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 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 مرسى عبد هللا  فوزى داليا 

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

   

 القاهرة كانامل 7191-ديسمرب- 71 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ متزوجة احلالة االجتماعية
 ------ اهلاتف -جوال   العنوان احلايل

 ------ رابط الصفحة الشخصية Dalyafawzy@hotmil.com الربيد االلكرتوين
  الرمز الربيدي القاهرة املدينة  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

 جيد -جيدجدا مدى اإلتقان جنليزيةواال -اللغة العربية  اليت  جتيدها اللغات
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

 الدكتوراه
ما بعد احلداثة على املفاهيم اجلمالية  –أثر اإلجتاهات الفنية بفرتة احلداثة  جامعة حلوان 4002يوليو  

  والتشكيلية ملكمالت الزينة

 الماجستير
 يوليو

7118 
 .إستلهام املفاهيم السريايلية كمدخل إلبتكار مكمالت الزينة جامعة حلوان



 البكالوريوس
  جامعة حلوان 2991

-------- 

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

تراث قسم االشغال الفنية وال مساعد أستاذ
الشعبى، كلية التربية الفنية ، 

 . جامعة حلوان

 م 1229
  

االشغال الفنية والتراث قسم  مدرس

،  ، كلية التربية الفنيةالشعبى

 جامعة حلوان .

 م4002
 

االشغال الفنية والتراث بقسم  مدرس مساعد

، كلية التربية الفنية،   الشعبى

 جامعة حلوان.

 م8991
 

نية والتراث األشغال الف بقسم معيد

كلية التربية الفنية ـ  ،الشعبى 

 جامعة حلوان.

 م8994
 

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات رابـعـاً : العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  عضو عامل  عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل  عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

    عضو عامل  .عضو بجمعية األهلية للفنون

 √  عضو عامل  عضو بأتلييه القاهرة للفنانين التشكيليين.

     

 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 7

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

إبريلللللل 

1222 
 املفهوم كمنطلق تشكيل ىف جمال األشغال الفنية

ؤرمر الدو ى اخلامس لكلية امل
الرتبية الفنية " دور الفن والرتبية 

 ىف التنمية البشرية "
   

إبريلللللل 

1222  
 إسرتاتيجية تعليمية لتطوير نظم تدريس مقررات األشغال الفنية

ؤرمر كلية الرتبية الفنية الدو ى امل
الفنون والرتبية ىف األلفية الرابع 
 الثالثة



مارس 
 ىف األشغال الفنية  التشكيليةتطور مفهوم اخلامة ىف مكمالت الزينة وإمكاانهتا  4070

املؤرمر الدو ى الثاىن احلوار العرىب 
 جامعة املنيا  –

-يوليللو

1222 

التكنولوجيا القابلة لإلرتداء وكوهنا مدخاًل إلثراء املشغوالت الفنية ىف 
 ملشروعات والصناعات اإلنتاجيةا

–كلية الرتبية الفنية –مؤرمر 
 جامعة حلوان

 ماجستير ودكتوراه ألشراف و المناقشة على الرسائل العلمية ا

 رسائل 70 اشراف على رسائل املاجستري- 7

 رسالة واحدة الدكتوراهاشراف على رسائل - 4
رسالة واحدة  رسائل املاجستري مناقشة -3    

 
 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 2

 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ
إبريل  22-21

1222 

 إعداد
 كلية التربية الفنية المؤتمر الدولى السادس ل

 كلية التربية الفنية 

22-22 

 1222إبريل

المؤتمر الدولى الخامس لكلية التربية الفنية  أمانة المؤتمر 

 بعنوان " دور الفن والتربية فى التنمية البشرية 

 كلية التربية الفنية 

إبريل  2-22

1222 

نية المؤتمر الدولى الرابع لكلية التربية الف أمانة المؤتمر 

 بعنوان " الفنون والتربية فى األلفية الثالثة 

 كلية التربية الفنية 

 1221سبتمبر 

 
 

 إعداد
المؤتمرالعلمى لقسم االشغال الفنية والتراث  

           الشعبى

قسللم االشللغال الفنيللة 

 والتراث الفنى

 

