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تاریخ المیالد : 1987-2-4. •
الجنسیة : مصریة. •
مدرس بقسم التصمیمات الزخرفیھ ـ كلیة التربیة الفنیة - جامعة •

حلوان ٢٠١٦. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المؤهالت العلمية : •
٢٠١٦   دكـتوراة فـلسفة الـتربـیة الـفنیة - قـسم الـتصمیمات الـزخـرفـیة - كـلیة الـتربـیة الـفنیة جـامـعة حـلوان 

- عن دراسة بعنوان ( نظریة المعلومات واإلنفوجرافیك كمدخل لتصمیم تطبیقات تعلیمیة ) . 

٢٠١٢  مـاجسـتیر الـتربـیة الـفنیة تـخصص تـصمیمات زخـرفـیة  عـن دراسـة بـعنوان  (الـمؤثـرات 
الحركیة للتصمیم الرقمى كمدخل للوحة زخرفیة معاصرة ). 

٢٠٠٨  بـكالـریـوس تـربـیة فـنیة تـخصص تـثقیف بـالـفن كـلیة تـربـیة فـنیة جـامـعة حـلوان بـترتـیب 
األولى على الدفعة بتقدیر عام أمتیاز مع مرتبة الشرف   . 

التدرج الوظيفى : •
٢٠١٦ مدرس بقسم التصمیمات الزخرفیھ كلیة تربیة فنیة جامعة حلوان . 

٢٠١٢ مدرس مساعد قسم التصمیمات الزخرفیة  كلیة تربیة فنیة جامعة حلوان. 
٢٠٠٨ معیدة بكلیة التربیة الفنیة قسم التصمیمات الزخرفیة كلیة تربیة فنیة جامعة حلوان . 

مھارات الحاسب اآللى : •
یولیو - أغسطس - سبتمبر٢٠١٧ دورة -  Time line كلیة التربیة الفنیة جامعة حلوان ، لبرنامجى 

 . ( Maxon cinema 4d - Photo shop )

٢٠١٠ كورس لبرنامجى  Flash & 3D max من المركز الثقافى الروسى . 

٢٠٠٨ الحصول على شھادة الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللى ICDL منحة من جامعة حلوان . 

اللغات :  •
اللغة األم : اللغة العربیة . 



اللغة الثانیة : اللغة اإلنجلیزیة جید جداً . 
٢٠١٢ حاصلة على شھادة إحتراف اللغة اإلنجلیزیة ( TOEFEL ) ، مركز الخدمة اإلجتماعیة 

وتنمیة المجتمع ، قسم اللغة اإلنجلیزیة جامعة حلوان . 

التنمیة المھنیة والشخصیة ( الدورات الحاصلة علیھا ): •
مـارس ٢٠١٧ إجـتیاز بـرنـامـج ”تـسویـق الـبحوث الـعلمیة“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء ھـیئة 1.

التدریس والقیادات بجامعة حلوان - كلیة الفنون الجمیلة ، جامعة حلوان . 

مـارس ٢٠١٥ إجـتیاز بـرنـامـج ” اإلدارة الـجامـعیة “، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء ھـیئة الـتدریـس 2.
والقیادات بجامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

فـبرایـر ٢٠١٥ إجـتیاز بـرنـامـج ”التخـطیط اإلسـتراتـیجى“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء ھـیئة 3.
التدریس والقیادات بجامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

یـنایـر ٢٠١٤ إجـتیاز بـرنـامـج ”مـھارات الـعرض الـفعال“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء ھـیئة 4.
التدریس والقیادات بجامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

یـنایـر ٢٠١٤ إجـتیاز بـرنـامـج ”مشـروعـات الـبحوث الـتنافسـیة“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء ھـیئة 5.
التدریس والقیادات بجامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

دیـسمبر ٢٠١٣ إجـتیاز بـرنـامـج ”نـظم اإلمـتحانـات وتـقویـم الـطالب“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء 6.
ھیئة التدریس والقیادات بجامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

دیـسمبر ٢٠١٣ إجـتیاز بـرنـامـج ”إدارة الـفریـق الـبحثى“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء ھـیئة 7.
التدریس والقیادات بجامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

دیـسمبر ٢٠١٣ إجـتیاز بـرنـامـج ” مـعایـیر الـجودة فـى الـعملیة الـتدریسـیة“، مـركـز تـنمیة قـدرات 8.
أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة حلوان - كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

یـنایـر ٢٠١١ إجـتیاز بـرنـامـج ” مـھارات اإلتـصال“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء ھـیئة الـتدریـس 9.
والقیادات بجامعة حلوان . 

