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 ممتاز مدى اإلتقان العربية / االجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 الدكتوراه

جامعة  0002

 القاهرة
توظيف الرؤية المجهرية والتـصويـر الضوئي للنبـات في   

)مؤسسة على النظرية "  استحداث تصميـمات طباعـية
بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة  البنائية في الفن(

 الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.



 رالماجستي

جامعة  0000

 القاهرة
اصر ريقة الترخيم بمنظور مع" مدخل تجريبي لتدريس ط

"واالستفادة منه في مادة الطباعة الوظائفد متعد  
 بتقدير ممتاز

 البكالوريوس
جامعة  5991

 القاهرة

 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

االشغال الفنية والتراث –بقسم  استاذ 

، كلية التربية الفنية، الشعبى

 جامعة حلوان.

               االنإىل   م 8152من  
√ 

االشغال الفنية والتراث –بقسم  مدرس

، كلية التربية الفنية، الشعبى

 جامعة حلوان.

               م 0030إىل   م 8112من  
 

، كلية التربية الفنيةبقسم  مدرس

 .السويسالتربية، جامعة 
               م 0030إىل   م 8158من  

 

كلية  التربية الفنيةبقسم  مدرس مساعد

ـ جامعة  النوعيةالتربية 

 .القاهرة  باالنتداب 

               م 0002إىل   م 8111من  
 

، كلية التربية الفنيةبقسم  معيد

ـ جامعة  ال رياض االطف

 .القاهرة باالنتداب

               م 3111إىل   م 5992من  

  

، كلية التربية الفنيةبقسم  معيد

ـ جامعة  النوعيةالتربية 

 .القاهرة باالنتداب

               م 3111إىل   م 5991من  

  

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات العضوايت
 مستمرة نوع العضوية تاريخال مسمى العضوية 
 √ عضو  م3112 .كليات التربيةعضو برابطة خريجي 

 √ عضو  م3112 .محبى الفنون الجميلةل عضو بالجمعية االهلية

مدرب ومراجع  معتمد بالهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واالعتماد
 مدرب مراجع  0001

√ 

ة عضو بالمركز القومى لتنمية قدرات اعضاء هيئ
                                                                 NCFLDالتدريس والقيادات 

 مدرب 0031
√ 

 √ مدرب 0031 عضو بالبورد الدولى للمدربين 

مدرب بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التديس 
5102والقيادات بجامعة حلوان   

 مدرب 0032
√ 



  " اليونسكو الفن الجمعية الدولية للتعليم عن طريق
INSEA: International Society for 

Education Through Art 

 عضو  0031
√ 

ة عن األنسيا الشرق األوسط وأفريقيا للتربيعضو 
  Amsea Egyptطريق الفن .

 عضو  م0031
√ 

 √ عضو  0032 الجمعية العربية المصرية للدراسات الشعبية .

 √ عضو  0030 االسالمية الجمعية العربية للحضارة والفنون 

 
 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 3

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

2010 
تيك م تذكارات شعبية مطبوعة بفن الباتصمي

 كمدخل للجذب الثقافي والسياحي"

"  جامعة المنيا المؤتمر الدولي الثاني
الغربي : اختالف أم  –الحوار العربي 

 :SICخالف إلى وفاق ؟ :" 
MU/AWD:DDUH" 

2012 
جودة مؤسسات التعليم العالي والتعليم المستمر 

 "وتحديات مجتمع المعرفة 

الدولي الثاني لضمان جودة التعليم المؤتمر 
"الجامعة اتحاد الجامعات العربية العالي " 
 برقم ايداع دولىمملكة البحرين  -الخليجية 

ISBIN:1357-466004-355 

2013 
تصميم حقيبة تعليمية للفن اإلسالمى لتعلم " 

 تقنيات طباعة المنسوجات اليدوية"

ع " بمؤتمر كلية التربية الفنية الدولي الراب
تحت  الفنون والتربية في األلفية الثالثة"

 رعاية االنسيا الدولية

2014 
تأسيس المشروعات اإلنتاجية الصغيرة للشباب 

 بتوظيف طباعة المنسوجات"

المؤتمر الدولى الخامس لكلية التربية الفنية 
دور الفن والتربية في التنمية " جامعة حلوان