 كلية التربية الفنية ملتقة فنون األطفال العرب عضوا   1221يناير 

 1222نوفمبر 

ورش عمل فى إطار مشروع النهوض بثقافة  منسق

تصميم الحلى العصرية وغيرها من فنون 

 التصميم فى صعيد مصر 

عزة فهمى شكرة 

 حلى مصر

 عزة فهمى بمشروع )نوبرى ( منسق   1222يولية

 كلية التربية الفنية  بينالى الطفولة العربية الثانى  عضوا   1229مارس 

الى 2/2/1222

2/2/1222 

عدادإ  

 
   المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية الفنية

 كلية التربية الفنية

الى 2/2/1222

2/2/1222 

 مشاركة
 المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية الفنية

 كلية التربية الفنية

 1222مارس 

 للمؤتمر العلمى التاسع بعنوان إعداد

يم " قضايا تطور التربية الفنية بين التعل 

 والتثقيف بالفن "

 كلية التربية الفنية

 

 

 (و اعدادأمشاركة )والدورات  والمحاضراتالندوات  – 1

 



 املكان عنوان الندوه او احملاضره نوع املشاركه التاريخ

1222 
 مشاركة

 توصيف المقررات والبرامج 
 كلية التربية الفنية 

1222 
 مشاركة

 مراجعة البرامج والمقررات 
 ة الفنية كلية التربي

 1222فبراير 
 مشاركة

 
 توصيف البرنامج األكاديمى

 كلية التربية الفنية

يةكلية التربية الفن نظام التقرير الداخلى مشاركة 1222سبتمبر   

يةكلية التربية الفن توصيف المقررات الدراسية مشارك 1222نوفمبر   

يةكلية التربية الفن نظام التقرير الشخصى مشارك 1222ديسمبر   

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -2

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ

1222 
بية الفنية " وجامعة إتفاقية التعاون الثقاىف املربمة بني جامعة حلوان " كلية الرت  مدرب

 برمين " كلية الفن والتصميم واملوسيقة أبملانيا
------- 

1222-

1222 

 -----  ة ىف االشغال الفنية واملستحدثة من اخلاماتالتقنيات احلديث عضو

 ------ مشروع تنمية القدرة االنتاجية واالبداعية لطالب املدن اجلامعية  عضو 1222

    

 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -2  

 املكان أسم املعرض التاريخ
ملللللللللايو 

1229 
(3ما وراء الزينة )  

كلية  –اعة حورس ق

 التربية الفنية 

ملللللللللايو 

1222 
كلية  –قاعة حورس  (4ما وراء الزينة )

 التربية الفنية

ملللللللللايو 

1222 
اتلية  –قاعة محمد ناجى  ما وراء الزينة 

 القاهرة 

 المعارض العامة - 1
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

مللللللللللللارس 

1222 

 كيلية قطاع الفنون التش الصالون األول للنسجيات

نللللللللللوفمبر 

1222 

ية بعنوان "  إقامة وتنظيم معرض مجاعى خاص لطالب الفرقة األو ى واخلامسة للمشغوالت الفن
 دراسات من وحى الفن الشعىب " بساقية الصاوى قاعة " األرض " 

  أعضاء هيئة التدريس



نللللللللللوفمبر 

1222 

 ساقية الصاوى معرض مجاعى بعنوان " دراسات من وحى الفن الشعىب 

إبريللللللللللللللل 

1222 
حسن حسىن ( املعرض املصاحب مللتقى تشغيل خرجيى جامعة حلوان بقاعة األستاذ الدكتور )  جامعة حلوان  

يونيللللللللللللللة 

1222 
ل  األجيالاملعرض املصاحب ملؤرمر قسم األشغال الفنية والرتاث الشعىب بعنوان " تواص  كلية الرتبية الفنية  

أكتلللللللللللوبر 

1229 

إلى فبرايلر 

1222 

 رئيس جامعة حلوان والذى أقيم بقاعة صاحب لزايرة األستاذ الدكتور املعرض امل
 ) حورس  (  

 كلية الرتبية الفنية 

مللللللللللللارس 

1229 
 جامعة حلوان  املعرض املصاحب للملتقى التاسع لتشغيل خرجيى جامعة حلوان 

1222-

1229 

بية كلية الرت   –بقاعة حورس  –معرض طالب الفرقة اخلامسة مادة األشغال الفنية 
 الفنية 

 أعضاء هيئة التدريس 

مللللللللللللارس 

1229 
 جامعة حلوان  املعرض املصاحب إلجتماع جملس عمداء  كليات جامعة حلوان   

مللللللللللللللللايو 

1222 

تنظيم معرض مشرتك لطالب بعض الشعب الدراسية للفرقة األو ى واخلامسة ملادتى 
 كلية الرتبية الفنية   –ورشة الفن  –األشغال الفنية 

 التدريس  أعضاء هيئة

مللللللللللللارس 

1222 
 جامعة حلوان  املعرض املصاحب ل" ملتقى تشغيل خرجيى جامعة حلوان "

