
 

  
 كلية التربية  

 (1029ٌولٌوتحدٌث)السٌره الذاتٌه/

 أ.د /طلعت محمود حسن شافعً االسم

 رئٌس قسم التعلٌم الفنً والصناعً السابق –أستاذ تكنولوجٌا صباغة وتجهٌز المنسوجات  الوظٌفه الحالٌه

 الفنً والصناعًالتعلٌم  القسم العلمى
 

 النشاط م

 العربى/األفرٌقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

 1006التكنولوجٌة  بالنمسا  فً عام  (Graz)مهمة علمٌة لجامعة   2

 المشاركة فً التحكٌم فً المجالت العلمٌة العالمٌة : 1
 

          Cleaner Productionأشارك كمحكم فً العدٌد من المجالت العلمٌة العالمبة مثل  ,)
Coloration Technology Journal, Journal of Industrial Textiles, and Textile 

Research Journal and    (etc……Apparel  وهً من أكبر المجالت العلمٌة العالمٌة فً مجال
 الصناعات النسٌجٌة .

 مهام على مستوى الجامعه: ثانٌا"

 مان والدفا  المدنً بالجامعةعضو لجنة نظم األ 2

 إعداد كتاب األمن والسالمة المهنٌة بالجامعة 1

 :الكلٌهمهام على مستوى  ثالثا"

 التدرٌس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

صباغة وطباعة  اإلتجاهات الحدٌثة فً التجهٌز -2
 المنسوجات

 الرابعة

المالبس   -النسٌج    كٌمٌاء المنسوجات  -1
 الجاهزة

 األولى

تصمٌم  –عمارة   األمان الصناعً -3
خشبٌة –وزخرفة وإعالن 

 طباعة منسوجات –

 الرابعة

 الثالثة طباعة منسوجات تنظٌم مصانع -4

 الرابعة النسٌج تخطٌط وتنظٌم صناعً -5

6-    

    

 األنشطه الطالبٌه

 بالكلٌةاإلشراف على إنتخابات إتحاد الطالب  

لجنة األسر من عام  –لجنة الجوالة  –اللجنة الفنٌة  –مثل اللجنة الرٌاضٌة رائد للجان المختلفة بإتحاد الطالب  
1006 - 1022 

 :والعلمٌه األخرى األنشطه البحثٌه رابعا"

 الرسائل العلمٌه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

  داخل الجامعة لة أحمد برهاماه 2

  داخل الجامعة صفاء ٌحً خلٌل 1

  داخل الجامعة طارق أحمد راشد 3

 (   9) عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الماجستٌر

  داخل الجامعة رأنٌا عادل أبو المجد 2

  داخل الجامعة زٌنب محمد سوٌلم 1

  داخل الجامعة هند عبد الحمٌد  3

 (  6)   عدد الرسائلاجمالى 

 البحث العلمى:
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 تارٌخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

2  
2" )Improving the dye ability of pre cross linked 

cellulosic fabrics with anionic dyes " 
Colourage, vol. No.4 April 1996 . 

N.A.Ibrahim, E.Alam, M.R.Elzairy, M.morsy, and 
T.M.Hassan  

1" )Factors affecting the dye ability of pre cross 
linked cellulosic fabrics with Basic dyes " 

Colourage vol. No.5 May 1996 . 
N.A.Ibrahim, E.Alam, M.R.Elzairy, M.morsy, and 

T.M.Hassan  
3" )Dye ability of bio finished cellulosic fabrics " 

Colourage Annual 1999 . 
N.A.Ibrahim, E.Alam, M.R.Elzairy, M.morsy, and 

T.M.Hassan  
4" )Bio- finishing of pre-dyed cotton fabrics " 

Colourage vol. No.4 April 2000 . 
N.A.Ibrahim, E.Alam, M.R.Elzairy, M.morsy, and 

T.M.Hassan  
5" )Changes in dyeing Properties of cotton fabrics 

subjected to Cellulases enzyme " 
The7th scientific conference of Faculty of Applied 

Arts 11-12, 2000 November . 
T.M.Hassan  

6" )Effect of selective pretreatment sequences on 
Performance of treated cotton fabrics " 

Arab International conference on polymer science 
and Technology . 

