية ببورسعيد تحت عنوان ) نحو تطور أمثل لرياض اﻷطفال ( المنعقد في
الفترة من 1991/12/ 24 -٢٢م.
ً
شاركت في فعاليات مؤتمر كلية التربية النوعية ببورسعيد تحت عنوان )الطفل العربي مبدعا( المنعقد فى الفترة من - ٢٨
١٩٩٣/١٢/٣٠م .
شاركت في فعاليات مؤتمر كلية التربية النوعية ببورسعيد تحت عنوان ) نحو منتج تربوي للطفل ( المنعقد فى الفترة من
 ١٩٩٦/٣/٢٩ - ٢٧م.

٢

 (٥شاركت بالحضور والمتابعة في المؤتمر القومي للموهوبين برئاسة السيدة  /سوزان مبارك – بالقاهرة بتاريخ
 ٢٠٠٠/٤/٩م.
 (٦شاركت ببحث في المؤتمر العلمي اﻷول لكلية التربية النوعية بدمياط تحت عنوان )إستراتيجية التعليم النوعي في مصر(
المنعقد في الفترة من ٢٠٠٠/٤/٢٧ – ٢٦م.
 (٧شاركت بالحضور والمتابعة في فعاليات مؤتمر كليات التربية النوعية بدمياط ) إستراتيجية التعليم النوعي في مصر
المنظـومة التعليمية وبناء المجتمع ( المنعقـد في الفتــرة من ٢٠٠١/٥/ ٣- ٢
 (٨شاركت بالحضور والمتابعة في مؤتمر كلية التربية النوعية بدمياط ) إستراتيجية التعليم النوعي في مصر – دور كلية
التربية النوعية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ( المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٣/٥/ ١٥ - ١٤م.
 (٩شاركت بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي اﻷول ( دور كليات التربية النوعية في مشروع تطوير التعليم الجامعي
بمصر ( المنعقد بكلية التربية النوعية ببورسعيد في الفترة من ٢٠٠٥/٤/ ١٤ - ١٣م.
 (١٠شاركت بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني (منظومة البحث العلمي في مصر  ،التحديات – المعايير – الرؤى
المستقبلية ( المنعقد بكلية التربية النوعية ببورسعيد في الفترة من ٢٠٠٦/٤/ ٢٠ - ١٩م.
 (١١شاركت في فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية التربية النوعية بدمياط – جامعة المنصورة بعنوان ) تطوير كليات
التربية النوعية في ضوء معايير الجودة واﻻعتماد ( المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٨/٤/٣٠ – ٢٩م.
 (١٢شاركت في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية ببورسعيد– جامعة قناة السويس بعنوان "مدرسة
المستقبل  ،الواقع والمأمول " المنعقد في الفترة من ٢٠٠٩/٣/٢٩ – ٢٨م.
 (١٣شاركت فى فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثالث والدولي اﻷول لكلية التربية ببورسعيد – جامعة قناة السويس بعنوان
"معايير الجودة واﻻعتماد فى التعليم المفتوح فى مصر والوطن العربى" المنعقد فى الفترة من  ٢٨-٢٧مارس ٢٠١٠م.
 (١٤شاركت فى فعاليات ورشة عمل بعنوان " التقييم الذاتي المؤسسي"  ،تابعة للمركز الرئيسى بالقاهرة ضمن برنامج
لتطوير التعليم  ،وذلك لمدة خمسة أيام في الفترة من  ١٧-١٣يوليو  ٢٠٠٨م ،والتى عقدت بدار الضيافة – جامعة عين
شمس.
 (١٥شاركت فى فعاليات ورشة عمل بعنوان " المعايير اﻷكاديمية القومية المرجعية لبرامج كليات التربية النوعية وكليات
رياض اﻷطفال " ،وهى تابعة للمركز الرئيسي بالقاهرة ضمن برنامج لتطوير التعليم لمدة خمسة أيام فى الفترة من -٢٤
 ٢٨أغسطس  ٢٠٠٨م ،والتى عقدت بقاعة المؤتمرات – جامعة اﻹسكندرية .
 (١٦شاركت فى فعاليات ورشة العمل بعنوان " التخطيط اﻹستراتيجي"  ،وتأتى هذه الورشة فى إطار فعاليات برنامج إقامة
نظم داخلية لضمان الجودة فى كليات التربية النوعية  ،تابعة للمركز الرئيسى بالقاهرة ضمن برنامج لتطوير التعليم لمدة
أربعة أيام نوفمبر ٢٠٠٨م.
 (١٧شاركت فى فعاليات ورشة العمل بعنوان " تحليل الفجوات فى البرامج اﻷكاديمية"  ،وهى ضمن فعاليات برنامج إقامة
نظم داخلية لضمان الجودة فى كليات التربية النوعية ورياض اﻷطفال ضمن برنامج لتطوير التعليم لمدة ثﻼثة أيام فى
يناير وفبراير  ٢٠٠٩م.
 (١٨شاركت فى فعاليات ورشة العمل بعنوان " تهيئة الكوادر التدريبية لدعم نظم الجودة وضمان استدامتها" – فى كليات
التربية النوعية وكليات رياض اﻷطفال  ،وعقدت الورشة لمدة ثﻼثة أيام فى الفترة من  ١٣-١٠مارس ٢٠٠٩م .
 (١٩شاركت فى فعاليات ورشة العمل بعنوان " حقوق الطفل – "التابعة لمشروع حقوق اﻹنسان الدولي  ،بالجامعة اﻷمريكية
بالقاهرة– فى الفترة  ٢٠أغسطس  ٢٠٠٨م ،والتي عقدت بكلية رياض اﻷطفال  ،جامعة قناة السويس .
 (٢٠شاركت فى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني – العربي السادس عشر "اﻻقتصاد المنزلي في خدمة الصناعة" المنعقد
بجامعة المنوفية فى الفترة من  ١١-١٠سبتمبر . ٢٠١٣
 (٢١حضور مؤتمر التحديات المتقاربة بين المجتمعات المختلفة " مؤتمر دولى بجامعة أستون بالمملكة المتحدة في الفترة من
 ١٩-١٧نوفمبر  ، ٢٠١٠وقدمت بحث بعنوان "إهمال دور التربية الفنية فى التعليم اﻷساسي وآثارها السلبية على ثقافة
المجتمع".
 (٢٢حضور المؤتمر الدولى اﻷول لمركز تطوير التعليم الجامعي "التميز فى اﻷداء الجامعي  ،فلسفته  ،آلياته  ،معاييره فى
الفترة من  ٢٠١٣/٢/١٠وحتى  ٢٠١٣/٢/١١بقرية الفيروز .
 (٢٣شاركت فى الجلسة اﻷولى فى برنامج الندوة بعنوان التربية النوعية واﻻقتصاد المنزلي بعنوان " نظرة للمستقبل
المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٥/١٠/٢٢التابعة للجنة التربية النوعية واﻻقتصاد والمنزلى بالمجلس اﻷعلى للجامعات ٠
 (٢٤شاركت بالحضور فى مؤتمر المجلس اﻷعلى للجامعات عن السرقات العلمية وادوات مواجهتها لعرض البرامج الدولية
المستخدمة فى منع اﻻنتحال ) السرقه العلميه ( فى الفترة  ٢٠١٥/١٠/١٨بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة ٠
 (٢٥عمل الملتقى الثانى للمشاركة المجتمعية بعنوان " دور كلية التربية النوعية فى نشر الوعى الصحى والعﻼجى فى
المجتمع يوم ٠ ٢٠١٠/١٠/٢٩
 (٢٦حضور المؤتمر الدولي اﻷول لمركز تطوير التعليم الجامعي " التميز في اﻷداء الجامعي  ،فلسفة آلياته ،معاييره  ،فى
الفترة من  ٢٠١٣/٢/١٠وحتى . ٢٠١٤/٢/١١
 (٢٧تحكيم العديد من اﻷبحاث العلمية الخاصة بمجلة كلية التربية النوعية .
٣

