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 ميرفت راسم أمين محمود

Mervat Rasem Amin Mahmoued 

 .4/12/1984تاريخ الميلاد : •

 الجنسية: مصرية. •

جامعة  –كلية التربية الفنية -مدرس بقسم التصميمات الزخرفية •

 .2016وان حل

 المؤهلات العلمية:

لحصول على الدكتوراه بقسم التصميمات الزخرفية، كلية ا      2016 

عن دراسة بعنوان " التصميم التفاعلى  جامعة حلوان ،التربية الفنية

 .كمدخل لتطبيقات الاعلان التعليمى فى ضوء استراتيجيات التواصل"

، جامعة الماجستير بقسم التصميمات الزخرفية، كلية التربية الفنيةحصول على ال       2012

 بتكارى للمرحلة الابتدائية".حلوان عن دراسة بعنوان " مداخل تدريسية لمفاهيم التصميم الا

 .أمتياز مع مرتبة الشرف(و على الدفعة الاولى  س التربية الفنية )بكالوريو      2007

 لوظيفى:التدرج ا

 جامعة حلوان. ، كلية التربية الفنية،صميمات الزخرفيةمدرس بقسم الت       2016

 ، جامعة حلوان.مدرس مساعد بقسم التصميمات الزخرفية، كلية التربية الفنية       2012

 ة حلوان.معيده بقسم التصميمات الزخرفية، كلية التربية الفنية جامع      2008

 

 لى:امهارات الحاسب ال

 

 دبلومة الجرافيك وتحتوى على برامج       2018

              Photoshop cc 2018 

Illustrator cc 2018               

In Design cc 2018               

 ، الدقى.من المركز الثقافى الروسى              

 ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان.Maxon Cinema 4Dكورس       2017

وعات باجارة مشر  MIS IV Bylaws And Control Affairsحاصلة على برنامج     2012

لعالى التطوير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وزاره التعليم ا

 وتم ،عة حلوانوالاتصالات جام تكنولوجيا المعلوماتوالمجلس الاعلى للجامعات ومشوع 

  .88%جتيازة بنسبة ا

وع تنميه قدرات دورات الوورد والبوربوينت والويندوز بجامعة حلوان ضمن مشر      2011

 .ICTPالتدريس ئة ضاء هياع

، من الشركة الدولية  ICDLخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر حاصلة على شهادة الر     2008

  الدولية للكمبيوتر والانترنت.

 :اللغات

 اللغة الام: اللغة العربية. •

 جيد.غة الانجليزية للثانية: االلغة ال •
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( بدرجة ToEFL)حاصلة على شهادة احتراف اللغة الإنجليزية  2012 •

، قسم اللغة  مركز الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع  ،450

 .حلواننجليزية ، جامعة الا

 :التنمية المهنية والشخصية ) الدورات الحاصلة عليها(

"، مركز تنمية قدرات أعضاء تسويق البحوث العلميةإجتياز برنامج "  2017مارس  -1

 هيئة التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

"، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الاستراتيجىالتخطيط مج " إجتياز برنا  2015فبراير  -2

 التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

ت أعضاء هيئة "، مركز تنمية قدرامهارات العرض الفعالإجتياز برنامج " 2014يناير  -3

 ، جامعة حلوان.التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية

"، مركز تنمية قدرات أعضاء شروعات البحوث التنافسيةمإجتياز برنامج "  2014يناير  -4

 هيئة التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

"، مركز تنمية قدرات نظم الامتحانات وتقويم الطلاب"  إجتياز برنامج 2013ديسمبر  -5

 تربية الفنية، جامعة حلوان.، كلية الأعضاء هيئة التدريس والقيادات

درات أعضاء هيئة "، مركز تنمية قإدارة الفريق البحثىإجتياز برنامج "  2013 ديسمبر -6

 ، جامعة حلوان.التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية

، مركز تنمية "معايير الجودة فى العملية التدريسيةإجتياز برنامج "  2013ديسمبر  -7

 نية جامعة حلوان.قدرات أعضاء هيئة التدريس والقدرات، كلية التربية الف

"، مركز تنمية قدرات أعضاء Communication Skillsإجتياز برنامج " 2011يناير  -8

 هيئة التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

 " ، مركز تنمية قدراتQuality Standards in Teaching إجتياز برنامج "  2011يناير  -9

 أعضاء هيئة التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

مركز تنمية قدرات "،  Time Conference Organizationإجتياز برنامج "  2011يناير  -10

 ، جامعة حلوان.تدريس والقيادات، كلية التربية الفنيةأعضاء هيئة ال

"، مركز تنمية قدرات Conference Organizationإجتياز برنامج "  2010ديسمبر  -11

 عضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة حلوان.أ

مركز تنمية قدرات أعضاء "، Student Evaluationإجتياز برنامج "  2010ديسمبر  -12

 ة التدريس والقيادات، جامعة حلوان.هيئ

" ، مركز How to Complete For Research Fundإجتياز برنامج "  2010بر ديسم -13

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان.

