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 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 السيد حممد  عبد العظيم  أمال 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

MOHAMED 

ELSAID  
ABDEL AZIM AMAL 

 املنوفية املكان 2691/ 21/ 30 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 12196366211 التليفون أرملة احلالة االجتماعية

.Amalazim3012@gmail الربيد االلكرتوين

com رابط الصفحة الشخصية  

مدى  االجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 اإلتقان

 جيد
 
 

 ةلـمـيــعـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس 
 الرتبية الفنية

 

0991 
 

كلية التربية 

 الفنية

 

ماجستري الرتبية 
 الفنية

 

0991 
 

كلية التربية 

 الفنية

إمكانات طباعة االستنسل على المنسوجات من خالل )
 (.توظيف البعد الثالث االيهامي لتحقيق قيم حركية

 



دكتوراة الرتبية 
 الفنية

 

0222 

 

كلية التربية 

 الفنية

)تطوير تقنيات وجماليات فن العقد والروابط إلثراء 
 الجانب اإلبداعي(.

 

استاذ طباعة 
 املنسوجات

 

0200 

 

كلية التربية 

 الفنية

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 ستمرةم الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
ةكلية التربية الفني معيد        0991الى  0/0990/ 7من  

    07/00/0222الى   00/0991/ 8من  ةكلية التربية الفني مدرس مساعد

    07/00/0222من  كلية التربية الفنية مدرس

جامعة  -كلية التربية النوعية منتدبمدرس 

 القاهرة
0220 - 0220  

لفنيةكلية التربية ا استاذ مساعد   09/5/0200الى  00/0221/ 02من  

رئيس قسم الرتبية 
 الفنية

كلية التربية الفنية واالقتصاد 

 السعودية -المنزلى بالقصيم 
  0221الى  0222من 

كلية التربية الفنية واالقتصاد  استاذ مشارك

 السعودية -المنزلى بالقصيم 
  1116اىل   1119من 

 الى االن اىل اآلن 16/1/1121ن م كلية التربية الفنية استاذ   

استاذ مادة شعبة 
 طباعة املنسوجات

 الى اآلن  1126/  2/6من كلية الرتبية الفنية

    

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

2005 

 ( كمدخل للطاقة االبداعية في الموضوع بحث منشور بعنوان
مجلة )بحوث في التربية الفنية  – تدريس طباعة المنسوجات

 م.5002المجلد الرابع عشر  –جامعة حلوان  –والفنون( 
 

مجلة )بحوث فى 

التربيةالفنية 

كلية  –والفنون 

 -التربية الفنية

 جامعة حلوان

0221 

  بحث منشور بعنوان )أساليب لتقييم األعمال الفنية في مادة
سع بكلية طباعة المنسوجات مجلد )المؤتمر العلمي التا
جامعة  –التربية الفنية( المحور األول التربية الفنية والتعليم 

 م.5002حلوان 
  

مجلد )المؤتمرالعلمى 

 -التاسع( المحور االول

 -كلية التربية الفنية

 جامعة حلوان



0227 

  بحث منشور بعنوان )طريقة االكتشاف كمدخل لتدريس
ربية التوليف في طباعة المنسوجات ، مجلة بحوث في الت

 م.5002جامعة حلوان  –المجلد العشرين  –الفنية والفنون( 
 

مجلة )بحوث فى 

 – (التربيةالفنية والفنون

كلية -المجلد العشرين 

جامعة  -التربية الفنية

 حلوان

0228 

  بحث منشور بعنوان )االستفادة من االتجاهات الحديثة
والمعاصرة في إعداد تصميمات مبتكرة للجلبات الحريمي 

تخدام بعض االساليب الطباعية( "المؤتمر الدولى األول باس
– "الحضارات قنوات االتصال بين الشعوب"بجامعة المنيا 
 م.5002جامعة المنيا 

 

 –المؤتمر الدولى االول 

الحضارات قنوات 

االتصال بين الشعوب 

 جامعة المنيا 

0202 

  بحث منشور بعنوان )إثراء التصميمات الطباعية بتوظيف
ت الخط العربي والحفاظ على الهوية العربية( الملتقي جماليا

 –جنوب(  –الدولى الثاني للفنون التشكيلية )حوار جنوب 
جامعة  –الفن التكشيلي بين القيم المادية والقيم الروحية 

 م.5000 –أسيوط 
 

الملتقى الدولى الثانى 

 –للفنون التشكيلية 

 –جنوب  –حوار جنوب 

 جامعة اسيوط

0200 

نشور بعنوان ) فنون الطباعة المعاصرة بين القصد بحث م
المجلد  –بحوث في التربية الفنية والفنون(  والتلقائية( مجلة

