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 المؤهالت العلمية :

ملُت التربُت الفىُت  -قطم التصمُمبث السخرفُت  -دمتىراة فلطفت التربُت الفىُت  ١١16

" االرجونومكس كمدخل لتصميم منظومة عه دراضت بعىىان -جبمعت حلىان 
 اعالنية داخل المؤسسات الثقافية في مصر".

لية التربية الفنية، الحصول على الماجستير بقسم التصميمات الزخرفية، ك ١١1١
بعنوان " أثر المتغيرات الثقافية علي الداللة الشكلية للشعار  جامعة حلوان

 )دراسة تجربية("
ن علي الدفعة، م لثانيةبكالوريوس تربية فنية )امتياز مع مرتبة الشرف(، ا ١١١١مايو 

 .الخمس االوائل على جامعة حلوان
 .بية الفنية جامعة حلوانرالدراسة بكلية الت  ١١١١: ١١١3

 

 : التدرج الوظيفى
  حلىان جبمعت فىُت تربُت ملُت السخرفُه التصمُمبث بقطم مذرش           6١١1

 .حلىان جبمعت فىُت تربُت ملُت  السخرفُت التصمُمبث قطم مطبعذ مذرش          ١١١1

 جبمعت فىُت تربُت ملُت السخرفُت التصمُمبث قطم الفىُت التربُت بنلُت معُذة          ٨٠٠٢
 . حلىان

 اللغات :

 اللغة األم : اللغة العربية .
 . االنجليزية : جيد اللغة

، مركز 544ة بدرج (LFEOTشهادة احتراف اللغة اإلنجليزية )حاصلة على           ١١11
 . حلوانالخدمة اإلجتماعية وتنمية المجتمع، قسم اللغات األجنبية، جامعة 

 
 
 



 :  مهارات الحاسب االلى

 هُئت أعضبء قذراث تىمُت مرمس ،“العلمُت البحىث تطىَق” بروبمج إجتُبز ٨٠1٢ مبرش .1

 . حلىان جبمعت ، الجمُلت الفىىن ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص

 هُئت أعضبء قذراث تىمُت مرمس ،“ الجبمعُت اإلدارة ” بروبمج إجتُبز ٨٠15 مبرش .٨

 . حلىان جبمعت ، الفىُت التربُت ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص

 هُئت أعضبء قذراث تىمُت مرمس ،“اإلضتراتُجً التخطُط” بروبمج إجتُبز ٨٠15 فبراَر .3

 . حلىان جبمعت ، الفىُت التربُت ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص

 هُئت أعضبء قذراث تىمُت مرمس ،“الفعبه العرض مهبراث” بروبمج إجتُبز ٨٠14 َىبَر .4

 . حلىان جبمعت ، الفىُت التربُت ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص

 أعضبء قذراث تىمُت مرمس ،“لتىبفطُتا البحىث مشروعبث” بروبمج إجتُبز ٨٠14 َىبَر .5

 . حلىان جبمعت ، الفىُت التربُت ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص هُئت

 قذراث تىمُت مرمس ،“الطالة وتقىَم اإلمتحبوبث وظم” بروبمج إجتُبز ٨٠13 دَطمبر .6

 . حلىان جبمعت ، الفىُت التربُت ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص هُئت أعضبء

 هُئت أعضبء قذراث تىمُت مرمس ،“البحثً الفرَق إدارة” بروبمج إجتُبز ٨٠13 دَطمبر .٢

 . حلىان جبمعت ، الفىُت التربُت ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص

 قذراث تتىمُ مرمس ،“التذرَطُت العملُت فً الجىدة معبَُر ” بروبمج إجتُبز ٨٠13 دَطمبر .٢

 . حلىان جبمعت ، الفىُت التربُت ملُت - حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص هُئت أعضبء