نية " مجلة بحوث في التربية الف البشرية
 والفنون " العدد الخاص بالمؤتمر

2014 

استحداث تصميمات طباعية بطريقتي الشاشة " 
 الحريرية والطباعة الرقمية بتوظيف رسوم األطفال

" 

المؤتمر الدولى الخامس لكلية التربية الفنية 
دور الفن والتربية في   :جامعة حلوان

 .التنمية البشرية



2014 
مة على الخداع استحداث تصميمات طباعية قائ

 البصرى 

بكليه األداب قسم التصميم الجرافيكى 

 المنعقد بجامعة الزيتونة األردنية

 مملكة االردن الهاشمية

 برقم ايداع دولى )ردمك(

ISBIN 978-995708583-2-2 

 

2015 
ورشة تدريبية لألطفال الصم معتمدة على البيان 

 العملى

 العدد األول لمجلة األمسيا التابعة لمنظمة
 :INSEA اإلنسيا العالمية

International Society for 

Education Through Art. 
 رقم االيداع الدولى

ISSN 2356-9921 

 المشاركة المجتمعية ودورها في جودة التعليم 2016

المؤتمر الدولى الثانى لكليه الفنون الجميله 

 جامعة جنوب الوادى –باالقصر 

 ع () الفنون الجميلة وخدمة المجتم

2016 
القيم التشكيلية والتعبيرية للبورتريه كمنطلق 

 الستحداث صياغات طباعية

 اإلنسانــيات وعلـوم واألدب الفنون  مجـلة

 واالجتمــاع

Journal of Arts, Literature, 

Humanities and Social Sciences 

– JALHSS 

 دولى يرقم ايداع 

ISSN: 2414 – 3383 

2017 

تيك ية مطبوعة بفن الباتصميم تذكارات شعب
 كمصدر للجذب الثقافى والسياحى " .

 

المؤتمر الدولى الثالث للفنون التشكيلية 

وخدمة المجتمع" الفن والهوية بين التراث 

والمعاصرة " بكلية الفنون الجميلة جامعة 

ابريل  32: 32جنوب الوادى فى الفترة من 



3102 

8152 
اعادة  المدرسة السريالية كمدخل لإلفادة في

 صياغة اللوحة المطبوعة

المؤتمر الدولى الرابع للجمعية العربية 

للحضارة والفنون االسالمية " التراث والهوية 

بين االبداع والتجديد " " وذلك في الفترة من 

 -بمدينة دهب  3102اكتوبر  32 -32

 جمهورية مصر العربية.

 املؤلفات - 0

 ناملكا دار النشر عنوان الكتاب التاريخ

دار الكتاب  فنون تشكيلية للطفل  8152

 الجامعى
جامعة 

 السويس

 

  دراسات العلميةالبحوث والتحكيم 
 أبحاث 5
 

 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات ؤتمرات والندوات المشاركة في الم)الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 5

 

 اجلهة املنظمه املؤمتر نوع املشاركه التاريخ

 8152 

 

 

لجنه االنشطة 

 بالمؤتمر

لية المؤتمر الدولى الخامس لكتنظيم فاعليات  
التربية التربيه الفنية جامعة حلوان " دور الفن و 

مية البشريةفي التن  

كلية التربية الفنيةة 

 جامعة حلوان 

 

 8152 

 

لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المطبوعات 

 

فاعليات المؤتمر العلمى الدولى السادس تنظيم 
لكلية التربية الفنية جامعة حلوان " تعليم الفنون 

  ومتطلبات التغيير

كلية التربية الفنيةة 

 جامعة حلوان

 

 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و

 

 هةاجل عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ



 5999 

 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب 

 

 ورشة العمل الجماعيبالتدريب في 
سنوات التابعة  6:9ألطفال من سن 
ةمحافظة الشرقيب لقصور الثقافة  

الهيئةةة العامةةة لق ةةور 

وزارة  –الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الثقافة

 

 5999 

 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب 

ورشة عمل للمسنات في  بالتدريب في
مجال الطباعة اليدوية البسيطة التي 
 أقامتها اإلدارة العامة لرعاية المرآة 

الهيئةةة العامةةة لق ةةور  

وزارة  –الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الثقافة.