 لعلمية:الانشطة ا

جامعة جنوب الوادى المؤتمر الدولى الرابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع  2018يناير 

الذبذبة الإدراكية والمشاركة ببحث  إشكالية الحداثة والهوية(الفنون البصرية بين ) بالاقصر

 ، بحث مشترك.وعلاقتها بالبنيوية التشكيلية كمدخل لتدريس التصميمات الزخرفية

" الفنون وثقافة ربية الفنية بالزمالك ابع لكلية التتمر العلمى الدولى السمؤال 2017ديسمبر 

الاختلاف"  والمشاركة ببحث الاستجابة التفاعلية للاعلانات الديناميكية  كقوة مؤثرة فى 

 ث مشترك.المزيج التسويقى، بح
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المؤتمر العلمى الدولى السادس لكلية التربية الفنية بالزمالك"  2016إبريل 

اصل للاعلان وشاركت ببحث فلسفة التو بات التغير"تعلم الفنون ومتطل

، بية الفنية علمى الترالتفاعلى ودورها فى تنمية المجتمع التعليمى لدى م

 ، بحث مشترك. 101ص 

المؤتمر الدولى الثالث لمركز البحوث والدراسات الصينية المجلة العلمية للبحوث الصينية 

المصرية بعنوان " دورة ريادة الاعمال فى التجربة الصينية من منظور مقارن مع مصر 

فاعلى كمدخل لتطبيقات الاعلان التعليمى فى ضوء عملية شاركة ببحث التصميم التوالم

 ، بحث مشترك.125:107ص  2014الثالث العدد الثانى ابريل  جلدالتواصل، الم

 شاركة فى المعارض الفنية:لما

، " 2018يةالفنون البصر  الشباب المشاركة بمعرض جماعى بعنوان " مسابقة         2018

 مركز الحرية للإبداع ، بالاسكندرية.

مركز ، يض وأسود الدورة الرابعة، وزارة الثقافة، قطاع الفنون التشكيليةصالون اب        2017

 زيرة للفنون، الزمالك.الج

بعنوان" الأعمال الصغيرة"، ملتقى بصمات الفنانين التشكيلين العرب الرابع عشر         2017

 قاعة صلاح طاهر، دار الأوبرا المصرية، الجزيرة، القاهرة.

الرابعة المقام ضمن معرض الفنون التشكيلية للمجلس العربى للمياة الدورة      2017

فندق  ياه " الشركة فى المياه مشاركة فى المصير"اعليات المنتدى العربى للمف

 انتركونتننتال سيتى ستار، مدينة نصر.

يوم لمناهضة العنف ضد  16مسابقة ومعرض تشكيلى"كونى" فى إطار حملة        2016

 ديمية الفنون، الهرم.ية منظمة الأمم المتحدة، باكاالمرأة، تحت رعا

 ، بمركز الجزيزة.كلية التربية الفنية  ،الثانىمعرض أعضاء هيئة التدريس         2015

" قاعة التراسينا، معرض التراسينا الأول للشباب" المشاركة بمعرض جماعى      2015

 محطة الرمل، الاسكندرية.

ة السادس للقطع الصغيرة"، المشاركة بمعرض جماعى بعنوان" صالون الساقي          2014

 امالك.ساقية عبد المنعم الصاوى، الز 

 105" أعمال الفنون"، فى إطار إحتفالية مرور مشاركة بمعرض جماعى بعنوان ال       2014

ية التربية ونى، كلسنة على التعاون الدبلوماسى بين مصر وصربيا، قاعة الشهيد أحمد بسي

 لك.، الزماالفنية ، جامعة حلوان

أرت بوبوجى، المشاركة بمعرض جماعى لقسم التصميمات الزخرفية، قاعة       2013

 الزمالك.
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، بقاعة الشهيد المشاركة بمعرض جماعى لمنتجات التربية الفنية      2012

 ، الزمالك.أحمد بسيونى، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

ة عمر بن الخطاب، ى ، بمدرسالمشاركة بمعرض جماعى لمنتجات  التربية العمل     2010

  ادارة المرج التعليمية.

لشهيد احمد  ابين القديم والحديث" بقاعة المعرض الاول فى " فنون الطباعة    2004

 مالك.الز  ،، كلية التربة الفنية بسيونى

ة الشهيد أحمد بسيونى ، كلية التربية الفنية " بقاعمعرض " الجدار أبيض وأسود      2004

 ، الزمالك.

جمع الفنون، ، ممسابقة الفنون التشكيلية، صالون الاعمال الفنية الصغيرة السابع       2004

 الزمالك.

 ورش العمل:

عام فن وعطاء( أحتفالية  92كتالوج ) معرض بلجنة المطبوعات لتصميم المشاركة    2013

 اليوبيل الماسى لكلية التربية الفنية، جامعة حلوان الزمالك.