جامعة حلوان -العدد الخامس والثالثون  –الخامس والثالثون 
 م.5005

مجلة )بحوث فى 

 –التربيةالفنية والفنون( 

المجلد الخامس 

كلية التربية -والثالثون 

 حلوانجامعة  -الفنية

0202 

  بحث منشور بعنوان ) االنتاج االبداعى المعاصر فى ضوء
الشراكة المجتمعية( مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى الرابع ) 

كلية  -الفنون والتربية فى األلفية الثالثة(  المحور األول
 م5002 -التربية الفنية_ جامعة حلوان

 

مؤتمر كلية الترية الفنية 

) الفنون  -الدولى الرابع

والتربية فى االلفية 

 –الثالثة( المحور االول 

 جامعة حلوان

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 :دكتوراه(التى تم مناقشتها –) ماجستير علمية االشراف على الرسائل ال
 :رسائل  7 رسائل الماجستير 
 :رسائل 5 رسائل الدكتوراه 
  رسائل  91 :رسائل قام العضو بمناقشتها 
  4 فى مرحلة االعداد:مسجلة و رسائل 

 



 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 اوال : المعارض الخاصة

 املكان أسم املعرض التاريخ

2003 

  معرض "حوار الشفافية" بقاعة "حورس" بكلية
 م.5002التربية الفنية بالزمالك 

 
 

  بقاعة "حورس" بكلية
التربية الفنية بالزمالك 

 .م5002
 

2005 

  "معرض "تراكبات وحوارات لونية" بقاعة "حورس
 م.5002بكلية التربية الفنية بالزمالك 

 

  بقاعة "حورس" بكلية "
 التربية الفنية بالزمالك 

 

2006 
  معرض "حوار .. ديناميكية .. تعبير" باتيلية

 م.5002جماعة الفنانين والكتاب  –القاهرة 

  بقاعة تحية حليم باتيليه
 .القاهرة 

 

2007 

 بنقابة "الفنانين  –عربي خط "روحانيات" معرض
 م.5002التشكيليين" باألوبرا المصرية بالجزيرة 

 

  بنقابة"الفنانين
باألوبرا التشكيليين"

 .المصرية بالجزيرة
 

2008 

  بقاعة  –معرض "حروف ومعاني" بالخط العربي
 م.5002 –"أنجي افالطون" باتيلية القاهرة 

 

 ون" بقاعة "أنجي افالط
  –باتيلية القاهرة 

 

0202 

  "بقاعة األرض ساقية  -معرض "تشكيالت عربية
 م.5000 -الزمالك  -الصاوي 

 

بقاعة األرض ساقية الصاوي 
 الزمالك  -

0202 

  "بقاعة حورس بكلية  –معرض "واقعية .. تعبير
 م.5000 –بالزمالك  –التربية الفنية 

 

بقاعة حورس بكلية التربية 
 مالك .بالز  –الفنية 

0200 

  "بقاعة تحية  –معرض "ما بين الحركة والسكون
 م.5005 –حليم باتيليه القاهرة 

 
 

  بقاعة تحية حليم باتيليه
 القاهرة.

 

ثانيا: المعارض 

 الجماعية

 المحلية

  

0220 

  معرض اعضاء هيئة التدريس المصاحب لمؤتمر
 م5005"التربية الفنية وتنمية الطفل العربي" 

 

 الزمالك -كلية التربية الفنية



0220 

  معرض رؤى فنية العضاء هيئة التدريس بكلية
جامعة حلوان بقاعة الفنون  –التربية الفنية 

 م.5005التشكيلية بدار االوبرا 
 

 
دار  –قاعة الفنون التشكيلية 

 االوبرا 

0222 
بقاعة ساقية عبد المنعم  –معرض كلية التربية الفنية 

 م.5002ك الصاوي بالزمال

قاعة ساقية عبد المنعم 

الزمالك -الصاوى   

0222 

 عمال الصغيرة السادس معرض صالون اال- 
 م.5002 –بمجمع الفنون بالزمالك 
 

 مجمع الفنون بالزمالك

0222 
 للفنون لفناني معرض وزارة التربية الفنية والتعليم الثالث

 م.5002ةبالمملكة العربية السعودي .منطقة القصيم 

القيم  –الملك خالد  مركز

 المملكة العربية السعودية

0202 
"المعرض العام" الثالث والثالثون بقصر الفنون بالجزيرة 

 م5000

االوبرا دار  –قصر الفنون 

 بالجزيرة

0200 

  معرض "تواصل األجيال" بقاعة الشهيد أحمد
 م.5000 –كلية التربية الفنية بالزمالك  –بسيوني 

 