 

 8111 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

بتدريب األطفال بدار الهنا لأليتام على 
 الطباعة اليدوية

مهرجةةةةةةةةان القةةةةةةةةرا ة 

وزارة  -للجميةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 الثقافة

 8111 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

ورشة ومعرض لألطفال في  بالتدريب
 ذوى االحتياجات الخاصة في الطباعة

مركز الهنةاجر للفنةون  

 وزارة الثقافة -

 8115 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

 شة طباعة للصمور في  بالتدريبقامت 

قاعةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةمو  

 بالمعادى

 8115 وحتةةى 

8112 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
ورش للطباعة بمركز حتحور للتعليم 

 الذكي

MANGO 

CAMP 

 8112 

تحكيم المسابقة الصيفية بالمجلس  قا م بالتحكيم
 األعلى للشباب والرياضة

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب 

 والرياضة

 8112 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
سكندرية ورشة بمكتبة اإلفي  بالتدريب

 بعنوان " بانوراما مصر الجميلة "

 مكتبة االسكندرية

 8112 
قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
ورشة لتعليم الطباعة  في بالتدريب

 األطفال

Onaa Art club   

 8111 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
ورشة للطباعة والرسم على الحرير 
للسيدات اإلدارة العامة لرعاية المرآة 

 بهيئة قصور الثقافة  

 بلبمكتبة المستق

 8111 
قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
 بمكتـبة اإلسكنـدرية ورشـة بعنـوان "منـطق الطـير والحيوان

 8151 

 

 

 حضور

حضــــــرت ورشــــــة بالهيئــــــة القوميــــــة 
ــيم واإلعتمــاد  55 لضــمان جــودة التعل

 5101اغسطس 

" Academic Research and 

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد



Related Topics" 

 8151 

 

 

 ورحض

 

حضــــــرت ورشــــــة بالهيئــــــة القوميــــــة 
ــــيم واإلعتمــــاد "  لضــــمان جــــودة التعل
Good Practice Workshop on: 

Research, QA and 

Accreditation"                       

              

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد

 8151 

 

 

 

 

 حضور

ضمان الجودة ورشة حضرت  -
 التدريب المهنيواالعتماد للتعليم و 

باالتحاد األوروبي بالتعاون مع 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
واالعتماد بمصر ، ووزارة التعاون 

 . 5101الدولي  يونيو 

  "  Quality Assurance and 

Accreditation of Education 

and Vocational Training" .  

 

الهيئة القومية لضـمان 
 دجودة التعليم واالعتما

 8155 

 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

" بجمعية جوامع  للطباعة ورشة فنون 
 الخير اإلسالمية لرعاية األيتام "

ــة جوامــع الخيــر  بجمعي
ـــــــــة  اإلســـــــــالمية لرعاي

 األيتام "

 8158 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

بتدريب طالب جامعة سيناء " على 
كيفية اعداد السيرة الذاتية وتسويقها " 

 بالتعاون مع لجنة سوق العمل

 عة سيناءجام

 8152 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

ورشة ألعضاء هيئة التدريس بقسم 
 كيفية توصيف مقرر"التربية الفنية " ل

بكليـــة التربيـــة جامعـــة 
 السويس

 8152- 

8152 

 

حضةةةةةةةةةةةةةةةور 

 كخبير جودة

شاركت كخبير في جودة التعليم في 
اعداد معايير الهيئة القومية لجنه 

، مقاييس لضمان جودة التعليم 
درج ، األدوات الخاصة التقدير المت

 بالمراجعة

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد

 8151 

 

 

 

ورشة عمل " مستجدات وفنيات 
المراجعة الخارجية " لمؤسسات التعليم 

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد



 قبل الجامعى حضور

 8152 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

على  ورشة لتدريب الطالب والخريجين
 cvكيفية اعداد السيرة الذاتية 

بالتعاون مع مكتب الخريجين لتأهيل 
 الطالب والخريجون لسوق العمل

 كليةةةةة التربيةةةةة الفنيةةةةة  

 جامعة حلوان 

 
 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية

المعارض الخاصة -5  

 املكان أسم املعرض التاريخ

8111 

تصوير فوتوغرافى معرض خاص    

  باتيليه القاهرة

 وزارة الثقافة

 

 بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة  معرض خاص بعنوان " نغم " 8112

 0-ستار بالطابق  سيتيفندق  إبداع بجاليري خاص بالطباعة  8112

 الطباعة بعنوان "حروفيات مطبوعة " فيخاص   8119
  بقاعة بيكار بنقابة الصحفيين 

 وزارة الثقافة

 خاص في الطباعة بعنوان " شعبيات"  عرض م 8151

"  بمركز سوزان مبارك بالمهرجان 
الدولي المصاحب للمؤتمر الدولي 

 الثاني بجامعة المنيا

8152 
معرض خاص فى الطباعة بعنوان " ايقاعات 

 طباعية"

 بكلية التربية جامعة السويس .

 

الشهيد احمد بسيونى بكلية  بقاعة "طباعة خاص بعنوان  " جماليات العقد والصباغة 8152
 جامعة حلوانالتربية الفنية 

 طباعة خاص بعنوان " عنصر. تقنية. ملمس " 8151
بقاعة الشهيد احمد بسيونى بكليه 

 التربيه الفنية جامعة حلوان

 خاص طباعة خاص " شفافيات طباعية "  8152
بقاعة الشهيد احمد بسيونى بكليه 

 التربيه الفنية جامعة حلوان

 المعارض العامة - 8
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ
5992 

 جماعة أصدقاء األمم المتحدة 
 كلية الزراعة جامعة القاهرة

 

 المجلس االعلى للشباب والرياضةالمجلس الفنـــون التشـــكيلية بـــ معـــارض  - 5992:5992

 



 األعلى للشباب والرياضة 

 
 

5992 :8112 
 01، 7صالون الشباب )شاركت في 
،05،08.) 

 وزارة الثقافة

5992 

ورشة و معرض المعنى والقيمة  المقام 
بكلية التربية النوعية بالدقي بالتعاون مع 
معهد جوتة للمشاركين بورشة العمل مع 

بالتعاون مع   "لورا بيرت" الفنانة األلمانية 
 معهد جوته بالقاهرة

معهد جوتة وكلية التربية النوعية 

 بالدقى 

5992 

ذي أقامه المركز القومي للفنون المعرض ال
التشكيلية بكلية الفنون التطبيقية في مايو 

عام على إنشاء  21بمناسبة مرور 0669
 األمم المتحدة

المركز القومى للفنون التشكيلية 

 وزارة الثقافة

 بينالي القاهرة الدولي الثالث للخزف  5992
المركز القومى للفنون التشكيلية 

 وزارة الثقافة

5992 :8112 

معــارض الطالئــع بجمعيـــة محبــي الفنـــون 
 (.60:19الجميلة من المعرض )

 

 جمعية محبى الفنون الجميلة

المركز القومى للفنون التشكيلية   5، 0 معرض األعمال الفنية الصغيرة 5992

 وزارة الثقافة

5992 
عرض مساعدو هيئة التدريس المقام بكلية 

 التربية النوعية 

 عية جامعة القاهرةكلية التربية النو

5999 

8115 

8112 

و 66 الـــــدولى معـــــرض فوتـــــو إيجيبـــــت -
 Photo Egypt) 5117و5110

ـــــــــــام بقاعـــــــــــة  (99,2001,2007 المق
 المؤتمرات الدولية .

 

 قاعة المؤتمرات الدولية 

8111 

جامعة  –معرض أعضاء هيئة التدريس 
 القاهرة 

 

 جامعة القاهرة 

 مكتبة مبارك العامة

8115 
الفن المفاهيمى كلية التربية  وورشة معرض

  النوعية 
 

 كلية التربية النوعية 

 جامعة القاهرة 



 

