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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 عفيفي ماهر   مصطفى  جيهان

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Afify Mustafa Gehan 

 مصر املكان 32/90/7015 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 التليفون  احلالة االجتماعية
 
 

10110330111 
  رابط الصفحة الشخصية gehanafify@gmail.com الربيد االلكرتوين

مدى  االجنليزية االيت  جتيده اللغات
 اإلتقان

  جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

مسمى 

 الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان 7991
 

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

أتجاهات تشكيلية لتقنيات متعددة في مجال الصباغه  جامعة حلوان 0227

 والطباعة اليدويه



دكتوراه في 

 التربية الفنية

لطباعة ا البعد الرابع كمدخل إلثراء التشكيل الفني بأسلوب جامعة حلوان 0221

 باألستنسل

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  م7991 كلية التربية الفنية معيد

 مدرس مساعد

طباعة 

 المنسوجات

  م0227 كلية التربية الفنية

طباعة مدرس 

 المنسوجات

  0221 كلية التربية الفنية

 حتى اآلن 0272 كلية التربية الفنية أستاذ مساعد 

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

 السرد في الفن األفريقي المعاصر 0270
مؤتمر كلية التربية الفنية 

 والتراث الشعبي 

 لثالثةاالفنون والتربية في األلفية "رؤية طباعية ألزياء السيدات " 0272
مؤتمر كلية التربية الفنية 

  والتراث الشعبي

0272 
األمكانات التشكيلية لطباعة األنكواسيتك واالستفادة منها في طباعة 

 أعمال صغيرة .

 مؤتمر كلية التربية الفنية 

 الخامس 

0272 
رؤية معاصرة للقالب الطباعي من خالل التشكيلي الحراري في 

 ضوء فنون ما بعد الحداثة

 مؤتمر كلية التربية الفنية 

 السادس 

 

  :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسائل 3رسائل املاجستري 

  0رسائل الدكتوراه 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 المعارض الخاصة

  خط وملمس  م 0229



  تشكيل تعبيري  0277

  رموز مصرية  0272

  تعويذة  0272

 المعارض الجماعية 

  معرض طلبة الدراسات العليا  0220

  عاما"  23طباعة المنسوجات اليدوية )بعد  0222

 جامعة حلوان معرض شباب الخريجين  0222

  المعرض الخاص بمؤتمر الرؤية المستقبلية 0221

  معرض البرنامج التفاعلي لألسبوع البيئي الثاني  0222-0221

 كلية التربية الفنية  معرض الطباعة اليدوية بين األمس واليوم  0221

 تواصل األجيال   0277

المؤتمر السنوي لقسم 

األشغال الفنية والتراث 

 الشعبي

0270 
معرض مصاحب للمؤتمر السنوي لقسم األشغال الفنية  

 والتراث الشعبي
 كلية التربية الفنية 

0272 
معرض مصاحب لمؤتمر الفنون والتربية في األلفية 

 الثالثة 
 

0272 
بيل )اليو معرض وزارة الثقافة ، قطاع الفنون التشكيلية

  الماسي لكلية التربية الفنية(
 قصر الفنون 

0272 
معرض الصالون األول للنسجيات )الدورة التأسيسية 

 األولى لفنون النسجيات(
 

0273 
معرض الدراسات العليا المصاحب لمهرجان الزمالك 

 األول للفنون 
 كلية التربية الفنية

  معرض جماعة الطباعيات  0271

 األنشطة الفنية 

0270 - 

0271 

المشاركة والحضور في مؤتمر كلية التربية الفنية 

 الدولي الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع

جامعة  –كلية التربية الفنية 

 حلوان

 الزمالك -كلية التربية الفنية  المشاركة في مهرجان الزمالك األول للفنون  0273

 جامعة المستقبل  المشاركة في مهرجان جامعة المستقبل  0271



 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اعليهاتريخ احلصول  املناسبة وع اجلائزةن

 شهادة تقدير
في سير امتحانات  الفعالةالمساهمة 

 الدراسات العليا 
0223-0272 

كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان 

 شهادة تقدير
في سير امتحانات  الفعالةالمساهمة 

 الدراسات العليا 
0272-0271 

كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان 
\  

 