 -يونى قاعة الشهيد أحمد بس

 الزمالك

0200 
  قصر  -يناير" 52معرض "تنويعات على لحن

 -قصر ثقافة روض الفرج  م.5000مارس  –ثقافة روض الفرج 

0200 

 ( فناني جروب0ارب إبداعية )معرض جماعي "تج 
وتجارب إبداعية في التربية الفنية" ، قاعة الشهيد 

 م.5000أحمد بسيوني ، ديسمبر 
 

 -ى قاعة الشهيد أحمد بسيون

 الزمالك

0200 

  "مركز سعد زغلول الثقافي -معرض "حلوة يا بلدى
 م.5000سبتمبر  –)بيت األمة( 

 

 –مركز سعد زغلول الثقافى 

 بيت االمة

0200 

  المعرض العام" الرابع والثالثون بقصر الفنون"– 
 م.5005بالجزيرة دار األوبرا 

 

دار االوبرا  –قصر الفنون 

 بالجزيرة

0200 

( بعنوان )مصر 5ي "تجارب إبداعية )معرض جماع
بعيون مبدعيها( ، قاعة مركز االبداع باالسكندرية 

 م5005

قاعة مركز األبداع 

 باالسكندرية

0202 
معرض كلية التربية الفنية المصاحب لمؤتمر كلية التربية 

 م .5002-قصر الفنون باالوبرا-الفنية 

دار االوبرا  –قصر الفنون 

 .بالجزيرة

دار االوبرا  –قصر الفنون صالون األول للنسجيات( الدورة التأسيسية معرض )ال 



 .بالجزيرة م.5002 -قصر الفنون باالوبرا -االولى 

0202 
مركز الجزيرة للفنون  –معرض كلية التربية الفنية 

 م.5002 –بالزمالك 
مركز الجزيرة للفنون 

 بالزمالك

 قاعة بيكاسو بالزمالك معرض ) تراث معاصر( 0201

 طلعت حرب -اتيليه القاهرة معرض ) جماعة الطباعيات( 0207

  معرض)القدس عاصمة االعالم العربى( 0201
جمعية محبى الفنون الجميلة 

 جاردن سيتى –

 اسكندرية -معرض القدس سالم  0207
قاعة العرض بمكتبة 

 االسكنرية

 بالدقى  السفارة الفلسطينية السفارة الفلسطينية –معرض القدس لنا  0207

 الهناجر -معرض القدس  0208
مركز الهناجر للفنون بدار 

 االوبرا

 ثالثا: المعارض الجماعية الدولية

0220 

  جماعي باكاديمية الفنون التابعة لمعهد معرض
بهزار بمدينة طشقند بمناسبة التبادل الثقافي بين 

 م.5000اوذبكستان وجمهورية مصر 
 

 -اكاديمية الفنون بطشقند 

 بكستاناوذ

0222 
معرض وزارة التربية والتعليم الثالث للفنون التشكيلية 

 لفناني وفنانات منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية 

–مركز الملك خالد الحضارى 
 منطقة القصيم بالسعودية

 قصر الفنون باالوبرا لتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربىم 0201

 قصر الفنون باالوبرا ولى لفنون الخط العربىملتقى القاهرة الد 0207

 قصر الفنون باالوبرا ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى 0208

 قصر الفنون باالوبرا ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى 0209

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها ل عليهااتريخ احلصو  املناسبة وع اجلائزةن

 شهادة تقدير

  معرض وزارة التربية والتعليم
الثالث للفنون التشكيلية لفناني 

 –وفنانات منطقة القصيم 
  –السعودية 

 م0222
مركز الملك خالد 

 الحضارى بالسعودية

 شهادة تقدير

  ميدالية وشهادة تقدير على
المشاركة الفعالة في الملتقي 
الدولى لفنون األطفال العرب، 

 بكلية التربية الفنية.
 

 كلية التربية الفنية م0202



 شهادة تقدير

شهادة شكر وتقدير على المشاركة فى 
فعاليات مؤتمر كلية التربية الفنية 
الدولى الثالث بعنوان) التربية الفنية 

 ومواجهة العنف(.

 كلية التربية الفنية 0200

 فلسطينيةالسفارة ال 0207 عن معرض )القدس لنا ( شهادة تقدير
\  

 املهام األكادميية
 ثالث أحباث :ابملؤمترات واجملالتحتكيم االحباث 

، وجملة كلية الرتبية 6102: 6106اكتوبر من  6ية جبامعة وحتكيم العديد من اآلحباث ابملؤمترات الدول
 .6102الفنية

 مخسة ترقيات :للرتقيات ابللجنة العلمية حتكيم االنتاج العلمى
  