September 1-5, 2001 (Ismailia-Sharm El Sheikh) 
N.A.Ibrahim, T.M.Hassan, M.M.Hashem  

7" )Effect of defusing methods on extent of 
preparation and dyeing of cotton fabrics " 

The Textile Institute 82nd World conference 23rd 
to 27th March 2002, Cairo International 
conference Center. N.A.Ibrahim, T.M.Hassan, 

M.M.Amer  
8" )Improving wet resiliency and post dyeing 

properties of silk fabrics " 
The 8th scientific conference of Faculty of Applied 

Arts 2-3 November 2002  
T.M.Hassan  

9" )Effect of Cellulases treatment on the extent of 
post finishing and dyeing of cotton Fabrics " 

Journal of Materials Processing Technology 160 
(2005 .) 

N.A.Ibrahim, T.M.Hassan, H.M.Fahmy, Z.El said  
20" )Bleaching of some Egyptian cotton fibers 

modified with some activators  
1nd International Conference of Textile Research 
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Division April 11-13 2005 NRC, Cairo, Egypt  
T.M.Hassan, S.M.Saleh, M.A.Azza  

22" )Improvement of dyeing properties of some 
Egyptian cotton varieties using Curcumine natural 

dye by enzymatic pre-treatment " 
1nd International Conference of Textile Research 

Division. NRC, Cairo, Egypt April, 11-13 2005  
Using Eco-Friendly Treatment in Textiles Industry 

12 ) 
Sustainable development of the area of Helwan 

and industrial areas Conference  
February 27-28, 2006 Helwan University  

T.M.Hassan  
23" )Economical and ecological bio – treatment / 

half bleaching of cotton – containing knit fabrics of 
industrial scale " 

Polymer Plastic Technology & Engineering 
(PPTE) 45:799-807, 2006  

N.A.Ibrahim, Seham.Z.Abd Allah, A.T.Borham, 
and T.M.Hassan  

24 )Enzymatic Treatment of Pigment Prints 
Polymer Plastic Technology & Engineering 

(PPTE) 45:799-807 2006 . 
25" )Effect of Bleaching and Enzyme Treatment 

on Physical, Mechanical Properties of Cotton/ 
Blends Fabrics Made from Different Twist Factor, 

Doubling and Picks Density " 
Science and Arts Vol, 4 April, 2006  

T.M.Hassan, M.M.Mourad  
26" )Effect of Metal and Ash contents on tensile 

strength and dyeing efficiency of some Domestic 
Egyptian yarns " 

4th International Conference of Textile Research 
Division. NRC, Cairo, Egypt, April, 15-17 2007  

T.M.Hassan, S.M.Saleh, M.A.Azza  
27" )Effect of Solvent pretreatments on physical 

and dyeing properties of some Egyptian cotton 
fabrics " 

4th International Conference of Textile Research 
Division. NRC, Cairo, Egypt, April, 15-17 2007 . 

T.M.Hassan, S.M.Saleh, M.A.Azza  
28" )Pigment dyeing / resin finishing of cellulose 

containing fabrics in one step " 
Colourage, April, 2007  

N.A.Ibrahim, A.R.ElGamal, T.M.Hassan, 
R.A.A.Abo El-magd  

29" )Influence of Bio-Finishing on the 
Performance, Appearance and Sewing Quality of 

Knitted Garments " 
4th International Conference of Textile Research 
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Division. NRC, Cairo, Egypt, April, 15-17 2007  
T.M.Hassan, S.A.Rezk  

10" )Performance of Bio-Degumming Versus 
Conventional Degumming Processes " 

Colourage, November, 2007 . 
N.A.Ibrahim, M.EL Hosamy, A.Nessim, 

T.M.Hassan  
12" )Effect of Enzymatic Treatment Sequence on 

dyeability of Cotton Fabrics with reactive and 
Direct Dyes " 