یـنایـر ٢٠١١ إجـتیاز بـرنـامـج ”Quality standards in teaching“، مـركـز تـنمیة قـدرات 10.
أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة حلوان . 

یـنایـر ٢٠١١ إجـتیاز بـرنـامـج ”Time conference organization“، مـركـز تـنمیة قـدرات 11.
أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة حلوان . 

دیـسمبر ٢٠١٠ إجـتیاز بـرنـامـج ” conference organization“، مـركـز تـنمیة قـدرات أعـضاء 12.
ھیئة التدریس والقیادات بجامعة حلوان . 

دیـسمبر ٢٠١٠ إجـتیاز بـرنـامـج ” How to complete for research fund“، مـركـز تـنمیة 13.
قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة حلوان . 



نـوفـمبر ٢٠٠٩ الـمشاركـة بـدورة تـدریـبیة تـثقیفیة لـمعاونـى أعـضاء ھـیئة الـتدریـس - معھـد إعـداد 14.
القادة بحلوان . 

األنشطة العلمیة : •
دیـسمبر ٢٠١٧ الـمؤتـمر الـعلمى الـدولـى الـسابـع لـكلیة الـتربـیة الـفنیة بـالـزمـالـك ” الـفنون وثـقافـة 
اإلخـتالف“ والـمشاركـة بـبحث مشـترك بـعنوان ” تـأثـیر الـسحابـة اإللـكترونـیة عـلى الـتواصـل والـمشاركـة 

بمراحل العملیة التصمیمیة . 

دیـسمبر ٢٠١٧ الـمؤتـمر الـدولـى الـثانـى الـتنمیة المسـتدامـة لـلمجتمعات بـالـوطـن الـعربـى” دور الـثقافـة 
والـتراث والـفنون والـصناعـات اإلبـداعـیة والسـیاحـیة والـعلوم الـتطبیقیة فـٮالـتنمیة المسـتدامـة - والـمشاركـة 
بـبحث  مشـترك بـعنوان ” اإلنـفوجـرافـیك السـیاسـى ودوره الـتوعـوى فـى إطـار تـحقیق أھـداف الـتنمیة 

المستدامة - المحور الخامس : الفنون التطبیقیة فى مجاالت التنمیة المستدامة  

فـبرایـر ٢٠١٦ الـمؤتـمر الـدولـى الـثانـى  لـلفنون الـتشكیلیة وخـدمـة الـمجتمع جـامـعة جـنوب الـوادى ” الـفنون 
الـتشكیلیة وخـدمـة الـمجتمع“ والـمشاركـة بـبحث مشـترك بـعنوان ” اإلنـفوجـرافـیك ونـظریـة مـعالـجة 

المعلومات فى إطار العملیة التعلیمیة ” 

یـنایـر ٢٠١٦ مجـلة بـحوث فـى الـتربـیة الـفنیة والـفنون - كـلیة الـتربـیة الـفنیة جـامـعة حـلوان  والـمشاركـة 
بـبحث مشـترك بـعنوان ” دراسـة تحـلیلیة لـإلنـفوجـرافـك ودوره فـى الـعملیة الـتعلیمیة فـى سـیاق الـصیاغـات 

التشكیلیة للنص - عالقة الكتابة بالصورة ”. 

٢٠١٤ الـمؤتـمر الـعلمى الـدولـى الـرابـع لـكلیة الـتربـیة الـفنیة بـالـزمـالـك ” الـفنون وثـقافـة اإلخـتالف“ 
والمشاركة ببحث مشترك بعنوان”المؤثرات البرمجیة الرقمیة كمدخل للوحة زخرفیة معاصرة ”. 

