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بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 

 السيرة الذاتية

 لالستاذ الدكتور / رشدى على احمد عيد

 النسيج بكلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفيةرئيس قسم المالبس 

  رشدى على أحمد عيد /د .أ     االسم

  82/6/3661/ تاريخ الميالد 

            28شقة  –امن المنوفية بجوار مديرية  –برج المروة  – شبين الكوم / محل اإلقامة

 رئيس قسم المالبس والنسيج /   الوظيفة 

 االسبق - -المنوفيةة جامع  –كلية االقتصاد المنزلى  -ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 نائبا لرئيس نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية   

 roshdieid@yahoo.co.uk       -البريد االلكتروني

 01006610787     -الهاتف المحمول 

                             -        0482199768       العملوفاكس ت 
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 االهتمامات البحثية

خصائص ومعالجه  -تريكو ( –نسيج  -تك انتاج وتصنيع المنسوجات )غزل – الراحة الملبسية

 األقمشة وارتباطها بالغرض الوظيفي

 المؤهالت العلمية والمناصب االدارية 

  بتقدير عام جيد جدا 3626* بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم المنسوجات 

  3668قسم المنسوجات . * ماجستير الفنون التطبيقية 

  3666جامعة المنوفية عام  -* دكتوراه المالبس والنسيج كلية االقتصاد المنزلى 

  31/8118ج * أستاذ مساعد المالبس والنسي

  2/8118* قائم بعمل رئيس قسم المالبس والنسيج بالكلية 

  8/8112* أستاذ النسيج 

* رئيس قسم المالبس والنسيج بكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية اعتبارا من فبراير 

  .م8112

  8138-31-88وحتى .م88/31/8116* وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 

  8181-8138* نائب رئيس نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفيةالدورة الحالية 

  النشاط العلمي

  العلمية  البحوث -اوال:

  بحث  88* اجمالى البحوث التى تم اعدادها و نشرها 

  بحث 86* البحوث العلمية التى تم نشرها قبل االستاذية 

  بحث 36بعد االستاذية * البحوث العلمية التى تم نشرها فيما 

  بحث محلى 38 -ب            بحوث دولية 8 -أ

  بحثا81وعددها   *البحوث العلمية التى قام بتحكيمها لمجلة الكلية

  ثابح81وعددها  *البحوث العلمية التى قام بتحكيمها لمجالت علمية اخرى
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 ثانيا: فحص الرسائل العلمية للتعيين والترشح الفضل رسالة علمية

  1*فحص رسائل الدكتوراه للحصول على درجة مدرس بجامعات اخرى وعددها  

  3*فحص رسائل دكتوراه والمرشحة لجائزة احسن رسالة علمية بجامعة الزقازيق وعددها 

 ثالثا المقررات االلكترونية 

  8131*اعداد مقرر اليكترونى لمادة التشريح للفرقة الثانية تخصص المالبس والنسيج منذ 

  1*فحص وتحكيم مقررات اليكترونية فى مجال التخصص لبعض الجامعات المصرية وعددهم 

 رابعا التحكيم الدولى 

 ة*تحكيم لكتاب فى مجال المالبس والنسيج بجامعة الملك عبد العزيزالمملكة العربية السعودي

8138  

  8132  كلية التربية جامعة بغداد–*تحكيم ملف ترقية فى مجال المالبس والنسيج 

 خامسا اللجان العلمية الدائمة بالمجلس االعلى للجامعات 

*المشاركة كمحكم خارجى باللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين 

  تخصص اقتصاد منزلى)مالبس ونسيج(الدورة الحالية

  هيئة تدريس بالجامعات المصرية وبذات التخصص عضو 82*وترقية 

*المشاركة كمحكم خارجى باللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين 

 للفنون التطبيقية تخصص نسيج الدورة الحالية 

 اعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية تخصص نسيج 6*وترقية 

 سادسا االشراف على الرسائل العلمية 

  سالة علمية داخل الكلية بقسم المالبسر 881*المشاركة فى االشراف والمناقشة لعدد 

  والمؤسسات وقسم االقتصاد المنزلى والتربية والنسيج وقسم ادارة المنزل

 *المشاركة فى االشراف والمناقشة الكثر من خمسين رسالة علمية فى مجال التخصص 

 ومن خارج الكلية بالجامعات المختلفة 
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 المؤتمرات العلمية