5th International Conference of Textile Research 
Division. Egypt, April, 6-8 2008 , 

T.M.Hassan  
11" )Improving The Color Strength of Cellulosic 

Fabrics Dyed with Reactive and Direct Dyes by 
Enzymatic Bleach Clean up " 

Science and Arts Vol, 20, No: 2, April, 2008  
T.M.Hassan  

13" )An Integrated Approach for the Production of 
Value- Added and Innovative Jute Containing 

Fabrics " 
Journal of Natural fibers, 6: 56: 82, 2009, Taylor 

&Francis Group  
N.A.Ibrahim, A.R.ElGamal, T.M.Hassan, 

M.Y.Hussien  
14 )A new Approach for Biofinishing of Cellulose- 

Containing Fabrics Using Acid Cellulases, Journal 
of Carbohydrate Polymers, 83, (2011), 116-121  

N.A.Ibrahim, B.M.Eid, KH. EL Badry, T.M.Hassan  
15 )Multi-finishing of Polyester and Polyester 

Cotton Blend Fabrics Activated by Enzymatic 
Treatment and Loaded with Zinc Oxide 
Nanoparticles, Journal of Applied Sciences 
Research, 9(4): 2767-2776, 2013 ISSN 1819-

544X  
El Backlosy.N.G, KH.EL.Badry, T.M.Hassan  

16 )Utilization of Triclosan to Enhance the 
Antibacterial Activities of Linen (2015) Egyptian, 

Journal of Chemistry, 58 (2), pp.203:215. 
R.Eid, T.M.Hassan, H.M.Fahmy, A.Amr  

17 )Effect of laser engraving and Cellulases 
enzyme treatment on jeans trousers.  The Arab 
Association of Civilization and Islamic Arts, 14, 

March,( 2019) 
T.M.Hassan Tarek.M. Zaghlol, T. Attwee. 

18 )Influence of Cellulases enzymes on some 
properties of children's knitted wear .  
International Design Journal, vol, 9, Issue,(2) 

April, (2019 ) 
T.M.Hassan,Tarek.M Zaghlol. 
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1    

3    

4    

 المشاركه الجهه المنظمه المؤتمرات: رابعا"

 23/4/1005-22المؤتمر الدولً الثانً لتطوٌر الصناعات النسٌجٌة بالمركز القومً للبحوث  فً الفترة منن  - 2
 مصر "مشاركة ببحث ". –بالقاهرة 

-25منننن المنننؤتمر الننندولً الرابنننع لتطنننوٌر الصنننناعات النسنننٌجٌة بنننالمركز القنننومً للبحنننوث  فنننً الفتنننرة  -1
 مصر " مشاركة ببحثٌن ". –بالقاهرة  27/4/1007
 8/4/1008 -6المؤتمر الدولً الخامس لتطوٌر الصناعات النسٌجٌة بالمركز القومً للبحوث فً الفترة من  -3

 مصر " مشاركة ببحث ". –بالقاهرة 
 حتى عام اآلن 0041فً إعداد وتنظٌم جمٌع مؤتمرات كلٌة التربٌة والمعارض المصاحبة لها منذ عام   -4

1  

 ٌذكر اسم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبٌعه المشاركه)ببحث/حضور/رئٌس جلسه/رئٌس مؤتمر.....(
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 التنمٌه المهنٌه)التدرٌب()متدرب( خامسا"

 برنامج تقٌٌم التدرٌس    2
 برنامج مهارات العرض الفعال  
 برنامج استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً التدرٌس   
 برنامج الجوانب القانونٌة  
 برنامج اتخاذ القرار و حل المشكالت  
 برنامج تصمٌم المقرر الجامعً  
 اإلدارة الفعالة لالجتماعات 
 مهارات التقوٌم 
 الساعات المعتمدة 
   رات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة حلوانجهة التدرٌب مركز تنمٌة قد -الجودة واالعتماد . 

