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 .ّطام هصطفى عثذ الوْرْد دمحم:  االطـــن 

  . انًٍُاانتربٍة انُىعٍة . جايعة  بكهٍة أصتار يضاعذ:  انـىظٍفـة 

   .يالبش وَضٍج – قضى االقتصاد انًُزنً:  انتخصـص 

  و . 20/3/1976:  تارٌخ انًٍالد

 . ةًــ: يضه انذٌـاَــة 

 انجُضــٍة   : يصــرٌة .

 .وتعىل ةيتزوج: حانة االجتًاعٍةان

 . انًٍُاجايعة  –: كهٍة انتربٍة انُىعٍة عُىاٌ انعًم 

 جًهىرٌة يصر انعربٍة .                   

  086/  2369627 - 2346523 : تهٍفىٌ انعًم 

 .انًٍُا -أرض انًىنذ  –انجٍزاوي خهف جايع انرحًٍ ط  7عُىاٌ انًُزل : 

 +2/ 01004356464يحًىل /جىال  -  2157234/086تهٍفىٌ انًُزل : 

Email : wessam.mustafa@yahoo.com 

 

 العلمية : المؤهالت:  أوالً 

 .م 1998عام  الوٌٍااالقتصاد الوٌشلً . راهعح قظن  –التزتٍح الٌْعٍح تكالْرٌْص  -1

م 2003عةام  عةٍي مةوضالوالتض ّالٌظٍذ راهعةح  تخصصاالقتصاد الوٌشلً قظن  –التزتٍح الٌْعٍح فى هارظتٍز  -2

تتقةذٌز عةام هوتةاس  " تزًاهذ تعلٍوً هقتزس لالطتفادج هي تقاٌا الخاهةاخ نًتةاد هكوةالخ هالتةض ال فةا تعٌْاى " 

 . هع التْصٍح تتذاّلِا تٍي الزاهعاخ

 

 الظٍزج الذاتٍح للذكتْرج
وسام مصطفى عبد الموجود 

 دمحم

 راهعح الوٌٍا –الوذرص تكلٍح التزتٍح الٌْعٍح 
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عةام  عةٍي مةوضالوالتةض ّالٌظةٍذ راهعةح  تخصةصاالقتصاد الوٌشلةً قظن  –التزتٍح الٌْعٍح فلظفٍح فى  دكتْراٍ -3

 فعالٍح تزًاهذ هقتزس تاطتخذام الكوثٍْتز الكتظاب هِاراخ التطزٌش تاطةتخذام الٌظةٍذ الوفةا م تعٌْاى "  2007

 .تتقذٌز عام هوتاس "

 : التدرج الوظيفي :  ثانًيا

 .و 2003 – 1999 عاو جايعة انًٍُا –بكهٍة انتربٍة انُىعٍة  – يعٍذة بقضى االقتصاد انًُزنً -1

 .و 2007 – 2003 عاو جايعة انًٍُا –بكهٍة انتربٍة انُىعٍة  – نًُزنًاالقتصاد ابقضى يذرس يضاعذ  -2

  . 2016- 2007  عاو يٍ انًٍُاجايعة  -كهٍة انتربٍة انُىعٍة –بقضى االقتصاد انًُزنً يذرس -3

  . وحتى اٌَ 2016  عاو يٍ انًٍُاجايعة  -كهٍة انتربٍة انُىعٍة –بقضى االقتصاد انًُزنً أصتار يضاعذ -4

 إلنتاج العلمي :ثالثًا : ا
 . (14( ، )12( : )10& ) (6( : )1هي ) فزدٌحتحْث 

 .هشتزك( 13( ، )9: )( 7) الثحج
 

رقـــن 

 الثحج
 عام ّهكاى الٌشز عٌـــْاى الثحــــج

1 

وحدة مستحدثة إلعادة تدوير المالبس المستعملة إلنتاج حقائب اليد للنساء 

 –تربية نوعية  –د المنزلي قسم االقتصا –بمقرر المشروع للفرقة الرابعة 

 جامعة المنيا

Unit updated to recycle used clothing for the production of 

handbags for women decision project for the fourth band - 

Department of Home Economics - Educational quality - 

Minia University 

راهعح  –علْم ّفٌْى هزلح 

الوزلذ الخالج  – حلْاى

الزاتع أكتْتز العذد  – ّالعشزّى

 م 2011

2 

تطويع تقنيات بعض غرز التطريز إلثراء المعلقات باستخدام الخرز الزجاجي 

 كمدخل إلثراء مادة التصميم والتطريز –الملون 
Adapting the techniques of some embroidery stitches to 

enrich pendants with colored glass beads - as an input to 

enrich the material design and embroidery 

راهعح  –علْم ّفٌْى هزلح 

 الزاتعالوزلذ  –حلْاى 

 ٌْلٍْ الخالجالعذد  – ّالعشزّى

 م 2012

3 

 دراطح ئهكاًٍح اطتخذام تعض غزس التطزٌش فى تزروح 

 أطض التصوٍن للوفزّماخ

Study the possibility of using some embroidery stitches in 

الوإتوز الذّلً الخاًً لكلٍح 

 حلْاىراهعح  –الفٌْى التطثٍقٍح 

 10/10/2012-8 الفتزج –
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translation foundations for Furniture Design 

4 

هقارًح تٍي خٍْ  ّغزس التطزٌش الٍذّي ّخٍْ  ّغزس الواكٌٍح لحٍاكاخ 

 ٌظْرح الطثٍعٍح ّالوخلْ ح الزٌاب للثلْسج الٌظائٍح لألقوشح الو

 ًٍحتن هٌاقشح الثحج هٌاقشح عال –" ًشز ّئلقاء " 