 (٢٨تحكيم أبحاث خاصة بلجنة التربية الفنية لترقية اﻷساتذة واﻷساتذة المساعدين.
الدورات التدريبية :
 (١اجتازت جميع متطلبات برنامج المهارات اﻹدارية ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة
قناة السويس المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٤/١٢/١٣م حتى  ٢٠٠٤/١٢/١٦م .
 (٢اجتازت جميع متطلبات برنامج آداب وأخﻼقيات المهنة ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة قناة السويس المنعقد في الفترة من ٢٠٠٤/١٢/٢١م حتى  ٢٠٠٤/١٢/٢٣م .
 (٣اجتازت بنجاح بتقدير ممتاز الدورة التدريبية Windows XPبمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
بمحافظة بورسعيد في الفترة من ٢٠٠٥/١/٢٩م إلى ٢٠٠٥/٢/٩م لمدة عشرون ساعة .
 (٤اجتازت الدورة التدريبية في تدريب المدربين بقسم تطوير التعليم والبحث العلمي بكلية التربية النوعية ببورسعيد في
الفترة من ٢٠٠٥/٢/١٤م إلى ٢٠٠٥/٢/١٧م .
 (٥اجتازت بنجاح بتقدير ممتاز الدورة التدريبية في وورد  ٢٠٠٠بالهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من ٢٠٠٥/٣/١٠
م إلى ٢٠٠٥/٣/٢٠م .
 (٦اجتازت جميع متطلبات برنامج مهارات العرض الفعال ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة قناة السويس المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٥/٦/٢٥م حتى  ٢٠٠٥/٦/٢٨م
 (٧اجتازت جميع متطلبات برنامج اﻹدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة قناة السويس المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٥/٨/٨م حتى  ٢٠٠٥/٨/١١م .
 (٨شاركت بالحضور في دورة  ICDLللسادة أعضاء هيئة التدريس المنعقدة في الفترة من  ٢٠٠٥/٧/١٦م حتى
 ٢٠٠٥/٨/٢٨م بواقع  ١٢٠ساعة .
 (٩اجتازت جميع متطلبات برنامج توكيد الجودة واﻻعتماد ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة قناة السويس المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٦/٦/١٩م حتى  ٢٠٠٦/٦/٢٠م .
 (١٠اجتازت جميع متطلبات برنامج الساعات المعتمدة ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة
قناة السويس المنعقد في الفترة من ٢٠٠٦/٧/١٠م حتى ٢٠٠٦/٧/١٢م .
 (١١اجتازت جميع متطلبات برنامج اﻹشراف على التربية العملية ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة قناة السويس المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٦/٨/٧م حتى  ٢٠٠٦/٨/٩م .
 (١٢اجتازت جميع متطلبات برنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة قناة السويس المنعقد في الفترة من  ٢٠٠٦/٨/٢١م حتى ٢٠٠٦/٨/٢٣م .
 (١٣حضرت دورة تدريبية بالمجلس القومي للمرأة بعنوان " التأهيل السياسي للمرأة " لمدة ثﻼثة أيام فى الفترة من – ١٠
٢٠٠٦/١٢/١٣م .
 (١٤حضرت دورة تدريبية بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد بعنوان " تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالى"
فى الفترة من ٨-٧يوليو ٢٠٠٩م .
 (١٥حضرت دورة تدريبية بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد بعنوان " التعلم الفعال لمؤسسات التعليم العالى" فى
الفترة من 4-6يوليو  ٢٠٠٩م .
 (١٦حضرت دورة تدريبية بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد بعنوان " الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم
قبل الجامعى – نماذج المحاكاة" فى الفترة من ٥-٢مايو ٢٠٠٩م .
 (١٧حضرت دورة تدريبية بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد بعنوان " المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم
العالى" فى الفترة من  ٥-١فبراير  ٢٠٠٩م .
 (١٨حضرت دورة تدريبية بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد بعنوان "التخطيط اﻻستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى
" فى الفترة من  ١٢-١١فبراير ٢٠٠٩م .
 (١٩حضرت دورة تدريبية بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد بعنوان " الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم
العالى  ،نماذج المحاكاة" فى الفترة من  ١٢-٩مايو  ٢٠٠٩م .
 (٢٠اجتازت بنجاح دورة " برنامج التخطيط اﻻستراتيجى " التابعة للمركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات ،
والمنعقدة بجامعة قناة السويس  ،فى الفترة من  ١٠-٨نوفمبر ٢٠٠٩م .
 (٢١شاركت فى فعاليات قافلة تكنولوجيا التعليم "مﻼمح خريطة البحث العلمى فى مجال تكنولوجيا التعليم " المنتدى العلمى
اﻷول " الكتاب اﻻلكترونى ومستقبل البحث العلمى" بقاعة المؤتمرات الكبرى بفرع جامعة قناة السويس ببورسعيد
بتاريخ  ١١إبريل ٢٠٠٩م .
 (٢٢شاركت فى فعاليات دورة تطو ير مكتبات الجامعة واستخدام قواعد البيانات العالمية لﻸبحاث والدوريات والكتب
اﻹلكترونية التابعة لمشروع المكتبة الرقمية بجامعة قناة السويس على مدار يومى الثﻼثاء واﻷربعاء الموافق ٢٥-٢٤
نوفمبر  ٢٠٠٩بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس .
٤