1  
 ( (.ICDLحاصل على الرخصة الدولٌة لقٌادة الكمبٌوتر  -2
 (.   Power Pointدورة إعداد العروض التقدٌمٌة و الكمبٌوتر    ) -1
 ( فً مشرو  تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات.   TOTدورة تدرٌب المدربٌن )  -3
 ( فً مشرو  تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات. SWدورة اإلشراف التنفٌذي  )  -4
 دورة إعداد المعلم الجامعً. -5
 دورة اعداد المحتوى االلكترونً. -6
 1024ٌونٌو  11 (DAADدورة كتابة مقترحات المشروعات البحثٌة   ) -7
مارس  32 – 17عة األمرٌكٌة بالقاهرة من الجام –ورشة عمل عن تقٌٌم اإلختراعات والتسوٌق  -8

1022 
 دورة بنوك األسئلة -9

 تذكر البرامج التدرٌبٌه التى شارك فٌها كمتدرب  شامال":جهه التدرٌب/تارٌخ التدرٌب

 

 المشروعات المموله: سادسا"
 عضو  -اإلتحاد األوربً   –بجامعة حلوان   TTOمشرو  مكتب نقل التكنولوجٌا   
  

 المشروعات التى شارك فبها مع ذكر الصفه)باحث رئٌسى/عضو...( والجهه الممولهتذكر 
 

 المجتمع: خدمهأنشطه  سببعب"

2  
المشاركة  فً إعداد البرنامج التدرٌبً والتدرٌب فً الدورة التدرٌبٌة األولً المنعقدة بمقر    كلٌة  -2

حملة المؤهالت العلٌا والمتوسطة بالتعاون مع  جامعة حلوان والخاصة بتأهٌل شباب الخرٌجٌن من –التربٌة 
وزارة اإلنتاج الحربً للحد من البطالة وكانت الدورة تحت عنوان " فنً طباعة منسوجات " فً الفترة من 

 18/9/1005حتى  2/7/1005
 
كلٌة  المشاركة  فً إعداد البرنامج التدرٌبً والتدرٌب فً الدورة التدرٌبٌة الثانٌة المنعقدة بمقر    -1

جامعة حلوان والخاصة بتأهٌل شباب الخرٌجٌن من حملة المؤهالت العلٌا والمتوسطة بالتعاون مع  –التربٌة 
وزارة اإلنتاج الحربً للحد من البطالة وكانت الدورة تحت عنوان " فنً طباعة منسوجات " فً الفترة 

 24/4/1006حتى  24/2/1006من
 
 
 فً دار النسجٌات المرسمة بحلوان التابع لوزارة الثقافة إعداد وإدارة  ورشة عمل للفنٌٌن  -

 وكانت تحت عنوان "تقنٌات الصباغة الحدٌثة "
 .1008فبراٌر  7-3فً الفترة من  

  

  

 التدرٌب)مدرب( 1

 مهارات العرض الفعال   • 
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 برنامج استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً التدرٌس •
 كتابة البحوث ونشرها دولٌا  •
 االتصال الفعال •
 أخالقٌات البحث العلمً •
 نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب •
 تنظٌم المؤتمرات العلمٌة •
 مشروعات البحوث التنافسٌة •
 آداب وسلوكٌات المهنة  •
 إدارة الوقت واالجتماعات •
 التخطٌط األستراتبجً •
 ادارة الفرٌق البحثً •
 معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسبة •
 االدارة الجامعٌة •
 الساعات المعتمدة •
 

  

  
 

 الصفه الجمعٌات العلمٌه)المحلٌه/الدولٌه( ثامنا"

المشاركة ضمن الفرٌق البحثً لمشرو  "الحملة القومٌة للنهوض  -2 2
بالصناعات النسجٌة" والذي تموله أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا 

 حتى اآلن . 1004اعتبارا من عام 
المشاركة  فً "مركز تحدٌث الصناعة" فً مجال تطوٌر الصباغة  -1