المعارض الفنيه : •
٢٠١٨ الــمعرض الــخاص بــمسابــقة ”الشــباب لــلفنون الــبصریــة  ” مــركــز الحــریــة لــإلبــداع •

باإلسكندریة . 
٢٠١٧ المعرض الخاص بمسابقة أطیاف ” نقابة الفنون التشكیلیة ” . •
٢٠١٧ تــنیم مــعرض جــماعــى لــطالب الــفرقــة الــثالــثة قـاعـة الــشهيد أحـمد بـسيونـى  – كـلية •

الـتربـيه الــفنيه – الـزمـالـك . 
٢٠١٦ الـــمـعـرض الــمـصـاحــب لــمـؤتــمـر كــلـيـة الـــفـنـون الـجـــمـيـل جــامــعـة جــنـوب الـــوادى“ الـــفـنـون •

الـبصريـة والــتنمية المسـتدامـة ” . 
مـارس 2015 مـعرض لـوحـة لـكل بـیت - الـدورة الـثانـیة - بـقصر الـفنون بـدار األوبـرا الـمصریـة – •

مجال كمبیوتر جرافیك . 
٢٠١٥ المعرض السنوي الثانى الخاص بكلیة التربیة الفنیة - بمركز الجزیرة للفنون بالزمالك. •
٢٠١٤المعرض الخاص بأعضاء ھیئة تدریس قسم التصمیمات الزخرفیة . •
٢٠١٠معرض الطالئع الخمسون – جمعیة محبى الفنون الجمیلة . •
٢٠٠٨الــمعرض الـمرافـق لــمنتدى تــشغيل شـباب جـامـعة حــلوان - جـامـعة حــلوان  . •



مــعـرض مــن وحــي الـــتـراث الـــحـضـارى : قــاعــة الـــشـهـيـد أحــمـد بــسـيـونــى  – كــلـيـة الــتـربــيـه الـــفـنـيـه •
– الـزمـالـك . 

مـعرض مـحاكـاة الــنسق : قـاعـة الــشهيد أحـمد بـسيونـى – كـلية الـتربـيه الــفنيه – الـزمـالـك . •
مــعـرض الـــتـطـبـيـقـات الــمـعـاصــرة فــي مــجـال الـــفـنـون وطــبـاعــة الــمـنـسـوجــات :  قــاعــة الـــشـهـيـد •

أحـمد بـسيونـى – كـلية الـتربـيه الــفنيه  الـزمـالـك .  
ورش العمل : •

٢٠١٣ الـمشاركـة بـلجنة الـمطبوعـات لـتصمیم كـتالـوج ( مـعرض ٩٢عـام فـن وعـطاء ) إحـتفالـیة الـیوبـیل 
الماسى لكلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

٢٠٠٨ مصمم فنى بمستشفى 57357 لألطفال . 
٢٠٠٧- ٢٠٠٨ محاضر ومصمم أنشطھ فنیھ بدور رعایة األحداث للبنات والبنین . 

٢٠٠٧ میسر تعلیمى ومتطوعة نشاط فنى بنادى نقابة المھندسین - أبو الفدا بالزمالك . 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ المشاركة بورشة عمل لتنفیذ أعمال یدویة بنادى الصید . 
٢٠٠٥ المشاركة بورشة (آن ) الفنیة بكلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان . 

شھادات التقدیر والجوائز: •
٢٠١٧شـھادات تـقدیـر مـن كـلیة الـتربـیة الـفنیة ، جـامـعة حـلوان تـفید بـإجـتیاز المسـتویـات الـخاصـة بـدورة 

 .Time line

٢٠٠٩ - ٢٠١٧شـھادات شـكر وتـقدیـر مـن كـلیة الـتربـیة الـفنیة جـامـعة حـلوان ، عـلى اإلشـتراك فـى لـجان 
سیر اإلمتحانا بالكلیة . 

٢٠١٦ شـھادة تـقدیـر مـن كـلیة الـفنون الجـمیلة، جـامـعة جـنوب الـوادى لـلمشاركـة فـى مـعرض ” الـفنون 
الـبصریـة والـتنمیة المسـتدامـة ” ضـمن فـعالـیات الـمؤتـمرلـدولـى الـثانـى  لـلفنون الـتشكیلیة وخـدمـة الـمجتمع 

جامعة جنوب الوادى ” الفنون التشكیلیة وخدمة المجتمع“ . 

 ٢٠٠٩ درع التمییز من جامعة حلوان .

المقتنیات الفنیة : •
 لوحات فنیة لدى كلیة التربیة الفنیة جامعة حلوان ، وكلیة الفنون الجمیلة جامعة جنوب الوادى.

 مقتنیات لدى أفراد داخل مصر .