 (٢٣حضرت دورة تدريبية بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد بعنوان " الدورة المكثفة للمراجعيين الخارجيين
لمؤسسات التعليم قبل الجامعى" فى الفترة من  ١٩-١٧إبريل ٢٠١٠م .
 (٢٤حضرت دورة تدريبية فى المركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات )فرع الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا
للمجلس الدولى للمدربين المعتمدين ) IBCTبالقاهرة بعنوان "الخطط اﻹستراتيجية" ٢٠١٠.م .
 (٢٥حضور الدورة التدريبية بإدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد تحت عنوان " دورة التقويم
الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى " فى الفترة من  ٢٧-٢٦أكتوبر .٢٠١٣
 (٢٦حضور الدورة التدريبية بإدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد تحت عنوان " دورة المراجعة
الخارجية لمؤسسات التعليم العالى " فى الفترة من  ٣١-٣٠أكتوبر .٢٠١٣
 (٢٧حضور الدورة المجمعه لمراجعى التعليم العالى بالهيئة القومية لضمان الجودة واﻻعتماد فى الفترة من ٢/١٩ – ١٦
.٠ ٢٠١٥/

البحوث العلمية المنشورة :
أ – البحوث العلمية المنشورة والمتقدم بها الباحث :
عنوان البحـث اﻷول  " :مختارات من أعمال جوزسيبي ارشيمبولدو كمدخل ﻹثراء الرؤية الجمالية والتذوق الفنى
" منشور بمجلة بحوث اﻻقتصاد المنزلي  ،جامعة المنوفية  ،مجلد  ١٤العدد  ٤ – ١صفحة  ، ٢٧٠ : ٢٤٧عام ٢٠٠٤
م.
عنوان البحث الثاني  " :مدخل تحليلي لمختارات من أعمال بيتربروجيل ) فن الباروك( ودورها في إثراء التذوق
الفني " منشور بمجلة بحوث اﻻقتصاد المنزلي  ،جامعة المنوفية  ،مجلد  ١٦العدد  ٢ – ١صفحة  ، ٣٥٢ : ٣٢٧يناير
وإبريل  ٢٠٠٦م.
عنوان البحث الثالث  " :اﻷبعاد الفلسفية والفنية في مختارات من أعمال تحية حليم كمدخل ﻹثراء الرؤية الجمالية
لدى طﻼب كلية التربية النوعية " منشور بمجلة بحوث اﻻقتصاد المنزلي جامعة المنوفية  ،مجلد  ١٧العدد ٢ – ١
صفحة  ، ٤٩٢ : ٤٦٩يناير وإبريل  ٢٠٠٧م.
عنوان البحث الرابع  " :القيم الجمالية في مختارات من أشكال اﻵلهة الهندية ) دراسة نقدية ( " منشور بمجلة
بحوث اﻻقتصاد المنزلي  ،جامعة المنوفية المجلد  ١٧أكتوبر . ٢٠٠٧م
عنوان البحث الخامس " :القيم الجمالية للتعبير عن حركة اﻷشخاص في التصوير الهندي ودورها في إثراء
التذوق الفني " منشور بمجلة بحوث اﻻقتصاد المنزلي  ،جامعة المنوفية  ،مجلد  ١٧أكتوبر  ٢٠٠٧م.
عنوان البحث السادس  " :التعبير الفني عن الرسوم الطبية في الفن المصري " خطاب قبول بحث للنشر في مجلد
المؤتمر بالمؤتمر العلمي التاسع لكلية التربية النوعية بدمياط  ،جامعة المنصورة  ،بعنوان تطوير كليات التربية النوعية
في ضوء معايير الجودة واﻻعتماد الفترة من  ٣٠-٢٩إبريل ٢٠٠٨م
عنوان البحث السابع  " :فلسفة التصوير الصيني ودوره في إثراء التذوق الفني"  ،خطاب قبول بحث للنشر في
مجلد المؤتمر بمؤتمر تطوير كليات التربية النوعية في ضوء معايير الجودة واﻻعتماد في الفترة من  ٣٠-٢٩إبريل
 ٢٠٠٨م.
ب – بحوث علمية منشورة أخرى :
" تذوق الجمال الخالد في المسلة المصرية القديمة ودﻻﻻتها الرمزية " نشر بمجلة المؤتمر العلمي اﻷول لكلية
التربية النوعية بدمياط  ،جامعة المنصورة  ،إبريل  ٢٠٠٠م.
" مختارات من أعمال جودي كمدخل ﻹثراء الرؤية الجمالية وتنمية جماليات البيئة " نشر بمجلة اﻻقتصاد المنزلي
– جامعة المنوفية – المجلد الحادى عشر العدد  ١يناير  ٢٠٠١م.

٥

" مختارات من أشكال اﻵلهة المصرية القديمة ودورها في إثراء التذوق الفني" منشور بمجلة اﻻقتصاد المنزلي –
جامعة المنوفية – المجلد الحادى عشر العدد  ٣يوليو ٢٠٠١م .
" نماذج من أعمالى حسين بيكار كمدخل ﻹثراء التذوق الفني " نشر بمجلة اﻻقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية –
المجلد الثاني عشر العدد  ٣يوليو ٢٠٠٢م .
" التعبير الفني عن المرأة المصرية القديمة ودوره في إثراء التذوق الفني " نشر بمجلة المؤتمر العلمي الرابع