 فً المصانع والورش . 
 عضو نقابة المهندسٌن شعبة هندسة الغزل والنسٌج -3
 عضو نقابة مصممً الفنون التطبٌقٌة  -4
 عضو الجمعٌة المصرٌة للنسٌج والبلمرات- 5
 مقرر لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسٌن -6
 لجنة تطوٌر التعلٌم الهندسً بالنقابة العامة للمهندسٌنعضو - 7
 عضو لجنة الهندسة البٌئٌة بالنقابة العامة للمهندسٌن -8
 عضو لجنة المشروعات اإلنشائٌة بالنقابة العامة للمهندسٌن-9
 عضو لجنة الصحة والسالمة المهنٌة بالنقابة العامة للمهندسٌن -20
 العامة للمهندسٌنعضولجنة الطاقة بالنقابة  -22

 عضو
 
 

 إستشاري
 

 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 مقرر
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

1   

3   
 تذكر العضوٌه والمنظمات المحلٌه والعربٌه واالقلٌمٌه والدولٌه مع ذكر الصفه)عضو/رئٌس مجلس اداره/سكرتٌر....(فى الجمعٌات والهٌئات 

 عضى وقببة المهىدسيه شعبة هىدسة الغزل والىسيج -1

 عضى وقببة مصممي الفىىن التطبيقية  -2

 عضى الجمعية المصرية للىسيج والبلمرات - 3

 مقرر لجىة الصىبعة ببلىقببة العبمة للمهىدسيه -4

 عضى لجىة تطىير التعليم الهىدسي ببلىقببة العبمة للمهىدسيه- 5

 عضى لجىة الهىدسة البيئية ببلىقببة العبمة للمهىدسيه -6

 بت اإلوشبئية ببلىقببة العبمة للمهىدسيهعضى لجىة المشروع-7

 عضى لجىة الصحة والسالمة المهىية ببلىقببة العبمة للمهىدسيه -8

 عضىلجىة الطبقة ببلىقببة العبمة للمهىدسيه -9

 أخرى سابعا"
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 تذكر أى أنشطه شارك فٌها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى النموذج
عضو اللجان العلمٌة لفحص االنتاج العلمً لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالمجلس األعلى للجامعات الدورة  -2

   20780( رقم الكود 208لجنة الفنون التطبٌقٌة ) –( 1025دٌسمبر -1023الحادٌة عشر )ٌناٌر 
 

عضو اللجان العلمٌة لفحص االنتاج العلمً لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالمجلس األعلى للجامعات  - -1
  20780( رقم الكود 208لجنة الفنون التطبٌقٌة ) –( 1029    -  1026عشر ) الثانٌةالدورة 

  
 ٌة تحكٌم جائزة أحسن رسالة على مستوى الجامعة فً بعض الجامعات المصر -3
4 

 :المشاركة فً أعمال الجودة فً الكلٌة:
 

المشاركة الفعالة فً جمٌع اعمال الجودة بالكلٌة حٌث أقوم باإلشراف ومتابعة جمٌع برامج الجودة فً جمٌع شعب قسم التعلٌم الفنً 
الصناعات الزخرفٌة  –الصناعات الخشبٌة  –الصناعات المعمارٌة  –المالبس الجاهزة -طباعة المنسوجات  -والصناعً ) النسٌج

 الصناعات المعدنٌة ( –
 
 

 إثنً عشر المشاركة فً إعداد وتطوٌر المناهج: 
 
 .  1007جامعة حلوان   -المشاركة فً إعداد وتطوٌر الئحة مرحلة البكالورٌوس  لكلٌة التربٌة  -2
 . 1008جامعة حلوان  -المشاركة فً إعداد الئحة الدراسات العلٌا  لكلٌة التربٌة  -1
 1023جامعة حلوان   -المشاركة فً إعداد وتطوٌر الئحة  مرحلة البكالورٌوس لكلٌة التربٌة  -3
 . 1023جامعة حلوان  -المشاركة فً إعداد الئحة الدراسات العلٌا لكلٌة التربٌة  -4
 
 وحتى اآلن . 1004/1005عضو مجلس قسم التعلٌم الصناعى بكلٌة التربٌة جامعة حلوان من عام  -1
. حٌث قمت 1008وحتى عام   1004عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  بكلٌة التربٌة جامعة حلوان من عام  -3

