
 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول

  عبد القادر محمد اشرف

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Abd AL Kader Mohamed Ashraf 

  املكان  التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 002/01001415009 التليفون  احلالة االجتماعية

 الربيد االلكرتوين
: 

ASHKADER@HOTMA

IL.COM 

https://www.faceboo رابط الصفحة الشخصية

k.com/ashraf.a.kader 

 االجنليزية االيت  جتيده اللغات
مدى 

  اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

مسمى 

 الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس 

 التربية الفنية

ـ جامعة  4891

 حلوان

 

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

دراسته للمالبس واألزياء لبدويات الوادي الجديد  جامعة حلوان م4880

 الفنيةكمدخل لتدريس األشغال 

دكتوراه في 

 التربية الفنية

الصياغات البنائية للحلي الشعبية المصرية كمدخل  جامعة حلوان 4881

 لتدريس فن الحلي المعاصر 

https://www.facebook.com/ashraf.a.kader
https://www.facebook.com/ashraf.a.kader


 
   

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  م4898 كلية التربية الفنية معيدة

  م4880 كلية التربية الفنية مساعدمدرس 

مدرسا 

 لالشغال الفنية

  4881 كلية التربية الفنية

  7001 فنية لالتربية اكلية  مساعد استاذ 

بقسم  استاذ

األشغال الفنية 

 والتراث الشعبي

  3102  كلية التربية الفنية

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

   

7001 

شارك فى تاليف عدة اجزاء من الموسوعة 

الفنيةالضوئية  التراثية لالزياء للشعبية والحلى فى   

 مصر 

المركز القومى 

 للمسرح

7042 

له ستتتة ابحاث علمية منشتتورة بمجلة ابحاث كلية التربية 

الفنيتتة والممتمرالتتدولى لكليتتة التربيتته النوعيتتة جتتامعتتة 

التتدولى لكليتتة التربيتتة الفنيتتة استتتتتتيوؤ والممتمر العلمى 

 جامعة المنيا والهيئة العامة لقصور الثقافة .
 

 

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية

   المعارض الخاصة :

 كلية التربية الفنية معرض خاص 4891

 أبو ظبي بقاعة العرض الكبرى 7001

 باتيلية القاهرة خاصمعرض  7002



 بساقية الصاوى بالقاهرة معرض خاص 7009

 بساقية الصاوى بالقاهرة معرض خاص 7008

7041 
 

 كلية التربية الفنية معرض خاص بقاعة الشهيد أحمد بسيوني

 معرض خاص بقاعه 7048
بانتشيفو  -مركز ارهيفو

 بصربيا

 معرض خاص بقاعة المركز الثقافى 7048
 وببلجراد . اوموليشاببلدة 

 صربيا

 المعارض الجماعية

4889  ،

7002   ،

7009 

 القاهرة   بالقاهرة  المعرض العام

7001  ،

7009  ،

7008 

 القاهرة  صالون اتيليه القاهرة 

 مرسى مطروح قصر الثقافة "مرسى مطروح"  7009

 سيوة قصر ثقافة سيوة  7009

 األوبرادار   المصرية  دار األوبرا 7009

 قاعة ؤه حسين بالهرم معرض مفهوم الزمن  7008

7041  
شارك باعماله فى المهرجان الدولى الثانى 

 للفنون التشكيلية
 بمدينة الغردقة

7048 
معرض ثورة يناير بقصر االمير ؤاز  صندوق 

 .التنمية الثقافية  
 

   للفنون التشكيلية معرض جامعة حلوان 7040

7041 
المعرض العام ليوبيل التربيه الفنية بمناسبة 

  عام على انشائها  80مرور

قصر الفنون بدار االوبرا 

 المصرية 

 بقصر الفنون باالوبرا  الصالون االول للنسجيات  7041

7002  ،

7009  ،

7047   .

7048 

 بقاعة الجزيرة للفنون كليه التربية الفنيةمعرض أعضاء هيئة التدريس 

7041 
شارك فى ملتقى قصبة الفنان للفنون التشكيلية 

 فى ابريل وسبتمبر الثانى والثالث 

بالمملكة بقلعة امكونة 

  المغربية 

7048 
شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير التابع 

 لليونسكو 
 روسيا – موسكو

7048  -

7042 

شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير التابع 

  لجماعة سفراء الفن 

 –بانتشيفو  –بلجراد 

 صربيا



 
 األنشطة املختلفة 
 الجهة التاريخ النشاط

بجامعة تحكيم جائزة اإلبداع 

 اإلمارات

7000/7004  

 ،

7004/7007 

 جامعة اإلمارات

تحكيم األعمال الفنية الفائزة 

للجامعة والتي اشتركت في 
 جامعة أم القرى 7000/7004

7048      . 
شارك فى الورشة الدولية للفن المعاصر لجماعة 

 السرد 

  -الهند  -بنيودلهى 

 

7048 

شتتتتتتارك بمعرض يوم االرض والتابع لصتتتتتتندوق  

 التنمية الثقافية  .