  بالحضور وفعاليات المؤتمرات فى ذات التخصصالمشاركة  -اوال:

  *شارك ببحوث فى اكثر من عشرين مؤتمر دولى ومحلى فى مجال المالبس والنسيج

 المشاركة كمقرر بالمؤتمرات العلمية فى ذات التخصص :- ثانيا

 8131*شارك كمقرر فى المؤتمر الدولى االول والثانى بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 

   8138و

 8132 - 8138*شارك كمقرر فى المؤتمر الدولى لالقتصاد المنزلى جامعة حلوان 

اكتوبر  82/  88*شارك كمقرر فى مؤتمر التربية النوعية الدولى الثانى جامعة االسكندرية 

  بمكتبة االسكندرية 8132

 -؛المهمات العلمية والدورات التدريبية

  8111*حصل على مهمة علمية لجامعة مانيتوبا بكندا من شهر فبراير حتى اغسطس 

 *حصل على الدورات التدريبية الخاصة بتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

  8112وزارة التعليم العالى يناير  من   ICTP*حصل على دورة 

  *شارك فى ورشة عمل المركزالدولى للتدريب وجودة الخدمات بعنوان

  )كيفية تحقيق معايير االعتماد االكاديمى فى الجامعات والكليات ( بالتعاون

  8138/-7 32الى  38من  ARADOمع المنظمة العربية للتنمية االدارية  

  8132حاصل على دورات مراجع خارجى بالهيئة القومية لالعتماد وجودة التعليم العالى  *

   8132العلوم جامعة عين شمس كلية –حاصل علي دورة خبير تقييم بيئي *

 االنتدابات الخارجية 

*شارك فى العديد من االنتدابات لجامعات مصرية سواء للتدريس لمرحلة البكالوريوس او 

  الدراسات العليا

  *شارك فى اختبارات تمهيدى الدكتوراه فى العديد من الكليات المناظرة بالجامعات المصرية

جامعة  -جامعة بنها  -*كليات التربية النوعية التى انتدب للتدريس بها )جامعة المنوفية 

  (جامعة طنطا –جامعة دمياط  -جامعة بورسعيد –الزقازيق 
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  *كليات االقتصاد المنزلى التى انتدب للتدريس بها) جامعة االزهر(

 -امعة المنوفية فرع السادات ج–*كليات التربية التى انتدب للتدريس بها ) جامعة المنوفية 

  جامعة قناة السويس (

 االنشطة داخل الكلية 

  *شارك فى اعداد العديد من المقررات الدراسية للقسم العلمى

  *شارك فى اعداد وتجهيز معامل القسم العلمى

  *شارك كمنسق لبرامج الكثير من المقررات الدراسية

 كرئيس للجنة الرحالت واللجنة االجتماعية  *شارك فى االنشطة الطالبية ورعاية الشباب

  *شارك فى اختبارات الطالب المثالى بالكلية

 *شارك فى عمل رحالت علمية وترفيهية  

شارك في عقد ندوات علمية في مجال التخصص ومجاالت ثقافية واجتماعيه  •

  وفنيه.بالكلية

 وبلجان الدراسات العليا والعالقات   8138وحتي  8118* عضوا بمجلس الكلية منذ عام  

  وحتي اآلن. 3662وشئون التعليم والطالب منذ عام  الثقافية ولجنة التربية العملية

 جامعه المنوفية. -* عضوا بلجنة النشر العلمي لمجلة االقتصاد المنزلي

 المشاركة المجتمعية 

 8138بجامعة المنوفية )  *المشاركة على مستوى الجامعة نائبا لنادى اعضاء هيئة التدريس

- 8181 )  

  ( 8138 – 8112المشاركة كعضو فى مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر المصرى ) •

المجلس العربى لتدريب  –*المشاركة فى تدريب الطالب العرب ) اتحاد الجامعات العربية 

  ( 8138طالب الجامعات العربية ) 

اليدوية بمركز االبداع والتنمية بمحافظة *المشاركة كرئيس شعبة الصناعات الحرفية و

 وحتى االن  8138المنوفية منذ 

*المشاركة فى عقد ندوات توعية بمركز الدراسات االستراتيجية ومركز االبداع والتنمية 

 .لمحافظة المنوفية