لكلية التربية النوعية بدمياط  ،جامعة المنصورة  ،مايو  ٢٠٠٣م.
" الصفات الجمالية المستمرة في الفن المصري عبر العصور " بحث مرجعي للجنة العلمية الدائمة للترقية لدرجة
أستاذ مساعد .
جوائز وشهادات تقدير :
 (١عدد  ٢شهادة تقدير من لجنة التفوق العلمي بمحافظة بورسعيد.
 (٢شهادة شكر وتقدير من اﻹدارة العامة لرعاية طﻼب فرع الجامعة ببورسعيد للقيام بأعمال التحكيم الخاصة بالمسابقات
والمهرجانات ومعارض الفنون التشكيلية والنسوية واﻷسرية فى الفترة من  ١٩٩٩/١٩٩٨م حتى  ٢٠٠٢/٢٠٠١م .
 (٣شهادة تقدير من كلية التربية النوعية ببورسعيد جامعة قناة السويس تقديرا ً للجهد فى مجال اﻷنشطة الطﻼبية خﻼل العام
الجامعى 2009/2008م.
 (٤شهادة تقدير من مؤتمر "قلب القناة " تقديرا ً للمشاركة المجتمعية فى المؤتمر فى الفترة من  ١٧-١٥أكتوبر ٢٠٠٩م.
 (٥شهادة تقدير من جمعية نهوض وتنمية المرأة ببورسعيد تقديرا ً للجهود المثمرة والتعاون فى مجال خدمة المجتمع ودعم
أنشطة الجمعية ببورسعيد فى الفترة  ٥يناير ٢٠١٠م .
 (٦شهادة تقدير من المجلس القومى للمرأة ببورسعيد تقدير للجهود المخلصة والعطاء المتميز والتعاون المثمر فى خدمة
المرأة المصرية .
ً
 (٧شهادة تقدير من فرع ثقافة بورسعيد تقديرا للدور البارز فى النهوض بالمرأة والتعليم مارس .٢٠١٠
 (٨شهادة تقدير من جمعية اﻹعﻼميين ببورسعيد لدورها الجليل فى خدمة العلم والمجتمع مارس ٢٠١٠م.
 (٩شهادة تقدير من المؤتمر الدولى الثانى – العربى السادس عشر "اﻻقتصاد المنزلى فى خدمة الصناعة" المنعقد بجامعة
المنوفية فى الفترة من  ١١-١٠سبتمبر . ٢٠١٣
 (١٠شهادة تقدير "اﻷم المثالية" للعام  ٢٠١٤من كلية التربية النوعية .
 (١١شهادة شكر وتقدير من اللجنة المركزية ﻷسر رسالة بالجامعات .
 (١٢شهادة تقدير من وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة لدورها كنموذج مشرف للمرأة المصرية عن محافظة
بورسعيد .
 (١٣شهادة تقدير من رعاية الشباب بكلية التربية النوعية للقيادة واﻹدارة الرشيدة ﻷنشطة رعاية الشباب.
 (١٤شهادة تقدير من كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس بالمشاركة الفعالة بمؤتمر الكلية بعنوان )الدراسات النوعية
ومتطلبات المجتمع وسوق العمل والذى أقيم فى الفترة من ٢٠١٥/٤/٦-٥
 (١٥شهادة تقدير) اﻻم المثالية ( من قسم التربية الموسيقية – بكلية التربية النوعية لعطائها المثمر بالقسم ٠ ٢٠١٥/٤/٢
 (١٦شهادة تقدير من جمعية اﻻعﻼميين ببورسعيد لدورها الجليل فى خدمة العلم والمجتمع مارس ٢٠١٠
 (١٧شهادة تقدير اﻻستاذ الدكتور رئيس جامعة بورسعيد للمشاركةاﻻيجابية والفعالة فى مسابقة الرسم على اﻻسفلت بجامعة
بورسعيد فى يوم  ٢٠١٤/١١/١٣م
 (١٨شهادة كرئيس المؤتمر العلمى السادس والدولى اﻻول لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد فى الفترة من ١٦-١٥
نوفمبر  ٢٠١٥وعنوانه " مستقبل التعليم النوعى فى مصر والوطن العربي
 (١٩شهادة تقدير من طﻼب الفرقة اﻷولى بقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب اﻷلى كشكر وتقدير بتاريخ ٠ ٢٠١٥/٣/٢٢
 (٢٠شهادة تقدير من نقابة اﻹعﻼم اﻻلكتروني لجنة بورسعيد لﻺنجازات البارزة في ميادين اﻹعﻼم وخاصة اﻹعﻼم اﻻلكتروني
والبحث والثقافة والفكر ٠ ٢٠١٥/٢٠١٤
 (٢١شهادة تقدير من رئيس جامعة بورسعيد بمناسبة اﻻحتفال باليوم العالمى لذوى اﻻحتياجات الخاصة والحد من اﻹعاقة
بالتعاون مع كل الوزارات المعنية والمعهد الفرنسى بالقاهرة والجمعية الطبيه المصرية الفرنسية ومنظمة العمل الدولية
للمجهودات المبذولة فى ذلك القطاع ٠ ٢٠١٤
 (٢٢شهادة شكر وتقدير من ا٠د /عصام الهﻼلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لﻼجتماع الرياضي )مبادرة بكرة
أحلى( ومجلس إدارة الجمعية المصرية لﻼجتماع الرياضي للمساهمة الفعالة والدعم لتنفيذ المرحلة اﻻولى من المشروع
القومى لتدريب شباب محور قناة السويس بجامعة بورسعيد عام .٢٠١٥
٦