8115،8118، 

8112 ،8112 

صالون النيل )الثالث والرابع والخامس 
والسادس  ( للتصوير الضوئي 

(5110،5115،5116،5119 

 ق ر الفنون باالوبرا وزارة الثقافة

8118 
ف بينالي القاهرة الدولي السابع للخز 

5115 

 وزارة الثقافة

8118 
معرض الرعيل األول لكليات التربية النوعية 

. 
 اتيليه القاهرة

8111،8112 

،8112 

معرض ومسابقة القرية الفرعونية للتصوير 
 الضوئي تحت رعاية كوداك

 القرية الفرعونية وكوداك 

8111 

اللوحات الزيتية   دولى معرضشاركت في 
ان السنوي المهرجوالتصوير الضوئي في" 

  لكوريا الجنوبية

 وزارة الثقافة 

 كوريا الجنوبية

8112 

مهرجان اإلبداع التشكيلي األول شاركت في 
جدارية سور شارع الهرم وتصميم  تنفيذ 

بصالون الشباب  الجداري بمسابقة التصوير 
08. 

 وزارة الثقافة 

8155 

" 0شاركت في معرض " تجارب إبداعية 
ني بكلية التربية بقاعة الشهيد أحمد بسيو 
 الفنية 

 كلية التربية الفنية

8158 

"  5شاركت في معرض"  تجارب ابداعية 
بمركز اإلبداع باإلسكندرية قاعة األخوين 

بالتعاون مع جامعة حلوان  5105وانلى 
 وجامعة اإلسكندرية

بمركز اإلبداع باإلسكندرية قاعة 
األخوين وانلى بالتعاون مع جامعة 

 سكندريةحلوان وجامعة اإل

8152 

معرض صالون الشرق األوسط الثانى 
 7-يناير  11لالعمال الصغيرة 
   5106فبراير

 بمركز شبابيك الثقافى بالمقطم

8152 

شاركت في المعرض الموازى للمؤتمر 
الخامس لكلية التربيه الفنية جامعة الدولى 

حلوان " دور الفن والتربية في التنمية 
 البشرية 

 نيةكلية التربية الف



 صالون النسجيات األول  8152
  بقصر الفنون باألوبرا

 وزارة الثقافة

8151 

شــــاركت فــــي معــــرض ملتقــــى بصــــمات  -
 .فنانين التشكليين العرب التاسع ال

 

 بمركز شبابيك الثقافى بالمقطم

8151 

شاركت في المعرض السنوى لكلية التربية 
الفنية جامعة حلوان بمركز الجزيرة للفنون 

 .5102في مارس 

 مركز الجزيرة للفنون

8151 

معـــرض اعضـــاء هيئـــة التـــدريس بكليـــه  -
ـــــة المصـــــاحب لمهرجـــــان  ـــــه الفني التربي

 الزمالك األول لجامعة حلوان.

 

 كلية التربية الفنية

 معرض " نسجيات مصرية "  8152
بدار النسجيات المرسمة بحلوان ، 

 وزارة الثقافة

8152 

نمية المعرض الدولى  "الفنون البصرية والت
المستدامة " المقام ضمن فاعليات المؤتمر 
الدولى الثانى للفنون التشكيلية وخدمة 

 المجتمع 

بكلية الفنون الجميلة الالقصر جامعة 
 جنوب الوادى

8152 

المعرض الدولى المصاحب للمؤتمر الدولى 
السادس لكلية التربية الفنية " تعليم الفنون 

 ومتطلبات التغيير 

 فنيةكلية التربية ال

البحثيه والفنيه المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

5991 

 
ـــم اختيارهـــا مـــن صـــالون الشـــباب  - ـــوزارة الثقافـــة ت مقتنيـــات ب

 . 0662السابع 

 وزارة الثقافة

 

8115 
مقتنيـــات بمتحـــف الفـــن الحـــديث مـــن معـــرض صـــالون النيـــل  -

 الثالث للتصوير الضوئي .

متحف الفن 

 الحديث 

 

5992 
ـــا مـــن معـــرض  - ـــم اختياره ـــن الحـــديث ت ـــات بمتحـــف الف مقتني

 اللوحات الصغيرة الثاني .