 باآلتً:
شاركت بفاعلٌة فً أعمال وأنشطة اللجنة المختلفة من المشاركة فً المؤتمرات والمعارض والندوات وملتقً الخرٌجٌن  •

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.وجمٌع األنشطة المتعلقة بخدمة شئون 
 .1007جامعة حلوان عام  –رئاسة لجنة السوق الخٌري الرابع لكلٌة التربٌة  •
جامعة حلوان  –المشاركة فً إعداد البرنامج التدرٌبً والتدرٌب فً الدورة التدرٌبٌة األولً المنعقدة بمقر كلٌة التربٌة  •

الت العلٌا والمتوسطة بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربً للحد من البطالة وكانت والخاصة بتأهٌل شباب الخرٌجٌن من حملة المؤه
 الدورة تحت عنوان " فنً طباعة منسوجات "

 . 18/9/1005حتى  2/7/1005فً الفترة من  
 
جامعة حلوان  – المشاركة  فً إعداد البرنامج التدرٌبً والتدرٌب فً الدورة التدرٌبٌة األولً المنعقدة بمقر كلٌة التربٌة •

والخاصة بتأهٌل شباب الخرٌجٌن من حملة المؤهالت العلٌا والمتوسطة بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربً للحد من البطالة وكانت 
 24/4/1006حتى  24/2/1006الدورة تحت عنوان " فنً طباعة منسوجات " فً الفترة من 

 وحتى اآلن. 1009عة حلوان من عام عضو لجنة الدراسات العلٌا   بكلٌة التربٌة جام -4
 . 
 . 1021حتى عام  1004المشاركة فً أعمال الكنترول و االمتحانات بكلٌة التربٌة منذ عام   -5
 حتى اآلن 1021رئٌس كنترول اللغات بكلٌة التربٌة عام   -6
  1026/ 1025رئٌس كنترول إنجلٌزي غٌر المتخصصٌن بكلٌة التربٌة عام  -7
 جامعة حلوان . -بكلٌة التربٌة  -ً إعداد معامل النسٌج و الطباعة و الصباغة بقسم التعلٌم الفنً و الصناعى المشاركة ف -7
 جامعة حلوان . -بكلٌة التربٌة  -المشاركة فً عقد لقاءات علمٌة مع الطالب والمعٌدٌن بقسم التعلٌم الفنً و الصناعى  -8
 شباب وإتحاد الطالب بالكلٌة  حٌث أننً :المشاركة فً األنشطة المختلفة لرعاٌة ال -9
 
 1005/ 1004رائد اللجنة الفنٌة عام  •
 1006/ 1005رائد لجنة األسر عام  •
 1009/ 1008رائد الجنة الرٌاضٌة عام  •



 

  
 كلية التربية  

 1009/ 1020رائد لجنة الجوالة عام  •
 1022/ 1020رائد لجنة الجوالة عام  •
 
 والمعسكرات باإلدارة العامة  لرعاٌة الشباب بالجامعة حٌث أننً :المشاركة فً األنشطة المختلفة   -20
 رائد لفوج جامعة حلوان فً معسكر إعداد القادة بحلوان •
 1006 29/7الً  24/7/1006فً الفترة من  
 رائد لفوج جامعة حلوان فً معسكر إعداد القادة بحلوان •
 1007/ 22/7الً  6/7/1007فً الفترة من  
 جامعة حلوان فً معسكر إعداد القادة بحلوانرائد لفوج  •
 1008/ 18/6الً  13/6/1008فً الفترة من  
 رائد لفوج جامعة حلوان فً معسكر إعداد القادة بحلوان •
 1009/ 19/7الً  14/7/1009فً الفترة من  
 
 المشاركة فً أنشطة وحدة تطوٌر كلٌات التربٌة  التابعة لبرنامج تطوٌر  التعلٌم.  -22
 المشاركة فً أعمال المركز الوطنً لمصادرالتعلٌم  -21
 

 


