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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 خالف  مصطفى محمد سعيد  أيمن

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

khallaf Muhamed Saeid Ayman 

 محافظة القليوبية املكان 5891/ 2/4 التاريخ يالداتريخ ومكان امل

 09000020010 تليفون  احلالة االجتماعية

 الربيد االلكرتوين
Ayman.khallaf2222@gmail.com 

رابط الصفحة 
 الشخصية

Ayman Khallaf 

 األجنليزية  يدهاجياليت   اللغات
مدى 

 جدا جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس التربية 

 الفنية 

التربية الفنية كلية  2002
 حلوان جامعة

 

ماجستير التربية الفنية 

 جامعة حلوان 
التربية الفنية كلية  2002

 حلوان جامعة
هيئات تشكيلية مبتكرة باستخدام عجائن الخشب 

 الخشبية .كخامة مكملة للمشغولة 

دكتوراة الفلسفة فى 

التربية الفنية تخصص 

 أشغال خشب 

  

التربية الفنية كلية  8102
 حلوان جامعة

مفهوم الزوال في فنون ما بعد الحداثة كمدخل 
 الستحداث عمل فني خشبي

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

  2002 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان عيد م



  م  2002 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان مساعد مدرس

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

0090 
األبعاد التشكيلية الستخدام مخطط فرونوي وتطبيقاته إلثراء 

 مجال أشغال الخشب

امعة مجلة كلية التربية الفنية ج

 حلوان 

0090 
 استحداث أعمال فنية خشبية مستمدة من مفهوم الزوال

 
امعة مجلة كلية التربية الفنية ج

 حلوان 

 :ماجستير ودكتوراه لرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 كانامل أسم املعرض التاريخ

 المعارض العامة

8112 
معرض كوميكس " أنا موجود ولكنك ال تراني"  بقاعة 

 أحمد بسيوني 

قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  

8102 
 معرض كلية التربية الفنية

 
 مركز الجزيرة للفنون الزمالك

8102 
 معرض التراسينا األول للشباب 

 
 ألسكندريةا -قاعة ألتراسينا 

8102 
 بينالي اإلسماعلية األول للميكرو أرت 

 
 قصر ثقافة األسماعيلية

 المهندسين -قاعة ضي العرب  مهرجان ضي للشباب العربي األول  8102

8102 
82صالون الشباب الدورة  دار األوبرررررررررا  –قصررررررررر الفنررررررررون  

 المصرية

 ار األوبرا د –متحف الفن الحديث  04المعرض العام  2002

 األوبرادار  –الهناجر مركز  معرض جائزة آدم حنين الدورة الثالثة   2002

   

 ، وشهادات التقدير : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثيةستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 قطاع الفنون التشكيلية  2002 جائزة الشهيد زياد بكير  2002
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