مارس 

1222 

 1222مارس  المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى التاسع بعنوان

مللللللللللللارس 

1222 
 كلية الرتبية الفنية  املعرض املصاحب " لألسبوع البيئى" 

فبرايللللللللللللر 

1222 

ى الثاىن للبيئة بعنوان " التنمية املستدامة ملنطقة املعرض املصاحب للمؤرمر العلم
 حلوان واملناطق الصناعية " 

 كلية الرتبية الفنية 

 
البحثيه والفنيه المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

1222-

1222 

ون ( لفنفى مجال ) ا –جائزة البحث العلمى عن أحسن الرسائل العلمية 

ما  –ة لرسالة الدكتوراه ، عنوانها " أثر اإلتجاهات الفنية بفترة الحداث

   بعد الحداثة على المفاهيم الجمالية والتشكيلية لمكمالت الزينة "

 جامعة حلوان

 

ةالمهام األكاديمي  

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من ا ى
أكتلللللللللللللللللللوبر 

1222 
 كلية التربية الفنية  ة المجتمع وتنمية البيئة عضو بلجنة شئون خدم

 

 

خدمة المجتمع -2  



 ماهية اخلدمه التارخيه 
 

 اجلهة املنظمه املكان

فبرايللللللللللللللر 

1222 
 للفنونالمهرجان الثانى 

 كلية الرتبية الفنية الزمالك

يونيلللللللللللللللله 

1222 
 (8إفطار صائم على الطريق )

 كلية الرتبية الفنية  الزمالك

يونيلللللللللللللللله 

1222 
 (4ار صائم على الطريق )إفط

 كلية الرتبية الفنية  الزمالك

إبريللللللللللللللللل 

1222 
 لجنة إستقبال مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى السادس 

 كلية الرتبية الفنية  مركز إعداد القادة 

مللللللللللللللللللايو 

1222 

رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة صربيا الثالثة لطالب 
 مرحلة البكالوريوس 

 ة الفنية كلية الرتبي الزمالك 

اكتلللللللللللللوبر 

1222 
 مهرجان "يوم الشهيد "

 جامعة حلوان  جامعة حلوان

أكتلللللللللللللوبر 

1222 
 عضو بفريق وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 كلية الرتبية الفنية  جامعة حلوان 

نللللللللللللوفمبر 

1222 
 مهرجان الفنون االول

 كلية الرتبية الفنية  الزمالك

نللللللللللللوفمبر 

1222 

تراث الشعبى كنقطة ممثل قسم الشغال الفنية وال
 إتصال بمكتب المنح الدولية 

 جامعة حلوان  حلوان

 

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 املناسبة وع اجلائزةن

اتريخ احلصول 
 مصدرها عليها

تقدير شكر و شهادة  كلية التربية الفنية 4079 مهرجان الزمالك األول  للفنون  

 شهادة شكر وتقدير

للمشاركة بأعمال متميزة فى المعرضين 

امعة المصاحبين " لمتلقى تشغيل خريجى ج

 حلوان "

4001-4009 
 

التربيه  كليةعميد 

 الفنيه

  شهادة شكر وتقدير

مشاركة بأعمال متميزة فى المعرض لل

المصاحب الجتماع " مجلس عمداء كليات 

 جامعة حلوان

 

4009 
 

التربيه  كليةعميد 

 الفنيه

 شهادة  تقدير 

للمشاركة الجادة والمساهمة الفعالة فى " 

وع إعداد وتنظيم البرنامج التفعيلى لألسب

 البيئى "

 كلية التربية الفنية 4001

 شهادة تقدير
ظيم كة الجادة والمساهمة الفعالة فى تنللمشار

 مهرجان الطفولة العربية األول
 جامعة حلوان 4001

 شهادة تقدير
ال للمشاركة الفعالة والمساهمة الجادة فى أعم

       1222-1222الكنترول للعام الدراسى 
 كلية التربية الفنية 4009



         

 شهادة تقدير
ية كلالمعرض المصاحب لإلسبوع البيئى ب

 التربية الفنية
 كلية التربية الفنية 4009

تقدير شكر و شهادة  

وزارة  –من االدارة المركزية للطالئع  

على الجهد المتميز فى تحكيم  –الشباب 

الئع وتقييم مسابقة الفنون التشكيلية لط

 محافظات الجمهورية 

 وزارة الشباب  4002

    

\  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم  داليا فوزى عبد هللاد / م.أ. األسم

 

االشغال الفنية والتراث 

 الشعبى

 1222  التاريخ  التوقيع