متحف الفن 

 الحديث 

متحف الفن  . 5115مقتنيات من معرض الرعيل األول - 8118

 الحديث 

 اكاديمية الفنون  مقتنيات بأكاديمية الفنون . - 5991



5991:8111 
كلية التربية  النوعية جامعة القاهرة .مقتنيات بكلية التربية  -

النوعية جامعة 

 القاهرة

5991 :

8152 
 --------- مقتنيات لدى أفراد ومؤسسات بمصر والدول العربية . -

 

 الزيارات العلمية، وخدمة المجتمع
 الزيارات العلمية-5

 

 سبب الزايرة التارخيه 
 

 املنظمهاجلهة  املكان

8158 

 

ليم حث دولي بعنوان" جودة مؤسسات التعبب ةشاركالم
 "ة العالي والتعليم المستمر وتحديات مجتمع المعرف

ة الدولي الثاني لضمان جود "المؤتمرضمن فاعليات 
 التعليم العالي

لجامعة ا
 -الخليجية 
مملكة 
 البحرين

 

اتحاد 

الجامعات 

 االعربية

 

8152 

بعنوان " استحداث تصميمات  دولى المشاركة ببحث
اعية قائمة على الخداع البصرى " في المؤتمر طب

العلمى الدولى الرابع " التصميم الجرافيكى بين المهنية 
 والرسالة "

كليه األداب 
قسم التصميم 
الجرافيكى 
 المنعقد 

جامعة 
 -الزيتونة

المملكة 
 االردنية

 

 

 

 ز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديراجلوائ
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 شهادة شكر وتقدير

 
كيليلمشاركتها في معرض الفن التش  

3111 

 
كلية الزراعة جامعة 

 القاهرة

بالجائزة  شهادة
  الثانية"

 

في المسابقة الصيفية للفنون 
نية على التشكيلية مجال األشغال الف
 مستوى الجمهورية

3111 

 
المجلس االعلى 

 للشباب والرياضة

ةالجائزة التشجيعي  

 مسابقة الملصقات بمناسبة مرور
عام على إنشاء هيئة األمم  21

ى والتى اقامها المركز القوم المتحدة
 للفنون 

3110 

 

المركز القومي للفنون 
التشكيلية باالشتراك 
مع اللجنة الوطنية 

 جيةبوزارة الخار 



 في النحت بالمسابقة الصيفية الجائزة األولى
ةبالمجلس األعلى للشباب والرياض  

3110 
بالمجلس األعلى 
 للشباب والرياضة

لطالئعلفي النحت  الجائزة األولى  3118 
بجمعية محبي الفنون 

 الجميلة

 3118 في مجال التصوير الضوئي جائزة الصالون 
صالون الشباب 

وزارة  - العاشر
 ةالثقاف

 شهادة تقدير

وتو فالدولي معرض اللمشاركتها في 
إيجيبت من رابطة المصورين 

 المحترفين
3111 

بقاعة المؤتمرات 
 الدولية

 شهادة مشاركة
ي بمؤتمر المسنون في العالم العرب
الثةالواقع والمأمول في مطلع ألفية ث  

 بجامعة حلوان 0000

 شهادة تقدير
ر بمناسبة حصولها على الماجستي

حفل تكريم الخرجينفي   
0000 

 كلية التربية النوعية
 جامعة القاهرة

 شهادة تقدير

وتو فالدولي معرض اللمشاركتها في 
إيجيبت من رابطة المصورين 

 المحترفين
0003 

بقاعة المؤتمرات 
 الدولية

 القرية الفرعونية 0002 التصوير الضوئي الجائزة األولى

تقدير ودرعشهادة   
ين كريم الخريجالمهرجان السنوي لت

 بمناسبة حصولها على الدكتوراه
0002 

بكلية التربية النوعية 
 جامعة القاهرة

 شهادة مشاركة

تربية مي التاسع لكلية البالمؤتمر العل
ايا جامعة حلوان بعنوان " قضالفنية 

لمجتمعتطوير التربية الفنية وتنمية ا  

0000 
كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 شهادة مشاركة

بية بالمؤتمر العلمي األول لكلية التر 
 النوعية " دور التعليم النوعي في

مة "التنمية البشرية في عصر العول  

0000 
 كلية التربية النوعية
 جامعة المنصورة

 جائزة االبتكار
صوير بمسابقة القرية الفرعونية للت

 الضوئي
 القرية الفرعونية 0000

 شهادة مشاركة

كلية الثاني بالمؤتمر العلمي السنوي 
امعة التربية النوعية بالمنصورة  بج

المنصورة تحت عنوان " معايير 
 بجامعة المنصورة 0002



م ضمان الجودة واالعتماد في التعلي
 النوعي بمصر والوطن العربي

 شهادة مشاركة

لية المؤتمر العلمي السنوي الثامن بك
التربية النوعية بدمياط بجامعة 

تطلبات المنصورة تحت عنوان " م
وعية تطوير األداء بكليات التربية الن

 في ضوء معايير الجودة واالعتماد
ومتطلبات سوق العمل واحتياجات 

(5المجتمع )  