 

 بقصر االمير ؤاز 

7042 

.7041 

 ى االول فشارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير 

 

نة  جاتزينمدي لة   - امي دو

 ارمينيا 

7042 
شارك فى الورشة الدولية للفن المعاصر لجماعة 

 السرد 

 بالهند  –براجستان 

 

 النمسا   –فيينا  شارك فى السمبوزيوم االول ) مهرجان االلوان (  7048

7042 
 openمعرض جماعى ) فيما بعد المعاصتتتتترة ( 

area  لنشر التذوق فى االحياء الفقيره 
   تركيا

7042 
 openمعرض جماعى ) فيما بعد المعاصتتتتترة ( 

area  لنشر التذوق فى االحياء الفقيره 
   بالهند -بجابور

7042 
فى  الثانىشارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير 

 مهرجان االلوان  -
 النمسا –فيينا 

يونيو 

7049 

شتتارك فى ملتقى ستتلستتبيل التشتتكيلى الثالث التابع 

 لوزارة الرى والموارد المائيه .
 اسيوؤ

 ايطاليا   –نابولى  فى شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير  7041

 الورشه الدوليه للفن المعاصر شارك فى   7049

مقتتتاؤعتتتة فرانن كتتتابتتتانتتتا 

 بصربيا 

 

 سيربرانا جزيرو بصربيا شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير  7049

7041 

 شتتتارك فى الورشتتته الدوليه ومعرض االستتتطورة 

 .للتصوير

 

  ايطاليا  –نابولى 

  شمال لبنان  –اهدن  شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير  7049



مسابقة جامعة أم القرى لدول 

 مجلس التعاون الخليجي

عضو لجنة التحكيم والفرز 

والتنسيق ببينالي جامعة 

 للفنوناإلمارات العربية المتحدة 

والذي أقيم  التشكيلية الدولي

 مصاحب لليوبيل الفضي للجامعة

7000/7004 

جامعة اإلمارات 

العربية المتحدة 

للفنون التشكيلية 

 الدولي

حاضر واشترك فى الندوة 

الدولية القامة قاعدة بيانات 

النقاذ الحرف الشعبية من 

االندثار  باشراف منظمة 

 اليونسكو

 منظمة اليونسكو 7001

منحة مرسم سيوة بهيئة قصور 

 الثقافة
 سيوة 7008

شارك فى تحكيم المسابقة الفنية 

بعنوان عبور الوؤن والتى 

اقامتها هيئة قصور الثقافة مع 

الشئون المعنوية للقوات 

 المسلحة بقصر ثقافة الجيزة

 قصر ثقافة الجيزة 7041

عضو لجنة التحكيم الدولية 

لبينالى الفنون والثقافة الثالث 

المنعقد بالقاهرة تحت رعايه 

 صالون الخريف الفرنسى

والمقامة فى مركز الجزيرة 

 التابع لوزارة الشباب  

7041 

مركز الجزيرة 

التابع لوزارة 

 الشباب  

عضو لجنة االختيار والتحكيم 

 لصالون اتيلية القاهرة
7008  

عضو لجنة تحكيم الفنون لمراكز 

االبداع على مستوى الجمهورية 

التابعة لوزارة الشباب فى 

 االسكندريه  

 االسكندريه   7041

رئيس لجنه التحكيم والمشتتتتتترف 

على مستتتتتتتتتابقتتتات هواة مراكز 

الفنون التابعه لوزارة الشتتتتتتباب 

 والرياضه

الى  7041

 الوقت الحالى

وزارة الشباب 

 والرياضه

قومسيير المسابقة الفنية 

واالدبية الثانية الكبرى بهيئة 

قصور الثقافة  والتى اقيمت على 

 بقصر ثقافةمستوى اقاليم مصر 

 الجيزة

 قصر ثقافة الجيزة 7041



عضو لجنة تحكيم المسابقات 

الفنية التشكيلية على مستوى 

 كليات جامعة حلوان    

7002  

7009  

7041  

7041   

 جامعة حلوان    

 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
  7042جائزة افضل تنفيذ فنى فى الدورة الثالثة لمهرجان فن الحلى  

 المركز القومى للفنون التشكيلية بالقاهرة .        

 