 (٢٣شهادة شكر وتقدير من ا٠د /عﻼء حامد رئيس جامعة بورسعيد بمناسبة عيد تحرير سيناء لعام  ٢٠١٥تقديرا للمشاركة
فى اﻻحتفالية والتى اقيمت على مسرح الجامعة بسواعد طﻼب كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية  ٢٠١٥م ٠
 (٢٤شهادة شكر وتقدير من جامعة عين شمس للمشاركة الفعالة بمؤتمر الكلية الدراسات النوعية ومتطلبات المجتمع وسوق
العمل والذى أقيم فى الفترة ما بين  ٢٠١٥/٤/٦-٥م
 (٢٥شهادة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد فى حضور دورة تدريبية بعنوان " الدورة المجمعة لمراجعي التعليم
العالي في الفترة ٠ ٢٠١٥/١٩-١٦
 (٢٦شهادة تقدير من جامعة عين شمس للمشاركة المتميزة في تنظيم فعاليات ملتقى اﻹبداع اﻷول لطﻼب كليات التربية
النوعية بالجامعات المصرية فى الفترة من ٠ ٢٠١٥ / ٩/ ٢ -٨/٢٨
 (٢٧شهادة تقدير من جامعة عين شمس للمشاركة في لجنة الفنون التشكيلية ملتقى اﻹبداع اﻷول لطﻼب كليات التربية
النوعية بالجامعات المصرية في الفترة من ٠٢٠١٥ / ٩/ ٢ -٨/٢٨
 (٢٨شهادة تقدير من جامعة عين شمس للمشاركة في تحكيم ملتقى اﻹبداع اﻷول لطﻼب كليات التربية النوعية بالجامعات
المصرية في الفترة من ٠ ٢٠١٥ / ٩/ ٢ -٨/٢٨
 (٢٩شهادة تقدير من جامعة بورسعيد لحضور الدورة التدريبية فى قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل
منعه والتى عقدت فى الفترة من  ٢٠١٦/٢/٢١الى  ٢٠١٦/٢/٢٥م.
 (٣٠شهادة تقدير من مؤتمر السنوى التاسع ) (cardio canal 2016والمؤتمر الدولى الرابع فى موضوع القدم السكرى
وجراحة اﻻوعية الدموية.
 (٣١شهادة تقدير من مديرية التربية والتعليم تقديرا للجهود الطيبة فى إنجاح فعاليات مسابقة تجميل أسوار المدارس.