 هُئت أعضبء قذراث تىمُت مرمس ،“اإلتصبه مهبراث ” بروبمج إجتُبز ٨٠11 َىبَر .9

 . حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص

 تىمُت مرمس ،“ytilauQ suiatiats aa unihcaat” بروبمج إجتُبز ٨٠11 َىبَر .1٠

 . حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص هُئت أعضبء قذراث

 تىمُت مرمس ،“eain hcaenanahn catiaaiiuaca” بروبمج إجتُبز ٨٠11 َىبَر .11

 . حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص هُئت أعضبء قذراث

 ١١1١ . الروضً الثقبفً المرمس مه max 3D & Flash  لبروبمجً مىرش
 

 ١١١٩ "، المركز الثقافى الروسى، الدقى . Illustrator CCورس "ك
  

 ١١١١ .حلوان، الجامعة الLDCTحاصلة على شهادة 
 Photoshop + Corel Draw +Flash + Press)دبلوم "جرافيك"، 

Concepts +Color Separation) 
 . دقيال، الثقافي الروسيالمركز 

١١١١ 

 

 البرامج التدريبية :



 قذراث تىمُت مرمس ،“hcaenanahn catiaaiiuaca ” بروبمج إجتُبز ٨٠1٠ دَطمبر .1٨

 . حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص هُئت أعضبء

 مرمس ،“wcH uc hcillnun eca ansniahc etat ” بروبمج إجتُبز ٨٠1٠ دَطمبر .13

 . حلىان بجبمعت والقُبداث التذرَص هُئت أعضبء قذراث تىمُت

 معهذ - التذرَص هُئت أعضبء لمعبووً تثقُفُت تذرَبُت بذورة المشبرمت ٨٠٠9 وىفمبر .14

 . بحلىان القبدة إعذاد

 األنشطة العلمية :

بعنوان  International Design Journalفي جريدة  مشترك نشر بحث
 "an awareness role for political infographs to achieve 

sustainable development objectives" 

 ١١17 ديسمبر

بعنوان الفنون  السابعمؤتمر كلية التربية الفنية الدولي  المشاركة فى فعاليات
في أشكال اعالنات  الثقافيةالمتغيرات أثر  وثقافة االختالف ببحث بعنوان "

 ."الطرق في ضوء فكر الجوريال التسويقي
ملُت التربُت الفىُت جبمعت حلىان   -مجلت بحىث فً التربُت الفىُت والفىىن 

في ضوء  والتنافسية المنظومة االعالنية"  بعنوانوالمشبرمت ببحج مشترك 
 ". علم االرجونوميكس

 ١١17اكتوبر 
 
 

 ٨٠16َىبَر 

أثر بعنوان"  كلية التربية الفنية الدولي الرابعمؤتمر  المشاركة فى فعاليات
 ."المتغيرات الثقافية على الداللة الشكلية للشعار

 ١١13ديسمبر

 ورش العمل :

 ١١1١مارس   " كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، الزمالكذاكرة مصر" المشاركة بورشة 
  

المشاركة بورشة بعنوان "كتابة البحوث العلمية والنشر الدولى"، كلية التربية 
 الفنية، جامعة حلوان، الزمالك .

 ١١14إبريل 

 المعارض :
 للفىىن الجسَرة بمرمس - الفىُت التربُت بنلُت الخبص الثبوً الطىىٌ المعرض
 .ببلسمبلل

١١14 

 ١١15 .المعرض الخبص بأعضبء هُئت تذرَص قطم التصمُمبث السخرفُت
 . الجمُلت الفىىن محبً جمعُت – الخمطىن الطالئع معرض

 ملُت –  بطُىوً أحمذ الشهُذ قبعت : الحضبري التراث وحٍ مه معرض
 . لسمبللا – الفىُه التربُه

 .٨٠٠4 –ملُت التربُت الفىُت  –معرض أ ة خسف 

١١1١ 
١١١4 

 الجوائز :
 

 فى اإلشتراك على ، حلوان جامعة الفنية التربية كلية من وتقدير شكر شهادات١١17 - ١١١٩
 . بالكلية تاإلمتحانا سير لجان

 .١١١٩/١١1١ لعام حلوان جامعة من التميز درع

 .١١15 لعام الفنية التربية لكلية الماسي اليوبيل ٩١ معرض فاعليات ضمن تقدير شهادة

 ١١1١فنون االطفال العرب لعامشهادة تقدير ضمن فاعليات مهرجان 