 جامعة المن ورة  0002

 شهادة تقدير

 بمهرجان اإلبداع التشكيلي األول
ور حيث شاركت في تنفيذ جدارية س
شارع الهرم بمسابقة التصوير 

ية لصالون المواز  5117 الجداري 
08الشباب   

0002 
بمسابقة التصوير 

  5117 الجداري 
 وزارة الثقافة

 شهادة مشاركة

ز األول لمرك الدوليفاعليات المؤتمر 
 بجامعة واالعتمادضمان الجودة 
 واالعتمادالجودة  القاهرة بعنوان )

 بين الواقع والطموحات (

 جامعة القاهرة 0008

 شهادة مشاركة

ركز األول لم نوي السفاعليات المؤتمر 
 9بجامعة  واالعتمادضمان الجودة 

ليم التع فيأكتوبر بعنوان " الجودة 
تجارب وخبرات " – العالي  

 اكتوبر 2جامعة  0001

 شهادة مشاركة

المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا 
 فاختال:  الغربي – العربي الحوار"  

:"  ؟ وفاق إلى خالف أم SIC: 

MU/AWD:DDUH 

 معة المنيا جا 0030

 شهادة بإقامة معرض

 معرض خاص في الطباعة بعنوان "
شعبيات"  بمركز سوزان مبارك 

بالمهرجان الدولي المصاحب للمؤتمر 
الدولي الثاني بجامعة المنيا ." محكم 

 دوليا ومحليا "

 جامعة المنيا  0030



 شهادة تقدير

ربية الجروب الرسمي لخريجي كلية الت
ا رة لمشاركتهالنوعية جامعة القاه

 الفعالة فى ورشة فنون" بجمعية
اإلسالمية لرعاية  جوامع الخير

 األيتام"

0033 
الجروب الرسمى 

لخريجى كلية التربية 

 النوعية

 شهادة تقدير
" تجارب معرض  لمشاركتها في

" 0إبداعية   
0033 

بقاعة الشهيد أحمد 
بسيوني بكلية التربية 
 الفنية جامعة حلوان

درعشهادة تقدير و   
جامعة سيناء لقيامها بعمل  ندوة 

ويقهالكيفية اعداد السيرة الذاتية وتس  
 جامعة سينا  0030

 شهادة مشاركة

اعليات البورد العربي لمشاركتها في ف
وم المؤتمر األول للمدربين العرب "هم
 الحاضر وأفاق المستقبل " 

0030 
مركز األزهر 
 للمؤتمرات

شهادتى مشاركة 
جازة ونشر والق  اءوا 

 بحث 

ية للفن تصميم حقيبة تعليمبعنوان " 
اإلسالمى لتعلم تقنيات طباعة 

لى المؤتمر الدو بالمنسوجات اليدوية" 
نوان " الرابع لكلية التربية الفنية بع

الثالفنون والتربية في األلفية الث  

0031 
المؤتمر الدولى الرابع ب

لكلية التربية الفنية 
 جامعة حلوان

شهادتى مشاركة 
جا  زة ونشر والقاءوا 

 بحث

عية استحداث تصميمات طبابعنوان " 
باعة بطريقتي الشاشة الحريرية والط
في  " الرقمية بتوظيف رسوم األطفال

 ةبيالمؤتمر الدولى الخامس لكلية التر 
الفنية جامعة حلوان  "دور الفن 

البشرية ةوالتربيه في التنمي  

0031 
المؤتمر الدولى 
 ةالخامس لكلية التربي

 ية جامعة حلوانالفن

شهادتى مشاركة 
جازة ونشر والقاء  وا 

 بحث

تأسيس المشروعات اإلنتاجية 
ة الصغيرة للشباب بتوظيف طباع

في المؤتمر الدولى المنسوجات" 
امعة الخامس لكلية التربيه الفنية ج
تنمية حلوان " دور الفن والتربية في ال