الجمعيات والهيئات العلمية وا جتماعية :
(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨
(٩

عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين .
عضو لجنة قطاع التربية النوعية واﻻقتصاد المنزلي ٢٠٠٩م .وحتى اﻵن.
عضو مجلس جامعة بورسعيد منذ إنشاء الجامعة فى  ٢٠١٠وحتى اﻵن.
رئيس مجلس كلية التربية النوعية من  ٢٠١٢/٢/٢٢وحتى اﻵن.
عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد .
رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة من  ٢٠١٢/١٢/١٠بكلية التربية النوعية وحتى اﻵن .
عضو بلجنة التظلمات بجامعة بورسعيد٢٠١٤
عضو بلجنة القيادات بجامعة بورسعيد٢٠١٤
عضو لجنة التكافل بجامعة بورسعيد٢٠١٤
المشاركة في خدمة البيئة :

(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨
(٩

شاركت فى مؤتمر المجلس القومي للمرأة بعنوان " المرأة المصرية في مواقع القيادة " المنعقد بتاريخ .٢٠٠٨/٣/١٦
·عضو بمجلس صندوق التكافل اﻻجتماعي من عام  ٢٠٠٦حتى  ٢٠٠٨م .
·انتدبت للتدريس بكلية التربية جامعة قناة السويس لمادة الفنون التشكيلية والتدريبات العملية للعامين الجامعيين
 / 2002 - 2002 / 2003 ٢٠٠١م .
·تحكيم المعارض الفنية التشكيلية على مستوى كليات الجامعة من عام  ٢٠٠١حتى  ٢٠٠٥م .
إلقاء الضوء ومتابعة أنشطة منتخب جوالة جامعة قناة السويس في النواحي الفنية كالرسم وأعمال الزجاج والطباعة
على القماش والكاريكاتير وكيفية تنظيم المعارض وغيرها من اﻷنشطة الفنية اﻷخرى لمسابقات الدورة الحادية
والعشرون لجوالة الجامعات المصرية خﻼل الفترة من  ١٢إلى ٢٠٠٤/٢/٢٠م
·تحكيم مسابقة فنون تشكيلية " إعﻼن وتصوير زيتي " بمركز الشباب التابع لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد
بتاريخ 8/2/2004م .
تحكيم المسابقات والمهرجانات ومعارض الفنون التشكيلية والنسوية واﻷسرية باﻹدارة العامة لرعاية الطﻼب فرع
بورسعيد ببورسعيد فى الفترة من ١٩٩٨م وحتى ٢٠٠٢م.
انتداب للتدريس بكلية رياض اﻷطفال لمادة التعبير الفنى للطفل )الفرقة الثانية(  ،والتذوق الجمالى للفنون فى مرحلة
الطفولة المبكرة )دبلوم خاص( للعام الجامعى .٢٠١٣/٢٠١٢
المشاركة فى تكوين مركز التطوير الوظيفى التابع للوكالة اﻷمريكية للتمنية الدولية لتقديم خدمات ﻹعداد طﻼب الجامعة
لتأهيلهم لسوق العمل .
٧

 (١٠رئيس لجنة تحكيم المعارض الفنية الخاصة بمسابقة رعاية الشباب للفنون التشكيلية "الرسوم الجدارية" بجامعة
بورسعيد مايو .٢٠١٤
 (١١إقامة احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضى لكلية التربية النوعية ومرور  ٢٥سنة لتأسيسها وتكريم الرعيل اﻷول برعاية
السيد اللواء محافظ بورسعيد واﻷستاذ الدكتور رئيس جامعة بورسعيد ابريل . ٢٠١٤
 (١٢المشاركة فى احتفالية أعياد سيناء برعاية السيد اللواء محافظ بورسعيد والسيد اﻷستاذ الدكتور  /رئيس جامعة بورسعيد
.
 (١٣رئيس لجنة تحكيم المعارض الفنية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة لذوى اﻻحتياجات الخاصة بالساحة الشعبية
ببورسعيد يونيو .٢٠١٤
 (١٤رئيس لجنة تحكيم المعارض الفنية والنسوية بمركز شباب بورفؤاد يونيو .٢٠١٤
زيارة متاحف
إعداد دراسات خاصة عن تاريخ الفنون بمتحف اللوفر بباريس ومتحف برلين بألمانيا ومتحف الفاتيكان بروما
بإيطاليا ومتحف برشلونة بأسبانيا ومتحف استكهولم بالسويد ومتحف ليوناردو دافنشي بميﻼنو بإيطاليا ومتحف فينسيا
بإيطاليا  .والمتحف المصري والمتحف اﻹسﻼمي والقبطي  ،ومتحف قصر ﷴ على بالقاهرة  ،والمتحف الروماني
باﻹسكندرية.
ا

اف والمناقشة على الرﺳائل العلمية :