الشراكة  المشاركة فى المشروع القومى الاول،)تطوير مائة مدرسة بالمرج( 2009و  2010

بين جامعة حلوان وجمعية سيدات مصر الجديدة لتطوير مائة مدرسة ومحو امية الف 

 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية.

 اركة فى ورش نشاط فنى ) اليوم الثقافى( فى عزبة خير هللا.المش 2007

بى الثقافى( بمصر الجديدة تحت رعاية متطوعة فن تشكيلى فى ) مهرجان الكور 2007

 وزان مبارك.السيدة س

فرعون الذهبى )لمهرجان ال مى القديالمصر متحف المتطوعة فن تشكيلى فى  2006

 الصغير( الخاص بوزارة الثقافة المجلس الاعلى للأثار مكتب الأمين العام.

 متطوعة نشاط فنى )ليوم الطفل اليتيم ( بالمتحف المصرى. 2005و 2006

ير( مبارك ) لمهرجان الفرعون الذهبى الصغن تشكيلى فى متحف سوزان متطوعة ف 2006

 الخاص بوزارة الثقافة المجلس الأعلى للأثار مكتب الأمين العام.

الذهبى الصغير وإقامة ورشة تدريبية) المشاركة فى مهرجان الفرعون  2004و2005

 زارة الثقافة المجلس الاعلى للاثار.للنحت( بالمتحف المصرى، بإشراف و
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 تقدير والجزائز:شهادات ال

جلس الاعلى للمراة تقديما للمجهودات وشهادة تقدير من المدرع   2018

 مصرية والمجلس القومى للمرأة.البنائة لدعم المراة ال

تشكيلين العرب من الفنان شهادة تقدير من جماعة بصمات الفنانين الميدالية و     2017

 والناقد وحيد البلقاسى.

من كلية التربية الفنية للاشراف على تنظيم معرض جماعى  شهادة تقدير 2017نوفمبر 

لطلاب الفرقة الثالثة تحت عنوان، اللون فى الشكل والارضية ، بقاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 ، بكلية التربية الفنية ، الزمالك.

، على الاشتراك من كلية التربية الفنية جامعة حلوانشهادات شكر وتقدير  2013حتى  2017

 فى لجان سير الامتحانات لكلية التربية الفنية.

شهاده تقدير من كلية التربية الفنية، للمشاركة ببحث بعنوان )فلسفة التواصل  2016ابريل 

للإعلان التفاعلى ودورها فى تنمية المجتمع التعليمى لدى معلم التربية الفنية، فى 

 المؤتمر العلمى السادس لكلية التربية الفنية.

العلمى الاول لاصول التربية  منتدىالللمشاركة بعمل فنى فى شهادة تقدير  2016أكتوبر 

 نون، المقام بكلية التربية الفنية.الفنية بعنوان التنمية البشرية بالف

ية الفنون، بمسابقة شهادة تقدير من المجلس القومى للمرأة وأكاديم 2016ديسمبر 

 قاعة القبة، جامعة القاهرة."كونى"ومعرض 

، للاشتراك فى معرض شهادة تقدير من وزارة التعليم العالى وجامعة حلوان 2014مايو 

 عمال الفنية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.ومسابقة الا

التشكيلية ضمن فاعليات  شهادات تقدير من وزارة الثقافة قطاع الفنون 2013نوفمبر 

 .2013اليوبيل الماسى لكلية التربية الفنية لعام  92معرض 

 شهادة تقدير من وزارة الثقافة المجلس الاعلى للثقافة المركز القومى لثقافة الطفل. 2010

شهادة تقدير من جامعة حلوان بالاشتراك مع كل من الاتحاد الرياضى للجامعات  2009

 صر الجديدة ) مشروع تطوير المئة مدرسة(.المصرية ، وجمعية م

ل على مسابقة ) أتحدى موهبتك( والحصوشهادة تقدير من موقع روايتى للتميز فى  2005

 المركز الثامن.

، للمشاركة فى مهرجان المجلس الاعلى للاثار  وزارة الثقافة شهادة تقدير من 2006

 .2004-2006-2005الفرعون الذهبى الصغير 
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 المقتنايات الفنية:

فى  21لدى المجلس العربى للمياة مساحتهما   1،2ن النيللوحتان بعنوا -

 سم كمبيوتر جرافيك. 30

سم أحبار على ورق لدى متحف الفن الحديث  30فى  21( مساحتها ظل ونور)لوحة بعنوان -

 .2017بدار الأوبرا المصرية 

 .لدى أفراد داخل مصر وخارجهامقتنيات  -

 

Mervat RAsem Amin 

https://www.behance.net/finela2bal615d 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.949773678374469&type=3 

Mervat_ameen@fae.helwan.edu.eg. 

Merv519@gmail.com  
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