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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 أفندى على  عبد العزيز أحمد 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Afandy Abd El Aziz Ahmed 
 محافظة الشرقية املكان 0991/ 01/9 التاريخ داتريخ ومكان امليال

 91991100010 تليفون  احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية aafandy16@yahoo.com الربيد االلكرتوين

 األجنليزية  يدهاجياليت   اللغات
مدى 

 جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 يهاعل

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس التربية 

 الفنية 

التربية الفنية كلية  0991
 حلوان جامعة

 

ماجستير التربية الفنية 

 جامعة حلوان 
التربية الفنية كلية  0111

 حلوان جامعة
 

دكتوراة الفلسفة فى 

التربية الفنية تخصص 

 أشغال خشب 

  

التربية الفنية كلية  0112
 حلوان جامعة

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  م  0112 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان مدرس

  م 2912 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان استاذ مساعد  



 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 ههاجل عنوان البحث التاريخ

2919 
تنمية الموارد البشرية من خالل التشكيل بالحفر والتطعيم بالبقايا 

 الخشبية
بية المؤتمر الدولى الثانى كلية التر

 النوعية جامعة أسيوط

2911 
 الدور الفنى والتقنى ألساليب التشطيب فى بناء المشغولة الخشبية  

 
المؤتمر العلمى الدولى الثالث كلية 

 امعة المنصورةالتربية النوعية ج

0100 
تأليف كتاب بعنوان "رؤية حديثة للمشغوالت الخشبية بالمتحف 

 اإلسالمى بالقاهرة
الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة 

 فنون بلدن

0102 
األساليب الفنية والتقنية ) للمرزح ( فى التراث السعودي إلثراء 

 المشغولة الخشبية

نية بمجلة  ) بحوث فى التربية الف

لفنونوا  

0109 
القيم التشكيلية لألبواب الخشبية التقليدية فى التراث السعودي 

 كمصدر إلثراء مجال أشغال الخشب
بمجلة  ) بحوث فى التربية الفنية 

 والفنون (

   

 

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 أشرف على العديد من الرسائل العلمية 

 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 المعارض الخاصة

 الضوء وجماليات المشغوالت الخشبية 8002
قاعة طيف كلية التربية النوعية  الدقى 

 جامعة القاهرة  -

 جماليات تشكيلية بين الخرط والتفريغ الخشبي 8002
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 بالزمالك  التربية الفنية 
 قاعة المؤتمرات الدولية جامعة أسيوط المشغولة الخشبية والخامات الجاهزة 8000

قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية  شبكيات اسالمية 4102



 التربية الفنية بالزمالك  

قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية  إزاحة خشب 3/4102
 التربية الفنية بالزمالك  

 المعارض العامة
 بالزمالكمجمع الفنون  صالون األعمال الفنية الصغيرة السابع م0110

 م0119

 

 صالون الساقية  األول لألعمال الصغيرة
 ساقية عبد المنعم الصاوي 

 م0101
 صالون الساقية الثانى لألعمال  الصغيرة

 
 ساقية عبد المنعم الصاوي 

 الصالون الثانى لفن الرسم م 0101
 بمركز الجزيرة للفنون

 م 0100
 معرض مصر بعيون مبدعيها.

 مركز اإلبداع باإلسكندرية 

 م 0102/  0
المعرض المصاحب لمؤتمر كلية التربية الفنية الدولى 

 السادس.

 

لية قاعة الشهيد احمد بسيونى بك
 التربية الفنية بالزمالك  

 

4112 
لصدناعات لتنشدي  ا شارك فى تددري  دورة اإلنتداا الحربدى

 أشغال الخشب عام الصغيرة لمجال 
 

4112 
عضددو لجنددة تحكدديم مسددابقة الفنددون التشددكيلية المتخصصددة 

 م عا 33وان رقم لمعرض الفنون التشكيلية لجامعة حل

 
 

   

 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

    

    

    
\  

 