اﻹشراف على رسالة الدكتوراه بكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس  ،وموضوعها " نظم البنائية ﻷشكال المرجان
ﻻستحداث مشغوﻻت فنية " .
اﻹشراف على رسالة الدكتوراه بكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس  ،وموضوعها " علوم البحار كمدخل ﻹبداع
أعمال تجريدية في التصوير المعاصر " .
اﻹشراف على رسالة دكتورة بعنوان " فلسفة اﻷسلوب عبر تطور فنون الغرب قديما وحديثا دراسة جمالية "تخصص
نقد وتذوق فنى " كلية التربية الفنية جامعة حلوان .
اﻹشراف على رسالة الماجستير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،وموضوعها " الخط العربي كمفردة جمالية تشكيلية
ﻹثراء أسطح المشغوﻻت الخشبية " .
اﻹشراف على رسالة الماجستير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،وموضوعها " الطائر في الفن اﻹسﻼمي كمدخل
ﻹثراء أشكال خزفية معاصرة " .
اﻹشراف على رسالة الماجستير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،وموضوعها " اﻹمكانيات التشكيلية للدائن واﻷحجار
الكريمة وشبه الكريمة كمدخل للتجريب ﻹثراء مكمﻼت الزينة " .
اﻹشراف على رسالة ماجستير بعنوان " القيم الجمالية في مختارات في الفنون ما بعد الحداثة كمدخل ﻹثراء التذوق
الفني لدى طﻼب كلية التربية النوعية "كلية التربية الفنية – جامعة حلوان .
اﻹشراف على رسالة ماجستير بعنوان " التجريدية التعبيرية كمدخل ﻻستحداث أعمال تصويرية من خﻼل توظيف
الخامات لدى طﻼب كلية التربية النوعية "كلية التربية النوعية جامعة قناة السويس .
اﻹشراف على رسالة ماجستير بعنوان " القيم التشكيلية والتعبيرية للمفردة الشعبية كمصدر للرؤية في ضوء مفاهيم
الحداثة في التصوير " .كلية التربية الفنية – جامعة حلوان .
اﻹشراف على رسالة ماجستير بعنوان " دراسة مقارنة لرمزية اللون في مختارات من فنون الحضارات القديمة وأثرها
على اﻻتجاهات الرمزية في الفن الحديث "كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس .



عضو لجنة المناقشة والحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان وموضوعها " فلسفة
اﻷسلوب عبر تطور فنون الغرب قديما ً وحديثا ً" .
عضو لجنة المناقشة والحكم لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،وموضوعها " القيم
الجمالية للتعبير عن حركة اﻷشخاص في الفن المصري القديم ) الدولة الحديثة (" .
عضو لجنة المناقشة والحكم لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،وموضوعها "
النزعة التهكمية في فنون ما بعد الحداثة ) دراسة نقدية(" .
عضو لجنة المناقشة والحكم لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،وموضوعها " القيم
الجمالية للتوليفة في فنون الحداثة وما بعد الحداثة في مصر والعالم " .
عضو لجنة المناقشة والحكم لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،وموضوعها " دور
البيئة في تشكيل رموز أعمال الفن التشكيلي المعاصر بالمملكة العربية السعودية "
















٨



عضو لجنة المناقشة والحكم لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة بكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس  ،وموضوعها
"الجوانب الفلسفية والجمالية لﻸساليب اﻷدائية الحديثة كمدخل ﻹثراء التصوير في المرحلة اﻻبتدائية لخدمة المجتمع
وتنمية البيئة " .



رسالة دكتوراه بعنوان " القيم الجمالية للزخارف في العصر الفاطمي وأبعادها الفلسفية كمدخل ﻻستحداث مشـغوﻻت
خشبية معاصره " كلية التـربية النوعية جامعة قناة السـويس.
رسالة دكتوراه بعنوان "الرسوم التعبيرية في الفن البدائي اﻹفريقي كمدخل ﻹثراء الحلي الخزفي " كلية التربية النوعية
جامعة قناة السويس .
رسالة دكتوراه بعنوان " استحداث نسجيات مبتكره علي نول المنضدة من بقايا اﻷقمشة بطريقه استخدام التراكيب
النسيجية الممتدة كمدخل ﻹثراء القيم التشكيلة "كلية التربية النوعية جامعة قناة السويس .
رسالة دكتوراه بعنوان " اﻷبعاد الفلسفية والفنية لﻸشكال المركبة في التصوير اﻹسﻼمي كمدخل لﻼستلهام في التصوير
المعاصر "كلية التربية النوعية جامعة قناة السويس .
رسالة ماجستير بعنوان "  :اﻻستلهام من النظم البنائية لشعبة الشـوكجلديات باستخدام الكمبيوتر جرا فيك كمدخل ﻹثراء
التصميم "كلية التربية النوعية جامعة قناة السويس.
رسالة ماجستير بعنوان "القيم الجمالية والتعبيرية لرسوم المرأة مختارات من التصوير اﻹسﻼمي كمدخل ﻹثراء التذوق
الفني "كليه التربية النوعية جامعة قناة السويس.