Comparison between yarns - hand embroidery stitches and 

yarns - stitches Machine to the side of women’s blouse for 

natural woven fabrics and blended 

الوإتوز الذّلً الخالج للفٌْى 

رٌْب(  -ٍلٍح ) حْار رٌْبالتشك

راهعح  – كلٍح التزتٍح الٌْعٍح 

 3/12/2012-1 – أطٍْ 

5 

 أحز اطتخذام خٍْ  الالطٍَ على الوزظواخ التعلٍوٍح الوٌفذج تالقوشح

 لطفل ها قثل الوذرطح  

 ًٍحتن هٌاقشح الثحج هٌاقشح عال –" ًشز ّئلقاء " 

The impact of the use of string lasé educational models 

Executing fabrics for pre-school children 

الوإتوز الذّلً الخالج للفٌْى 

رٌْب(  -التشكٍلٍح ) حْار رٌْب

راهعح  – كلٍح التزتٍح الٌْعٍح 

 3/12/2012-1 – أطٍْ 

6 

 اطتخذام أطلْب الٌظذ تالخزس لعول هكوالخ للوزأج تاطتخذام

 ٌوحالشخار  الٌِذطٍح للعصْر الوصزٌح القذ 

Use a method of weaving beaded work supplementation for 

women using geometric eras of ancient Egyptian 

لكلٍح  الخالجالوإتوز الذّلً 

 حلْاىراهعح  –الفٌْى التطثٍقٍح 

 12/12/2013-11 الفتزج –

7 

 فاعلٍح هٌِذ هقتزس الطتخذام أطض التصوٍن فً الذهذ تٍي 

 ( 1ر الوصزٌح القذٌوح نًتاد تصوٍواخ لوٌتزاخ طٍاحٍح ) سخار  العصْ

The effectiveness of the proposed approach for the use of 

design principles in the merger between Ages ancient 

Egyptian motifs to produce designs for tourist products (1) 

راهعح  – علْم ّفٌْىهزلح 

تارٌخ الوْافقح على   – حلْاى

 م 13/8/2014الٌشز 

8 

 الفًٌزطن الفاعلٍح تزًاهذ تعلٍوً لتٌوٍح هِاراخ 

  لطالثاخ الخاًْي الفًٌ تاطتخذام الكوثٍْتز

The effectiveness of an educational program for the 

development of technical drawing skills For students of 

secondary technical using Commercial Computers 

كلٍح التزتٍح  -الوزلح العلوٍح  

  –راهعح الوٌْفٍح  –الٌْعٍح 

تارٌخ الوْافقح على الٌشز 

 م 18/8/2014
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رقـــن 

 الثحج
 عام ّهكاى الٌشز عٌـــْاى الثحــــج

9 

اطتخذام انهكاًاخ التشكٍلٍح للتزاكٍة الٌظزٍح لزفع الزاًة الزوالً ّالْظٍفً 

والتض الطفل توزحلح الطفْلح الوتأخزج.ل  

Using of  the potential possibilities of textile structures aims at 

increasing the Aesthetic and the Functional Aspects of in the 

Field of Child's Clothes in the late Stages of The Childhood. 

 

هزلح انطكٌذرٌح للثحْث 

راهعح انطكٌذرٌح  –راعٍح الش

العذد  –الوزلذ الظتْى –

م 2015أغظطض   

10 

اطتخذام الوٌِذ التكاهلً فى ئكظاب  الثاخ التعلٍن الطاطً هعار  ّهِاراخ 

 عول هٌتزاخ هطثْعح ّهطزسج

Using the integrated Curriculum for helping female students of 

Elementary Education get the knowledge and skills of making 

printed and embroidered products. 

 

راهعح  –هزلح علْم ّفٌْى 

م 2015 أغظطض –حلْاى   

11 

 اتزاُاخ الوزأج الوصزٌح ًحْ ارتذاء الوالتض الوشخزفح تالزهْس الشعثٍح

Egyptian Women’s attitude towards wearing folk figures – 

Decorated Clothes  

 

راهعح  –زلح علْم ّفٌْى ه

م2015 ًْفوثز –حلْاى   

12 

 اطتخذام الٌظذ تثقاٌا القوشح كأحذ الحز  الشعثٍح نحزاء الصٌاعاخ الصغٍزج

Use weaving by the remains of fabrics as Folk Crafts to enrich 

small industries 

 

هزلح انطكٌذرٌح للثحْث 

راهعح انطكٌذرٌح  –الشراعٍح 

العذد  –وزلذ الظتْىال –

م 2015 دٌظوثز  

13 

رؤٌح هظتحذحح الطتخذام الوذرطح التززٌذٌح فى سخزفح هالتض التزٌكْ للظٍذاخ 

 تثعض أطالٍة التطزٌش الٍذّي 

An innovated vision for using the abstract school in Decorating 

women's knitting clothes with some manual embroidery styles  

 

هزلح انطكٌذرٌح للثحْث 

راهعح انطكٌذرٌح  –الشراعٍح 

العذد  –الوزلذ الظتْى –

م 2015 دٌظوثز  

14 

الوٌفذج تالكزّمٍَ  اطتخذام أطلْب التطزٌش تانٌتاهٍي على هالتض ال فا 

.لوزحلح الوِذ  

Using of embroidery style by Itamin on children's clothes 

crochet carried in the Cradle Stage 

 

راهعح  –هزلح علْم ّفٌْى 

م 2015دٌظوثز  –حلْاى   

 
 