 البشرية

0031 
المؤتمر الدولى 
 ةالخامس لكلية التربي
 الفنية جامعة حلوان

العلمى بالمؤتمر  0031العلمى الدولى الرابع " بالمؤتمر  ةنشر واجاز  تىشهاد



بحث دولى والقاء ة التصميم الجرافيكى بين المهني 
صميم والرسالة " بكليه األداب قسم الت
ونة الجرافيكى المنعقد بجامعة الزيت
األردنية  بعنوان " استحداث 
اع تصميمات طباعية قائمة على الخد

 البصرى 

" بكليه الدولى الرابع 
األداب قسم التصميم 
الجرافيكى المنعقد 
 بجامعة الزيتونة
 المملكة االردنية

ميداليه وشهادة 
 تقدير

يين ملتقى بصمات الفنانين التشكل
 العرب التاسع

 قاعة شبابيك  0032

رشهادة شكر وتقدي  

للمشاركة في معرض " الفنون 
لمقام مستدامة " واالبصرية والتنمية ال

انى ضمن فاعليات المؤتمر الدولى الث
 للفنون التشكيلية

0030 
كلية الفنون الجميلة 
باألقصر جامعة جنوب 

 الوادى

 شهادتى اجازة بحث
 ونشره والقاؤه

ر " فى المؤتمر الدولى الثانى باألقص
ع " " الفنون التشكيلية وخدمة المجتم
، تدامة الفنون البصرية والتنمية المس

ية وعنوان البحث ) المشاركة المجتمع
 ودورها في جودة التعليم (

0030 
كلية الفنون الجميلة 
باألقصر جامعة جنوب 

 الوادى

رشهادة شكر وتقدي  

من قطاع خدمة المجتمع والبيئة 
بجامعة جنوب الوادى للمشاركة 
ولى الفعالة والمتميزة فى المؤتمر الد
 يليةالثانى باألقصر " الفنون التشك

ة وخدمة المجتمع " ) الفنون البصري
 والتنمية المستدامة (

0030 
كلية الفنون الجميلة 
باألقصر جامعة جنوب 

 الوادى

رشهادة شكر وتقدي  

ألقامتها ورشة لتدريب الطالب 
يرة والخريجين على كيفية اعداد الس
cvالذاتية  بالتعاون مع مكتب   

 الخريجين ضمن فاعليات تأهيل 
ن لسوق العملالطالب والخريجو  

0030 
مكتب الخريجين كلية 

التربية الفنية جامعة 

 حلوان 

 شهادة تقدير

 للحضور و المشاركة فى فاعليات
لية المؤتمر العلمى الدولى السادس لك
 التربية الفنية جامعة حلوان

كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان



 شهادة تقدير

للمشاركة  في تنظيم فاعليات 
لية علمى الدولى السادس لكالمؤتمر ال

 التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير

للمشاركة في  المعرض الدولى 
المصاحب  للمؤتمر العلمى الدولى 

 السادس لكلية التربية الفنية
كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

شهادات تقدير 

 متعددة 

كعضو في كنترول للمشاركة 

:  8152الدراسات العليا منذ عام 

  8152عام 

كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير 
للمشاركة في كنترول التاهيلى 

  8152للدكتوراه والدبلومات 
كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

 شهادتى اجازة بحث
 ونشره والقاؤه

نون المؤتمر الدولى الثالث للف
التشكيلية وخدمة المجتمع" الفن 
بريل والهوية بين التراث والمعاصرة " ا

5107 

0032 
جامعة حنوب الوادى 

كلية الفنون الجميلة 

 باالق ر

\  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األسم

دعا  من ور ابو د / 

 محمد المعا طى

 الجوهرى

 القسم

االشــــــــــغال الفنيــــــــــة 

 والرتاث الشعىب
 التاريخ دعاء منصور التوقيع

 10/  

 م1/0032



 