النشاط العلمي :

التدريس :
الفرقة اﻷولى :
مهارات التربية الفنية  -تاريخ الفن  -أشغال فنية  -أشغال معادن  -تاريخ الفن البدائي والحضارات القديمة  -نسجيات -
الفنون التشكيلية ) كلية التربية ( .
الفرقة الثانية :
تاريخ الفن -التعبير الفني للطفل -التعبير التشكيلي للطفل  -أشغال فنية  -أشغال فنية معادن  -تاريخ الفن
المصري  -التعبير التشكيلي للطفل  -تاريخ الفن المصري القديم والقبطي  -الفنون التشكيلية ) كلية التربية- (.
مادة التعبير الفني للطفل بكلية رياض اﻷطفال ببورسعيد .
الفرقة الثالثة :
تاريخ الفن  -أشغال فنية -تاريخ الفن اﻹسﻼمي وعصر النهضة  -نسجيات -التدريبات العملية والفنية  ) .كلية
التربية (
الفرقة الرابعة :
تاريخ الفن  -تدريب ميداني -المشروع  -الفن الحديث والمعاصر العالمي -أشغال فنية  -التدريبات العملية
والفنية  ) .كلية التربية (
مرحلة الدراسات العليا :
دراسات في النقد والتذوق الفني  -دراسات متقدمة في النقد والتذوق الفني  -إعداد بحث في الفنون المصرية الحديثة -
دراسات نقدية في الفنون القديمة  -مدخل ومدارس النقد الفني -أسس تصميم  -إعداد بحث في فنون عصر النهضة
والباروك والروكوكو  -نقد وتذوق فني  -مشروع تطبيقي في تاريخ الفن  -تاريخ الفن الحديث والمعاصر  -تاريخ الفن
اﻹسﻼمي والقبطي  -تاريخ الفن المصري القديم  -تاريخ الفن ) عصر النهضة والروكوكو  - ( .أشغال فنية  -مناهج
وطرق تدريس .
مرحلة الماجستير :
دراسات مكثفة في النقد والتذوق الفني  -دراسات نقدية في الفنون الحديثة .
مرحلة الدكتوراه :
دراسات في النقد والتذوق الفني .

٩

ما تم انجازه خ ل العمل عميد الكلية
 (١تشكيل مجلس كلية ﻷول مرة منذ نشاه الكلية
 (٢تشكيل مجالس لمعظم اﻷقسام العلمية بالكلية واللجان المنبثقة
 (٣العمل على زيادة المكافآت الخاصة بالمجلس واللجان المنبثقة
 (٤تعديل الﻼئحة القديمة للدراسات العليا إلى ﻻئحة ساعات معتمدة.
 (٥تعديل الﻼئحة القديمة للدراسات العليا إلى ﻻئحة ساعات معتمدة لقسم اﻹعﻼم التربوى
 (٦تعديل ﻻئحة قسم اﻻقتصاد المنزلي بقبول الطﻼب الذكور واﻹناث طﻼب الثانوية العامة العلمي واﻻدبى وطﻼب الثانوية
الفندقية والتعليم الفني نظام الخمس سنوات وذلك لتفادى قلة عدد الطﻼب بالقسم
 (٧تعديل مسمى قسم تكنولوجيا التعليم الى قسم) تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم الحاسب اﻻلى(
 (٨إنشاء ثﻼث اتليهات لقسم التربية الفنية لخدمة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطﻼب
 (٩عمل قاعة دائمة لمعرض الفنون التشكيلية
 (١٠تم عقد ) (٤٥دورة  ICTPبكلية التربية النوعية للجهاز اﻻدارى بالكلية وكليات جامعة بورسعيد خﻼل اﻷعوام الجامعية
٢٠١٢/ ٢٠١١
 (١١التقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لﻼعتماد للدورة الثامنة
 (١٢دعم المشروعات الطﻼبية بالكلية في ) قسم اﻻقتصاد المنزلي – قسم اﻹعﻼم التربوي (
 (١٣اﻻنتهاء من استكمال مسرح الكلية الواجهة الثقافية الجديدة ببورسعيد وتحويله الى وحدة ذات طابع خاص تدر دخل
للجامعة.
 (١٤اﻻنتهاء من السور الفاصل بين الكلية وإدارة شمال التعليمية
 (١٥عمل ملعب خماسي للكلية
 (١٦إنشاء مبنى الكافتريا الخاص بالكلية
 (١٧عمل العديد من الندوات الثقافية والعلمية والحفﻼت الموسيقية والمعارض الفنية
 (١٨المشاركة فى تكوين مركز التطوير الوظيفي التابع للوكالة اﻷمريكية للتنمية الدولية لتقديم خدمات ﻹعداد طﻼب الجامعة
لتأهيلهم لسوق العمل
 (١٩عمل الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية بعنوان " دور كلية التربية النوعية فى نشر الوعى الصحى والعﻼجي فى
المجتمع " يوم  ٢٠١٠/١٠/٢٩بفندق هلنان ببورسعيد
 (٢٠جارى إنشاء مصعد كهربائي بالكلية لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اﻻدارى والطﻼب
 (٢١الوقوف بجانب طلبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعرضها بمجلس الجامعة ومنها -:

 الموافقة على معادلة دورات  ICTPبدورات  FLDPكدورات اختيارية الموافقة على تخفيض تكلفة الدورات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة انتشاء مجلة كلية التربية النوعية مجلة دورية محكمة نصف سنوية  ١يناير  ٢٠١٥وإصدار ثﻼث أعداد (٢٢إعداد وترأس المؤتمر العلمي السادس والدولي اﻷول بكلية التربية النوعية – جامعة بورسعيد بعنوان )مستقبل التعليم
النوعي( فى الفترة من  / ١٦ – ١٥نوفمبر  ٢٠١٥فى مصر والوطن العربى – التحديات – الجودة – سوق العمل .
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